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  القاهر الجرجاني نموذجا
  أمال علواش -2  بشرة تواتي -1

  .عزوز زرقان           مناقشا  - 3  .حفيظة بن قانة، مشرفا ومقررا - 2  .الوالي سعاد            رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@   هبة حماني -2  سهام بلحاج -1  وأثره الجمالي في سورة الرحمان التشكيل الصوتي - 2  5@

  .زينة قرفة               مناقشا - 3  .عيسى بربار، مشرفا ومقررا - 2  .زهر الدين رحماني  رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@   وينسرين ن -2  صليحة مالح -1  نموذجا "أحمد مطر"البعد الحجاجي للظواهر البديعية ديوان  - 3  6@

  .سعدلي سليم         مناقشا - 3  .فاطمة الزهراء عاشور، مشرفا مقررا - 2  .الصالح دريسي     رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@ البنية السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية شظايا من  - 4  7@

  زمن القهر ليوسف تنوطيت أنموذجا
  أمينة بن حمودة -2  لطيفة بن حمودة -1

  .أمال سعودي         مناقشا  - 3  .ناصر معماش، مشرفا ومقررا - 2  .عزالدين جالوجي     رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@ @8  5  

  "وقفة على طلل لمحمود غنيم"قصيدة  -
  دراسة تركيبية داللية

  أسماء بلعيفة -2  ريم مشري  -1

  .بوعالم رزيق       مناقشا - 3  .رراعنتر مخناش، مشرفا ومق - 2  .بغورة ياسين          رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@ مهارة الخط  تدريس مهارات اللغة العربية في المرحلة اUبتدائية - 6  9@

  المية كامل -2  هاجر شيخ -1 أنموذجا

  .أبو بكر الصديق صابري   مناقشا - 3  .عبد المجيد قديدح مشرفا ومقررا - 2  .سعاد خلوي        رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@ اللعنة عليكم "آليات الخطاب الساخر في المجموعة القصصية  - 7  10@

  لـ السعيد بوطاجين" جميعا
  بوبكر صدراتي -2  عبد اهللا عباد  -1

@19/06/2018 .بلقاسم الذوادي       مناقشا - 3  .سعيدة تومي، مشرفا ومقررا - 2  .صليحة قصابي          رئيسا - 1 @10:30/08:30@ _حالم مستغانمي  8  11@ com التجريب في رواية نسيان   -    نسيمة بلمسعود -2  إلهام بن غانم  -1  

@19/06/2018 .سامية حامدي     مناقشا - 3  .سماح بن خروف ، مشرفا ومقررا - 2  .ربيحة قسوم      رئيسا - 1 @10:30/08:30@   اUحالة النصية وأثرها في تماسك النص القرآني  - 9  12@
  -وسف أنموذجاسورة ي

  شمسة سيلم -2  حيزية ميهوب -1

  .لعور موسى           مناقشا - 3  .سليمة عيفاوي، مشرفا ومقررا - 2  .حنيفة بداش           رئيسا - 1
19/06/2018@ @10:30/08:30@ @13  
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  - أنموذجا–جمعة الفاخري 
  حنان كرعي -2  ونالخامسة صيد -1

  .بشير عزوزي           مناقشا - 3  .حنيفة بداش، مشرفا ومقررا - 2  .تومي سعيدة              رئيسا - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@   إكرام شنوف -2  أحالم رزيق -1  أنموذجا -بنية الزمان والمكان في رواية أنيس الروح لجميلة زنير  - 11  5@

  .نايت علي مهانة        مناقشا - 3  .ناصر معماش، مشرفا ومقررا - 2  .رئيسا حفيظة بن مزغنة        - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@   مقاصد الخطاب في ا_دب اUفريقي - 12  6@

محمد ا_مين  -1  رواية أشياء تتداعى تشنوا أتشيبي أنموذجا
  نجاة بولوعال -2  بلعمري

  .م سعدلي             مناقشاسلي - 3  .ياسين بغورة، مشرفا ومقررا - 2  .عنتر مخناش              رئيسا - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@   الحنين في الشعر العربي - 13  8@

