جامعة محـمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
كلية اآلداب واللغات

مذكرات الماستر 4102
الرقم
M001/14
M002/14
M003/14
M004/14
M005/14
M006/14
M007/14
M008/14
M009/14
M010/14
M012/14
M013/14
M015/14
M016/14
M017/14
M018/14
M019/14

العنوان
الشكل الشعري الجدٌد و غٌاب اسس التمعٌد
المصطلح النمدي بٌن ثنائٌة االتباع و االبتداع
الصورة الفنٌة فً شعر بنً االحمر ابن جابر الهواري االندلسً
انموذجا
االنساق الثمافٌة المصغرة فً السرد السنوي
رواٌة الذروة لربٌعة جلطً انموذجا
الشكالنٌة الروسٌة و البحث عن االدوٌة
البناء الدرامً فً الشعر العربً المعاصر
نزار لبانً نموذجا
البناء اللفظً عند لسان الدٌن بن الخطٌب
غرض المدح انموذجا
الكتابة الثانٌة و جالٌات التلمً
ناصر ناصر معماش لارئا للسعٌد بوطاجٌن
الٌاذة الجزائر لمفدي زكرٌا
دراسة نمدٌة تناصٌة-مماربة اسلوبٌة لمرثٌة رندة لشاعر مجهول
دراسة نفسٌة لمصة السباق من
المجدولة المصصٌة الطعنات للطاهر وطار
الصورة الشعرٌة فً دٌوان نزار لبانً
هكذا اكتب تارٌخ النساء
مماربة اسلوبٌة فً شعر ابن خفاجة
االندلسً غرض الوصف انموذجا
تمنٌات السرد فً رواٌة االنكسار لدمحم فالح
لصٌدة كتاب البعاد للشاعر خلٌفة بوجادي
دراسة بنٌوٌة شكالنٌة
الخطاب الروائً دراسة سٌمٌائٌة فً بنٌة اللغة
و الشخصٌات رواٌة االمٌر لواسٌنً االعرج نموذجا
جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة
رواٌة بلمٌس انموذجا

االستاذ المشرف
أ.عزوز زرلان
أ.عزوز زرلان
أ.عزوز زرلان
أ.بن مزغنة حفٌضة
أ.بن مزغنة حفٌضة

أ.بن مزغنة حفٌضة
ا.خلوي سعاد
ا.عزوز زرلان
د.عبد الناصر مباركٌة
د.لري مجٌد
ا.رزٌك بوعالم
د.بلماسم ذوادي
ا.مجٌد لري
ا.زهر الدٌن رحمانً
ا.زهر الدٌن رحمانً

M020/14
M021/14
M022/14
M023/14
M024/14
M025/14
M026/14
M027/14
M028/14
M029/14
M030/14
M031/14
M032/14
M033/14
M034/14
M035/14
M036/14
M037/14
M038/14
M039/14
M040/14
M041/14
M042/14
M043/14
M044/14

الرواٌة الجزائرٌة فً منظور نظرٌة التلمً
الشمعة والدهالٌز للطاهر وطار نموذجا
دراسة تحلٌلٌة للبنٌوٌة عند كمال ابو دٌب
فً كتابة جدلٌة الخفاء و التجلً
ثنائٌة التشاكل و التباٌن فً لصٌدة *سمفونٌة البعد و الحضور فً
خرٌطة الوطن المفمود*
االستهالل فً الموروث الشعبً الحكائً
جمالٌة الصورة الشعرٌة فً المتن الروائً الجزائري المعاصر
البنٌة السردٌة فً رواٌة اصابع االتهام لجمٌلة زئٌر
لراءة اسلوبٌة فً شعر دمحم صالح ناصر
دٌوان اغنٌات النخٌل انموذجا
جمالٌات التكرار فً المرآن الكرٌم * لصة سٌدنا موسى * انموذجا
السٌرة الشعبٌة بٌن الوالع و الخٌال * عنتر بن شداد* انموذجا
حضور النص الدٌنً فً الشعر الجزائري المعاصر
تجلٌات الحداثة فً الشعر الجزائري المعاصر *
عز الدٌن مٌهوبً* انموذجا
الخطاب المسرحً الجزائري المعاصر مماربة بنٌوٌة مسرحٌة
النخلة وسلطان المدٌنة لعز الدٌن جالوجً
المصص الشعبً فً ضوء الحداثة
مماربة بنٌوٌة لرواٌة الجازٌة و الدراوٌش *البن هدولة*
لضاٌا نمد الشعر عند عبد هللا ركٌبً الدٌن واالٌدٌولوجٌا –
انموذجا-
الروائً و الشخصٌة فً الرواٌة العربٌة رواٌة الالز لطاهر وطار
– انموذجا
صورة المراة فً الشعر العربً
البنى االسلوبٌة فً خطب دمحم البشٌر االبراهٌمً
الخطاب الروائً الجزائري المعاصر مماربة بنٌوٌة لرواٌة *
رحمة نجاة مزهود*
ظاهرة التلمً فً السرد الشفوي الجزائري منطمة برج بوعرٌرٌج
الرمز الصوفً فً الشعر الجزائري المعاصر
ٌاسٌن بن عبٌد (اهدٌن احزانً) انموذجا
دراسة سٌمٌائٌة لمصٌدة فً المدس *لتمٌم البرغوثً*
النمد االدبً (الشعر)عند دمحم مصاٌف
توظٌف التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة رواٌات الطاهر
وطار -انموذجا-
تجالٌات الطبٌعة فً شعر النمائص لالخطل – انموذجا-دراسة

