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 الرقم اسم الطالب عنوان المذكرة اسم المشرف السنة الجامعية

7002/7002  كاملً بلحاج 
فً الشعر المؽربً القدٌم فً عهدي المرابطٌن و  الصورة الفنٌة

 الموحدٌن
 10 فتحً محمد

7002/7002  10 رفاس سمٌرة نظرٌة األصالة و التفرٌػ الصوتٌة فً اآلثار العربٌة مكً درار 

7002/7002  محمد بلوحً 
السٌرة فً األدب الجزائري القدٌم من القرن السابع الى القرن 

 الثانً عشر ) دراسة فً األنماط والبناء(
 10 شمٌسة ؼربً

7002/7002  10 مبلح بناجً الببلؼة العربٌة فً ضوء الدراسات الحدٌثة صبار نورالدٌن 

7002/7002 النقد العربً الحدٌثسردٌات جٌرار جٌنات و أثرها فً  ٌوسؾ أحمد   10 منصوري مصطفى 

7002/7002  10 منصور عبد الوهاب النقد العربً القدٌم أصوله وامتداداته صبار نورالدٌن 

7002/7002  10 محمد بلوحً المقامة العربٌة فً ضوء النقد العربً المعاصر بودالً التاج 

7002/7002  10 حطري سمٌة التناص فً الشعر النسوي الجزائري محمد بلوحً 

7002/7002  10 علً كبرٌت التأوٌل بٌن التراث و المعاصرة نصر حامد أبوزٌد أنموذجا صبار نورالدٌن 

7002/7002  01 بخالد فرعون فقه اللؽة بٌن القدماء و المحدثٌن) مقاربة وضعٌة مقارنة( عقاق قادة 

7002/7002  محمد بلوحً 
الكرٌم) قراءة فً القصة جمالٌات التصوٌر الفنً فً القرآن 

 القرآنٌة(
 00 عبداوي حفٌظة

7002/7002  00 مبارك عبد القادر نظرٌة المعنى فً الدرس النحوي الحدٌث محمد عباس 

7002/7000  00 األحمر الحاج البنٌات األسلوبٌة فً الموشحات األندلسٌة صبار نورالدٌن 
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7002/7000  عقاق قادة 
الرواٌة الجزائرٌة) دراسة لسانٌة فً الخطابات اللهجٌة فً 

 المستوٌٌن التركٌبً و الداللً المعجمً(
 00 عبد القادر قصاصً

 00 عزاز حسنٌة الصوت وداللته فً شعر بدر شاكر السٌاب كاملً بلحاج 2011/2010

7000/7000 -قراءة فً كتاب الخصائص –أصول النحو عند ابن جنً  بوخاتم موالي علً   00 لعشرٌس عباس 

7000/7000  00 مزاري عبد القادر رواٌة الجازٌة و الدراوٌش فً ضوء المقاربة االنتروبولوجٌة حبٌب مونسً 

7000/7000  صبار نور الدٌن 
القراءة الفولكلورٌة للموروث الشعري العربً من العصر 

 الجاهلً إلى عصر الممالٌك
 00 حجاج سٌد احمد

7002/7000 فً النقد المعاصر "ادونٌس أنموذجا" إشكالٌة الكتابة عقاق قادة   00 بلمهل عبد الهادي 

7002/7002 دراسة نصٌة –الواقع والممكن فً رواٌات عبد الحمٌد بن هدوقة  مونسً حبٌب   01 سٌدي محمد بن مالك 

7000/7000 -قراءة تحلٌلٌة نقدٌة –نظرٌات نعوم تشومسكً اللسانٌاتٌة  موالي علً بوخاتم   00 جمٌلة روقاب 

7000/7000 -دراسة و تقوٌم –النقد الجزائري من السٌاق الى النسق  عقاق قادة   00 بن علً خلؾ هللا 

7000/7000  00 مختار زواوي سٌمٌائٌات الترجمة صبار نور الدٌن 

7000/7007 فً الخطاب الروائً النسوي العربً المعاصر ةأالمرصورة  عقاق قادة   00 محمد بولخراص 

7000/7007 أحمدعرابً    المصطلح النحوي بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن  

مقارنة من حٌث المنهج و داللة المصطلح دراسة   
 00 حدراوة عمر

 

7000/7000  التأوٌل األدبً بٌن البٌانٌٌن و البرهانٌٌن  مونسً الحبٌب 
 26 قندسً عبد القادر 
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7000/7007 دراسة فً الحركات –الصوتٌات و اللسانٌات  طٌبً أمٌمة    00 عٌساوي عبد القادر 

7000/7007  عقاق قادة 
تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً ضوء المقاربة بالكفاءات ومدى نجاعة 

 ذلك للتحدث بالفصحى فً الواقع الٌومً المعٌش
 00 مٌصابٌح محمد

7000/7007  صبار نور الدٌن 

 لئلمامالممارسات اللسانٌة النصٌة فً تفسٌر التحرٌر و التنوٌر 

دراسة فً مظاهر انساق و انسجام –محمد الطاهر ابن عاشور 

- أنموذجا القرآنًمتشابه القصص   

 00 ؼروسً قادة

7000/7007 مقاربة الخطاب الشعري فً النقد المؽاربً الحداثً آلٌات بركة لخضر   01 موشعال فاطمة 

7000/7007  قادة عقاق 
نحوٌة داللٌة فً دراسة – القرآنًوداللته على المعنى  اإلعراب

-كتب التفسٌر   
 00 مجمود رزاٌقٌة

7000/7007  بلوحً محمد 
دراسة فً –رواٌة السٌرة الذاتٌة فً النقد المؽربً المعاصر 

-المتون النقدٌة  
 00 حمٌدي بلعباس

7000*7007 -قراءة فً شعر مسلم بن الولٌد – والتأوٌلالنص بٌن التجربة  عبد الجلٌل منقور   00 تٌرس هشام 

7000/7007  صبار نور الدٌن 
فً  تأوٌلٌةمقاربة –انفتاح الخطاب الشعري الجزائري المعاصر 

-الشعر النسائً وتٌماته  
 00 عبٌد نصر الدٌن

7000/7007  بلوحً محمد 
سٌمٌائٌة الخطاب السردي لدى نجٌب محفوظ "رواٌة زقاق 

 المدق أنموذجا"
 00 فرٌحً ملٌكة

7000/7007  منقور عبد الجلٌل 
وظائؾ التواصل اللؽوي فً الخطاب اإلعبلمً ومساراتها 

-دراسة لسانٌة اجتماعٌة للخطاب التلفزٌونً المعاصر–التبلٌؽٌة   
 00 هامل الشٌخ

7000/7007  
 

 صبار نور الدٌن

نموذج مقاربة -األسس الجمالٌة للشعر الجاهلً "المعلقات"

-أسلوبٌة   00 بردادي بؽداد 
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7000/7007 الجلٌلمنقور عبد    
–مستوٌات التأوٌل النحوي وأثرها فً داللة النص القرآنً 

-تفسٌر اإلمام الشوكانً أنموذجا  00 حمداد بن عبد هللا 

7000/7007 طٌبً أمٌنة   00 مسٌردي مصطفى التنعٌم والنبر لدى القراء والنحوٌٌن القدامى 

7000/7007 والمحدثٌن مصطلحات الدرس الصوتً النطقً بٌن القدامى فرعون بخالد   01 شعٌب سلٌمة 

7000/7007  قادة عقاق 
دراسة فً -توظٌؾ التراث الشعبً فً الشعر العربً المعاصر

-دنقل أملشعر عز الدٌن المناصرة عبد الوهاب البٌاتً/  
 00 سفٌر بدرٌة

7000/7007  محمد باقً 
اثر اللسانٌات فً تطوٌر المستوى اللؽوي فً عملٌة التواصل 

 التعلٌمً
جلولبوطٌبة   00 

7000/7007  بلبشٌر لحسن 
القراءة -تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً المنظومة التربوٌة الجزائرٌة

-أنموذجا  
 00 بوزٌدي محمد

7000/7007  قادة عقاق 
قراءة فً الجذور المعرفٌة -الخطاب النقدي لدى ادونٌس

-التطبٌقٌة واإلجراءاتالنظرٌة  واألصول  
 00 معزٌز بوبكر

7002/7002 -قراءة فً الشكل والتجربة-الزمن فً الشعر الجاهلً االخضر بركة   00 مختار جبار 

 محمد مرتاض 2005/5006
مقاربة -0270/0222االؼتراب فً الشعر العربً الحدٌث من 

-تحلٌلٌة  
 00 بن علً قرٌش

 رشٌد بن مالك 2003/2004
نظرٌة -السٌمٌائٌات السردٌة وتجلٌاتها فً النقد العربً المؽاربً

-أنموذجاؼرٌماس   
 00 عقاق قادة

 00 بوخاتم موالي المصطلح السٌمٌائً فً النقد العربً المعاصر رشٌد بن مالك 2003/2004

7002/7002  00 مكً درار الوظائؾ الصوتٌة والداللٌة للصوائت العربٌة. محمد مرتاض 
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7002/7002  رضوان النجار 
حكاٌة الطفولة نموذجا بٌن اإلتباع -الحكاٌة الشعبٌة العربٌة

-واإلبداع  
 01 مجاهد محمد

7002/7002  00 أمٌنة طٌبً الدرس الصوتً عند الفبلسفة المسلمٌن محمد بلوحً 

7002/7002 -مقاربة نفسٌة–إشكال الصراع الحضاري فً الرواٌة العربٌة  محمد مرتاض  موسى شرٌؾ   00 

7002/7002 -اإلشكال والمضامٌن-التراث فً المسرح الجزائري صبار نور الدٌن  قرقوة إدرٌس   00 

7002/7002 -محمد بلخٌر ومصطفى بن براهٌم-االفتراب فً الفلكلور المحلً عكاشة شاٌؾ   00 صبار ناصر 

7002/7002 اإلعجازجمالٌة التلقً فً القران الكرٌم من خبلل بحوث  حبٌب مونسً   00 محمد حرٌر 

7002/7002  00 احمد بوزٌان شعرٌة الخطاب الصوفً فً الموروث العربً محمد عباس 

7002/7002  محمد عباس 
دراسة نظرٌة -ظاهرة االقتصاد اللفوي فً القران الكرٌم

-تطبٌقٌة  
 00 عونً احمد محمد

7002/7007  محمد عباس 
االؼتراب نموذجا -المعاصراألسس النفسٌة فً النقد العربً 

-دراسة نصٌة  
 00 باقً محمد

7000/7002 -مقاربة فً شعر الهذلٌٌن-سٌمٌائٌة الشعر احمد ٌوسؾ   00 سعٌد عكاشة 

7000/7002 -مقاربة تأوٌلٌة للنص الشعري الحدٌث - ببلؼة الكتابة الحدٌثة احمد ٌوسؾ   01 عمارة بوجمعة 

7000/0222 -قراءة موضوعاتٌة وجمالٌة-العباسً األول الهجاء فً العصر مختار جبار   00 صبار نور الدٌن 

