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 2019-2020مذكرات ادلاسرت لسنة 

 
 
 

  عدد مذكرات ادلاسرت التخصص

 أدب عريب حديث و معاصر
 

54  

  47 نقد حديث و معاصر

  95 لسانيات عربية

 70 لسانيات تطبيقية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 اآلداب و اللغات  كلية
 قسم اللغة و األدب العريب

                                                          : أدب عريب حديث و معاصرادلاسرت اتعناوين مذكر 
 2019/2020السنة اجلامعية 

 
 جلنة ادلناقشة عنوان ادلذكرة اسم الطالب األستاذ ادلشرف تعداد

الواقعية السحرية يف رواية العطر "لباتريك  صلماوي حورية مليايند. دمحم  1
 زوسكيند"

شريف عبد القادر أد/ 
 -ر–مبوسى 

 أ/شهيناز بن زرقة
عبد القادر أد. 2

 بلعابد سهًن شريف مبوسى
 األان و اآلخر يف رواية "قّدس هللا سّري"

 -ر–د/بدرية ساسي  حملمد األمٌن بن الربيع.
 د/حّرة طييب

        األصوات اللغوية بٌن عبد القادر عبد اجلليل  بن خدة أسية دمحم زمري أد. 3
 و عاطف فضل دمحم.

أد/عبد الناصر بوعلي 
 -ر–

 د/فراح ديدوح
حو يف كتاب اللغة العربية السنة النتعليمة  بن حلسن سهيلة أد. دمحم زمري 4

 ابتدائيالرابعة 
-د/مشيسة بن مداح

 -ر
 د/مسًنة جداين

 
 

الواقعية السحرية يف رواية بيت األرواح  فلوس دنيا دمحم مليايند.  5
 "إليزابيل الليندي.

-ر-أد/نصًنة شافع  

يقوتةنور أدمحم  د/  
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 عمور إذلام  أد. دمحم عباس 6

 

 - عية العلما  مجالنزعة النقدية يف كتاابت 
 منودجاأ البشًن اإلبراىيمي

زين الدين  /أد
 -ر-سلتاري

 حياة عمارة /د

7 

 بناجي كميلة شهيناز بن زرقةأ.

 اإلبداع يف مساحة النص احملذوفإمكانية 
اجملموعة القصصية  أمنوذج تطبيقي سلتار من

 أمحد دكار  للمؤلف الثمن

 -ر–د/بدرية ساسي 

 د/عباسية بن سعيد

8 

 النزعة القصصية يف القصيدة ادلعاصرة حليمي فهيمة  د.حرة الطييب

 
-أد/خناثة بن ىاشم

 -ر

 وماينأ/ليلى ح

9 

 بولعراف سعدية د.حرة الطييب
ادلعاصرة العربية  أساوي يف القصيدةاحلس ادل

 "أمنوذجا" زلمود درويش

 -ر-د/دمحم ملياين

 د/فتيحة بن حيٍن.

رمزية احللم يف اخلطاب السردي الروائي  طفياين ايمسينة د.زلصر وردة 10
 . "حنٌن ابلنعناع أمنوذجا"النسوي

 -ر-دمحم مراتض /أد
 ضر العرايبخل/أد

11 

 عمارة صليحة د.حرة طييب
شعرية اللغة الصوفية يف الشعر اجلزائري 

 .ادلعاصر عثمان لوصيف أمنوذجا

 -ر-أد/بومدين كروم
 أد/حسٌن فارسي

 
12 

عبد القادر أد.
 شريف مبوسى

عثماين فاطمة 
 الزىرا 

"سًنادي مويريت "لعبد  صورة اآلخر يف رواية
 الوىاب عيساوي

-يل بشًنأد. عبد العا
 -ر

 أ/ليلى حوماين
13 

عبد القادر أد.
 غماري سلمى  شريف مبوسى

اآلخر يف رواية"أان و حاييم"  ان واأل صورة
 للحبيب السايح

 -ر-د/فاطمة بور

 د/محدية زدام
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14 

د.لطفي عبد 
 عمًنات بشرى الكرمي

شعرية العنوان يف الشعر العريب ادلعاصر 
 محد مطر أمنودجاألديوان الفتات 

-ر الدين قدوسيد/نو 
 -ر

 مشيسة بن مداح د/

15 
 

د.لطفي عبد 
 كبوية حنان الكرمي

بنية الشخصية يف رواية اليوم ادلوعود لنجيب 
 الكيالين

 -ر-دمحم مراتض /أد
 دمحم بن أعمر/أد

األبعاد الرتبوية و اإلنسانية يف القصة الشعبية  بومدين لويزة أ.ليلى حوماين 16
 سمنطقة بين سنو  يف اجلزائرية

-أد. عبد العايل بشًن
 -ر

 أد/نصًنة شافع

17 

 بن ريس أمينة د.حياة عمارة
مجالية القصة القصًنة اجلزائرية ادلعاصرة 

  احلًنة لعز الدين جالوجي منودجا صهيل

أد/ عبد القادر شريف 
 -ر–مبوسى 

 د/عباسية بن سعيد

18 

 محامي فايزة د.حياة عمارة
شعرية اخلطاب يف أدب السجون اللهب 

 دلقدس أمنوذجاا

– لطفي عبد الكرمي/د
 -ر

 د/ليلى رمحاين

 أد.بومدين كروم 19

 

 سعيداين فتيحة

 
ندلسي رواية البيت األتوظيف الرتاث يف 

 عرجلواسيين األ

 -ر-دمحم مراتض /أد

 د/بدرية ساسي

20 

 ملوك فرايل ابية مدة بلحاجياأ.ح
–صورة ادلرأة يف الكتابة النسوية اجلزائرية 

 االهتام جلميلة زنًن أصابعرواية 

 -ر-د/حرة الطييب

 أ/شهيناز بن زرقة
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21 

 أ.حامدة بلحاجي

 حنفي وىيبة

 
رواية –آليات التناص يف الرواية ادلعاصرة 

 أرض اإللو أمنوذجا

-أد. عبد العايل بشًن
 -ر

 د/لطفي عبد الكرمي

حاج عبد القادر    د.حياة عمارة 22
 حنان

اية ات  ظاىرة العنف يف األدب اجلزائري رو 
 اخلجل أمنوذجا

 -ر-أد/رمضان كريب

 أ.حامدة بلحاجي

األان و اآلخر يف الرواية اجلزائرية ادلعاصرة  محوين أسية دة بلحاجيماأ.ح 23
 مٌن الزاوي أمنودجارواية عطر اخلطيئة أل

 -ر-أد/دمحم بلقاسم

 أد/دمحم طول

24 
 
 

 أ.دمحم شًناين 
طويلب عبد 

 احلكيم

اجلزائري ادلعاصر  توظيف الرتاث يف الشعر
ديوان احلشاش و احلالزين للشاعر عاشور 

 بوكلوة أمنوذجا

 -ر-أد/بومدين كروم

 د/محدية زدام 

25 

 سدريين نورية أ.دمحم شًناين
اذلويّة يف القّصة اجلزائرية روسي كادا زىور 

 ونيسي أمنوذجا
 -ر-د/دمحم ملياين
 د/حرة الطييب

26 

أد.عبد اجلليل 
  بن دفو لطيفة مراتض

البنا  اللغوي يف النص األديب " رواية غادة 
 أم القرى أمنوذجا "

-د/عبد الكرمي مكي
 -ر

 د/مهدية بن عيسى

27 
 د. دمحم ملياين

 طبال رجا  

رية يف رواية كافكا على سحالواقعية ال
 الشاطئ لرواييت الكاتب ىاروكي

 -ر-أد/دمحم زمري

 د/وردة زلصر

 أد. دمحم موسوين 28

 خرويب ليلى 
طاب الشعري عند زلمود درويش ميح اخل

 الظل العايل أمنوذجا
 -ر-دمحم عباس/أد
دمحم شًناين/أ  



6 

 

أد.أمينة بن  29
 مجاعي 

 عمارة شيما   

رواية الضحية لرابح خديوي بٌن النص 
األصلي العريب و النص ادلرتجم إىل الفرنسية 

 دراسة مقارنة

  -ر-د/بدرية ساسي 

 دمحم شًناين/أ

30 

 