ا.هجس عبد الكرٌم
ا.خٌر الدٌن معوش
ا.عٌفاوي سلٌمة
ا.عزوز فوزٌة
ا.لٌس صالح
ا.سمٌرة جرٌدي
ا.سمٌرة جرٌدي
ا.زهر الدٌن رحمانً
ا.عزوز فوزٌة
ا.حامدي سامٌة
ا.حامدي سامٌة
ا.لٌس صالح
ا.عزوز فوزٌة
ا.حامدي سامٌة
ا.بوساحة سهٌلة
ا.خلوي سعاد
ا.ذوادي بلماسم
ا.بوبكر الصدٌك صابري
ا.لٌس صالح
ا.فاطمة الزهراء عاشور
ا.مباركٌة عبد الناصر
ا.مباركٌة عبد الناصر
ا.بلماسم ذوادي
ا.لعور موسى
ا.عبد الكرٌم هجرس

M045/14
M046/14
M047/14
M048/14

M049/14
M050/14
M051/14
M052/14
M053/14
M054/14
M055/14
M056/14
M057/14
M058/14

M059/14
M060/14
M061/14
M062/14
M063/14
M064/14

داللٌة فنٌة
تجالٌات العنف فً الرواٌة الجزائرٌة التسعٌنٌة * تاء الخجل*
لفضٌلة الفاروق – انموذجا-
النزعة االصالحٌة و التجدٌدٌة فً الشعر العربً بٌن رمضان
حمود وابً لاسم الشابً
سلطة التراث فً لصٌدة البزخ و السكٌن للشاعر عبد هللا حمادي
مماربة سٌمٌائٌة انثروبولوجٌة
صورة العشرٌة السوداء فً شعر عز الدٌن مٌهوبً دٌوان عولمة
الحب عولمة النار متبوعا بدٌوان كالٌغوال ٌرسم غرنٌكا الراٌس –
نموذجا-
آلٌات السرد فً لصٌدة النثر الجزائرٌة المعاصرة دٌوان مائة
وعشرون مترا عن البٌت خالد بن صالح – انموذجا-
الصورة الشعرٌة فً الشعر الجزائري فً االلفٌة الثالثة لصٌدة لدّر
حبّه وال مفر للملوب لدمحم جربوعة انموذجا
الحداثة الشعرٌة فً الشعر العربً المعاصر الٌاذة الجزائر انموذجا
استراتٌجٌات الخطاب المسرحً الجزائري المعاصر (مماربة
جمالٌة تداولٌة)
شعرٌة توظٌف المكان فً رواٌة رسم الهجرة الى الشمال طٌب
صالح
البنٌة المكانٌة فً الحكاٌة العجٌبة منطمة برج بوعرٌرٌج
ظاهرة التصوف فً الشعر الجزائري المعاصر دٌوان * انطك عن
الهوى* انموذجا
صورة الرجل فً الشعر السنوي العربً دراسة ممارنة
تٌار الوعً فً رواٌة الزلزال – الطاهر وطار*
الترجمة آلٌة من آلٌات التواصل المعرفً لراءة نمدٌة لترجمة دمحم
ٌحٌاش كتاب * مدخل الى اللسانٌات التداولٌة * الجاللً دالش
نموذجا
الخصائص االسلوبٌة فً الشعر الجزائري المعاصر دٌوان حمامة
و لٌدل سعد مردف نموذجا
الثابت والمتغٌر االسلوبً فً شعر نزار لبانً – لصٌدة بلمٌس –
انموذجا
االنزٌاح فً آثار البشٌر االبراهٌمً
داللة الفضاء فً المصة المرآنٌة سورة الكهف – انموذجا-
النزعة الوطنٌة فً شعر عبد الكرٌم العمون
صورة الحزن واالسف عند نزار لبانً لصٌدتً بلمٌس وتوفٌك
انموذجا