7002/7002 -دراسة داللٌة تأوٌلٌة-نظام الخطاب فً التراث األصولً سلٌمان عشراتً   00 منقور عبد الجلٌل 

7002/7007  حبٌب مونسً 
دراسة فً -القراءة والتلقً من ببلؼة العرض إلى انفتاح التأوٌل

-الشعر الجاهلً  
جواد مكٌكة  00 
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7007/7000  االخضر بركة 
محمود دروٌش -إستراتٌجٌة العنوان فً الشعر العربً المعاصر

-أنموذجا  
 00 فاطمة درداس

7002/7007  00 نورة حادي شعرٌة المتن الروائً عند أحبلم مستؽانمً حبٌب مونسً 

7007/7000  محمد بلوحً 
أنموذجا قصة حً بن ٌقظان البن طفٌل -لسانٌات النص والتأوٌل

-مقاربة لسانٌة سٌمٌائٌة تأوٌلٌة  
 00 بن عائشة حسٌن

7007/7000  عقاق قادة 
فعالٌة التفاهم اللسانٌة فً –داللٌات التلفظ عند جوزٌؾ كورتاس 

 00 داٌري مسكٌن  المقاربة السٌمٌائٌة 

7007/7000  عقاق قادة 
قراءة فً -السٌرورة السٌمٌائٌة ومشروع الداللة المفتوحة

-النقدي المؽاربًالخطاب   
 00 بن سنوسً سعاد

7007/7000  منقور عبد الجلٌل 
بحث فً -لٌات الخطاب التفاعلًآسٌمٌائٌات النص الرقمً و

-جمالٌات المحكً المترابط  
 00 فهٌم شٌبانً عبد القادر

7002/7007  01 دٌن العربً التصوٌب اللؽوي فً ضوء علم اللؽة الحدٌث حبٌب مونسً 

7002/7007  األخضر بركة 
محمد الماؼوط –االؼتراب فً القصٌدة العربٌة المعاصرة 

-أنموذجا  
 00 رمضان حٌتونً

7002/7007  محمد بلوحً 
الجذور المعرفٌة/الخلفٌات الحضارٌة والتجلٌات -عمود الشعر

-النقدٌة  
 00 رشٌد مرسلً

7007/7002  صبار نور الدٌن 
 شعر المتنبً فً ضوء المناهج النقدٌة الحدٌثة

 00 كبٌر الشٌخ

7007/7002  عبد القادر هنً 
–وظٌفة اللؽة فً الخطاب الروائً الواقعً عند نجٌب محفوظ 

-دراسة تطبٌقٌة  
  00 عثمان بدري



 رسائل دكتوراه
 

همضامٌنه و أشكال –النثر األدبً األندلسً فً القرن الخامس  محمود الربداوي 0222  00 علً بن محمد 

0222/0222  
عبد الرحمن الحاج 

 صالح

الّصٌػ داللة  
 00 أحمد سلٌمان الشرٌؾ

 00 العربً دحو فً األدب العربً القدٌم محمد ناصر 0222

 00 عبد الرحمن حنون األنسونٌة وأبرز أعبلمها فً النقد العربً الحدٌث أبو العٌد دودو 0220

 خولة طالب اإلبراهٌمً 0222
دراسة نظرٌة فً األلفاظ –مشكلة المولد فً اللؽة العربٌة 

-والمصطلحات فً مٌدان الزراعة والنبات فً الجزائر  
 00 أحمد شامٌة

0227/0222  علً بن محمد 
الصورة الفّنٌة فً الشعر األندلسً فً عهد المرابطٌن 

 والموحدٌن
 01 قرش عبد القادر

 00 محمد البصٌر الرمز الفّنً فً الرواٌة العربٌة المعاصرة طاهر حجار 0222

0222/0222  00 محمد عٌسى موسى ابن عبد ربه وشعره دراسة وتحلٌل صاٌم زكرٌا 

-تحقٌق ودراسة -شرح الفصٌح البن هشام اللخمً  صبٌح التمٌمً 0227  00 عبد الكرٌم عوفً 

 00 محمد بوشاقور شرح المٌة األفعال لبدر الدٌن بن مالك عاطؾ عبد الهادي عبلم 0220

0222/0222 للهجات العربٌة القدٌمةدراسات سانتكسٌة  صبار نور الدٌن   00 عبد الجلٌل مرتاض 

 00 عثمان سعدي الثورة الجزائرٌة فً الشعر السوري محمد حسٌن األعرجً 

0227/0222  00 محمد العٌد رتٌمة دراسة لؽوٌة لمفهوم "اآللة" فً القرآن الكرٌم جعفر دك الباب 

 00 عمر صبور بعض ظواهر علم الداللة العربً عاطؾ عبد الهادي عبلم 0220

-حٌاته وآثاره–صبلح الدٌن الصقدي  حسٌن عبد الهادي 0222  00 بسام علً أبو بشٌر 
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 01 عثمان حتبلؾ الرمز والصورة فً الشعر العربً المعاصر عبد هللّا الركٌبً 0227

0222/0222  00 عبد الجبار توامة القرائن المعنوٌة فً النحو العربً فرحات عٌاش 

0222/0222 دك البابجعفر   سمٌة فً العربٌة من خبلل كتابً: األنماط النحوٌة للجملة اإل 

 الفخري فً اآلداب السلطانٌة و قٌام الدولة العربٌة اإلسبلمٌة.

 00 محمد العٌد رتٌمة

0222/0222 إئتبلؾ اللفظ و المعنى فً النقد العربً القدٌم بٌئات النقاد و  محمد حسٌن األعرجً 

 المتكلمٌن و الفبلسفة

 00 األخضر جمعً

 00 محمد صالح الجود أثر األندلسٌٌن فً األدب المؽربً على عهد الموحدٌن محمود الرببلوي 0222

7000/7007 تنمٌة القدرات اللؽوٌة و اكتساب مهارات التعبٌر تبلمٌذ السنة  عقاق قادة 

 األولى من الطور الثالث أنموذجا

 00 حمٌدات مسكجوب

7007/7002  00 بوقسٌمة سمٌة الفكر الجمالً العربً فً النظرٌة الببلؼٌة عقاق قادة 

7007/7002 التفاعبلت النصٌة ووظٌفتها فً الخطاب الروائً الحدٌث ثبلثٌة  عقاق قادة 

 أحبلم مستؽانمً أنموذجا

 00 شرٌؾ سعاد

7007/7002 خطاب األنوثة فً الكتابات العربٌة المعاصرة،مقاربة فً نقد  - كاملً بلحاج 

 السرد النسائً العربً المعاصر

 00 حرة الطٌبً

7000/7007 رؤٌا فً  –تعلٌمٌة اللؽة العربٌة فً المدرسة الجزائرٌة  بلبشٌر لحسن 

-تكنولوجٌا التعلٌم  

 00 بنٌنً عبد الكرٌم

7007/7002 ٌدٌولوجٌا فً نقد محمد مفتاحجدلٌة العلم و اإل عقاق قادة   011 كاملة موالي 

7000/7007 أحمد محمدعونً    010 المٌر بومدٌن اإلٌقاع الصوتً فً اللؽة العربٌة 
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7007/7002 أسلوبٌة البناء الصوتً فً الخطاب الشعري المعاصر محمود  عقاق قادة 

 دروٌش أنموذجا

 010 بن شٌحة نصٌرة

7007/7002  بلوحً محمد 
قراءة فً تلقً –التراث ووعً الكتابة عند واسٌنً األعرج 

 الّنص الروائً
 010 جبلل عبد القادر

7007/7002  بلوحً محمد 
نكبة المدن ورثاؤها فً الشعر األندلسً "قراءة فً جمالٌة 

 المكان
 010 الزٌن فتٌحة

7007/7002  010 بلوافً حلٌمة النقد اللؽوي القدٌم عند العرب إلى نهاٌة القرن السابع الهجري باقً محمد 

7007/7002  بلبشٌر لحسن 

اللؽوٌة فً البنى التركٌبٌة ذوي  االضطراباتو  اللسانٌات

-أنموذجا– الخاصة  االحتٌاجات فتٌحة عوٌقب   010 

7007/7002  قادة عقاق 
داللٌات التلفظ عند "جوزٌؾ كورتاس" فعالٌة المفاهٌم اللسانٌة 

 فً المقاربة السٌمٌائٌة
 010 داٌري مسكٌن

7007/7002  قادة عقاق 
سكٌنر فً تطوٌر مواقع تعلٌم  أثر مفهوم التعلٌم المبرمج عند

 اللؽة العربٌة
 010 أمال بوخرٌص

7007/7002  قادة عقاق 
-0220البنٌات السردٌة فً الخطاب الروائً الجزائري )

( فً ضوء النظرٌات السردٌة الحدٌثة7002  
 010 مسلم عائشة

7002/7002 -أنموذجا–تلقً العجائبً فً السرد العربً ،السٌرة الهبللٌة  بلوحً محمد   001 جّدي فاطمة الزهراء 

7007/7002  بلوحً محمد 
جمالٌة التوازي فً الخطاب الشعري العربً المعاصر فضاء 

-أنموذجا–صبلح عبد الصبور   
 000 بن حنٌفٌة فاطٌمة

علً بوخاتم اموالٌ  المناهج التعلٌمٌة فً ظل إصبلح المنظومة التربوٌة فً الجزائر  

تدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة -بٌن النظرٌة والتطبٌق
 000 بوخاتمي زهرة
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7007/7002 موالي علً بوخاتم -أنموذجا–   

7007/7002  موالي علً بوخاتم 
المناسبة فً آي القرآن الكرٌم دراسة وصفٌة لؽوٌة فً األنماط 

 والفضائل
 000 فضٌلة علٌلً

7007/7002  مونسً حبٌب 

-مقاربة فً نظرٌة التلقً-أدبٌة النظم عند عبد القاهر الجرجانً  

 000 هاشمً الطاهر

7007/7002  

 
 بلوحً محمد

 النقد األسلوبً بٌن التنظٌر والتطبٌق فً النقد العربً المعاصر
 000 سعدونً عتٌقة

 000 ابن فطة عبد القادر التلوٌنات الصوتٌة والداللة دراسة فً القراءات العشر عبد الجلٌل منقور 2012/2013

7002/7002  000 عبد الصمد بن فرٌحة المتشابه فً القرآن دراسة لؽوٌة داللٌة عبد الجلٌل منقور 

7000/7007  صبار نور الدٌن 
المٌزان النقدي والببلؼً عند المعتزلة من القرن الثالث إلى 

السابع الهجريالقرن   
 000 عبد هللّا حبٌبً

7002/7002  صّبار نور الدٌن 
جمالٌة التصوؾ فً شعر عمر بن الفارض "مقاربة أسلوبٌة فً 