  عبد الكريم راجعي -2  مصطفى بوعزيز -1  الشعر ا_ندلسي أنموذجا

  .صليحة قصابي         مناقشا - 3  .بلقاسم ذوادي، مشرفا ومقررا - 2  .رياض نويصر           رئيسا - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@ ديوان أبجدية المنفى والبندقية "البناء الفني في شعر ابن الشاطىء - 14  9@

  قدوج عبد المؤمن -2  محمدي سفيان  -1                                    -إ ختيارا -"

  .عزوز فوزية            مناقشا - 3  .عزوز زرقان، مشرفا ومقررا - 2  .إبراهيم قادة            رئيسا - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@   يسمينة عزوق -2  أحالم بلمانع -1  تقنيات الخطاب الشعري عند ا_مير عبد القادر  - 15 10@

  .سمير جريدي             مناقشا - 3  .سعودي أمال، مشرفا ومقررا - 2  .حفيظة بن قانة        رئيسا - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@   زينب بلحداد -2  منال بعيطيش -1  لوليتا لواسيني ا_عرجبنية الشخصية في رواية أصابع  - 16  14@

  .الصالح دريسي      مناقشا - 3  .زينة قرفة، مشرفا ومقررا - 2  .عبد الناصر مباركية   رئيسا - 1
19/06/2018@ @12:30/10:30@ @15  
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نور الهدى  -2  نادية العوبي -1
  بلهوشات

  .سمير جريدي            مناقشا - 3  .بشير عزوزي، مشرفا ومقرراال - 2  .عنتر مخناش             رئيسا - 1
19/06/2018@ @14:30/12:30@   السعيد عامر -2  مروان قريشي -1 الصورة الشعرية في معلقة طرفة بن العبد - 19  11@

  .شاهجرس عبد الكريم        مناق - 3  .بلقاسم الذوادي، مشرفا ومقررا - 2  .سعيدة تومي             رئيسا  - 1
19/06/2018@ @14:30/12:30@ في نظرية الرواية لعبد المالك "غة الروائية في كتاب مفهوم الل - 20  12@

  مرتاض
  إلياس عمور -2  بالل ريغي -1

@19/06/2018 .حفيظة بن مزغنة         مناقشا - 3  .سماح بن خروف، مشرفا ومقررا - 2  .حفيظة بن قانة           رئيسا - 1 @14:30/12:30@   ا_بعاد الحجاجية في القرآن الكريم - 21  14@
  مقاربة لغوية تداولية -هف أنموذجاسورة الك

  مسعودة روابح -2  ريحانة بوشارب  -1

@19/06/2018 .موفق عبد السميع      مناقشا - 3  .حنيفة بداش، مشرفا ومقررا - 2  .ياسين بغورة         رئيسا - 1 @14:30/12:30@ جمالية السرد في ا_دب الموجه للطفل البطالن والشيخ لناصر  - 22  15@
  وذجاأنم -معماش

  مباركة بن فرج -2  إلهام عبدلي -1

  .سليمة عيفاوي         مناقشا - 3  .زينة قرفة، مشرفا ومقررا - 2  .حفيظة بن قانة        رئيسا - 1
20/06/2018@ @10:30/08:30@ كتاب اللغة العربية  - المضامن اللغوية في كتاب اللغة العربية - 23  6@

  )إختياريا(السنة الثانية متوسط 
  بغورة بالل -2  ي إبراهيمقصاب -1

  .عبد الكريم بن محمد    مناقشا - 3  .عزوز زرقان، مشرفا ومقررا - 2  .عبد المجيد قديدح   رئيسا - 1
20/06/2018@ @10:30/08:30@ @7 
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@20/06/2018 عبد الكريم هجرس مناقشا - 3  .،   مشرفا ومقرراعزوز فوزية - 2  .عيسى بربار   رئيسا  - 1 @10:30/08:30@ التشكيل الفني لشعر الرثاء في العصر الحديث أحمد شوقي  - 25 8@
  سمير جريدي    مناقشا - 3  .سليم سعدلي،   مشرفا ومقررا - 2  .رئيسازرقان عزوز      - 1 علواني صونية  -2  حديدان سعيدة -1 "أنمودجا"