 ي يسرىو بطي ةأ سعدي فاطم
جتربة اللغة الصوفية بٌن االحتوا  و القصور 

 ابن عريب أمنوذجا

-أد/خناثة بن ىاشم
 -ر

 د/ىشام بن سنوسي

31 

 د.فاطمة بور

حرب القبور حملمد البنية السردية يف رواية " زحال أمال
 ساري

أد/ عبد القادر شريف 
 -ر–مبوسى 

 د/محدية زدام

32 
أد.أمينة بن 

 مجاعي

 رقية إديان

 
زمن األزمة يف القصة القصًنة اجلزائرية جنون 

 يف منتصف الذاكرة أمنودجا

 -ر-د/محدية زدام

 أ/ليلى حوماين

33 
أد.أمينة بن 

 شتوي ديينة مجاعي

رسائل عند الغبش لسعيد مششم دراسة 
 ايقاغية

 -ر-أد/أمحد طالب

 أ.حامدة بلحاجي 

34 
أد.أمينة بن 

 رمضاوي نوال مجاعي
 رواية اجلزائرية رواية الرتاسفكرة الوطن يف ال

 أمنودجا لكمال قرور

 -ر-أد/رمضان كريب

 حامدة بلحاجي/أ

35 
أد.زين الدين 

 بومدين أمينة سلتاري
سيكولوجية التعبًن الشعري يف ضو  نظرية 

 األدب

 -ر-أد/دمحم زمري

 أد/حسٌن فارسي

عريب ادلعاصر جتليات الرمز الديين يف الشعر ال قلوش دمحم األمٌن د.عمر قبايلي 36
"ديوان ال تسرقوا الشمس" إلبراىيم مقادمة 

  -ر-أد/بومدين كروم

 أد/دمحم بن أعمر
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 أمنوذجا

أد.زين الدين  37
 سلتاري

 

 بومجعة ليلى

 
الثنائيات الضدية يف رواية ادلا  الذي يغسل 

 جالوجيلعز الدين الرماد 

أد/عبد القادر 
  -ر-سالمي

 د/ىشام بن سنوسي

فع شاأد. نصًنة  38
 بلعيد 

 

 بن عدلة مرمي

 
تطور مناىج التعليم موازنة بٌن اخلطيب 

 البغدادي و علي أمحد مدكور

  -ر-أد/أمحد قريش

 دمحم طرشيسيدي د/

شافع أد. نصًنة  39
 بلعيد 

 بن أمحد فاطمة 
–السًنة الذاتية يف الرواية العربية ادلعاصرة 
 رواية سًنة ادلنتهى لواسيين لعرج أمنوذجا

 بن مجاعي أمينة /أد

 أ/شهيناز بن زرقة

40 

 ندرومي أمينة بشًني  أمحد  د.

 أد/أمينة بن مجاعي  دترد ادلرأة يف الرواية العربية النسوية

 دمحم شًناين/أ

41 

د.موالي  
 البودخيلي 

 زين الدين سلتاري /أد ادلغرب العريبيف احلديث االجتماعي النقد  بوقنطار نسرين
 -ر-

 أد/دمحم بن أعمر

42 
د.أدمحم نور  

    يقوتو

 

  

 شًناين سهيلة

 

 

 

 عند بدر شاكب السياب التشاؤمظاىرة 

 

 

 

-د/لطفي عبد الكرمي
  -ر

 د/نور الدين قدوسي
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43 

 جتيين حنان د. وردة زلصر

فنيات كتابة القصة القصًنة جدا حا  احلرية 
مخسون قصة قصًنة دمحم سعيد الرحياين 

 أمنودجا
-ر-أد/دمحم عباس

 محن فارسيأد/عبد الر 

 -ر-أد/نصًنة شافع لغة اجلسد يف الرواية النسوية اجلزائرية مالك مجيلة زلصرد. وردة  44
 أ/حامدة بلحاجي

أد. عبد اجلليل  45
 مراتض

رومانسية اخلطاب الشعري عند أيب القاسم  بن سامل فاطمة
 الشايب

دمحم سيدي أد/
 -ر-طرشي

 وىيبة بن حدود/

أد. عبد اجلليل  46
 مراتض 

مجالية النص الشعري اجلديد صالح عبد  عة نور اذلدىمج
 الصبور أمنوذجا

أد/عبد الناصر 
 -ر-بوعلي

 أد/لطيفة عبو 

 -ر-د/فاطمة بور التعدد اللغوي يف ادلوشحات قاشور بشرى أد. دمحم طول 47
 د/ىشام بن سنوسي

خصائص األسلوب اخلطايب يف ادلقال األديب  حكيم إكرام أد. دمحم طول 48
 براىيميلإل

 -ر-أد/دمحم بلقاسم
 د/حياة عمارة

   -ر-أد/دمحم موسوين مجالية التصوير يف أدب خليل مطران لقاط نصًنة أد. دمحم طول 49
 د/عباسية بن سعيد
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رمزية الشخصية احليوانية يف اإلنتاج السردي  بودومة رجا  أد.قريش أمحد 50
 ) مزرعة احليوان أمنودجا(احلديث 

زين الدين  /أد
   -ر-تاريسل

 د/وردة زلصر

مجالية الصورة الشعرية يف قصيدة نشيد  ىند مسعودن أد.كريب رمضان 51
 يب القاسم الشايب اجلبار أل

  -ر-أد/دمحم بلقاسم
 د/عمر قبايلي

د.موالي   52
البودخيلي سيدي 

 عبد الرحيم

قلب الليل ادلكان و الزمان يف رواية مجالية  عمًنات أحالم
 لنجيب زلفوظ.

-/خناثة بن ىاشمأد
    -ر

 د/فاطمة بور

دراسة بنية الشخصية يف رواية قسوة أب  زيدوري فاطمة شًنايندمحم أ. 53
 آلسيا غماري منوذجا

            -ر-أد/دمحم موسوين
 د/ليلى رمحاين

التناص عند مجيل صدقي الزىاوي قصيدة  شعبان رمحة فارسي حسٌن د.أ 54
 ثورة يف اجلحيم أمنودجا

          -ر– طول أد/دمحم
 أد/دمحم موسوين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

 
 اآلداب و اللغات  كلية

 قسم اللغة و األدب

 نقد حديث و معاصر  :ادلاسرت اتعناوين مذكر 
 2019/2020السنة اجلامعية 

 
 جلنة ادلناقشة عنوان ادلذكرة  االسم و اللقب األستاذ ادلشرف  تعداد

      -ر-أد/حسٌن فارسي لقية يف شعر الطفولة اجلزائريةالقيم اخل داود كوثر أد. دمحم مراتض 1
 د/فتيحة بن حيٍن

الثورة اجلزائرية صاحل األمسا  و األماكن يف شعر  مربك سهيلة أد. دمحم مراتض 2
 خريف اطلس ادلعجزات امنودجا

     -ر-أد/عمر ديدوح
 د/أمحد بشًني

 
من خالل كتابو  جابر عصفورعند  الفنيةالصورة  رلاىد إبتسام  أد. حسٌن فارسي 3

"الصورة الفنية يف الرتاث النقدي و البالغي عند 
 العرب".

أد/عبد الرمحن 
  -ر-فارسي

         أمحد إبراىيم الزبًن/د

أد. عبد الرمحن  4
 فارسي

     -ر-أد/حسٌن فارسي  الصورة الشعرية يف شعر علي زلمود طو بوساري لطيفة
      د/ليلى رمحاين

داللة االبعاد اجلمالية للمكان يف شعر ابن  حاكم أمينة  فارسيأد. حسٌن 5
 خفاجة

د.موالي  البودخيلي 
-سيدي عبد الرحيم

  -ر
 د/ىشام بن سنوسي
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عطار إكرام  بودخيليالموالي د. 6

 فاطمة
 -ر-أد/دمحم طول العريب احلديث بٌن اإلحيا  و التجديدالنقد 

 يقوتةد/ نور أدمحم 

سلطة النص و حدود التأويل يف بنا  ادلعىن      عمارة اندية د. حليمة بن عزوز 7
 و إسرتاتيجية التلقي

 -ر-أد/دمحم طول

 أد/دمحم عباس

أد/عبد اجلليل  اجلزائري احلديثادلعجم الشعري  حلول فراح  بودخيليال موالي د. 8
 -ر-مصطفاوي

 أ/شهيناز بن زرقة

 -ر-أد/أمحد دكار عند عبد ادلالك مراتض اجلهود النقدية مباركي سليمة أد.خلضر العرايب 9
 عبد القادر بن عزة/أد

 -ر-أد/أمحد دكار نظرية اخليال يف النقد ادلعاصر دمحاين سهام أد.خلضر العرايب 11
  أد/عبد القادر بن عزة