 قصٌدة التائٌة الكبرى"
 000 عمار عائشة

7007/7002  

 
 حبٌب مونسً

مقاربة -ة الجزائر فً إلٌاذ إلقناعًاإستراتٌجٌات الخطاب 

-تداولٌة  001 عبد هللّا بوقّصة 

7002/7002  000 ٌوسؾ سعدانً إستراتٌجٌة الحكً فً رواٌات واسٌنً األعرج منصوري مصطفى 

7007/7002  000 عبد المجٌد رخروخ بنٌة الخطاب المقماتً مقاربة لمقامات بدٌع الزمان الهمذانً األخضر بركة 

7002/7002 نظرٌة التلقً فً الخطاب النقدي المعاصر قراءة فً المفاهٌم  عقاق قادة   000 موالي حورٌة
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 واألسس واإلجراءات

7002/7002  بلوحً محمد 
نظرٌة الكتابة عند روالن بارث وتجلٌاتها فً النقد األدبً 

 العربً المعاصر
 000 الطٌب بن عون

7002/7002 عند إمل دنقلإستراتٌجٌات الخطاب ومكونات المعنى  األخضر بركة   000 جلٌد أحمد 

7002/7002  000 أحمد قوفً مظاهر األعجاز البٌانً فً القرآن الكرٌم القصص أنموذجا عقاق قادة 

7002/7002  000 مسعودة مرسلً أشكال التواصل فً الخطاب القرآنً دراسة لؽوٌة منقور عبد الجلٌل 

7007/7002 بدر شاكر السٌابمستوٌات تحلٌل الخطاب فً شعر  بلوحً محمد   000 موٌلح سمٌة 

7002/7002  مذبوحً محمد 

ستعارة التمثٌلٌة فً القرآن الكرٌم من خبلل كتب التفسٌر اإل

البٌانً الكشاؾ للزمخشري وأنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل 

 للبٌضاوي أنموذجٌن

 000 معروؾ مختارٌة حنان

7002/7002 والقٌاسالقاعدة النحوٌة بٌن السماع  عقاق قادة   001 بوهنوش فاطمة 

7002/7002  ادرٌس قرقوى 
–إستراتٌجٌات الخطاب فً المسرح الكبلسٌكً الجزائري 

 مقاربة لؽوٌة تداولٌة لمسرحٌة حنبعل
 000 دٌن الهنانً أحمد

7002/7002  بلوحً محمد 
( فً 700-0220آلٌات الخطاب النقدي اإلجتماعً الجزائري )

 مقاربة الرواٌة الجزائرٌة
 000 مخلوفً حفٌظة

7002/7002  قرٌش بن علً 
مقاربة تحلٌلٌة للمجموعة الشعرٌة -الزمن فً شعر جماعة أبولو

 الكاملة للشاعر علً محمد طه
 000 قندسً خٌرة

7002/7002  بلوحً محمد 
الرواٌة المكتوبة بالعربٌة فً الجزائر اتجاهاتها وقضاٌاها الفّنٌة 

(0220-7000)  
 000 فاٌد محمد
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7002/7002  000 عبد الرحمن بن زورة شعرٌة الفضاء فً النقد الروائً المؽاربً المعاصر عقاق قادة 

7002/7002  
 إدرٌس قرقوى

 كرومً لحسن

  جمالٌة التكرار فً الخطاب القرآنً

 كرٌمة محاوي
000 

7002/7002  بلبشٌر لحسن 
واقع وآفاق الترقٌة الخاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة القسم 

 المكٌؾ أنموذجا
 000 صادق فاطمة الزهراء

7002/7002  عقاق قادة 
أثر القرآن الكرٌم فً تعلم اللؽة العربٌة وتعلٌمها دراسة داللٌة 

 صوتٌة
 000 صالح تقابجً

 000 تواتً خالد جدلٌة الشعري والنثري فً النقد العربً المعاصر عقاق قادة 2013/2014

 بوخاتم موالي علً 2013/2014
توظٌؾ الصوائت فً توجٌه القراءات القرآنٌة عند ابن جّنً من 

 خبلل كتاب المحتسب
 001 خثٌر عٌسى

 بلبشٌر لحسن 2013/2014
تلقً المتخٌل و التأوٌل المضاعؾ فً رواٌة المراٌا لنجٌب 

 محفوظ
 000 والً موالت

تحلٌلٌةدراسة  -دالالت الحركة الجسمٌة فً الخطاب القرآنً  بركة لخضر 2013/2014  000 علوش كمال 

 عقاق قادة 2013/2014
دراسة –جمالٌة النص الموازي فً الرواٌة العربٌة المعاصرة 

 نماذج
 000 متلؾ آسٌا

 000 شرٌفً فاطمة التداخبلت النصٌة فً الخطاب الصوفً عقاق قادة 2013/2014

 بلبشٌر لحسن 2013/2014
تطوٌر المنظومة إسهامات اللسانٌات االجتماعٌة و التعلٌمٌة فً 

 التربوٌة فً الجزائر
 000 رمضان ٌوسؾ

 بلبشٌر لحسن 2013/2014
إشكالٌة المصطلح و انعكاساته على العملٌة التواصلٌة فً اللسان 

 العربً
 000 صدٌقً ؼالم
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 موالي علً بوخاتم 2013/2014
حصص األفبلم الوثائقٌة فً –ترجمة الخطاب السمعً البصري 

أنموذجاالتلفزٌون الجزائري   
 000 إٌمان سبلم

 000 نهاري شرٌؾ الترجمة بٌن القدرة و القصور موالي علً بوخاتم 2013/2014

 منصوري عبد الوهاب 2013/2014
النزعة الدرامٌة فً القصٌدة العربٌة المعاصرة صبلح عبد 

 الصبور خلٌل حاوي أنموذجٌن
 000 مهدان لٌلى

الجزائري المعاصر واسٌنً األعرجالخطاب الروائً  عقاق قادة 2013/2014  001 بوركبة بختة 

 قادة عقاق 2013/2014
مقاربة تحلٌلٌة فً قضاٌا العتبات النصٌة –النص الموازي 

 المنجر الشعري و السردي العربً المعاصر
 000 مصابٌح العربً

 عقاق قادة 2013/2014
أبو إلٌا –المؤثرات الصوتٌة فً البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر المهجري 

 ماضً أنموذجا من خبلل دٌوان الجداول
 000 عبد القادر رحمانً

 حبٌب مونسً 2013/2014
بنٌة المنهج القرآنً وآلٌات التلقً فً ظبلل القرآن لسٌد قطب 

 "مقاربة تحلٌلٌة"
 000 بهلول شعبان

 كاملً بلحاج 7002/7002
 -قراءة فً جدلٌة الحضور والؽٌاب فً الشعر العربً الحدٌث

-أنموذجا–إلٌاس أبو شبكة   
 000 براهمً فاطمة

 بلوحً محمد 2013/2014
الخطاب السردي العربً المعاصر فً ضوء النقد النسقً 

 المؽاربً
 000 حبلم رقٌة

الزمان الهمذانًتلقً المقامات وتأوٌلها دراسة فً مقامات بدٌع  لحمر الحاج 2014/2015  000 بولحٌة صبرٌنة 

 000 بودنة بلقاسم التجدٌد فً الشعر العربً فً العصر العباسً مبلح بناجً 2014/2015

 000 جرٌو خٌرة جمالٌات المفارقة "قراءة فً النص الشعري العربً المعاصر بلوحً محمد 2014/2015
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فً كتابه ذخائر األعبلق تأوٌل ابن عربً لترجمان األشواق بلوحً محمد 2014/2015  000 عطار خالد 

7002/7002  001 مرابً لحسن داللة الصوت فً النص القرآنً مقاربة فً سورتً مرٌم و طه طٌبً أمٌنة 

 إدرٌس قرقوة 2014/2015
جمالٌات الخطاب المسرحً عند عبد القادر علولة بٌن 

 المرجعٌات المحلٌة و المؤثرات األجنبٌة
 000 بوعنانً سمٌر

7002/7002  
 قادة عقاق

م تشكبلتها و إٌحاءاتها)الصٌػ الظاهرة الصوتٌة فً القرآن الكرٌ

فرادٌة أنموذجا(اإل  
 000 منقور صبلح الدٌن

7002/7002  000 فتٌحة مبروك خطاب السخرٌة و داللته فً الشعر العربً المعاصر مصطفى منصوري 

7002/7002 العربً جهود المستشرقٌن فً نشر التراث باقً محمد  لطٌفة مٌم نسرٌن   000 

7002/7002 الكتابة و رؤٌا التجاوز فً النقد العربً المعاصر إشكالٌة عقاق قادة   000 ٌعقوبً قادوٌة 

7002/7002 من خبلل مصطلح علوم  التأوٌلفً  أثرهاداللة التناص و  بركة لخضر 

 القرآن

 000 العامً حفٌظة

7002/7002 للفعل الرباعً فً القران الكرٌم فً ضوء ٌحاء الداللً اإل سمٌرة رفاس 

 الدرس اللؽوي

العصفورة بوتوشنت  000 

7002/7002  000 مبٌرٌك ٌمانً مقاربة لسانٌة فً شرح الزوزنً للمعلقات السبع فرعون بخالد 

قراءة فً -بعد الحداثة فً النقد العربً المعاصر تلقً مشروع ما بودالً التاج 2014/2015

المقوالت النقدٌةاألصول الفكرٌة و   

 000 مؽربً محمد رضا

قراءة فً شعر -جمالٌات التناص فً الشعر العربً المعاصر محمد بلوحً 2014/2015

 عبد هللا البردونً

 001 طالب عبد القادر

 000 عزي مرٌم الجسد فً الشعر الجاهلً األخضر بركة 
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درٌس قرقوةإ   000 شرقً نورٌة اتجاهات الكتابة الدرامٌة فً المسرح الجزائري 

7002/7002  000 مختارٌة بلعابد النقد األخبلقً فً األدب حبٌب مونسً 

7002/7002 خطاب الفحولة فً الشعر الجاهلً مقاربة سٌمٌائٌة  األخضر بركة 

 أنتروبولوجٌة

 000 شنوفً نصر الدٌن

7002/7002 تحلٌلٌةالنزعة الصوفٌة فً أدب جبران خلٌل جبران مقاربة  قرٌش بن علً   000 حقوق فاطمة 

7002/7002 الخطاب األدبً اإلعبلمً فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة  ؼربً شمٌسة 

 دراسة وصفٌة تحلٌلٌة

 000 بوطٌبان آسٌة

7002/7002 بنٌة الخطاب الروائً النسائً الجزائري ورؤٌة الواقع  محمد بلوحً 

 االجتماعً

 000 هدى عماري

7002/7002 جمالٌة األثر فً الشعر الجزائري المعاصر" شعر عبد القادر  محمد بلوحً 

 رابحً أنموذجا"