ا.عبد الكرٌم هجرس
ا.مباركٌة عبد الناصر
ا.سٌحمدي بركاتً
ا.سٌحمدي بركاتً

ا.سٌحمدي بركاتً
ا.سٌحمدي بركاتً
ا.بلماسم ذوادي
ا.صالح لسٌس
ا.لري مجٌد
ا.فاطمة الزهراء عاشور
ا.معوش خٌر الدٌن
ا.خلوي سعاد
ا.خلوي سعاد
ا.صابري بوبكر الدٌن

ا.رزٌك بوعالم
ا.حورٌة عروي
ا.بداش حنٌفة
ا.عبد الكرٌم بن دمحم
ا.بعاش الحاج
د.بن دمحم عبد الكرٌم

M065/14

سٌمٌائٌات الشخصٌة فً رواٌة بلمٌس بكائٌة آخر اللٌل لعالوة
كوسة
الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة ٌصحو الحرٌر المٌن الزواوي
انموذجا
دراسة اسلوبٌة فً شعر النمائض الفرزدق وجرٌر انموذجا
جمالٌة المكان فً رواٌة زهرة للحبٌب السائح
المٌم فً ادب الطفل الجزائري المصة انموذجا
الرمز وبعده الفنً و الجمالً فً شعر مصطفى دمحم الغامدي
تجلٌات البطل الثوري فً المسرح الجزائري المعاصر دراسة
تطبٌمٌة لمسرحٌتً * حب الصخور * و*هٌستٌرٌا الدم*
المظاهر الحوارٌة للحجاج فً دٌوان اعتراف اخٌر
البنٌات االسلوبٌة فً دٌوان رعاة الرٌح للشاعر مراد العمدونً
الثنائٌات الضدٌة بٌن رواٌتً التراس ماحمة الفارس الذي اختفى
والسٌد الخراب لكمال لدور
جمالٌات البدٌع فً ممامات الزمان الهمذانً – الممامة البغدادٌة
انموذجا
شعرٌة رواٌة لٌلة الجنون لمنى الشافعً
الصورة الشعرٌة فً ادب االطفال دٌوان *اناشٌد العلم
واالدب*لناصر معماش انموذجا
النمد مصطلحا ومنهجا فً (البدٌع فً نمد الشعر)السامة منمض
الرؤٌة الحداثٌة للنمد عند سعٌد ٌمطٌن بحث فً االشكالٌات النظرٌة
فن الرسائل االندلسٌة بٌن االتباع واالبداع طوق الحمامة البن حزم
انموذجا
الظاهرة الشعرٌة ولضاٌا العدول فً كتاب العمدة البن رشٌك
المٌروانً
الدرس النمدي عند عبد السالم المسعدي النمد والحداثة انموذجا
اثر الرحلة فً االدب االندلسً دراسة داللٌة فنٌة لمافٌة العٌن لبل
االسر
وظٌفة التراث وابعاد التناص فً دٌوان العادٌات للشاعر *طارق
الناصري*
شعرٌة اللغة فً رواٌة الرمادي الذي غسل الماء
تجلٌات اسالمٌة فً المدونة العربٌة الجاهلٌة

M018/14

سٌمٌائٌة الرمز فً شعر ٌوسف و غلٌسً دٌوان اوجاع صفصافة
فً مواسم االعصار –انموذجا-
دالالت النص فً المرآن الكرٌم سورة الكهف انموذجا