 "البطل يعل"دب سطوري لألالتفسًن األ محري أمينة أد.خلضر العرايب 11
 منودجاأ

 -ر-د/بدرية ساسي
 بشًنيد/أمحد 

 
يف رواية "غادة أّم القرى" ألمحد  سيميائية العنونة يبدري وفا  د. فتيحة بن حيٍن 12

 رضا حوحو أمنوذجا
 -ر-أد/أمحد طالب

 عبد العايل بشًن /أد
عبد القادر شريف /أد مجاليات القصة القصًنة عند زلمود تيمور بن مومن مراد أد.دمحم عباس 13

 -ر– مبوسى
 وردة زلصر /د

د. عبد الرمحن أ 14
 فارسي

مجالية ادلكان يف رواية "غدا يوم جديد لعبد  سهلي نصًنة
 احلميد ىدوقة

-زين الدين سلتاري/أد
 -ر
 حسٌن فارسي/أد
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أد. عبد الرمحن  15
 فارسي

ىاليل فاطمة 
 الزىرا 

زينب" حملمد ىيكل البنية السردية يف رواية "
 حسٌن

أد/سيدي دمحم 
 -ر-طرشي

 د/منال سعيدي
د.عبد القادر بن أ 16

 عزة
القيم األخالقية يف الرواية  و األبعاد احلضارية عياد زدام أمسا 

 اإلسالمية احلديثة جتربة عماد الدين خليل 
 -ر-أد/أمحد دكار

 خلضر العرايب/أد

أد.عبد القادر بن  17
 عزة

مهديد فاطمة 
 الزىرا 

األنساق الثقافية يف الرواية اجلزائرية احلديثة جتربة 
 فالح منوذجا دمحم

 -ر-أد.دمحم بن أعمر
 د. دمحم ملياين

أد.عبد القادر بن  18
 عزة

 بن ديدي رمحة
 

أثر ادلصطلح الغريب يف الكتاابت النقدية 
 اجلزائرية احلديثة.

 -ر-أد/دمحم زمري
 أ/دمحم شًناين

 
-الكرمي د/لطفي عبد الشعرا  ادلتمردون أمحد مطر عينة  درقاوي صربينة أد. عبد العايل بشًن 19

 -ر
 أ/ليلى حوماين

لغة اإلقناع و التحريض يف األانشيد الوطنية  عزوز ىند أد. عبد العايل بشًن 21
 "الذبيح الصاعد دلفدي زكراي  منوذجا

 -ر-د/ليلى رمحاين
 د/محدية زدام

تعالق التاريخ ابدلتخيل يف رواية " كتاب األمًن"  ابتين نوال أد. عبد العايل بشًن 21
 ألعرجلواسيين ا

عبد القادر شريف /أد
 -ر-مبوسى

 حياة عمارة/د
قرا ة يف كتاب التفكًن اللساين يف احلضارة  مسعد فاطمة أد.دمحم بلقاسم 22

 العربية لعبد السالم ادلسدي
 -ر-أد/نورية شيخي

 أد/عبد الناصر بلخيرت
 

23 
 -ر- زمريدمحم /أد مفهوم الشعرية عند حازم القرطاجين  صّياد وردة ملياين د. دمحم 

موالي  /د   
البودخيلي سيدي عبد 

 الرحيم
جواد البحر دلرزاق يقطاش البنية السردية يف   سويدي صابرينة أد.رمضان كريب 24

 رواية مسًن قاسيمي امنودجا
-أد/عبد احلكيم وايل

 -ر
 د/فاطمة بور
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ية" البنية السردية عند عبد احلميد بن ىدرقة روا ميسوم رتيبة أد.رمضان كريب 25

 "جذ إذا يوم جديد" أمنو 
 -ر-أد/بومدين كروم
 د/عمر قبايلي

عند جابر عصفور من  مفهوم نظرية الشعر  حيياوي نبيلة أد.دمحم بلقاسم 26
 .مفهوم الشعرابو خالل كت

-ر-أد/دمحم عباس  
أدمحم نور يقوتو    /د  

عمار لغواطي  أد.دمحم بلقاسم 27
 سليمة

قرا ة  النقد عند صالح فضل من خالل كتاب
 الصورة و صور القرا ة أمنودجا

 -ر-أد/مراتض دمحم
 د/أمحد إبراىيم الزبًن

مجاليات الشخصية يف مسرحية جسر إىل األبد  خدجية بومديين د.نور الدين قدوسي 28
 غسان

 أد/لطيفة عبو
 أد/عبد القادر بن عزة

 فغانغ أيزر"نظرية التلقي يف النقد احلديث "فول اتبيت مسًنة د.بن زرقة شهيناز 29
 أمنوذجا  

-بن مجاعيأمينة  أد/
 -ر

 د/عباسية بن سعيد 
-أد/ أمينة بن مجاعي القصة اجلزائرية القصًنة لعبد هللا ركييب. بلبشًن صلية د.عبد الكرمي مكي 31

 -ر
 د/حرة طييب

 رمحاين بوزاين أد.دمحم عباس 31
 

اإلسهام النقدي من الوجهة البنيوية يف 
 "عبد ادللك مراتض أمنوذجا" الدراسات اجلزائرية

 -ر-أد/أمحد دكار
 أد/عبد القادر بن عزة

التجربة النقدية عند انزك ادلالئكة من خالل   غلقاوي زينب أد.دمحم بن أعمر 32
 كتاهبا قضااي الشعر ادلعاصر.

نصًنة شافع  /أد
 -ر-بلعيد

 أدمحم نور يقوتو    /د
-ر-دمحم طول /أد لوطن العريب أمنوذجانقد النقد يف ا سكوم بشرى أد.دمحم بن أعمر 33  

  دمحم بلقاسم/أد
 عباس احلبيب د.أدمحم نور يقوتو 34

 
من مفهوم األدب إىل مفهوم الكتابة دراسة 

 اترخيية نقدية
 -ر-دمحم موسوين /أد
  عمر قبايليد/

 بنية الشخصية يف رواية "طيور يف الظهًنة" رزوق مامة د.أدمحم نور يقوتو 35
 شدلرزاق بقطا

عبد الرمحن  /أد
 -ر-فارسي

 أد/ أمينة بن مجاعي
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 نور الديند.  36
 قدوسي 

  

عمار لغواطي 
 حسيبة

 

ادلعجم الصويف يف ديوان أغاين احلياة أليب  
 القاسم الشايب

-ر- أ/زلفوظ سادلي  
 د/اجلياليل بوعافية

 
 -ر-كريب  رمضان/أد ادلكان يف رواية جيم لسارة النمس قرين سارة د.شهيناز بن زرقة 37

 أد/عبد احلكيم وايل 
 .لوايت فاطمةأ 38

 
 عمور سيدي دمحم

 
 

فن اإللقا  بٌن النظري و التطبيقي " أيب القاسم 
 الشايب أمنودجا"

 -ر- د/ليلى رمحاين
 د/فراح ديدوح

 د.اجلياليل بوعافية  39

 

 بيوض رشيد

 

الطور  مناىج اجليل الثاين بٌن الواقع و ادلأمول
 ادلتوسط أمنوذجا

 

أد/ نصًنة شافع 
 -ر-بلعيد

 د/أمحد بشًني

الرفض يف شعر أمال دنقل "قرا ة يف قصيدة ال  لصفر سنا  بن حيٍن د. فتيحة  40
 تصاحل"

 -ر-د/حرة طييب

 أ/شهيناز ين زرقة

 نور الديند.  41
 قدوسي 

 

البنية السردية يف القصة القصًنة )القميص  حاج ميمون حنان
 ا(ادلسروق لغسان كنفاين منوذج

-د/لطفي عبد الكرمي
 -ر

 د/عباسية بن سعيد

سيدي خيلف  أد. أمحد قريش  42
 عقيلة

االلتزام يف الكتابة األدبية لدى جون بول سارتو 
 أمنوذجا

-ر-أد/دمحم بلقاسم
عبد القادر شريف 

 مبوسى

 -ر-أد/نورية شيخي نظرية الكتابة عند أدونيس الطيب بدر الدين د.أمحد بشًني 43
 ٍند/فتيحة بن حي
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التجريب يف الرواية العربية ادلعاصرة " الشمعة و  فارس سعاد د.بدرية ساسي 44
 الدىاليز" الطاىر وطار أمنوذجا