 000 بن جبارة سعدٌة ماجدة

7002/7002  000 فتح هللا محمد الترجمات اإلستشراقٌة للقرآن الكرٌم باقً محمد 

7002/7002 ربً  مقاربة الخطاب الروائً العربً فً النقد المؽا عقاق قادة 

السٌمٌائٌة( نموذجاالبنٌوٌة والمعاصر)القراءة   

 001 بحوص نوال

7002/7002  000 بن ضحوى خٌرة سٌمٌائٌة الخطاب الشعري فً النقد العربً عقاق قادة 

7002/7002 قناتا  -واقع اللؽة العربٌة و رهاناتها فً الفضائٌات العربٌة عقاق قادة 

نموذجا -الجزٌرة و العربٌة  

 000 ٌونسً محمد

7002/7002 كاملً بلحاج   000 بحوص زكرٌا الدرس النفسً فً النقد األدبً العربً)دراسة وتقوٌم( 

7002/7002 نً حوٌة فً استقراء داللة النص القرآأهمٌة القراءة الن عقاق قادة   000 سعاد مٌس
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-نموذجا–الزمخشري   

7002/7002 -قراءة فً األسس و المفاهٌم–اللؽة و الفهم و التأوٌل  محمد بلوحً  حفٌظةسلس    000 

7002/7002 إلى 7000مقاربة تداولٌة من  –لؽة الشعر الجزائري المعاصر  حبٌب مونسً 

7700-  

رٌك حورٌةل  000 

7002/7002 -دراسة فً األسس النقدٌة و الجمالٌة –بنٌة الكتابة الحداثٌة  حبٌب مونسً   000 عبد القادر العشابً 

7002/7002 مقاربة فً نماذج –الترجمة حدودها  و إشكاالتها المصطلحٌة  موالي علً بوخاتم 

-مترجمة من اللؽة الفرنسٌة إلى العربٌة  

 000 سكران عتٌقة مونٌة

7002/7002  000 دبٌح محمد داللة التشاكل فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد. صابر نورالدٌن 

7002/7002 قراءة فً الخطاب الروائً –فعالٌة العتبات النصٌة و داللتها  عقاق قادة 

-الجزائري  

 001 مهاجً فاٌزة

7002/7002  000 عبد الحلٌم محمد تأثر ترجمات القرآن الكرٌم بالكتاب المقدس عند المستشرقٌن باقً محمد 

7002/7002  000 عروسً محمد مراد الرهانات السٌاسٌة و اإلقتصادٌة للترجمة فً عصر العولمة بوخاتم موالي علً 

7002/7002 قراءة فً شعر أبو تمام  –ظاهرة الؽموض فً الشعر العباسً  حبٌب مونسً 

-و ابن الرومً و المتنبً   

 000 حبٌب موسى

7002/7002 عبد الوهاب البٌاتً و  -الشعر الحداثً من المادٌة إلى الصوفٌة كاملً بلحاج 

أ نموذجا-عبد الصبور  

 000 حمراس محمد

7002/7002 مقاربة أسلوبٌة  –خصائص الخطاب الشعري لدى " المعري"  عقاق قادة 

-لدٌوان سقط الزند  

 000 هدروق لخضر

7002/7002 -دراسة أسلوبٌة -شعرٌة الؽزل الصوفً عند عمر بن الفارض صبار نور الدٌن   000 عمار عائشة 
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7002/7002 -أنموذجا –البحث الداللً عند المعتزلة أبو الحسٌن البصري  محمد مدبوحً   000 مبصر بن براهٌم ندٌرة 

7002/7002 -دراسة معجمٌة و سٌاقٌة -الحقول الداللٌة فً صحٌح البخاري مصطفى ؼربً   000 عبد القادر قصباوي 

7002/7002 مسرح ولد عبد الرحمان  –االحتفالٌة فً المسرح الجزائري  إدرٌس قرقوة 

-كاكً  أنموذجا   

 000 أحمد قوبة

7002/7002  011 شرٌط نورة تطور البنٌة السردٌة فً الرواٌة الجزائرٌة الحدٌثة كاملً بلحاج 

7002/7002 جمالٌات المحظور فً الرواٌة الجزائرٌة رواٌة السبعٌنٌات وما  محمد بلوحً 

 بعدها أنموذجا

 010 بوشٌبة عبد السبلم

7002/7002  010 حمبلت سعدٌة تأوٌل القرآن بٌن القدماء والمعاصرٌن األحمر بلحاج 

7002/7002 رواٌات لحبٌب  –الصورة والخطاب فً الرواٌات الجزائرٌة  حبٌب مونسً 

-السائح أنموذجا  

 010 لٌلى بوعكاز

7002/7002 ظواهر التشكٌل الصوتً وأثرها فً جمالٌات الصورة الشعرٌة  عقاق قادة 

-شعراء المهجر أنموذجا  –  

 بن ضٌاؾ فاطمة الزهرة كرٌمة

 

010 

7002/7002 أمٌنًطٌبً   المبلمح الداللٌة فً الفكر االعتزالً من القرن الثالث إلى القرن  

 الخامس الهجرٌٌن

 010 شٌبانً محمد

7002/7002  010 سٌرٌن عٌسى التؽٌرات الفونولوجٌة فً أصوات القلقة دراسة صوتٌة توظٌفٌة رفاس سمٌرة 

7002/7002 العربٌة الحدٌثةالسرد العربً القدٌم فً ضوء الدراسات  منصوري مصطفى   010 وسواس نجاة 

7002/7002 تعدد أوجه االستعمال اللؽوي للمدلوالت الكونٌة فً القرآن  قندوز محمد 

 الكرٌم

 010 بوؼاري فاطمة



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002 دراسة لقبائل  –لؽة قبائل بنً هبلل بٌن العامٌة والفصحى  مونسً حبٌب 

 العرب الجزائرٌة ، تارٌخٌة، أنتروبولوجٌة ولؽوٌة

 010 بولؽٌتً فاطنة

7002/7002  001 براك آمال اإلنزٌاح فً الببلؼة العربٌة أصوله وامتداده نور الدٌن صبار 

7002/7002  000 بن بؽداد أحمد شعرٌة المكان فً الشعر الجاهلً صبار نور الدٌن 

7002/7002 فً الحوارٌة فً الرواٌة الجزائرٌة التعدد اللؽوي والبولٌفونٌة  كاملً بلحاج 

 أعمال واسٌنً األعرج الروائٌة

 000 محمد مرزوق

7002/7002 التأوٌل بٌن المقترح الؽربً واإلسهام العربً فخر الرازي وبور  صبار نور الدٌن 

 رٌكور أنموذجا

 000 بصافً نزهة

7002/7002  –المورث الحكائً العربً فً ضوء النقد الحدٌث والمعاصر  بلوحً محمد 

-السٌر أنموذجا   

كرٌمة روتً  000 

7002/7002 التنوع الصوتً بٌن قراءات النص القرآنً " قراءة حفص عن  حبٌب مونسً 

–دراسة وصفٌة مقارنة  –عاصم، وورش عن نافع "   

 

 000 عبد القادر منداس

7002/7002  

 

قصة سٌدنا ٌوسؾ علٌه السبلم  –جمالٌة شكل الحوار القرآنً  موالي علً بوخاتم

-أنموذجا   

خضرةبلحٌارة   000 

7002/7002  000 طٌبون فلاير نظام الشخصٌة فً رواٌات الطاهر وطار للبناء والداللة كاملً بلحاج 

-دراسة نظرٌة تطبٌقٌة  –أسلوب الحدؾ فً القرآن الكرٌم  فرعون بخالد   000 جبار نجاة 

7002/7002 و سٌدأحمدخإٌ شعرٌة اللؽة فً نثر الرافعً مبلح بناجً   000 

7002/7002 األصوات الحلقٌة  –تعلٌمٌة اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها  صبار نور الدٌن   001 جمٌلة بوسعٌد



 رسائل دكتوراه
 

-أنموذجا  

 دراسة موجهة باآللٌات المعلوماتٌة

7002/7002  000 بن جٌبللً معاشو الرسم القرآنً دراسة فً األشكال و الداللة مونسً حبٌب  

7002/7002 التعلٌمٌة فً الجزائرالمنظومة  بلبشٌر لحسن    000 جبالً فتٌحة 

7002/7002 بطل الخٌبة فب الرواٌة العربٌة الحدٌثة دراٌة فً رواٌات  منصوري مصطفى 

 "نجٌب محفوظ" الواقعٌة

 000 سعٌد مقٌدٌش

7002/7002  000 بن شمانً محمد التظرٌة الؽلوسٌماتٌكٌة و تجلٌاتها فب الدرس اللسانً العربً عقاق قادة  

7002/7002  النص الؽائب و فائض المعنى فً الشعر الجزائري المعاصر سعٌد عكاشة  

 

 000 خراجً سعاد

7002/7002  000 شارؾ عبد الكرٌم أسالٌب االٌهاب )قراءة فً شعر المتنبً( مبلح ناجً  

7002/7002  000 بلمٌهوب هند القراءة الحداثٌة للقرآن الكرٌم )محمد أركون ( مونسً حبٌب  

7002/7002 االنتحال فً الشعر الجاهلً من المنظور المستشرقٌن األلنام و  محمد باقً  

 االنجلٌز

 000 مسروة بن علً

7002/7002  000 فاطمة فاتح الشعر الجاهلً فً مٌزان االستشرتق األلمان عبد القادر عٌساوي  

7002/7002 النحوٌة       " سورة أثر القراءات القرآنٌة فً اختبلؾ اآلراء  فتحً محمد 

 النساء أنموذجا "

 001 عبد الهادي حمر العٌن

7002/7002  000 سحنٌن علً السردٌات فً النقد المؽاربً تطبٌقات الزمن السردي أنموذجا منصوري مصطفى 

7002/7002  000 محمد عبد البلوي البنٌات األسلوبٌة و الداللٌة فً شعر عز الدٌن مٌهوبً حفٌظة عبداوي 



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002 مستوٌات لتنظٌؾ التراث فً الرواٌة الجزائرٌة لعبد الحمٌد بن  د.األخضر بركة 

 هدوقة

 000 بن حفصة عائشة

7002/7002  000 عبد السبلم مرسلً واقع الخطاب بالسماء فً النقد المؽاربً د.عبد القادر رابحً 

7002/7002  000 فاطمة فارز اللسانٌات النصٌة بٌن المعنى و المؽزى عقاق قادة 

7002/7002  000 رقٌق سعاد الخطاب النقدي المؽاربً المعاصر أ.د عقاق قادة 

7002/7002  000 ملوكً فرٌدة آلٌات مقاربة التراث السردي فً النقد المؽاربً د. تٌرس هشام 

7002/7002 لى التشكٌل لشعري العربً من التشكٌل السمعً إالخطاب ا لخضر بركة 

 البصري

أحمد عامر بن  000 

7002/7002  000 مسعودة باٌزة جمالٌة انكسار البناء اللؽوي فً الكتابة السفرٌة الفرنسٌة أ.د عقاق قادة 

العتم فً الرواٌة الجزائرٌة نحو محاربة قٌمٌة للشخصٌة   

 الروائٌة

 001 مدانً علً

7002/7002 صبلح الدٌن كشرٌدتجلٌات الخطاب و اضماراته ترجمات د  أ.د موالي علً بوخاتمً   000 ولهاصً عبد العزٌز 