20/06/2018@ @10:30/08:30@   رياض نويصر مناقشا - 3  .الصالح قسيس،   مشرفا ومقررا - 2  .رئيساعبد السميع موفق      - 1 بوبعاية سارة  -2  فتيحة بن مرزوق -1 جمالية الكتابة القصصية عند جبران خليل جبران دمعة وإبتسامة  - 26 9@
20/06/2018@ @10:30/08:30@   سهام بلعيطوش -2  ابتسام بن حميميد -1  أنموذجا-لقرآن الكريم سورة آل عمران بالغة أسلوب القصر في ا - 27 10@

  .ياسين بغورة           مناقشا - 3  .زينة قرفة، مشرفا ومقررا - 2  .حنيفة بداش         رئيسا - 1
20/06/2018@ @12:30/10:30@   طاجي إيمان -2  نجاةربيع  -1 شعرية اللغة في مختارات أدبية لمحمد البشير اUبراهيمي  - 28  11@

@20/06/2018 .حفيظة بن مزغنة  مناقشا- 3  .فاطمة الزهراء عاشور، مشرفا ومقررا - 2  .سمير جريدي      رئيسا  - 1 @12:30/10:30@ رؤيا مصطفى ناصف في التأسيس العربية المصطلح النقدي من  - 29 12@
@20/06/2018 أمال سعودي  مناقشا - 3  .حفيظة بن مزغنة، مشرفا ومقررا - 2  .رئيساعزوز فوزية     - 1 مسعودان حنان  -2  عمارة سليمة -1 خالل النقد  @12:30/10:30@ @13 
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  .مناقشا          لعور موسى   - 3  .زينة قرفة، مشرفا ومقررا - 2  .زهر الدين رحماني          رئيسا - 1
20/06/2018@ @14:30/12:30@   شعر أبي تمام قصيدة فتح عمورية  - 31  14@

  حمزة زيوش -2  أسامة لونيس -1 دراسة أسلوبية أنموذجا

  .بوعالم رزيق               مناقشا - 3  .بلقاسم ذوادي، مشرفا ومقررا - 2  .الوالي سعاد             رئيسا - 1
21/06/2018@ @10:30/08:30@   المقصد والسياق في مطلع القصيدة المدحية عند المتنبي  - 32  5@

  نور اUيمان بن زمام -2  خالد ناوي -1  مقاربة تأويلية 

  .إبراهيم قادة            مناقشا - 3  .البشير عزوزي، مشرفا ومقررا - 2  .رابح بن خوية             رئيسا - 1
21/06/2018@ @10:30/08:30@ ية لنماذج من خطب العالمة عبد الحميد بن باديس دراسة أسلوب - 33  6@

  الدينية واالجتماعية
  فطيمة ناصري -2  حكيمة بن سالم  -1

@21/06/2018 .أبو بكر الصديق صابري    مناقشا - 3  .عبد الناصر مباركية، مشرفا ومقررا - 2  .الصالح دريسي            رئيسا - 1 @10:30/08:30@   بوفليح هدى -1  حرّ قلباه _بي الطيب المتنبيدراسة صوتية لقصيدة وا - 34  7@
  .موسى لعور              مناقشا - 3  .زهر الدين رحماني، مشرفا ومقررا - 2  .زينة قرفة              رئيسا - 1

21/06/2018@ @10:30/08:30@ بنية الخطاب الشعري في ديوان ألوان وفنون في الشعر الملحون  - 35  8@
  لخضر بغدادي أنوذجا

  طيري مباركة -2  نوف مريمخ -1

  .فاطمة الزهراء عاشور    مناقشا - 3  .عيفاوي سليمة، مشرفا ومقررا - 2  .عزوز فوزية            رئيسا - 1
21/06/2018@ @10:30/08:30@ نماذج من الشعر –النقد االجتماعي في ا_دب العربي المعاصر  - 36 9@

  - الفلسطيني
  فرطاس لبنى -2  مواسي أوريدة -1

  نايت علي مهانة       مناقشا - 3  .فضيلي أم السعد،    مشرفا ومقررا - 2  .ة تومي         رئيساسعيد - 1
21/06/2018@ @10:30/08:30@ @10 