 -ر-أد/خلضر العرايب
 د/وردة زلصر

 د.طييب حرة 45
 

ىواري فاطمة 
 الزىرا 

 ادلصطلح النقدي من منظور يوسف وغليسي
 

 -ر-أ/زلفوظ سادلي
 د/مشيسة بن مداح

ع بلعيد  شافد.  46
 نصًنة

 
  

جدلية اللغة بٌن الفصحى و العامية يف الرواية  صحراوي آسية
 منودجا أز لالاجلزائرية رواية ا

-أد/عبد العايل بشًن
  -ر

 د/الطاىر قطيب

دويدي دمحم  أد عبد العايل بشًن 47
 حسام

عبد اجلليل /أد املصطلحات السيميائية ذات األصل اللساين
 -ر-مراتض

 وحأد/عمر ديد 
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 اآلداب و اللغات                              كلية                                   
 قسم اللغة و األدب العريب                                                                               

 لسانيات عربية  :اسرتادلمذكرات  

 2019/2020السنة اجلامعية 
 

 جلنة ادلناقشة عنوان ادلذكرة  االسم و اللقب األستاذ ادلشرف  تعداد
أد. عبد احلكيم  1

 وايل دادة
عبد الناصر /أد ا يف العصر اجلاىلي يإرىاصات الفكر النقد بوشليط صلية

 -ر-بوعلي

 أد/ىشام خالدي

ادلتعلم تقنيات العملية التواصلية بٌن ادلعلم و  دياين زىرة د. منال سعيدي 2
 الطور االبتدائي منوذجا

عبد احلكيم وايل  /أد
  -ر- دادة

 أمال بناصر /د
ادلكانزا اللغوية اآللية و دورىا يف التكشيف و  قن غنية د.فاطمة بور 3

 االسرتجاع
 -ر-زلفوظ سادلي/أ
 اذلادي شريفي/أ

فاعلية علم األصوات يف تعليمية الصرف  بن ىاشم مجيلة أد. لطيفة عبو 4
 يبالعر 

الناصر أد/ عبد 
  -ر- بوعلي

 وىيبة  بن حدو د/
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أد/ عبد احلكيم وايل  اخللفية ادلعرفية للغة و اللهجة  حاج ميمون زىًنة أد. أمحد دكار 5
   -ر- دادة

 الطاىر قطيب/د

بطيب عبد  د. لبىن موس 6
 اللطيف

-أد/ىشام خالدي ادلسرح التعليمي و فن االلقا  و التلقي
    -ر

دين د/نور ال 
 قدوسي

أد/ عبد احلكيم وايل  بٌن اذلجر و االستعمالادلصطلح الصويت  بركة وسام ح ديدوحا د. فر  7
   -ر- دادة

 د/مهدية بن عيسى 

بو اجلياليل د.  8
  عافية

ادلسائل النحوية و الصرفية اليت خالف فيها الفرا   شعبان رحيمة
 .  الكوفيٌن

أد/عبد الناصر 
 -ر-بوعلي

 د/الطاىر قطيب

أد. سيدي دمحم  9
 غيرتي

علي شايب 
 الدراع اندية

اخلامسة  كتاب القرا ة للسنةادلعجم اللغوي يف  
 -تطبيقيةدراسة   -ابتدائي

 -ر-أد/نورية شيخي

 د/رمحة كزويل

 دبشًني أمحد.  11

 

التواصل اللساين و تعليمية الدرس اللغوي   بن بشًن إكرام
ائي بٌن ادلعلم و ادلتعلم السنة اخلامسة ابتد

 منوذجا

 -ر-د.سليمة دايل
  د/فاطمة حجاري

أد. عبد الناصر  11
 بوعلي

بن عبد الواحد 
 ندى

اللهب يف و ادلتعدي داللة الفعل الالزم 
 ادلقدس

عبد اجلليل /أد
     -ر- مصطفاوي

 اجلياليل بو عافية /د
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  د. نصًنة شيادي  12

 

 محزة شريف دليا 

 

 الفالسفة عند الصويت الوظيفي ًنفكتال 
 يف ضو  علم األصوات احلديثادلسلمٌن 

  -ر-سليمة دايل /د
  لطفيعبد الكرمي /د

بو اجلياليل د.  13
 عافية

التداخل اللغوي و أثره يف تعليمية مادة التعبًن  اباب سامية
 الشفوي يف ادلرحلة اإلبتدائية

د/موالي  البودخيلي 
-سيدي عبد الرحيم

 -ر

 لبىن موس /د

بو اجلياليل د.  14
  يةعاف

 شهيدي

 خدجية 

ادلسائل اخلالفية بٌن اخلليل و يونس بن حبيب 
 يف كتاب سوية

أد/عبد الناصر 
 -ر-بوعلي

 د/الطاىر قطيب

عبد احلكيم  أد. 15
 وايل دادة 

 -ر-أد/لطيفة عبو اللغة العربية و الذكا  االصطناعي لدىم العريب
 د/رمحة كزويل

بن معمر أد.  16
  بوخضرة

أد/عبد اجلليل  النحوي بٌن اذلجر و االستعمالادلصطلح  قبلي سهام
          -ر- مصطفاوي

 د/مسًنة جداين

السنة  تعليمية النحو يف ادلستوى اجلامعي ملياين خناثة أد. أمحد قريش 17
        و الثانية ليسانس قسم اللغة    األوىل 

 و األدب العريب جامعة تلمسان منوذجا

 -ر-د/إديان بلقاسم
 ايند/مسًنة جد

النقد األنرتوبولوجي يف األدب العريب دتيم  عدون أنفال أد. دمحم موسوين 18
 الربغويت أمنوذجا

بن معمر  /أد
 بوخضرة

 -ر-بشًني أمحد /د
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 د. حليمة بن عزوز  19

   

صغر دمحم عال  
 الدين

 -ر-لبىن موس /د إىل العربية و إشكاالت الرتمجة من 
 منال سعيدي /د

 د/نور الدين قدوسي داللة الفاعل يف سورة يونس محصي شهيناز د. ليلى رمحاين 21
  -ر-

 د/عبد الكرمي مكي 

 عبد القادر/أد داللة أسلوب التوكيد يف سورة آل عمران  خشاي عائشة د. ليلى رمحاين 21
 -ر-سالمي

سيدي دمحم  /أد
 طرشي

هج يف اآلليات التعليمية و إشكالية ادلن دمحاين نور اذلدى د.محدية زدام 22
 اخلطاب اللساين

 -ر-د/ أمال بناصر
  د/فتيحة عباس

23 
 

اإلسرتاتيجية احلجاجية يف ضو  النظرية  درويش عباسية د.محدية زدام
 التداولية

 -ر-أد/لطيفة عبو
 د/عباسية بن سعيد

اللسانيات العربية يف اخلطاب السياسي  بوىادي أمينة د.محدية زدام 24
 اجلزائري

-د/حليمة بن عزوز
  -ر

أ/اذلادي شريفي    

    -ر-أد/لطيفة عبو  ادلعاصرة مصطلح التأويل يف الدراسات بن سعيد وفا  د. وىيبة بن حدو 25
أد/ عبد احلكيم وايل 

 دادة
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أد. سيدي دمحم  26
 غيرتي

صابري نور 
 اذلدى

البعد التداويل يف فهم ادلنطوق العريب يف السنة 
 الثانية ابتدائي

-د/حليمة بن عزوز
    -ر

 د/عباسية بن سعيد

شايب الدراع اثين  د. ليلى حوماين 27
 زلسن معاد

أمهية السماع يف اكتساب ادللكة اللغوية عند 
 الطفل ادلتمدرس السنة الرابعة ايتدائي أمنوذجا

-د/ منال سعيدي
          -ر

 د/فاطمة سعدي 

28 
 
 

سانيات العربية األمراض الكالمية يف ضو  الل بوعبسة نبيلة د.عباسية بن سعيد
 -دراسة مناذج–القددية 

-د/وىيبة بن حدو
    -ر

بدرية ساسيد/  

عبد اجلليل أد. 29
 مصطفاوي

بن حلسن فاطمة 
 الزىرا 

انصر عبد  /أد السمات البالغية و األسلوبية يف سورة الروم
 ر-بلخيثر

 د/اجلياليل بوعافية

 عبد اجلليلأد.  30
 مراتض 

 

غنتة فاطمة 
 الزىرا 

اللهجي عند قبيلة أوالد ابلغ بن شافع التكلم  
 -اذلاليل "دراسة صوتية تركيبية داللية