7002/7002  000 رحال هشام الفكر الداللً عند القاضً البٌضاوي قراءة فً مدوناته طٌبً أمٌنة 

7002/7002  000 سماحً لٌندة التأوٌل الشعري فً النقد التطبٌقً الجزائري أ.د حبٌب مونسً 

7002/7002 للنص القرآنً عند فاضل صالح السامرائًالتفسٌر البٌانً  أ.د إدرٌس قرقوة   000 شادلً سمٌرة 

7002/7002 الخٌر أمحجاج  اللسانٌات التطبٌقٌة ومعالجتها لطرائق إكتساب اللؽة المكتوبة أ.د طٌبً أمٌنة   000 

7002/7002 أمراض الكبلم و العادات النطقٌة فً لسان العرب الؽرب   

 الجزائري 

بلٌلً سمٌةج  000 



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002 7000-7000التجربة النقدٌة الجزائرٌة المعاصرة  أ.د مونسً حبٌب   000 بن عطوش عتاوٌة 

 

7002/7002  

 

 أ.د مونسً حبٌب

 000 جرز هللا شهرزاد الرواٌة النسائٌة الجزائرٌة نحو تأسٌس نظري لؤلدب النسائً

 

7002/7002  

 

 عبداوي حفٌظة

الرؤٌة المتخٌل السردي فً رواٌات حبٌب مونسً مقاربة فً 

 ومفاهٌم التشكٌل

 000 نعاس نادٌة

 

7002/7002  

 

 حبٌب مونسً

المثٌر الببلؼً وأثره فً تأوٌل الخطاب اإلعجازي فً القرآن 

 الكرٌم الببلؼة والتأوٌل

 001 منصور مهٌدي

 

7002/7002  

 

 أ.د بوخاتم موالي علً

الموشحات واألوجال وأثرها فً األدب األوروبً القدٌم شعر 

أنمودجا التروبادور  

 000 نمٌش أسماء

7002/7002  000 مراد معاذ مقري هندسة السورة والخطاب الحجاجً فً صورة الملك حبٌب مونسً 

 

7002/7002  

 

 أ.د مصطفى منصوري

العناصر المكانٌة والتأثٌثات المشهدٌة فً الرواٌة المؽاربٌة 

 فضاء الصحراء أنموذجا

 000 أحمد موالي لكبٌر

 

7002/7002  

 

 األحمر الحاج

الدراسات اإلستشراقٌة واللؽة العربٌة صراع بٌن الفصحى 

 والعامٌة

 000 بوسطلة فتٌحة

 

7002/7002  

 

 مذبوحً محمد

التؽٌر الداللً ومستوٌاته فً الخطاب القرآنً دراسة داللٌة 

 تحلٌلٌة للحقائق العرفٌة والحقائق الشرعٌة

 000 مرازي حكٌمة

الدعم الحاسوبً للوعً الفونٌمً لدى فئة متبلزمة داون تنمٌة     000 نزهة خلفاوي



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002  مهارات التهجئة أنموذجا أ.د طٌبً أمٌنة 

 

7002/7002  

 

 أ.د صبار نور الدٌن

 النص القرآنً فً الخطاب اإلستشراقً البٌركً 

Relire le coran أنموذجا 

 000 رقاقبة عائشة

 

7002/7002  

 

 أ.د كاملً بلحاج

 

الصوفً فً القصٌدة المؽاربٌةشعرٌة الخطاب   000 مخلوفً صورٌة 

 

7002/7002  

 

 د. طٌبً أمٌنة

الدرس اللؽوي عند الببلؼٌٌن العرب دراسة فً ضوء علم اللؽة 

 الحدٌث

 000 مرضً مصطفى

 

7002/7002  

 

 بوخاتم موالي علً

المعنى الوظٌفً للصوت اللؽوي اإلنجلٌزي والترجمة رواٌة آٌو 

 نزور أمرٌكا أنموذجا

 001 طهراوي سعٌد

 

7002/7002  

 

 أ.د حبٌب مونسً

البناء اللؽوي فً الرواٌة الجزائرٌة الجدٌدة مقاربة ألعمال محمد 

 مفبلح عز الدٌن جبلوجً سمٌر قسٌمً

 000 جمٌات منى

7002/7002 التفاعل النصً فً الشعر الجزائري المعاصر جٌل التسعٌنات  منصوري مصطفى 

 أنموذجا

 000 آؼا عائشة

 

7002/7002  

 

 مسٌردي مصطفى

التفكٌر الداللً عند اإلمام شهاب القرافً من خبلل كتابه نفائس 

 األصول فً شرح المحصول

 000 شاٌدة سفٌان

 000 محمدي نوال حضور النص الؽائب فً شعر األمٌر عبد القادر الجزائري  



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002  أ.د األحمر الحاج 

 

7002/7002  

 

 د. طٌبً أمٌنة

المتشابه من اآلٌات القرآنٌة بٌن المعتزلة واألشاعرةتأوٌل   000 برنوس نصٌرة 

 

7002/7002  

 

 أ.د بلحاج كاملً

أجناسٌة الشعر فً التراث الببلؼً العربً قراءة فً دالالت 

 اإلستعارة وببلؼة الصورة

 000 فوزٌة بوكاٌس

 

7002/7002  

 

 أ.د الحاج األحمر

النقد األدبً الحدٌثقصص القرآن الكرٌم فً ضوء مناهج   000 دحو مامة 

 

7002/7002  

 

 أ.د محمد بلوحً

 000 خولة صدٌقً مستوٌات الخطاب السردي ودالالته فً أدب الطفل فً الجزائر

7002/7002  000 عثمان لوصٌؾ التجربة الشعرٌة عند رامبو أ.د بلحٌا الطاهر 

 

7002/7002  

 

 زٌن الدٌن مختاري

المعاصر الرواٌة المؽاربٌة  المقصدٌة فً الخطاب السردي

 أنموذجا قراءة تداولٌة

 001 نعار محمد

 

7002/7002  

 

 أ.د عقاق قادة

 000 بودٌة أمحمد سٌمٌائٌة الشعر الشعبً الجزائري لخضر بن خلوؾ أنموذجا

7002/7002  مختار حبار 

 

 000 نور الدٌن صدار البنٌوٌة التكوٌنٌة فً المقاربات النقدٌة العربٌة

المبلمح الببلؼٌة فً كتاب مجاز القرآن ألبً عبٌدة معمر بن     000 هشماوي فتٌحة



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002  المثنى أ.د موسونً محمد 

7000/7007  000 مصطفى بوطرفاٌة الشعر الجزائري الحدٌث فً ضوء جمالٌة التلقً  أ.د.عبد المالك مرتاض 

 

7002/7000  

 

 محمد عباسة

الصوفً عند محً الدٌن بن عربًالتجربة الجمالٌة فً العرفان   000 محمد خطاب 

7002/7002  000 شعبانً الوناس موقؾ النقد من حركة الشعر الحر أ.د نور الدٌن السد 

7002/7002 خصائص الخطاب الشعري لدى المعري مقاربة أسلوبٌة لدٌوان  عقاق قادة 

 سقط الزند

 000 هدروق لخضر

 

7000/7007  

 

 د. لخضر بركة

فً القصٌدة العربٌة المعاصرة محمد الماؼوط ؼتراب اإل

 أنموذجا

 000 رمضان حٌنونً

 

7002/7002  

 

 بلوحً محمد

وعً الحداثة والتجربة الشعرٌة لدى أدونٌس مقاربة فً الرؤٌا 

 والتشكٌل

 000 باقً أحمد

7002/7002  001 برٌك خٌرة الصورة الفنٌة فً شعر البحتري د. فتحً محمد 

    000 

7002/7002  البحث الداللً فً أحكام القرآن ألبً بكر بن العربً األندلسً أ.د بخالد فرعون 

هـــ(222) ت    

 000 حاج اسباؼو

7002/7002  أ.د كاملً بلحاج 

 

 000 بن عائشة عباس بنٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة دراسة حداثٌة

الخطاب النقدي المعاصر وآلٌاته اإلجرائٌة فً مقاربة النص     000 سماعٌل فطٌمة الزهرة



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002  الشعري المعاصر ) عبد هللا الؽذامً أنموذجا ( أ.د بركة لخضر 

 

7002/7002  

 

 أ.د عقاق قادة

التحلٌل البنٌوي للخطاب الروائً فً النقد المؽاربً أصوله 

 النظرٌة ومقوالته اإلجرائٌة

 000 بن وٌس فاطمة

 

7002/7002  

 

 أ.د عقاق قادة

 000 منصوري سمٌرة توظٌؾ التراث فً الرواٌة المؽاربٌة الجدٌدة قراءة فً نماذج

 

7002/7002  

 

 د. تٌرس هشام

الراوي والشخصٌة فً ثبلثٌة أحبلم مستؽانمً ذاكرة الجسد 

 فوضى الحواس عابر سرٌر

 000 أخضري نجاة

7002/7002 المتشابه فً السٌاقٌات القرآنٌةداللة  أ.د بوخاتم موالي علً   000 برحمون فاطمة الزهرة 

 

7002/7002  

 

 أ.د عقاق قادة

الخطاب المقدماتً فً الرواٌة المؽاربٌة المعاصرة البناء 

 والداللة

 000 طالبً إٌمان

 

7002/7002  

 

 عبد القادر عٌساوي 

سرٌديالحسٌن  المعجم الشعري عند البوصٌري مقاربة أسلوبٌة فً المٌمٌة  001 

  

 

  000 

7002/7002 داللة الظواهر الصوتٌة عند القراء دراسة وصفٌة وظٌفٌة لكتاب  أ.د سمٌرة رفاس 

 معاتً القرآن للكسائً

يأمٌنة إبر  

 

000 
 

 

موسوم بـــ جمالٌة المشهد الشعري قراءة فً التجربة الجزائرٌة   

 المعاصرة

 000 سهام جبار



 رسائل دكتوراه
 

7002/7002  بلحاج كاملً 

 

7002/7002  

 

 أ.د كاملً بلحاج

اللؽة الشعرٌة بٌن عبد القاهر الجرجانً ورومان جاكبسون 

 دراسة مقارنة

 000 عامر أحمد

7002/7002  000 زوالً نبٌلة الخطاب القرآنً فً تفسٌر إبن بادٌس دراسة داللٌة تأوٌلٌة أ.د طٌبً أمٌنة 

7002/7002 قصٌد فً التذلل للطاهر وطاراألشكال السردٌة فً  د. قندسً عبد القادر   000 نعاس سامٌة 

 

7002/7002  

 

 أ.د مذبوحً محمد

التأوٌل الداللً فً النص الروائً دراسة داللٌة تأوٌلٌة لرواٌتً 

 أنتم اآلخرون ومقامات الذاكرة المنسٌة

 000 جبلب صلٌحة

7002/7002  000 ساٌحً أحمد النقد النسقً الجزائري بٌن األصول والتجلٌات أ.د عمارة بوجمعة 

7002/7002  000 نصٌرة كبٌر األدب المقارن وحركة اإلستشراق فً األدب العربً أ.د عمارة بوجمعة 

