
   

 

 جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

  كلية األداب واللغات

   

   
 7102-7102للسنة الجامعية  ماستر القائمة مذكرات 

 األستاذ المشرف عنوان المذكرة الرلم

 M01/17   بلفوضٌل خلٌصة فً األدب الجزائري "جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن "أنموذجافن الخطابة 

 M02/17  هجرس عبد الكرٌم التناص التراثً فً شعر البحتري 

 M03/17   ًبغورة ٌاسٌن البنٌة السردٌة فً رواٌة "أم سعد"لغسان كنفان 

 M04/17 . ًبغورة ٌاسٌن بنٌة الخطاب السردي الروائً فً رواٌة "ندوب المنفى" لدمحم العٌد بهلول 

 M05/17  سعاد خلوي -رواٌة ألالٌم الخوف لفضٌلة الفاروق  –صورة المرأة فً األدب النسوي 

 M06/17 معماش ناصر سٌمٌائٌة الخطاب السردي فً رواٌة "مهر اللٌل "لوهٌبة بوحنن 

 M07/17 . عزوز زرلان جمالٌات األسلوب فً دٌوان ٌحً بن حكم الغزال 

 M08/17 
–المصة الجزائرٌة المعاصرة –المماربة السٌسٌولوجٌة عند عبد المالن مرتاض 

 -أنموذجا
 بداش حنٌفة

 M09/17  مباركٌة عبد الناصر -دراسة ممارنة–المثل الشعبً فً منطمتً زمورة،تاسمرت 

 M10/17  جالوجً عز الدٌن -دراسة جمالٌة–لصص األطفال لجاسم دمحم صالح 

 M11/17 
إللٌاس أبو -دراسة أسلوبٌة لمصٌدتً "حٌن البلت والهوى فٌن ٌحبو " و التجلً" 

 -شبكة 
 لرفة زٌنة

 M12/17 . ًمباركٌة عبد الناصر النزعة اإلنسانٌة فً مجموعة مماالت "السحاب األحمر "لمصطفى صادق الرافع 

 M13/17 
الرومانسٌة وتجلٌاتها فً األدب العربً الحدٌث "رسائل النار والماء "لسمٌرة فرجً 

 -أنموذجا –
 صابري بوبكر الصدٌك

 M14/17 
مماربة -آلٌات االستهواء الحجاجً فً المصة البطولٌة الهاللٌة بمنطمة الرابطة

 -الجازٌة وذٌاب –تداولٌة لمصة 
 عٌفاوي سلٌمة

 M15/17 . ًدرٌسً الصالح االتجاه الماركسً فً رواٌة "أم السعد "لغسان كنفان 

 M16/17 . صابري بوبكر الصدٌك التحلٌل السٌمٌائً للبنٌة السردٌة لمصص األشعة السبعة لعبد الحمٌد بن هدولة 



 M17/17 
–فنٌة بناء المعنى فً نصً "رسالة الضب "ورواٌة الثالثة للبشٌر اإلبراهٌمً 

 -دراسة سٌمٌائٌة 
 سلٌمة عٌفاوي

 M18/17 " صابري بوبكر الصدٌك المتخٌل التارٌخً فً رواٌة )حضرة الجنرال (لـ"كمال لرور 

 M19/17 . هجرس عبد الكرٌم السمات األسلوبٌة فً رواٌة "الالز"للطاهر وطار 

 M20/17 .سعودي أمال الحس البولٌسً فً الرواٌة الجزائرٌة "حارسة الظالم "لــ:واسٌنً األعرج أنموذجا 

 M21/17 .عٌفاوي سلٌمة النمد الروائً عند سٌزالاسم بناء الرواٌة دراسة ممارنة فً ثالثٌة نجٌب محفوظ 