 -ر-أمحد قريش /أد

 لبىن موس  /د

 الطاىر قطيب د.  31

 

انصر عبد  /أد التفكًن النحوي عند ابن رشد  بن عزة ايسٌن 
 -ر-بلخيثر

 د/حليمة بن عزوز 
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أد.سيدي دمحم  32
 طرشي 

 

عيون -شعرية العدول يف أدب اإلبراىيمي بن رابح  حادية
 -البصائر أمنوذجا

عبد القادر /أد
 -ر-سالمي

 د/فتيحة بن حيٍن

حبث االضطراب السلوكي و أثره يف التحصيل  بليفة يسمينة د.سليمة دايل  33
تلميذ السنة –ادلعريف لدى الطفل ادلتمدرس 

 -األوىل أمنوذجا

أد/سيدي دمحم 
 -ر-غيرتي

 د/سعاد بلعباس

دراسة األصوات و عيوب النطق عند   مسّية ماحي نصًنة شيادي د.  34
 الكندي يف ضو  الدراسات الصوتية ادلعاصرة

 -ر-أد/عمر ديدوح
 د/عبد الكرمي مكي

أثر االضطراابت الكالمية يف تعلم اللغة العربية  بن ديدي رجا  د.سليمة دايل 35
تلميذ –لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي 

 ابتدائي أمنوذجا. 3س 

أد/سيدي دمحم 
 -ر-غيرتي

 أ/اذلادي شريفي

د.أمحد إبراىيم  36
 الزبًن

بالغة التعقيبات يف القران ادلكي سورة  بلعريب صفية
 منودجاأعراف األ

 د/نور الدين قدوسي
 -ر–

  د/نصًنة شيادي

أد.سيدي دمحم  37
 طرشي 

 

 صبار إكرام

 

مجالية التشخيص االستعاري عند بشار 
 ري اخلو 

أد/عبد اجلليل 
 -ر- مصطفاوي

 أمحد قريش  /أد

األخطا  الصرفية يف التعبًن الكتايب للطور  بن ددوش أمسا  أد. لطيفة عبو 38
 ادلتوسط

   -ر-أمحد قريش /أد

         د/نور الدين قدوسي
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ناصر عبد الأد.  39
 بلخيثر 

–ادلعجم اللغوي لقصيدة اذلمزية للبوصًني  بوكليخة زبيدة
 -داللية دراسة

 عبد القادر/أد
 -ر-سالمي

 نصًنة شيادي /د 

د.أمحد إبراىيم  40
 الزبًن

رلاىدي دمحم 
 ىشام

القرا ات القرآنية عند ابن ىشام األنصاري يف  
 كتابو شرح شذور الذىي.

 -ر-أ/زلفوظ سادلي

 د/الطاىر قطيب

بٌن منهج ابن خلدون التعليمي و ادلناىج  بوعزة سعاد أد.نصًنة شافع 41
 دراسة مقارنة غربية احلديثةال

 -ر-د/مسًنة جداين

 د/منال سعيدي

-د/نصًنة شيادي داللة التكسًن يف سورة يس بن دمحان شهرزاد د.مشيسة بن مداح 42
  -ر

 د/محدية زدام

اكتساب اللغة بٌن ابن خلدون و نوام  بلعيد مرمي أد.نورية شيخي 43
 تشومسكي

 -ر-أد/عمر ديدوح
 د/أمال بناصر

خطبة -دراسة بنية حتليل اخلطاب اللساين  بنور فاطمة بة  بن حدووىي 44
 -حجة الوداع منوذجا

 -ر-أد/لطيفة عبو

 د/حليمة بن عزوز

-انصر بلخيثر /أد تيسًن تعليمية الصرف العريب بن عبد هللا أمسا  د.فراح ديدوح 45
 -ر

 د/سعاد بلعباس

 

 



23 

 

أد. بن معمر  46
 بوخضرة

مومين فاطمة 
 الزىرا 

ص يف شعر زلمود درويش قصيدة مديح التنا
 منودجا العايل الظل

-د/نصًنة شيادي
 -ر

 بلحاجيأ/حامدة 

أد.عبد الناصر  47
 بوعلي

بن دالع فاطمة 
 الزىرا 

يف التعابًن الكتابية  ةاللغوياألخطا  تصنيف 
 لطالب التعليم الثانوي.

 -ر-أد/لطيفة عبو

 أ/اذلادي شريفي 

      

و   القصة يف تعليمية مهاريت التعبًنفاعلية  اين حنانبن بوز  أد.دمحم زمري 48
السنة أوىل ابتدائي – االستماع لدى ادلتعلم

 أمنوذجا

أمحد إبراىيم /د
  -ر-الزبًن

 أ/ليلى حوماين

أشتات رلتمعات يف اللغة و األدب لعباس  عرابوي زليخة أد. دمحم مراتض  49
 -قرا ة لغوية حتليلية-زلمود العقاد

-يد/نصًنة شياد
 -ر

 د/منال سعيدي

التداولية اجتاىاهتا و مباحثها من منظور  عياد اثلث إكرام أد. دمحم مراتض 50
 الفالسفة الغربيٌن.

-د/وىيبة بن حدو
  -ر

 د/حياة عمارة 

أد. عبد الناصر  51
 بوعلي 

 تصنيف األخطا  اللغوية يف التعابًن الكتابية بن عثمان سارة
 دراسة وصفية لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية

 -ر-د/لبىن موس

  د/مسًنة جداين
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عالقة الصورة ادللونة ابلنص يف كتاب اللغة  قرانشي إكرام د. جداين مسًنة 52
 العربية اجليل الثاين

-د/فتيحة بن حيٍن
 -ر

 د/سعاد عباسي

أمهية القرا ة يف رفع ادلستوى التعليمي لدى  شلّو أمسا  د.جداين مسًنة  53
 االبتدائية تالميذ ادلرحلة

 -ر-أد/أمحد قريش

 د/فاطمة حجاري

أد. عبد الناصر  54
 بوعلي

اتبيت فاطمة 
 الزىرا 

االختالالت يف لغة التعلم و التعليم يف ادلدرسة 
 اجلزائرية

 -ر-د/أمال بناصر

 د/فتيحة عباس

-إسهامات ادلدرسة القرآنية يف لغة الطفل محادو فراح أد. دمحم موسوين 55
 -ث أمنوذجامدرسة دار احلدي

د/موالي  البودخيلي 
-سيدي عبد الرحيم

  -ر

 د/أمحد إبراىيم الزبًن

األسرار اللغوية ألمسا  التفضيل يف القرآن  مقري سهام  أد. دمحم موسوين 56
 -دراسة مناذج-الكرمي 

عبد الرمحن  /أد
 -ر-فارسي

 دمحم شًناين/أ 

األماكن ابجلنوب الغريب أتصيل أمسا  أعالم  بن مساعٌن شيما  أد. عمر ديدوح 57
 -والييت النعامة و بشار أمنوذجا-اجلزائري

أد/سيدي دمحم 
 -ر-غيرتي

 أد/ىشام خالدي

صياغة اجلملة االمسية و الفعلية يف الصحافة  زكري رزيقة د. مسًنة جداين 58
 اجلرائد اجلزائرية أمنوذجا.–ادلكتوبة 

 -ر-أد/نورية شيخي
 د/عمر قبايلي
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تعليمية مهارات التعبًن الشفهي ابللغة العربية  رحايل مجيلة أد. عمر ديدوح 59
 لألتراك السنة الثالثة اثنوي أمنوذجا

-د/مشيسة بن مداح
 -ر

 أ/ليلى حوماين

أد. عبد احلكيم  60
 وايل دادة

حجاج أول 
 فتيحة حياة

 -ر-أد/نورية شيخي اكتساب اللغة عند األطفال تريزوميا

 د/فاطمة سعدي

تعليمية التعبًن الكتايب يف ادلرحلة االبتدائية  وجلي فائزة أد. عمر ديدوح 61
 "السنة الرابعة "أمنوذجا.