7002/7002 الموشح األندلسً وإشكالٌة البحث عن الهوٌة بٌن الدراسات  أ.د الحاج األحمر 

 اإلستشراقٌة والدراسات النقدٌة العربٌة المعاصرة

 011 بن ٌحٌى مصطفاوي

7002/7002  010 فطٌمة بورحلة الداللة الصوتٌة للفاصة القرآنٌة أ.د أمٌنة طٌبً 

7002/7002  010 بن ذهبٌة لطروش إشكالٌة الزمن فً القصص القرآنٌة حبٌب مونسً 

7002/7002  010 سكوم خٌرة تحوالت الخطاب الشعري فً تجربة سلٌمان جوادي د. بوخاتمً زهرة 

7002/7002  010 مدانً علً القٌم فً الرواٌة الجزائرٌة مونسً حبٌب 

7000/7007  010 بكري أحمد شكٌب داللة العنوان فً النص الروائً الجزائري مقاربة سٌمٌائٌة أ.د بن حلً عبد هللا 

الترجمة اآللٌة دراسة لسانٌة مقارنة لبرمجٌات سٌستران      010 فتٌحة خلوفً
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7002/7002  وجوجل د. موالي علً بوخاتم 

7002/7002  010 رفاس سمٌرة نظرٌة األصالة والتفرٌع الصوتٌة فً اآلثار العربٌة مكً درار 

7000/7007 رواٌة السٌرة الذاتٌة فً النقد المؽربً المعاصر دراسة فً  أ.د بلوحً محمد 

 المتون النقدٌة

 010 حمٌدي بلعباس

7007/7002 بدٌع الزمان الهذانًبنٌة الخطاب المقاماتً مقارنة لمقامات  األخضر بركة    عبد المجٌد رخروخ 
010 

7007/7002  001 دٌن العربً التصوٌب اللؽوي فً ضوء علم اللؽة الحدٌث حبٌب مونسً 

7002/7000  000 محمد بلحسٌن تفسٌر الطاهر بن عاشور أسسه الببلؼٌة واللؽوٌة أ.د محمد عباس 

 

7002/7002  

 

 أ.د محمد عباس

بٌن المعتزلة واألشاعرة فً القرنٌن المجاز فً القرآن الكرٌم 

 الخامس والسادس الهجرٌٌن

 000 مذبوحً محمد

7000/7007  000 المٌر بومدٌن اإلٌقاع الصوتً فً اللؽة العربٌة دراسة صوتٌة ببلؼٌة د. عونً أحمد محمد 

7002/7002  000 قلٌل ٌوسؾ رمزٌة الصورة الفنٌة فً شعر إبن الفارض د. فتحً محمد 

7002/7002   نزهة سبلؾ بندي عبد هللا تتمة معجم النبات ألبً حنٌفة الدٌنوري جمع وتحقٌق ودراسة الحاج األحمر 
000 

7002/7002 الرمز الصوفً فً شعر إبن الفتارض دراسة فً المستوٌات  بلوحً محمد 

 الجمالٌة والداللٌة

 000 حوماد صلٌحة

7002/7002 بٌن األصالة والحداثةتعلٌمٌة اللؽة  أ.د بلبشٌر لحسن   000 مناد فاطمة 

7002/7002  000 فاطنة نهاري األلفاظ المترادفة وموقؾ الراؼب األصفهانً منها جمع ودراسة قادة عقاق 

7002/7002 العجائبً فً الرواٌة المؽاربٌة المعاصرة رواٌات المٌلودي  أ.د عقاق قادة   000 جدٌد خٌرة
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 شؽموم أنموذجا

7002/7002 محمدبلوحً   تجلٌات المنهج السٌمٌائً فً خطاب النقد األدبً العربً  

 المعاصر

 001 شرشار فاطمة زهرة

7002/7002 جمالٌة اللون وداللته فً الشعر العربً المعاصر قراءة فً  أ.د بودالً التاج 

 دٌوان بدر شاكر السٌاب

 000 سوٌزؾ فرٌدة

7002/7002 المؽاربٌة المعاصرة المكان وداللته فً الرواٌة أ.د عقاق قادة   000 عجوج فاطمة الزهراء 

7002/7002  000 عابد لزرق األبعاد التداولٌة للفعل الكبلمً فً الخطاب القرآنً مقاربة داللٌة أ.د مصطفى ؼربً 

7002/7002 جمالٌات المكان فً القرآن الكرٌم قصة ٌونس علٌه السبلم  كاملً بلحاج 

 نموذجا

 000 كاتب أمٌن

7002/7002  000 محمد بوحجر التجربة الشعرٌة عند محمود دروٌش أ.د بناجً مبلح 

7002/7002 الرمز وداللته فً القصٌرة العربٌة المعاصرة قراءة فً الشكل  أ.د األحمر الحاج 

 خلٌل حاوى أنموذجا

  ٌوسفً سوهٌلة
000 

7002/7002 دروٌش اإلنزٌاح فً الشعر العربً الحدٌث أمل دنقل ومحمود  بلحاج كاملً 

 أنموذجا

  النعاس سعٌدانً
000 

7002/7002  000 شناوي علً تداخل األجناس األدبٌة فً الشعر العربً المعاصر د. ٌوسؾ سعدانً 

7002/7002 الشعر الجزائري فً الفترة العثمانٌة الشاعر إبن عمار أنموذجا  د.جبلل عبد القادر 

 دراسة موضوعاتٌة وأسلوبٌة

 000 خالدي ربحة

7002/7002 التأوٌل وإنتاج المعنى فً الشعر الجزائري المعاصر مدونة  حبٌب مونسً 

 العشرٌة األولى من القرن الواحد والعشرٌن

  عتبً صباح
001 
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7002/7002 الخطاب الحجاجً فً الفكر النقدي المعاصر الببلؼة والسرد  أ.د سعٌد عكاشة 

 لمحمد مشبال أنموذجا

 000 قعموسً عبد القادر

7002/7002 اإلحالة والمعنى فً الترجمة األدبٌة : عطٌل بٌن خلٌل جبران  أ.د إدرٌس قرقوى 

 وجبرا خلٌل جبرا

  منال عابد رقٌق
000 

7002/7002 المدود فً اللؽة العربٌة دراسة فً البناء اللؽوي والقراءات  أ.د طٌبً أمٌنة 

 القرآنٌة

 000 بودادي محمد
 

7002/7002  000 فكرون شهرزاد جمالٌة الفراغ البانً فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة أ.د بركة لخضر 

7002/7002 فً مشروع  LMD أطروحة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه نظام خلؾ هللا بن علً 

 الرواٌة المؽاربٌة

  خلٌؾ هوارٌة
000 

7002/7002 فاطمةخلٌل  داللة التعبٌر اإلفتراضً فً تأوٌل النص القرآنً باقً محمد   000 

7002/7002  000 موٌلح حلٌمة التطور الفنً للقصٌدة العربٌة دراسة فً الصورة الشعرٌة أ.د صبار نور الدٌن 
 

7002/7002  000 هجٌرة ناجً البنٌة السردٌة فً قصص األطفال عند رابح خدوسً أ.د سمٌة حطري 

7002/7002 والمعاصر وآلٌاته فً قراءة إتجاهات الخطاب النقدي الحدٌث  أ.د عقاق قادة 

 الشعر المهجري

 000 طٌفور ماما
 

7002/7002 بنٌة الشخصٌة فً الرواٌة الجزائرٌة الحدٌثة قراءة فً الخطاب  قندسً عبد القادر 

 النسائً أنموذجا

  تابتً خدٌجة
001 

 

7002/7002  

 

 أ.د فرعون بخالد

تطبٌقٌةالشعرٌة والنقد األدبً عند العرب مدخل نظري ودراسة    

 بؽداد ٌوسؾ

 
000 

7002/7002  000 تجٌنً أم الخٌر النزعة الصوفٌة فً شعر الشابً مقاربة تحلٌلٌة أ.د قرٌش بن علً 
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7002/7002   -رجٌس ببلشٌر  –اإلستشراق الفرنسً واألدب العربً القدٌم  أ.د عكاشة سعٌد 

 أنموذجا

  شنوفً بارودي
000 

7002/7002  000 بن شٌحة الطٌب الظواهر األدائٌة وداللتها فً اإلنشاد الشعري د. عروسً محمد مراد 

 

7002/7002  

 

 األخضر بركة

الصورة فً الشعر العربً المعاصر قراءة فً شعر عز الدٌن 

 المناصرة

 سعٌدة شعٌب

 

000 

7002/7002 قراءة فً شعر  –شعرٌة المكان فً الشعر العربً المعاصر  حسنٌة عزاز 

 محمود دروٌش وسمٌح القاسم

  طٌب حماٌد
000 

7002/7002 مستوٌات التأوٌل اللؽوي فً تفسٌر التحرٌر والتنوٌر للطاهر بن  أ.د فرعون بخالد 

 عاشور

  عباس أمٌن
000 

7002/7002 التلوٌنات الحجاجٌة فً مقاالت البشٌر اإلبراهٌمً مقاربة لؽوٌة  أ.د عمارة بوجمعة 

 تداولٌة

  زوبٌر بوزاؼو
000 

7002/7002  000 بلجة نرو الدٌن شعر المدح فً دٌوان البحتري المتوكل أنموذجا أ.د فرعون بخالد 

7002/7002 دراسة فً السٌاق  -الخطاب الدرامً ألدب الطفل فً الجزائر أ.د قرقوى إدرٌس 

 والنسق

  خرواع تـــــوفٌق
001 

7002/7002 وتجلٌاتها فً رواٌة حوبة ورحلة البحث عن المهدي لؽة السرد  د.سلٌمة شعٌب 

االمنتظـــــر لؤلستاذ عزالدٌن جبلوجً نموذج  

  بشٌر بن سعٌد
000 

7002/7002  000 براخلً ناجً البنٌة اللسانٌة فً معلقة طرفة أ.د صبار نرو الدٌن 

7002/7002 مقاربة  –جمالٌة األجناس األدبٌة لدى البشٌر اإلبراهٌمً  محمد فتحً 

-أسلوبٌة   

 000 معمر حاكمً
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7002/7002  000 وافً حلٌمة صورة الفرنسً فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة أ.د فرعون بخالد 

7002/7002  
 أ.د عبداوي حفٌظة

جمالٌة الخطاب السردي فً منامات الوهرانً المنام الكبٌر 

 أنموذجا
 000 بلججات نبٌة

7002/7002  
 ؼروسً قادة

البانً فً القصص القرآنًالفراغ   

 مقاربة جمالٌة لسورة ٌوسؾ علٌه السبلم
 000 عبٌد ؼنٌة

7002/7002  000 معروؾ محمد الصورة بٌن الداللة والتأوٌل أ.د:طٌبً أمٌنة 

7002/7002  أ.د: محمد باقً 
تلقً الخطاب الشعري العربً المعاصر فً ضوء القراءات 

القراءة الشكبلنٌة-النسقٌة  
قبلٌلٌةعمر   000 

7002/7002  أ.د بن علً قرٌش 
 رمز األسطورة فً الشعر العربً

 "دراسة موضوعاتٌة"
 000 آمنة حشماوي

7002/7002  األحمر الحاج 
التعلٌل الصوتً عند ابن جنى قراءة فً كتابً" الخصائص"و 

 "سر صناعة اإلعراب "
 001 بونٌؾ احمد

7002/7002  أمٌنة طٌبً 
فً القراءات العشراإلستعبلء واإلستفال   

دراسة وصفٌة تطبٌقٌة لسورة الكهؾ، من طرٌقً األزرق 
 واالصبهانً للرواٌة ورش عن نافع