    
@áÓ‹Ûa 2017/2018برنامج مناقشات الماستر للسنة الجامعية  @ñ‹×‰¾a@æaìäÇ@ @òjÜİÛa@ @ò“Óbä¾a@òä§@ @ò“Óbä¾a@„íŠbm@ @oîÓìnÛa@ @òÇbÔÛa@ @   òîjÈ“��Ûa@òî a‹Ôº‡��Ûa@òí‹öa�v��Ûa@òíŠìèàv��Ûa République Algérienne Démocratique et Populaire ëï�àÜÈÛa@szjÛaë@ïÛb�ÈÛa@á�îÜÈnÛa@ñŠaŒ  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj Bou Arreridj          Faculté des lettres et des langues                                                                                                                                                                        Département du langue et littérature arabe wí‹í‹Çìi@x‹i@@ïàîça‹i⁄a@�“jÛa@‡à«@òÈßb���u pbÌÜÛaë@la†Ła@òîÜ×  ïi‹ÈÛa@l†þaë@òÌ<ÜÛa@á�Ó 6 37  رابح قاسمي -2  موسى بورخيس -1  مظاهر االنسجام الصوتي في قصيدة والموت اضطرار للمتنبي  

  .الصالح دريسي             مناقشا - 3  .مشرفا ومقررازهر الدين رحماني،  - 2  .موسى لعور              رئيسا - 1
21/06/2018@ @12:30/10:30@   .عيفاوي           مناقشا سليمة - 3  .عبد الناصر مباركية ، مشرفا ومقررا - 2  .عبد اهللا بن صفية           رئيسا  - 1 بوتافغة كمال  -2  بن زيان إلياس -1 "أيام شداد لمحمد مفالح ،دراسة في البنية السردية "رواية  - 38  11@
21/06/2018@ @12:30/10:30@   عريبي رحمة -2  بدهان أسماء -1 " حوار مع عربي أضاع فرسه"البنى ا_سلوبية في قصيدة  - 39 12@

@21/06/2018 .عيسى بربار         مناقشا - 3  .إبراهيم قادة، مشرفا ومقررا - 2  .رياض نويصر          رئيسا - 1 @12:30/10:30@ - تعليمية التعبير الكتابي في الطور اUبتدائي السنة الرابـعة  - 40 13@
  -أنموذجا

  عائشةشنوف  -2  شايب ذراع حنان -1

@21/06/2018 سعاد الوالي       مناقشا - 3  .فضيلي أم السعد،    مشرفا ومقررا - 2  .نايت علي مهانة       رئيسا - 1 @12:30/10:30@ للمنفلوطي "العبرات "ي نصوص جماليات التشكيل السردي ف - 41 14@
  العيساوي سليمة -2  معاطة عائشة -1 .القصة القصيرة وآليات التخييل السردي 

@21/06/2018 .حفيظة بن قانة           مناقشا - 3  .عبد اهللا بن صفية ، مشرفا ومقررا - 2  .عبد الناصر مباركية          رئيسا  - 1 @14:30/12:30@   بنور خليصة -2  سعدودي أحالم -1 سورة النساء أنموذجا القرآن الكريم بالغة الكناية في  - 42 5@

@21/06/2018 .فضيلي أم السعد    مناقشا - 3  .سماح بن خروف، مشرفا ومقررا - 2  .ربيحة قسوم            رئيسا - 1 @14:30/12:30@ @6 
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  وذجاالعزم أنم
  هاجر بن عمارة -2  نجالء بلفار -1

  .بلقاسم منصوري           مناقشا - 3  .زهر الدين رحماني، مشرفا ومقررا - 2  .خير الدين معوش         رئيسا - 1
21/06/2018@ @14:30/12:30@ سمياء النص الموازي في المجموعة القصصية القصيرة جدا  - 44  15@

  نور الهدى كريبع -1  .الجنيدي لعمار" أنزفني مرة أخرى"
  .نايت علي مهانة       مناقشا - 3  .صالح قسيس ،    مشرفا ومقررا - 2  .سامية حامدي         رئيسا - 1

23/06/2018@ @10:30/08:30@ السعيد : لـ" ما حدث لي غدا"بنية الزمن في المجموعة القصصية  - 45  5@
  .بوطاجين