M066/14
M067/14
M068/14
M069/14
M070/14
M071/14
M072/14
M073/14
M074/14
M075/14
M076/14
M077/14
M078/14
M079/14
M080/14
M018/14
M018/14
M018/14
M018/14
M018/14
M018/14

M011/14

ا.لٌسٌس صالح
د.بن دمحم عبد الكرٌم
ا.بعاش الحاج
ا.بن دمحم عبد الكرٌم
ا.رابح بن خوٌة
ا.رابح بن خوٌة
ا.عز الدٌن جالوجً
ا.بداش حنٌفة
د.ناصر معماش
د.ناصر معماش
ا.موسى لعور
ا.عز الدٌن جالوجً
ا.حفٌظة بن مزغنة
ا.رحمانً زهر الدٌن
ا.دربالً وهٌبة
ا.عز الدٌن جالوجً
ا.عز الدٌن جالوجً
ا.بداش حنٌفة
ا.رحمانً زهر الدٌن
ا.ناصر معماش
ا.عز الدٌن جالوجً
ا.صابري بوبكر
الصدٌك
ا.رزٌك بوعالم
ا.بداش حنٌفة

M018/14
M089/14
M088/14

توظٌف التراث عند مفدي زكرٌا
تمثالت اآلخر فً كتابً البخالء و البٌان و التبٌٌن ج8
اسلوب االلتفات واداءاته الداللٌة مماربة تداولٌة من خالل نماذج
لرآنٌة

ا.جرٌدي سمٌر
ا.عٌفاوي سلٌمة
ا.حورٌة عروي

M088/14

تمنٌة السرد فً الخطاب الشعري المعاصر دٌوان اذا الشعر جاء
لعاشور بوكلوة
الصورة الشعرٌة فً دٌوان امواج وشظاٌا حسن دواس –دراسة
اسلوبٌة-
تجلٌات الرومانسٌة لدى ادباء المهجر دٌوان االٌوبٌات لرشٌد اٌوب
انموذجا
الرمز فً الشعر العربً المعاصر لصٌدة عاشمة اللٌل لنازن
المالئكة انموذجا
مماربة بنٌوٌة فً المصة الشعبٌة بمرة الٌتامى نموذجا

الٌوجد

M088/14
M081/14
M088/14

العجائبٌة فً السٌرة الشعبٌة سٌرة الملن سٌف بن ٌزن
التجربة النمدٌة عند ٌوسف وغلٌسً
التناص المرآنً فً الشعر الجزائري الحدٌث دمحم العٌد ال خلٌفة
انموذجا

M899/14
M898/14
M898/14

الفاظ الطبٌعة فً شعر ابً ذؤٌب الهذلً دراسة معجمٌة داللٌة
االٌماع فً شعر ابً ذؤٌب الهذلً
التناص المرآنً فً الرواٌة الجزائرٌة سرادق الحلم والفجٌعة لعز
الدٌن جالوجً
الشعر المصصً عند عمر بن ابً ربٌعة
المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب ممارنة المصطلحات
المشتركة بٌن د.دمحم ٌحٌاش ود.ع.ق المهٌدي و ح.صمود انموذجا
تلمً النظرٌة السردٌة فً النمد الجزائري المعاصر عمر وعٌالن و
ٌوسف االطرش انموذجا
جمالٌات توظٌف التراث الدٌنً عند مفدي زكرٌا الٌاذة الجزائر
انموذجا
االسطورة فً الشعر العربً المعاصر بٌن االستعمالٌة و الجمالٌة
لصٌدة الموس العمٌاء لبدر شاكر السٌاب انموذجا
مماربة جمالٌة فنٌة فً لصائد المدح البن زٌدون
بنٌة خطاب المصة الشعبٌة فً منطمة بن داوود مماربة بنٌوٌة
جمالٌات المثل الشعبً بمنطمة المنصورة من منظور الدرس
االسلوبً

M088/14
M088/14
M088/14
M088/14

M898/14
M898/14
M898/14
M898/14
M898/14
M891/14
M898/14
M889/14

ا.ناصر معماش
ا.بعاش الحاج
ا.بن مزغنة حفٌظة
د.مباركبة عبد
الناصر
ا.عزوز فوزٌة
ا.جالوجً عز الدٌن
ا.هجرس عبد الكرٌم