 000 محمد ماكنً

7002/7002  آلٌات مقاربات النص الشعري فً النقد الجزائري المعاصر أ.د/األخضر بركة 
 من سٌاق إلً النسق

 000 جمال قدٌد

7002/7002 السٌاقً المؽاربً فً مقاربة النص السرديالنقد  أ.د محمد بلوحً   
قراءة فً اآللٌات والتجلٌات-  

 000 سمٌر زٌانً

7002/7002  د/لعشرٌس عباس 
جمالٌات الخطاب الشعري لدى محمود دروٌش قصٌدة "مدٌح 

 الظل العالً" و" أحد عشر كوكبا"
 000 دخٌل وهٌبة

7002/7002  أ/د.محمد مذبوحً 
دراسة -العطؾ فً الخطاب القرآنًالجوانب الداللٌة لحروؾ 

-داللٌة تحلٌلٌة  
 000 مبروك عائشة
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7002/7002  000 حلٌمة دحمانً المقدس وتجلٌاته فً كتابات إبراهٌم الكونً د/.موالي بوخاتم 

7002/7002  000 لحرش حفٌظة متاهة السنن فً الرواٌة المؽاربٌة المعاصرة "ابراهٌم الكونً" أ/د.منصوري مصطفى 

7002/7002  د.تٌرس هشام 
التاوٌل فً الخطاب النقدي الجزائري الحدٌث المرجعٌات 

 واآللٌات
 000 تركً عبد الكرٌم

7002/7002  000 ولعٌد عبد اللطٌؾ تجلٌات العدول فً كتاب "عٌون البصائر"للبشٌر اإلبراهٌمً أ/د. مبلح بناجً 

7002/7002  د/تٌرس هشام 
البٌان دراسة تحلٌلٌة فً تفسٌر آلٌات تأوٌل القرآن عند علماء 

 الكشاؾ للزمخشري
 001 علً عبو إلٌاس

7002/7002  أ/د.عقاق قادة 

تداخل األجناس األدبٌة فً الرواٌة المؽاربٌة رواٌتا" سرادق 

الحلم والفجٌعة" لؽز الدٌن جبلوجً ورواٌة "برج 

 الرومً:أبواب الموت" لسمٌر ساسً

 000 مفتاح نبٌلة

7002/7002  000 بن شاعة ألمٌة نقد الصحافة المكتوبة فً الرواٌة أ/د.طٌبً أمٌنة 

7002/7002  أ/د.بوخاتم موالي علً 
دراسة داللٌة تحلٌلٌة –ألفاظ العموم والخصوم فً القرآن الكرٌم 

سورة البقرة وآل عمران-وصفٌة إحصائٌة  
 000 عبد الآلوي سومٌة

7002/7002  أ/د.مبلح بناجً 
"قراءة فً  0222/0222الجزائري من  األدباإللتزام فً 

 األشكال والمتضامن"

 000 حسانً فضٌلة

7002/7002  أ/د.مبلح بناجً 

/ 0222دب الجزائري الحدٌث من النص الرومنسً فً األ

0222 

ٌنالشعر أنموذجا قراءة فً األشكال والمضام  

 000 بن مهٌدي خٌرة

7002/7002  أ/د.طٌبً أمٌنة 
العربٌة مقاربة فً ظل الطرٌقة الشفهٌة ممٌزات اأصوات 

 الصوتٌة
 000 عبد الؽنً بو عمامة
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7002/7002  000 بن زعتر بن علً البنٌات األسلوبٌة فً الشعر أبً الحسن علً بن صالح أ/د.األحمر الحاج 

7002/7002  أ/د.مبلح بناجً 
م0222م/0272الثورة فً األدب الجزائري الحدٌث من   

موضوضوعاتٌة فنٌة دراسة-الشعر أنموذجا  
 000 سلٌمانً أسماء

7002/7002  أ/د.كاملً بلحاج 
خطاب الهوٌة فً الشعر العربً المعاصر مقاربةفً األشكال 

 والمضامٌن
 000 بوعمامة طائعة

7002/7002  أ/د. ؼروسً قادة 
 األبعاد التداولٌة فً توجٌه الخطاب الدعوي فً القرآن الكرٌم

وببلؼة اإلقناعمقاربة فً آلٌات الحجاج   
 001 بن بوفلجة محمد الفاتح

7002/7002  000 بن سعٌد إٌمان مستوٌات تحلٌل الخطاب فً شعر محمود دروٌش أ/د.صبار نور الدٌن 

7002/7002  000 بووشامة معاشو األنساق الثقافٌة فً الشعر الجاهلً نسق القبٌلة أ.داألخضر بركة 

7002/7002 األسلوب ودالالته فً األصمعٌاتقضاٌا  أ/د.األحمر الحاج   000 بلحاج عباس 

7002/7002  
 أ.د ؼروسً قادة

التداولً للخطاب الشعري المسرحً)مقاربة فً تملفظ وإنجازٌة 

 الكبلم( مأساة الحبلج لصبلج عبد الصبور
 000  نداح عبدالقادر

7002/7002  أ.د حطري سمٌة 

الثالث والرابع قصٌدة المدٌح فً الشعر الجزائري القدٌم القرنٌن 

-مقاربة أسلوبٌة-الهجرٌٌن  000 شٌكر المزوار نضٌرة 

7002/7002  أ.د محمد باقً 
موقؾ اإلستشراق األلمانً من التراث العربً اإلسبلمً زٌؽرٌد 

 هونكة
 000 أسامة مهملً

7002/7002 -مقاربة جمالٌة–شعرٌة الرثاء األندلسً  أ.د بلحاج كاملً   000 خٌرة سلٌمان 
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7002/7002  000 شداد حكٌمة إشكالٌة قصٌدة النثر فً النقد العربً المعاصر أ.د عقاق قادة 

7002/7002  أ.د صبار نورالدٌن 
الببلؼة والتأوٌل عند علماء الكبلم فً القرنٌن الثانً والثالث 

 هجرٌٌن
 000 بورحلة سمٌرة

7002/7002  عبد القادر العشابً 
التأوٌل ونظرٌة المعنى مقاربة لتحوالت المفاهٌم واإلجراءات 

-نصر حامد أبو زٌد وأركون وطه عبد الرحمن –لدى   
 001 بقدار الطاهر

7002/7070  أ.د صبار نورالدٌن 
مقاربة أسلوبٌة فً شعر -التشكٌل الفنً فً القصٌدة الحداثٌة

 فدوى طوقان
 000 خٌلون هجٌرة

7002/7002 محمدمذبوحً  أ.د   
الجوانب الداللٌة لحروؾ المعانً فً الخطاب القرآنً من 

 كتابات األصولٌٌن
 000 شٌحاوي ٌمٌنة

7002/7002  000 ختو فاطمة الزهراء الشعر الجاهلً فً ضوءالدراسات اإلستشراقٌة أ.د فرعون بخالد 

7002/7002  د/موالي حورٌة 
المضامٌن"–""اللؽة 7000-7000التجربة الشعرٌة الجدٌدة"  

 
 000 بودٌة شهٌناز

7002/7070  000 صراع محمد الكمٌات الفٌزٌائٌة للصوامت العربٌة أ.د رفاس سمٌرة 

7002/7002  أ.د عقاق قادة 
 الفضاء فً التراث السردي

 قراءة فً الخطاب النقدي المؽاربً المعاصر
 000 مصطفى بو فادٌنة

7002/7070  د.بردادي بؽداد 
الشعر الجزائري القدٌم القرنٌن الثالث البنى األسلوبٌة فً  

أنموذجاو الرابع الهجرٌٌن    
 000 بقاص نجاة

7002/7002  قرٌش بن علً 
 النزعة التأملٌة فً الشعر العربً الحدٌث

-مقاربة تحلٌلٌة– أنموذجاإٌلٌا أبو ماضً   
 000 معزٌز مختارٌة

7002/7002 الؽفران ألبً العبلء المعريالبنٌة السردٌة فً رسالة  جدي فاطمة الزهراء   000 مختارٌة ضرو 

7002/7002  011 عبد الحاكم بلحٌا بنٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة األخضر بركة 
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 األشكال و المضامٌن
 "عز الدٌن مناصرة"

7002/7070  بردادي بؽداد 
 اإلٌقاع فً الشعر الجزائري القدٌم فً القرنٌن الخامس

 و السادس الهجرٌٌن
أمٌن دهلً محمد  010 

7002/7070  010 خذٌر خضرة جمالٌات الصورة فً الشعر الجزائري المعاصر صبار نور الدٌن 

7002/7070  مبارك عبد القادر 
 تداعٌات ترجمة النص القرانً

 دراسة فً جهود كبار المستشرقٌن
 010 محمدي بن ٌحً

7002/7070  منصوري مصطفى 
 -ٌوسؾ وؼلٌسً عتبات شعر التسعٌنات فً الجزائر أعمال 

-أنموذجا  
 010 أولحبسان هجٌرة

7002/7070  

 
 

 األحمر الحاج

تأثٌر الرواٌة األمرٌكٌة على الرواٌة العربٌة قراءة فً رواٌة 
-دراسة مقارنة–منذر القبانً   010 برحمة أمال 

7002/7070  عزاز حسنٌة 
 العتبات النصٌة بٌن بشٌر مفتً و سمٌر قسٌمً

 "مقاربة داللٌة"
دحمان الزهرةبن   010 

7002/7070  010 عبد القادر دودٌة األشكال السردٌة فً النثر األندلسً بودالً التاج 

7002/7002  سعٌد عكاشة 
التجربة الشعرٌة عند بدر شاكر السٌاب و داللتها فً ضوء 

 جمالٌة التلقً
 010 دوالمً فاطمة الزهرة

7002/7070  طٌبً أمٌنة 
 أثر الصوائت الطوٌلة

دراسة –و أنصاؾ الصوامت فً أبنٌة اللؽة العربٌة 
-مورفوفونولوجٌة مخبرٌة  

 010 شعٌب عدة

7002/7002  001 العربً فاطمة الزهرة المشهد السردي فً القبلع المتاكلة لمحمد ساري ؼروسً قادة 

7002/7070  باقً محمد 
لوٌس –التارٌخ اإلسبلمً من منظور اإلستشراق اإلنجلٌزي 

-أنموذجا-برنارد  
 000 ضٌؾ هللا فاطمة الزهراء

7002/7002  قندسً عبد القادر 
هندسة المعنى فً القصٌدة السردٌة مقاربة سٌمٌائٌة شوقً 