  رتيبة نور -2  وسيلة بلفار -1

  .قسوم ربيحة               مناقشا - 3  .سعيدة تومي،       مشرفا ومقررا - 2  .جي         رئيساعز الدين جالو  - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@ التبيان في شرح (أليات التأويل النحوي في الشروح الشعرية  - 46  6@

  -أنموذجا-للعكبري ) الديوان
  المية عمور -2  سعاد بلفار -1

  .معوش خير الدين       مناقشا - 3  .البشير عزوزي، مشرفا ومقررا - 2  .ئيساخلوي سعاد            ر  - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@   صليحة يوسفي -2  أميرة بلعمري -1  تجليات التراث في ديوان عزالدين لمناصرة - 47  7@

  .ناقشاالوالي سعاد           م - 3  .ياسين بغورة، مشرفا ومقررا - 2  .سمير جريدي          رئيسا - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@ لسعيد " ما حدث لي غدا"الخطاب الديني في المجموعة القصصية  - 48  8@

  بوطاجين
  أحالم بن سي أحمد -2  ابتسام قزو -1

  .عبد اهللا بن صفية           مناقشا - 3  .سماح بن خروف، مشرفا ومقررا - 2  .عبد الناصر مباركية       رئيسا  - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@ @9  49  

  االتساق واالنسجام في أحاديث ا_ربعين النووية -
  

  إسماهان ميهوب -2  زينب لرقط -1

  .الصالح دريسي            مناقشا - 3  .فضيلي أم السعد، مشرفا ومقررا - 2  .موفق عبد السميع        رئيسا - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@ @10  50  

السنة الخامسة -  حصيل الدراسي التقويم التربوي وعالقته بالت -
 -ابتدائي أنموذجا

  

  مريم بلفار -2  نسيمة بجاوي -1

  .قديدح عبد المجيد         مناقشا- 3  .موسى لعور، مشرفا ومقررا - 2  .عبد الكريم بن محمد       رئيسا- 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@ @11  



    
@áÓ‹Ûa 2017/2018برنامج مناقشات الماستر للسنة الجامعية  @ñ‹×‰¾a@æaìäÇ@ @òjÜİÛa@ @ò“Óbä¾a@òä§@ @ò“Óbä¾a@„íŠbm@ @oîÓìnÛa@ @òÇbÔÛa@ @   òîjÈ“��Ûa@òî a‹Ôº‡��Ûa@òí‹öa�v��Ûa@òíŠìèàv��Ûa République Algérienne Démocratique et Populaire ëï�àÜÈÛa@szjÛaë@ïÛb�ÈÛa@á�îÜÈnÛa@ñŠaŒ  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj Bou Arreridj          Faculté des lettres et des langues                                                                                                                                                                        Département du langue et littérature arabe wí‹í‹Çìi@x‹i@@ïàîça‹i⁄a@�“jÛa@‡à«@òÈßb���u pbÌÜÛaë@la†Ła@òîÜ×  ïi‹ÈÛa@l†þaë@òÌ<ÜÛa@á�Ó 8 51 -  فطيمة خربوش -2  سهام بن ورخو -1  .خضراءالتشكيل السردي في رواية بماذا تحلم الذئاب؟ لياسمينة  

  .ذوادي بلقاسم          مناقشا - 3  .صليحة قصابي، مشرفا ومقررا - 2  .عيفاوي سليمة           رئيسا - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@   عبلة تريرات -2  أحالم دهيمي  -1  -دراسة داللية- للعشماوي " هي أمي"ديوان  - 52  12@

  .ياسين بوراس           مناقشا - 3  .عنتر مخناش، مشرفا ومقررا - 2  .رئيسا        بلقاسم منصوري    - 1
23/06/2018@ @10:30/08:30@ ذاكرة "تداخل ا_جناس ا_دبية في الرواية العربية المعاصرة  - 53  13@

  أنموذجا" الجسد _حالم مستغانمي
  صليحة بن عبد اهللا -2  حسينة نحوي -1

  .عز الدين جالوجي       مناقشا - 3  .حفيظة بن قانة، مشرفا ومقررا - 2  .رئيسا عبد الناصر مباركية    - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@   فائزة مؤمن -2  إيمان جودي -1  تداخل ا_جناس في الحكاية الشعبية الجزائرية - 54  5@