ا.موسى لعور
ا.موسى لعور
ا.عبد الكرٌم هجرس
ا.رابح بن خوٌة
ا.صالح الدرٌسً
ا.بوساحة سهٌلة
ا.حورٌة عروي
ا.بوعالم رزٌك
ا.بعاش الحاج
ا.عٌفاوي سلٌمة
ا.عٌفاوي سلٌمة

M888/14
M888/14

الذائمة الشعرٌة العربٌة بٌن التشكل و الجمالٌة
جمالٌات التحفٌز فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة رواٌة ٌحدث
ماال ٌحدث لمرزاق بمطاش انموذجا
سٌمٌائٌة الخطاب الشعري فً دٌوان تغرٌبة جعفر الطٌار للشاعر
ٌوسف وغلٌسً انموذجا
الصورة الشعرٌة فً المصٌدة المعاصرة ٌحً السماوي انموذجا

M888/14

ترجمة المرآن الكرٌم بٌن النظرٌة والتطبٌك صالح الدٌن كشرٌد
انموذجا
الخطاب الشعري فً لصٌدة زمورة لدمحم بن عبد الكرٌم
جمالٌات االٌماع فً الٌاذة الجزائر النص والمؤثرات السمعٌة
البصرٌة
بنٌة االٌماع الروائً فً رواٌة رمانة
شعرٌة التجرٌب فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة رواٌة زهوة
الحبٌب السائح انموذجا
الخطاب النمدي المرتاضً بٌن النظرٌة و التطبٌك فً نظرٌة
الرواٌة انموذجا
شعرٌة العنوان فً دٌوان فجائع االسمنت والعربرا وامسٌات الورد
والرمل بٌن البربر لشاعر ناصر معماش
ظاهرة الغموض فً الشعر العربً المعاصر لصٌدة بٌروت
لمحمود دروٌش انموذجا
االدب الشعبً الموجه للطفل

M888/14

والع الشعر والشاعر الشعبً فً الجزائر بٌن المحافل و النثر
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M881/14
M888/14

النثر الفنً عند البشٌر االبراهٌمً رسالة الضب انموذجا
الشخصٌات الروائٌة فً رواٌة نوار اللوز لواسٌنً االعرج
حركٌة اللغة فً خطة الخطاب المرآنً دراسة تداولٌة سورة ٌس
انموذجا
اشكالٌة المعاٌشة فً الشعر الرومانسً الرابطة الملمٌة انموذجا
الوالعٌة فً رواٌة آناكارٌنٌنالتوالستوي
فلسفة التلمً عند المفسرٌن الطاهر بن عاشور فً التحرٌر و
التنوٌر سورة الجن انموذجا
لراءة سٌمٌو لسانٌة فً نتاج الشعر العربً الحدٌث مدونة
النصوص االدبٌة مستوى الثالثة ثانوي نموذجا دراسة ممارنة
العمائد فً مٌزان مصطفى ناصف من خالل كتاب اللغة و البالغة
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د.بلماسم ذوادي
ا.سهٌلة بوساحة
ا.ناصر معاش
د.رابح بن خوٌة
ا.سعاد خلوي
ا.بركاتً السحمدي
ت.صالح درٌسً
ا.بن خوٌة رابح
ا.بوساحة سهٌلة
ا.معوش خٌر الدٌن
ا.بوبكرالصدٌك
صابري
ا.الحاج بعاش
ا.عاشور فاطمة
الزهراء
ا .ا.عاشور فاطمة
الزهراء
ا.جوٌدي سمٌر
ا.سامٌة حامدي
ا.بداش حنٌفة
ا.صالح درٌسً
ا .ا.صالح درٌسً
ا.بوعالم رزٌك
ا .ا.صالح درٌسً
ا.بن مزغة حفٌظة

و المٌالد الجدٌد مماربة فً نمد االدب
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اثر المص فً تطور ادب الرحلة الجزائري رحلة ابن حمادوش
نموذجا
االتساع فً المعنى سورة آل عمران انموذجا
البنٌات االسلوبٌة فً شعر دمحم االخضر عبد المادر السائحً

ا .ا.صالح درٌسً
ا.الحاج بعاش
ا.دربالً وهٌبة