انصر عبد أد/ 
 -ر-بلخيثر

 د/فاطمة لوايت

 -ر-د/فراح ديدوح منهج الفارايب يف معجمو ديوان األدب برزوق نور اذلدى د. ليلى رمحاين 62
 د/محدية زدام

 -ر-أد/أمحد قريش )مقاربة إيقاعية( الشعريةبن عقيل  شواىد بوزوينة مرمي د. ليلى رمحاين 63
 د/فاطمة بور

 

64 

بوغاري نور  د.مشيسة بن مداح
 اذلدى

         وجوب العالمة اإلعرابية بٌن احلذف  
مناذج من القرآن –و اإلضمار و التقدير 

 الكرمي

سيدي دمحم  /أد
   -ر-طرشي

 د/فراح ديدوح

خالفة الصوتية و أثرىا يف منو الثروة اللفظية ادل عياد أمسا  نصًنة شياديد.  65
 للعربية الفصحى.

 -ر-أد/عمر ديدوح
 د/سليمة دايل

–الظواىر الصوتية يف ديوان مفدي زكراي  بن كحلة ديينة أ.حاج علي ىوارية 66
 -منوذجا اللهب ادلقدس

عبد الناصر /أد
 -ر-بوعلي

 د/فاطمة لوايت
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ليم اللغة العربية يف ادلدارس اجلزائرية واقع تع بلعيد أمسا  أد.أمحد طالب 67
 بٌن النظري و التطبيقي.

-د/اجلياليل بوعافية
  -ر

 د/أمحد بشًني

حرف –داللة حروف اجلر يف اإلعجاز القرآين  كريب شيما  د.مشيسة بن مداح 68
 -البا  أمنوذجا مع شواىد من القرآن الكرمي

أد/عبد اجلليل 
 -ر-مصطفاوي

 أ/اذلادي شريفي

-أد/ىشام خالدي عالقة اجملاز يف القرآن الكرمي  سورة طو منوذجا بن قادة مباركة عبد الكرمي مكيد. 69
  -ر

د/موالي  البودخيلي 
 سيدي عبد الرحيم

خصوصيات التشبيو يف القرآن الكرمي سورة  بن رمضان إديان د.عبد الكرمي مكي 70
 ىود أمنوذجا

-د/حليمة بن عزوز
  -ر

 د/فراح ديدوح

ين الدين أد.ز  71
 سلتاري

داللة الفعل ادلضارع يف ديوان مصطفى بن  بن سعادة عمارية
 ابراىيم.

 -ر-د/لبىن موس

 د/حامدة بلحاجي

بن عبد الرمحن  الطاىر قطيبد.  72
 أمينة

 -ر-أ/زلفوظ سادلي دالالت فعل األمر يف سورة النسا 
 د/منال سعيدي

عبد القادر أد/ دراسة داللية أل عمران  سورةالفعل الثالثي يف سنيين شيما  د. إديان بلقاسم 73
 -ر-سالمي

 د/نصًنة شيادي 
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التقومي ادلدرسي و دوره يف توجيو التلميذ يف  عبديل ىجًنة د.دمحم شًناين 74
 الطور ادلتوسط

-أد/أمينة بن مجاعي
 -ر

 د/عمر قبايلي 

د الرمحن عب/أد سورة ادللك دراسة معجمية داللية فوقية فاطمة د.زلفوظ سادلي 75
 -ر-فارسي

عبد القادر /أد 
 سالمي

-أد/حسٌن فارسي الوقف و االبتدا  عند اإلمام اذلبطي بن عمار سيت د.عبد الكرمي مكي 76
  -ر

 أد/دمحم طول

 -ر-أد/دمحم عباس التفاعل غًن اللفظي يف العملية التعليمية معروف أمينة د.حياة عمارة 77
 أد/عمر ديدوح

 د.عباسية بن سعيد 78

 

بن سعدون 
 شعيب

 

 -ر-أد/بومدين كروم الفكر التداويل عند ابن حزم
 أد/دمحم زمري

-أد/رمضان كريب  بٌن لسانيات ادللفوظ و لسانيات التلفظ سومار ىدى د.زدام محدية 79
  -ر

 د/عبد الكرمي مكي
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 عبد احلكيم د.أ 81
 وايل دادة 

دراسة وصفية حتليلية يف كتاب دروس يف  شاوي عمر
 نيات التطبيقية لصاحل بلعيد.اللسا

أد/عبد الناصر 
 -ر-بوعلي

 أد/لطيفة عبو

ادلكون الصويت عند البالغيٌن كتاب "سر  عثماين سامية أ.فاطمة حجاري 81
 الفصاحة" للخفاجي أمنوذجا

 -ر-د/فرح ديدوح
 د/مسًنة جداين

أد. عبد احلكيم  82
 وايل دادة

قة تلمسان األمثال الشعبية اجلزائرية مبنط فاطمي زينب
 دراسة فنية

 -ر-أد/أمحد دكار
 د/لبىن موس

التعليم ما قبل ادلدرسة و أثره يف تنمية  بلعباسي أمًنة أ.سعاد عباسي 83
 -دراسة ميدانية-ادلهارات اللغوية لدى ادلتعلم

أد/زين الدين 
 -ر-سلتاري

 أ/ليلى حوماين 

حتياجات التواصل اللغوي عند ذوي اال أوانجلة بشرى أ.سعاد عباسي 84
 -دراسة لسانية-اخلاصة)فئة التوحد أمنوذجا(

أد/سيدي دمحم 
 -ر-غيرتي

 د/أمال بناصر

أد/عبد الناصر  اللسانيات النصية يف إليادة مفدي زكراي حاجي أمال أ.حاج علي ىوارية 85
 -ر-بوعلي

 د/دمحم شًناين 

يم اللغة العالقة بٌن ادلكتوب و ادلنطوق يف تعل محداوي نصًنة د.لطيفة عبو 86
 العربية الطور االبتدائي منوذجا.

-د/وىيبة بن حدو
  -ر

 د/نور الدين قدوسي
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حيياوي يوسفي  حيٍن د.فتيحة بن 87
 إكرام

عبد –الفكر التداويل يف الرتاث البالغي العريب
 -القاىر اجلرجاين أمنوذجا

-د/ىشام خالدي
  -ر

 وىيبة بن حدود/

د.أمحد الزبًن  88
 إبراىيم

خطاب هللا عز وجل –ليل اخلطاب القرآين حت كاري دمحم
 -دلوسى عليو السالم

  -ر-أد/أمحد قريش
 أد/دمحم موسوين 

 

89 

دراسة وصفية حتليلية للمحتوى التعليمي  مسداد سيت إ.فتيحة عباس
 لنشاط القرا ة يف كتاب السنة األوىل متوسط

 -ر-د/نورية شيخيأ
 د/حليمة بن عزوز

دراسة سيميو لسانية خلطاب الغضب "احلراك  انمصطفاوي حن د.زدام محدية 90
 ادلدين اجلزائري أمنوذجا

 -ر-أد/دمحم زمري

 أد/أمينة بن مجاعي

اجلملة االمسية دراسة ضلوية بالغية سورة التوبة  شيخي نورية د. بشًني أمحد 91
 أمنوذجا

أد/عبد الناصر 
  -ر-بلخيرت

 د/أدمحم نور يقوتو

–واقع الزمكنة يف أحداث الرواية ادلعاصرة  عيساين فاطمة د. قبايلي عمر 92
 منوذجا.–رواية يف كل قرب حكاية 

 -ر-أد/دمحم بلقاسم
 أد/سيدي دمحم طرشي

د. بن سنوسي  93
 ىشام

سهلي فاطمة 
 الزىرا 

قرا ة وصفية موضوعية للمعجم ادلعياري 
شبكات الفصائل النحوية للدكتور عبد القادر 

 -ر-أد/دمحم بن أعمر
 د/حرة طييب



30 

 

 عبد اجلليل

 

د/موالي  البودخيلي  قضية اللغة يف ادلنهج النقدي جلماعة الديوان فقيو ايمسينة د. عمارة حياة 94
-سيدي عبد الرحيم

 -ر

 د/وردة زلصر

اعجاز القران الكرمي عند الباقالين نكت  غامل عبد القادر إ.بلقاسم إديان 95
 االنتصار 

 -ر-د/حسٌن فارسي

 د/أمحد إبراىيم الزبًن
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 كلية اآلداب و اللغات                         

 قسم اللغة و األدب العريب                                                                 
                                    

 لسانيات تطبيقية :ادلاسرت اتعناوين مذكر 
 2019/2020السنة اجلامعية 

 
 جلنة ادلناقشة عنوان ادلذكرة  االسم و اللقب األستاذ ادلشرف  

إشكالية ادلصطلح يف الدرس اللساين العريب  أنقادي شهيناز د.فتيحة بن حيٍن 1
 ادلعاصر مصطلحات لسانيات النص أمنوذجا