  .مناقشا       قسوم ربيحة      - 3  .فتيحة بلحاجي، مشرفا ومقررا - 2  .سهيلة بوساحة          رئيسا - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@  -المالمح ا_سلوبية في شعر نزار قباني ديوان أحلى قصائدي   - 55  6@

  نجوى بوخاري -1  أنموذجا
  .بداش حنيفة            مناقشا - 3  .سعيدة تومي، مشرفا ومقررا - 2  .بوعالم رزيق         رئيسا  - 1

23/06/2018@ @12:30/10:30@   سعيدة حريش -2  أحالم مبرك -1  جماليات السرد في قصة ا_صدقاء الثالثة _حالم حجاز - 56  7@

  .سماح بن خروف         مناقشا  - 3  .بغورة ياسين، مشرفا ومقررا - 2  .ذوادي بلقاسم       رئيسا   - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@ مقاربة تأويلية تقابلية بين شعر الصعاليك ىوشعر الزهد في  - 57  9@

  العصر العباسي
  الشنفرى وأبي العتاهية أنموذجا

  مينريمان قواس -2  نادية بن الصغير -1

  .هجرس عبد الكريم     مناقشا - 3  .البشير عزوزي، مشرفا ومقررا - 2  .عزوز زرقان              رئيسا - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@ ال أريد لهذه "النص الغائب في شعر محمود درويش ديوان  - 58  10@

  أنموذجا" القصيدة أن تنتهي
  رتيبة نواصرية -2  بثينة نحلي -1

  .الصالح قسيس         مناقشا - 3  .موسى لعور، مشرفا ومقررا - 2  .رئيسا        عيسى بربار     - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@   جميلة بن لفقي -2  عبد الحق عالل -1  سورة النساء أنموذجا في القرآن الكريم " إال"االستثناء بـ - 59  11@

  ش عنتر           مناقشامخنا  - 3  .موسى لعور، مشرفا ومقررا - 2  .معوش خير الدين   رئيسا - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@ @14  
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  "اثنتي عشرة سنة
  المية بن دراجي -2  سماح بلفار -1

  .مناقشا  سعاد خلوي             - 3  .عبد المجيد قديدح، مشرفا ومقررا - 2  .صابري أبو بكر الصديق   رئيسا - 1
23/06/2018@ @12:30/10:30@ تشكالت المكان وداللته في القصة القصيرة ما حدث لي غدا  - 61  15@

  للسعيد بوطاجين أنموذجا
  سميرة بلقرون -2  شهرازاد وزناجي -1

  .أمال سعودي         مناقشا - 3  .عنتر مخناش، مشرفا ومقررا - 2  .الصالح قسيس         رئيسا - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@ مقانة -)  قرية اغيل أنموذجا(ا_مثال الشعبية في منطقة القبائل  - 62  6@

  -وتحليل
  سامية مخالفية -2  كاهنة خلوفي -1

  .عزوز فوزية           مناقشا - 3  .تومي سعيدة، مشرفا ومقررا - 2  .سليمة عيفاوي          رئيسا - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@   حياة بوطريق -2  مريم ماضي -1  خالل ا_لغاز الشعبية الجزائرية صورة اUنسان من - 63  7@

  .بوعالم رزيق            مناقشا - 3  .صليحة قصابي، مشرفا ومقررا - 2  .سعدلي سليم             رئيسا - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@ @8  64  

  اUخوانيات اختيارا جمالية التصوير الفني في شعر حافظ إبراهيم -
  

  أحمد بن التومي -2  د مزهود أحم -1

  .إبراهيم قادة         مناقشا - 3  .عزوز زرقان، مشرفا ومقررا - 2  .سامية حامدي          رئيسا - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@ أنا يوسف يا "جماليات الرمز في شعر محمود درويش قصيدتي  - 65  9@

  أنموذجا -أبي وعاشق فلسطين 
  ة مانيليند -2  حكيمة بن التومي -1

  .سامية حامدي         مناقشا - 3  .حفيظة بن قانة، مشرفا ومقررا - 2  .إبراهيم قادة           رئيسا  - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@   الحروف المانعة في سورة الكهف - 66  12@