 M22/17  بغورة ٌاسٌن األبعاد األسلوبٌة فً لصٌدة "مزامٌر "لمحمود دروٌش 

 M23/17  سعدلً سلٌم بالغة السرد فً أدب الجاحظ 

 M24/17 
لألدٌب عز الدٌن جالوجً  -0=1+1تجلٌات الثمافة الشعبٌة فً رواٌة راس المحنة 

- 
 عاشور فطٌمة الزهرة

 M25/17 
نماذج من دٌوان "ٌغٌر ألوانه البحر –جمالٌات اإلٌماع فً الشعر العربً المعاصر 

 -"لنازن المالئكة 
 لرفة زٌنة

 M26/17  ناصر معماش داللى األشٌاءفً رواٌة ثموب زرلاء للخٌر شوار 

 M27/17 لرفة زٌنة دراسة األسلوبٌة-لصٌدة"الموتورة" لبلماسم خمار 

 M28/17 عزوز فوزٌة -أنمودجا-حجاجٌة األمثال الشعبٌة الظواهر االجتماعٌة 

 M29/17 ًمعماش ناصر بنٌة المفارلة الشعرٌة فً تجربة المتنب 

 M30/17  بوساحة سهٌلة لكمال لرور -ملحمة الفارس الذي اختفى-البطل فً رواٌة التراس 

 M31/17 " بلحاجً فتٌحة -أنموذجا-جمالٌة المصة المرآنٌة "لصة ذي المرنٌن 

 M32/17 
دراسة أسلوبٌة لمصٌدة على المبر  –نبرة الحزن واألسى عند فدوى طولان 

 -أنموذجا
 هجرس عبد الكرٌم

 M33/17  عزوز فوزٌة -مماربة تداولٌة  –التمثالت الشعبٌة فً دٌوان ابن سهٌلة 

 M34/17 
للسان الدٌن بن مالمح التلمً فً فن الموشحات األندلسٌة موشحة "جادن الغٌث" 

 -أنموذجا–الخطٌب 
 عزوز زرلان

 M35/17 
–تشكالت الموسٌمى الشعرٌة ودالالتها فً دٌوان أغانً الدروب لسمٌح الماسم 

 -أنموذجا
 بن صفٌة عبداللـه

 M36/17 
 –تحوالت المصة المرآنٌة فً الشعر الشعبً لصة سٌدنا ٌوسف علٌه السالم 

 دراسة تحلٌلٌة موازنة  –أنموذجا 
 بلحاجً فتٌحة

 M37/17  بربار عٌسى  –أنموذجا  –الصمت فً النص السردي رواٌة "ثرثرة فوق النٌل "لنٌجب محفوظ 

 M38/17 
توظٌف المؤشرات األسلوبٌة فً تمرٌب معنى شعر محمود دروٌش لصٌدة عاشك 

 -أنموذجا –من فلسطٌن 
 رحمانً زهر الدٌن



 M39/17  بن صفٌة عبد اللـه -دراسة بنٌوٌة تكوٌنٌة –رؤٌة العالم فً ثالثٌة الطاهر وطار 

 M40/17 
-صورة المرآة فً رواٌة "العنكبوت ال ٌحرس األنبٌاء دائما" لفتحٌة الهاشمً "

 -أنموذجا
 بلحاجً فتٌحة

 M41/17  بن خروف سماح -أنموذجا –الثورة فً المصة المصٌرة الجزائرٌة طلمات البنادق ألحمد عاشور 

 M42/17  مخناش عنتر -دراسة أسلوبٌة –همزٌة أحمد شولً فً مدح المصطفى 

 M43/17 
فً نماذج األبعاد الداللٌة للمصاحبات النصٌة فً رواٌات الحبٌب السائح مماربة 

 نصٌة
 بن صفٌة عبد اللـه

 M44/17  ًجالوجً عز الدٌن -مماربة سٌمٌائٌة  –جمالٌات المص فً تجربة حسٌن فٌالل 

 M45/17 . بلحاجً فتٌحة مماربة أسلوبٌة لدٌوان "تهمة الماء "لدمحم بوطغان 

 M46/17 
دٌوان ترجمان األشواق لمحً الدٌن بن  –اإلتباع واإلبتداع فً المصٌدة الصوفٌة 