أد/عبد اجلليل 
          -ر-مراتض

 د/اجلياليل بوعافية
از أطلس اللهجات لوالية تلمسان ضلو اصل عفيف ىاجر أ.اذلادي شريفي 2

 منطقة شتوان أمنودجا
-د/إديان بلقاسم

          -ر
 د/سعاد عباسي

 

 مفهوم اجلملة يف الرتاث النحوي العريب قرموشي إكرام أ.اذلادي شريفي 3
 دراسة اترخيية

أد/عبد اجلليل 
          -ر-مراتض

   أد/رمضان كريب
 

بن د. ىشام  4
 سنوسي 

اىريت التداخل و االقرتاض اللغوي لدى ظ ابرد حليمة
 تالميذ السنة اخلامسة من الطور االبتدائي

     -ر-د/سليمة دايل
 د/مشيسة بن مداح
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د. ىشام بن  5
 سنوسي 

قرا ة وصفية موضوعاتية للمعجم الوظيفي  سليماين مباركة
دلقاييس األدوات النحوية و الوصفية 

 للدكتور عبد القادر عبد اجلليل

           -ر-قبايلي د/عمر
 د/مشيسة بن مداح

-أد/خلضر العرايب احلبسة الكالمية من ادلنظور النفسي اللغوي حساين أمال  بور فاطمةد.  6
          -ر

 د/سليمة دايل

        -ر-أد/دمحم مراتض ثره يف التداول اللغويأشهاري و اخلطاب اإل بوشيخي خًنة د. سليمة دايل 7
أد/سيدي دمحم 

   -ر- رتيغي

د. حليمة بن  8
 عزوز

سعيد رلاىد 
 وداد

األخطا  اللغوية يف التعبًن الكتايب لدى تالميذ  
 -لوراي منوذجااأقسام الباك–السنة الثالثة اثنوي 

أد/عبد اجلليل 
        -ر–مصطفاوي 

 د/إديان بلقاسم
انصر عبد أد.  9

 بلخيثر
عبد ادلالك عبد 

 القادر
أد/بوخضرة بن  مل الرتبويبيداغوجية السؤال يف الع

   -ر-معمر

 د/وردة زلصر

 لوايت فاطمة أ. 10

 

التفاعل الصّفي و أتثًنه يف العملية التعليمية   بلعباس أمينة
 عند تالميذ السنة الثالثة ابتدائي

د/اجلياليل 
         -ر-بوعافية

 د/أمحد بشًني
 

أد. ىشام  ألطفال التوحد تعليم القرا ة و الكتابة بن شريف ليلى ح ديدوحا د. فر  11
          -ر-خالدي

 د/إديان بلقاسم
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زغودي عبد  أد. ىشام خالدي 13
 القاسم

التعليم و البنا  احلضاري يف فكر ابن 
 خلدون

 أد/نصًنة شافع
  -ر-بلعيد 

 د/حياة عمارة

 ادلدارس ادلصطلحية ادلعاصرة  ويب إكرامي أد. ىشام خالدي 14

 -مجع و دراسة –

-يبد/الطاىر قط
   -ر

 د/أمال بناصر

بلغيت عبد  أد. ىشام خالدي 15
 اجمليد

موقع البحث اللساين اجلزائري من البحث  
 -دراسة مناذج–اللساين العريب 

أد/عبد اجلليل 
          -ر-مراتض

 د/فاطمة بور

د. عباسية بن  16
 سعيد

يف القرا ة و الكتابة يف الطور اخلطأ إشكالية   بوسهلة صورية
 السنة األوىل أمنوذجا–ادلتوسط 

أد/عبد اجلليل 
        -ر- مصطفاوي

 د/فتيحة بن حيٍن
تعليم اللغة العربية يف مؤسسات زلو األمية   ليتيم فًنوز شيخي نورية أد.  17

 من خالل ظاىرة تعلم القرا ة
أد/خناثة بن 

        -ر-ىاشم
 د/سليمة دايل

 

د.ىشام بن  18
 سنوسي

ال صوات الغٌن و القاف يف الغرب دراسة إبد   موالي أمسا 
اجلزائري  والية البيض و غزوات دراسة 

 .تقابلية

أد/سيدي دمحم 
        -ر- غيرتي

 د/نصًنة شيادي

عبد القادر أد. 19
 سالمي 

كسيا لالذاكرة و التحصيل اللغوي الديس أمحداين ىنا 
 أمنوذجا ادلرحلة االبتدائية

        -ر-د/حياة عمارة
 د/أمال بناصر
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عبد القادر أد. 20
 سالمي

أثر ادلعجم الذىين يف تعليم اللغة العربية  منًني أمينة
 للناطقٌن بغًنىا

أد/عبد الناصر 
-ر- بلخيرت

ىشام بن /د
  سنوسي

عبد اجلليل أد. 21
 مصطفاوي

بن عبد ادلالك 
 عبد القادر

أد/عبد اجلليل  دالالت الرتاكيب يف سورة اإلسرا 
       -ر-مراتض

دمحم أد/سيدي 
    طرشي

د.عباسية بن  22
 سعيد

السنة األوىل –دور القرا ة يف تنمية ادلنطوق  زكري أمينة
 -متوسط أمنوذجا

  -ر-د/سليمة دايل
 د/إديان بلقاسم

 عالقة التعليمية ابدلقارابت البيداغوجية قرارية ردية أد.لطيفة عبو 23
 مقاربة الكفا ة منوذجا

أد/عبد الرمحن 
-ر-فارسي

-ن حدود/وىيبة ب
         -ر

دراسة –يف القرآن الكرمي األلفاظ ادلعربة  ليتيم ايمسينة أ.زلفوظ سادلي 24
 .معجمية داللية

–أد/دمحم موسوين 
  -ر

 أدمحم نور يقوتو /د 

تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا عن   واضح مسية د.منال سعيدي 25
 طريق الرتمجة

أد/عبد الناصر 
        -ر-بلخيرت

د/نور الدين 
 قدوسي
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د. مشيسة بن   26
 مداح

العجمة اللغوية على مواقع التواصل  سعيدي شهناز
االجتماعي طلبة قسم اللغة العربية و اداهبا 

 -منودجا-

–أد/دمحم موسوين 
 -ر

أد/سيدي دمحم 
       طرشي

 

 اذلادي شريفي أ. 27

 

عجرودي 
 فاطمة الزىرا 

ابللغة  تدريس النحو العريب لغًن الناطقٌن
العربية:  بٌن النظرايت اللسانية و التطبيقات 

 التعليمّية.

أد/عبد الرمحن 
       -ر-فارسي

رمضان كريبأد/  
 

تعليمية اللغة العربية يف كتاب الرتبية   محيدي حفيظة أ.ليلى حوماين 28
 اإلسالمية مستوى السنة اخلامسة منوذجا

أد. ىشام 
       -ر-خالدي

 د/فتيحة بن حيٍن
 

األبعاد النفسية و الفيزيولوجية لعملية التعلم   سديري مسية منال سعيديد.  29
 -الطور ادلتوسط أمنوذجا–

  -ر-د/فاطمة بور
 أ/شهيناز بن زرقة

 

أمناط التفاعل و التواصل البيداغوجي داخل   بوزاين مرمي أد. أمحد دكار 30
 الصف التعليمي

-أ/زلقوظ سادلي
-ر  
د/مشيسة بن مداح   

 

       -ر-د/عمر قبايلي مقاربة بٌن تعلم الطفل و الراشد للغة بلحرش إكرام أد. أمحد دكار 31
 أ/اذلادي شريف
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انصر  عبدأد. 32
 بلخيثر

بن جفال 
 ىداايت

د/أمحد إبراىيم  األصول الصرفية يف العامية اجلزائرية 
        -ر– الزبًن

 د/عبد الكرمي مكي

يف حتقيق عملية  الرتبويةلية األنشطة فعا زلجوب حنان أد.لطيفة عبو 33
 التعليمية للطور ادلتوسط

-أمحد قريشأد/
  -ر

 د/وىيبة بن حدو
 

التداولية من منظور ىانسون وطو عبد  بن حجبة فوزية شيخي نوريةأد.  34
 الرمحن

 -ر-د/سليمة دايل
 د/إديان بلقاسم
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د. حليمة بن 
 عزوز

ليمية اللسانيات مبادئ و أسس و مناىج تع واطحي خولة 
 التطبيقية يف طور التعليم العايل