  نور الهدى بن جدي -2  صليحة غانم -1  دراسة صوتية-

  .بوراس ياسين             مناقشا - 3  .عبد المجيد قديدح، مشرفا ومقررا - 2  .زينة قرفة             رئيسا - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@   خضراء جفافلة -2  مباركة بوشاكيش -1  العدول في ديوان مالك رجيم لمحمدبوطغان - 67  13@

  .سمير جريدي          مناقشا  - 3  .اشور، مشرفا ومقررافاطمة الزهراء ع - 2  .البشير عزوزي       رئيسا  - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@ ا_بعاد التداولية في فن المقال عند الشيخ محمد البشير  - 68  13@

  ". جناية الحزبية عن التعليم والعلم أنموذجا" اUبراهيمي مقال 
  عفاف قاسيمي -2  حسينة برحاب -1

  .خلوي سعاد           مناقشا - 3  .حنيفة بداش، مشرفا ومقررا - 2  .يساأبو بكر الصديق صابري   رئ - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@ @14  
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  أنموذجا
  أميرة بركاتي -2  خولة هادف -1

  .الصالح دريسي          مناقشا  - 3  .بلقاسم منصوري، مشرفا ومقررا - 2  .عبد اهللا بن صفية        رئيسا  - 1
23/06/2018@ @14:30/12:30@   حضور الموروث الشعبي في رواية  - 70  15@

  -الطاهر وطار–قصيد في التذلل 
  سارة تريرات -2  دالل بن عيسى -1

  .عزوز فوزية            مناقشا - 3  .فتيحة بلحاجي ، مشرفا ومقررا - 2  .صالح دريسي           رئيسا - 1
24/06/2018@ @10:30/08:30@   ريمة زرقين -2  خلود بخاري -1  لملك دراسة دالليةسورة ا - 71  7@

  .أم السعد فضيلي          مناقشا- 3  .بلقاسم منصوري، مشرفا ومقررا - 2  .ياسين بوراس             رئيسا - 1
24/06/2018@ @12:30/10:30@   تجليات ا_نساق الثقافية في الشعر الشعبي الجزائري الحديث - 72  8@

  -نماذج شعرية مختارة -
  صارة لغالم -2  عتيقة ربعي -1

  .فاطمة الزهراء عاشور    مناقشا - 3  .فتيحة بلحاجي، مشرفا ومقررا - 2  .عزوز فوزية               رئيسا - 1
24/06/2018@ @12:30/10:30@   الوسائل التعليمية ودورها في التحصيل الدراسي - 73  8@

  رندة علي صوشة -2  فطيمة بوروبة -1  الطور االبتدائي أنموذجا

  .بوراس ياسين            مناقشا - 3  .فا ومقررابلقاسم منصوري، مشر - 2  .خير الدين معوش        رئيسا - 1
24/06/2018@ @14:30/12:30@   االختزال والمفارقة في القصة القصيرة جدا/ عناصر التكثيف  - 74  7@

  لعالوة كوسة أنموذجا -المقعد الحجري -            
  عديلة شريف -2  نسيمة عبد الحميد -1

  .رابح بن خوية            مناقشا - 3  .فتيحة بلحاجي ، مشرفا ومقررا - 2  .سماح بن خروف           رئيسا - 1
24/06/2018@ @14:30/12:30@   تجليات ا_دب الشعبي في الرواية الجزائرية - 75  9@

  لويزة بلقري -2  أسماء زمال  -1 لمحمد مفالح أنموذجا" الشبح الكليدوني"و" االنكسار"روايتي 

  .سامية حامدي         مناقشا - 3  .فتيحة بلحاجي، مشرفا ومقررا - 2  .سليمة عيفاوي           رئيسا - 1
25/06/2018@ @10:30/08:30@   التداخل اللغوي بين الفصحى والعامية في التعبير الكتابي - 76  5@

  السنة الثانية ابتدائي أنمذجا -             
  مليكة مزراق -2  خولة شرقي -1

  .مناقشا   عبد الكريم بن محمد  - 3  .عبد المجيد قديدح، مشرفا ومقررا - 2  .ياسين بوراس           رئيسا - 1
25/06/2018@ @14:30/12:30@ @5   