-أنموذجا -بزٌػ  
 000 بركة نصٌرة

7002/7070 ومذجا(منأسٌمٌاء األدب الرقمً )المحكً المترابط  سعاد بن سنوسً   000 صرصار سومٌة 

7002/7070  رفاس سمٌرة 
-االقتصاد الصوتً فً القراءات القرآنٌة  

 سورة البقرة نموذجا
 000 مرسلً بؽداد

7002/7070  ؼربً شمٌسة 
 خطاب الرحبلت فً الثراث العربً

 خطاب الرحلة الجزائرٌة فً العهد العثمانً أنموذجا
 000 طارق تركً
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7002/7002  فرعون بخالد 
تٌسٌر النحو العربً بٌن القدامى و المحدثٌن دراسة وصفٌة 

-ابن مضاء و عباس حسن أنموذجٌن–مقارنة   
 000 زارب الطٌب

 باقً محمد 2019/2020
 المتوسطة الجزائرٌة بٌن المثاقفة

 و الهوٌة الوطنٌة
 دراسة نقدٌة للكتاب المدرسً للؽة الفرنسٌة للسنة الثانٌة متوسط

 000 برٌزٌنً ٌاسٌن

7002/7002  سعٌد عكاشة 
سٌبوٌه–ظواهر التشكٌل الصوتً لدى اللؽوٌٌن العرب   

-و ابراهٌم أنٌس أنموذجا  
 000 حاجٌات راضٌة

7002/7070  طٌبً أمٌنة 
تعلٌمٌة القراءة و التعبٌر فً المرحلة االبتدائٌة فً ضوء المناهج 

 التعلٌمٌة الحدٌثة
 000 حمو لبٌك

7002/7070  بوجمعة عمارة 
المعجم الفقهً فً الشعر الجزائري القدٌم خبلل القرنٌن  داللة

 الخامس و السادس الهجري
 001 لعزالً حنان

7002/7070  000 محمد أمٌن ؼوؼة أدوات التشكٌل الفنً فً شعر ناصر الدٌن باكرٌة رمضان حٌنونً  

7002/7070  000 بركات طٌب نقد الشعر المعاصر فً الجزائر منصوري مصطفى 

7002/7070  000 طراشً حلٌمة أسالٌب التصوٌر فً السور المكٌة األحمر الحاج 

7002/7002  000 لرجانً خدٌجة أسماء األسلوبٌات و تطبٌقاتها فً النقد العربً الحدٌث دٌن العربً  

7002/7070  طٌبً أمٌنة  
أثر المعنى النحوي فً تأوٌل أي القران الكرٌم لدى الفراء فً 

-القران معانً –كتابه   
 000 فتاح بلقاسم

7002/7070  000 بن عامر دحمون تعالق الواقع التارٌخً و الرمز فً رواٌة شعلة الماٌدة موٌلح سمٌة 

7002/7070 0222إلى  0220جمالٌات اللؽة فً الشعر المقاومة الوطنٌة من  بردادي بؽداد   000 بكوش ٌوسؾ 

7002/7070 فً كتابات الجاحطبنٌة األشكال السردٌة  سعٌد عكاشة   000 عبد الباري خلٌدة 

7002/7002  000 لوسرة محمد الّسمات الداللٌة لظاهرة الخفّة فً اللسان العربً مطهري صفٌة 

7002/7002  001 معروؾ محمد الصورة ـ بٌن الّداللة و الّتأوٌل ـ الطٌبً أمٌنة 

7002/7002  خٌر الّدٌن سٌب 
الكرٌم عند اللّؽوٌٌن و مظاهر التفسٌر الّصوتً فً القرآن 

 المفّسرٌن
 000 محّمد نجٌب مؽنً صندٌد

7002/7002  000 بومسحة العربً الّتقدٌم و الّتأخٌر فً ضوء الّنظرٌة الّتداولٌة عبد الجلٌل مرتاض 

7002/7002  000 بولعشار مرسلً الشعر الصوفً فً ضوء القراءات النقدٌة الحدٌثة احمد مسعود 

7002/7002  000 عبد المالك قرل أثر القرآن فً الفكر النقدي عند البشٌر اإلبراهٌمً محمد طول 

7002/7002  000 بابا أحمد رضا تولٌد الجمل فً اللسان العربً )دراسات لسانٌة حاسوبٌة( ؼٌثري سٌدي محمد 

7000/7007  000 موشعال فاطمة آلٌات مقاربة الخطاب الشعري فً النقد المؽاربً الحداثً لخضر بركة 

7002/7002  000 صبلي عباس سٌكولوجٌة الشخصٌة فً المسرح الجزائري قرقوة إدرٌس 
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7002/7002  بلبشٌر لحسن 
أمراض الكبلم و العادات النطقٌة فً لسان سكان الؽرب 

 الجزائري
 000 سمٌة جبلٌلً

7000/7000  000 مختار زواوي سٌمٌائٌات الترجمة نور الدٌن صبار 

7002/7002  001 منقور صبلح الدٌن الظاهرة الصوتٌة فً القرآن الكرٌم قادة عقاق 

7002/7002  000 دبٌح محمد دالالت التشاكل فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد صبار نور الدٌن  

7002/7002  قدور إبراهٌم عّمار 
 مبلمح تجدٌد الببلؼة فً كتاب "الببلؼة العربٌة"

 قراءة أخرى "دراسة تحلٌلٌة نقدٌة"
 000 عثمانً عّمار

7002/7002  000 بدرة قرقوى نقد النقد فً المؽرب العربً محمد بلقاسم 

7002/7002  الحواس مسعودي 
تناول –نظرٌة القصود بٌن التراث العربً و الفكر الؽربً 

   –تداولً 
 000 بولرباح لطرش

7002/7002 ٌحٌاويفاطنة  جمالٌة النص النثري عند محمد الؽزالً مسعود أحمد   000 

7007/7002  000 نجٌدة ولهاصً  –دراسات تطبٌقٌة مخبرٌة  –األصوات الّذلقٌة فً اللؽة العربٌة  سٌدي محمد ؼٌثري 

7002/7002  000 أحمد سوٌسً  األبنٌة السردٌة فً المجموعة الروائٌة )األعمال ؼٌر الكاملة( مفتاح بن عروس 

7002/7002  بشٌر محمد بوٌجرة 
-المؽرب-التارٌخً فً الرواٌة المؽاربٌة )الجزائرالتخٌٌل 

 تونس(
 000 شامخة طعام

7000/7000  رمضان كرٌب 
ببلؼة الّنص الّشعري )الصورة الّشعرٌة( دراسة تطبٌقٌة فً 

 شعر مفدي زكرٌا
 000 صباح لخضاري

7000/7007  001 خلٌفً سعٌد  بنٌة الخطاب الروائً عند محمد فبلح "عائلة من فخار نموذجا"  جٌبللً بن ٌشو  

7002/7002  محمد خان 
التفكٌر اللؽوي عند الشٌخ محمد متولً الشعراوي : دراسة فً 

 تفسٌره
 000 العٌد عبلوي

7002/7002  000 حورٌة عٌسى الخطاب األدبً فً التراث العربً بٌن التبلٌػ و آلٌة التلقً  أحمد عزوز  

7000/7000  محمد عباسة  
دراسة فً الموروث –إشكالٌة التأوٌل فً الخطاب القرآنً 
-اللسانً العربً   

 000 بن زحاؾ ٌوسؾ 

7007/7002 دراسة داللٌة –قراءة فً نحو القراءات من الفاتحة إلى الكهؾ  محمد ملٌانً    000 حبٌب بوسؽادي  

7002/7002  تحرٌشً محمد 
النقد العربً القدٌم و سلطة الخطاب الثقافً مقاربة فً نظرٌة 

 إشكالٌة العبلقة و أصل اإلشكالٌة
 000 بوشٌبة بوبكر

7002/7002 -دراسة تحلٌلٌة–آن بٌن تأوٌل القدامى و المحدثٌن النص فً القر محمد عباس   000 بوعمامة نجادي 

7000/7007 -جامعة تلمسان-القران الكرٌمتفسٌر ابن عطاء هللا آلٌات  خٌر الدٌن سٌب   000 ربٌعً مٌلود 

7002/7002  عبد القادر بوزٌدة 
مسائل تلقً الخطاب الشعري و تأوٌله فً مدونة النقد العربً 

 القدٌم
 000 علً بختً 
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7002/7002  000 مٌلود فضة المعجم المفصل فً مصطلحات تحقٌق المخطوطات و نشرها خناثة بن هاشم 

7007/7002  شاٌؾ عكاشة  
كعبة الطائفٌن و بهجة العاكفٌن فً الكبلم على قصٌدة حزب 

 العارفٌن لمحمد بن سلٌمان الصائم التلمسانً الملقب بالجازولً
-دراسة و تحقٌق–   

 001 قٌداري قدور 

7002/7002  العرابً لخضر 
تماسك النص و انسجامه فً سورة الكهؾ )مقاربة فً ضوء 

 لسانٌات النص(
جبللمصطفاوي   000 

7002/7002  ؼٌثري سٌدي محمد 
دراسة  –تفسٌر الّتحرٌر و الّتنور لمحمد الّطاهر ابن عاشور 

  –معجمٌة داللٌة 
 000 بداوي محمد

7002/7002  ابن حوٌلً مٌدنً 
ظاهرة التعلٌل فً النحو العربً )فً ضوء الموروث... و فً 

 ضوء مناهج الدرس اللسانً الحدٌث(
 000 جاب هللّا باٌزٌد

7002/7070  000 حرز هللّا بدرة  –السور المكٌة أنموذجاً  –ٌجاز فً القرآن الكرٌم ببلؼة اإل فرعون بخالد 

7002/7002  بن عامر حسٌبة 
 داللة األرض فً الخطاب الشعري العربً المعاصر

 األرض المحتلة نموذجا عند: محمود دروٌش ،سمٌح القاسم
و عز الدٌن المناصرة    

عائشةبن كرامة   000 

2012/2020  لخضر بركة 
الخطاب الشعري عند محمود دروٌش مقاربة سٌمٌائٌة لدٌوان 

 "أحد عشر كوكبا"
 000 برٌاح فاطمة

2012/2020  مصطفى ؼربً 
 –الصورة النصٌة ووظٌفتها الداللٌة فً كتاب اللؽة العربٌة 

  –السنة الرابعة ابتدائً نموذجا 
 000 عبد القادر باي

2012/2020  000 بوزقاو مرٌم االستشراق بٌن الرفض و القبول فً الثقافة العربٌة صبار نور الدٌن 

2020/2021  عبداوي حفٌظة 
الصوائت والداللة فً الخطاب الشعري "المدح والهجاء" 

 أنموذجا
 000 خروبً نصر الدٌن

2020/2021  470 حدبً فوزي القرارات الصرفٌة لدى المجمع اللؽوي بالقاهرة عبد القادر مبارك 

    

     