-أد ىشام خالدي
        -ر

عبد احلكيم د/أ 
 وايل دادة

أد/سيدي دمحم  العرفانية من التأسيس إىل الرتويجاللسانيات  بن عزوز شيما  أ.بلعباس سعاد 36
        -ر-غيرتي

 د/ليلى رمحاين

الورقي الكتاب  لقصة بٌن مقروئية الطفل ل سبع ردية د.سعيدي منال 38
 ائي"ابتدااللكرتوين "السنة اخلامسة  الكتابو 

-ر-د/حرة طييب
د/ىشام بن 

 سنوسي
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أثر اإلصالحات الرتبوية يف تعليمية اللغة  سيدىوم حورية سعيديد. منال  39
      العربية دراسة مقارنة بٌن ادلنهج القدمي 

 و احلديث السنة الثانية ابتدائي

-رايبأد خلضر الع
  -ر

 أد/عبد العايل بشرب

السنة –إنتاج ادلكتوب وفق ادلقاربة النصية  مغاغي مسية د.لبىن موس 40
 -الثالثة ابتدائي منوذجا

د/موالي  
البودخيلي سيدي 

 -ر-عبد الرحيم

 د/اجلياليل بوعافية

الوعي الصويت للغة العربية و أثره يف تعزيز  بوبكر سهام أ.بلعباس سعاد 41
را ة لدي تالميذ الطور األول من مهارة الق

 السنة الثانية أمنودجا-التعليم اإلبتدائي

 

-أد/نورية شيخي
        -ر

 د/أدمحم نور يقوتو

مراحل اكتساب اللغة عند الطفل )مقاربة  وجلي صلاة أد. عمر ديدوح 42
 لسانية نفسية( دلرحلة ما قبل التمدرس

        -ر-د/عمر قبايلي
 د/مشيسة بن مداح

كدروسي  د. أمال بناصر 43
 شهيناز

تعليمية مهارة االستماع يف ظل التدريس 
 -السنة الثالثة ابتدائي أمنوذجا–ابلكفا ات 

د/حليمة بن 
        -ر-عزوز

 د/أمحد بشًني

تعليمية اللغة الثانية و مدى أتثًنىا على  بوخامت زىًنة د. أمال بناصر 44
 ابتدائي اللغة األوىل لدى تالميذ السنة الثالثة

       -ر–د/لبىن موس 
د/أمحد إبراىيم 

 الزبًن
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تعليمية القرا ة و مدى أتثًنىا على عملية  سعيدي مليكة د. أمال بناصر 45
التواصل اللغوي لدى تالميذ السنة الثانية 

 ابتدائي

-د/مسًنة جداين
       -ر
د/منال سعيدي   

 

ّيتها يف العملية القدرات العقلية و أمه بالغ إديان بدرية سفًن 46
 التعليمية.

       -ر-د/حياة عمارة
 د/حامدة بلحاجي

 

طلح التعليمي ما بٌن ابن خلدون ادلص جليلي حسنية د.لبىن أمال موس 47
 تشومسكي.و 

د/ىشام بن 
 -ر- سنوسي

 د/إديان بلقاسم

التعليمية يف ادلقاربة النفسية ) التعليمية عند  صاحلي إكرام بشًني د. أمحد  48
 لتوحيدي (ا

    د/فراح ديدوح
        -ر-

 د/فاطمة بور

–إشكالية الرتمجة يف قسم اللغة العربية  برامهي مسًن موس د. لبىن  49
 -ختصص لسانيات تطبيقية أمنوذجا

د/حليمة بن عزوز 
 -ر–

 د/عبد الكرمي مكي

ادلهارات اللغوية و أمهيتها يف التحصيل  بلمقدم رقية د. بدرية سفًن 50
 سي سنة رابعة ابتدائي امنودجاالدرا

أد/زين الدين 
 -ر- سلتاري

 أد/خلضر العرايب

 عسر القرا ة لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية أوراغي غادة دايلسليمة  د  51
 -دراسة سيكولسانية–

 أد/نصًنة شافع
 -ر-بلعيد 

 بدرية سفًن /د 
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متعلم على اسرتاتيجيات التعليم و أثرىا  بركات أمال د. بدرية سفًن 52
السنة الثالثة متوسط  –اللغة العربية 

 -أمنوذجا

د/عبد الكرمي 
        -ر-لطفي

 د/إديان بلقاسم

حساين سيد  فراح ديدوحد. 53
 أعمر

قرا ة يف كتاب مناىج البحث اللغوي لتمام 
 حسان

د/عبد الكرمي 
        -ر-لطفي

 د/وردة زلصر

خبيشات  د.وىيبة بن حدو 54
 عدانن

    اعل و التواصل بٌن اللسانيات أمناط التف
 و العلوم اإلنسانية و االجتماعية

-ر-أد/لطيفة عبو
 د/منال سعيدي

اجملرورات يف اللغة العربية دراسة نظرية و  ادلامون دمحم د.وىيبة بن حدو 56
 تطبيقية  "سورة الواقعة امنوذجا

-د/فتيحة بن خيٍن
      -ر

 د/سليمة دايل 

أ.مهدية بن  57
 عيسى

-أد/حسٌن فارسي داللة الفعل ادلتعدي يف سورة البقرة غا رديةال
        -ر

 د/اجلياليل بوعافية

أ.مهدية بن  58
 عيسى

ادلصطلح الصويت بٌن اخلليل بن أمحد  لعوج كردية
 الفراىيدي و إبراىيم أنيس دراسة مقارنة

-أد/ىشام خالدي
         -ر

 د/نورية شيخيأ 

و انعكاسو على  تعدد ادلصطلح اللساين الغا رحيلة أ.رمحة كزويل 59
 الدرس اجلامعي

أد/عبد احلكيم وايل 
 -ر-دادة

 د/مسًنة جداين
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الظواىر الصوتية يف رسالة الغفران اليب  لورغ حورية أ.رمحة كزويل 60
 العال  ادلعري

-نصًنة شياديد/
        -ر

 أ/حامدة بلحاجي 

ألديب و دوره يف تنمية تعليمة النص ا زحزوح زوليخة ا.فاطمة حجاري 61
 ادلهارات اللغوية" مهارات االستماع أمنودجا"

-ر-د/حياة عمارة
د/ىشام بن 

 سنوسي

د.حامدة  62
 بلحاجي

تعليمية الصورة البالغية يف الكتاب ادلدرسي  عبد ادلالك دمحم
 السنة الثالثة متوسط منوذجا

-د/فراح ديدوحم
       -ر

د/عباسية بن  
 سعيد

ىيم د.امحد ابرا 63
 الزبًن

-أد/أمحد قريش الدرس الصويت بٌن ابن اجلزر و انيس ابراىيم لعريف ابراىيم
       -ر

 أ/دمحم شًناين 

بن عمار خدجية  ا.فتيحة عباس 64
 فاتن

القاعدة النحوية يف اللغة العربية دراسة 
 اترخيية

 -ر-د/زلصر وردة
 أ/ليلى حوماين

يًن اوفق مع كتاب اللغة العربيةحتليل زلتوى   حطاب مسية ا.فاطمة لوايت 65
اجلودة كتاب القرا ة ) السنة الثالثة ابتدائي 

 منوذجا(

 أ/شهيناز بن زرقة
               -ر–

 أ/اذلادي شريفي

مهارات التخطيط لعملية التدريس دلرحلة  سيب اسية مال بناصرأد.  66
 التعليم الثانوي

 

        -ر-د/ليلى رمحاين
 د/فاطمة رمحاين
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حوسبة اللغة العربية توصيف اجلملة الفعلية  خلضاري فريد شيخي نوريةأد. 67
 حاسوبيا أمنودجا

-أد/عمر ديدوح
        -ر

 د/عمر قبايلي

مكي عبد د.  68
 الكرمي

–معاين أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي  بن زالط دمحم
 -سورة األعراف منوذجا

-د/أمحد بشًني
         -ر

 أ/اذلادي شريفي

ضلو مقاربة لسانية عرفانية للمجاز يف ادلشرتك  مزوري إبتسام اذلادي شريفيأ. 69
 الداليل

-ر-د/لبىن موس
د. مكي عبد 

 الكرمي

الوظائف الرتبوية و التواصلية للصورة يف  عيساوي يوسف أ.بلقاسم إديان 70
   الكتاب ادلدرسي للتعليم االبتدائي دراسة 

 و تقدير

-ر-د/لبىن موس
 مداح د/مشيسة بن

 

 