 -عربً نموذجا
 بربار عٌسى

 M47/17 لرفة زٌنة االشتغال السردي فً رواٌة "ثمن باهظ "لمالن الجزائرٌة 

 M48/17 . الصالح-درٌسً  المشاهد السردٌة فً دٌوان "دخان البراكٌن "لسمٌح الماسم 

 M49/17 " معوش خٌر الدٌن دراسة وصفٌة تحلٌلٌة نمدٌة"-ألسام الكالم العربً عمد "تمام حسان 

 M50/17  بربار عٌسى -مماربة تداولٌة –األفعال الكالمٌة فً شعر األمٌر عبد المادر 

 M51/17  بغورة ٌاسٌن "إلبن الرومً .دراسة أسلوبٌة لمصٌدة "عـشتر السوداء 

 M52/17 )موفك عبد السمٌع التنشئة والتكوٌن فً "حٌاتً "ألحمد أمٌن )مماربة فً التوجهات واألبعاد 

 M53/17  عزوز زرلان -أنموذجا–البناء اللغوي فً شعر الرثاء دٌوان الخنساء 

 M54/17 
حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر                 لعز بنٌة المكان فً رواٌة "

 الدٌن جالوجً .
 بلحاجً فتٌحة

 M55/17 " بغورة ٌاسٌن الموسٌمى الشعرٌة فً دٌوان طٌور الجنة "لهارون هاشم رشٌد 

 M56/17 . ًبلحاجً فتٌحة التعالك النصً فً رواٌة "حائط المبكى "لعز الدٌن جالوج 

 M57/17 صابري بوبكر الصدٌك جمالٌات األسطورة فً شعر أدونٌس 

 M58/17  بن خروف سماح -أنموذجا–صورة الطفل فً لصص األطفال الجزائرٌة لصص ندى مهري 

 M59/17 . بغورة ٌاسٌن دراسة أسلوبٌة لجدارٌة محمود دروٌش 

 M60/17  رزٌك بوعالم -أنموذجا– 1الصورة الشعرٌة عند أحمد مطر الفتات 



 M61/17 معماش ناصر بنٌة الخطاب الشعري الموجه للتلمٌذ فً مرحلة التعلٌم المتوسط بالجزائر 

 M62/17 ًمعماش ناصر سٌمٌائٌة الخطاب السردي فً رواٌة "رحٌل "لدمحم العٌد بهلول 

 M63/17 ) موفك عبد السمٌع التـحــدي و االنتصار فً كتاب األٌام لطه حـــــسٌن )مماربة ابستمولوجٌة 

 M64/17 . ًبلحاجً فتٌحة البنٌة السردٌة فً رواٌة "العشك الممدنس "لعز الدٌن جالوج 

 M65/17 بن خوٌا رابح اللٌل " مماربة أسلوبٌة لدٌوانه "علً فرٌد"،"إضاءة فً خٌمة 

 M66/17 بن خوٌا رابح التجربة الشعرٌة عند الشاعر عبد المالن بومنجل 

 M67/17  بن مزغنة حفٌظة -أنموذجا –األنساق الثمافٌة المضمرة فً رواٌة نساء كازانوفا لوسٌنً األعرج 

 M68/17  ًلرفة زٌنة -أنموذجا–صورة االحتالل فً المصة الجزائرٌة نفوس ثائرة لعبد اللــه ركٌب 

 M69/17 عزوز زرلان جمالٌات الصورة الشعرٌة فً شعر شعراء األموي الكمٌت بن زٌد أنموذجا 

 M70/17 ًدرٌسً الصالح الخصائص الفنٌة للرسائل اإلخوانٌة فً العصر العباسً المملوك 

 M71/17 
 –التحلٌل السٌمٌائً للخطاب السردي "رماد الذاكرة المنسٌة "لمصطفى بوغازي 

 -أنموذجا
 صابري بوبكر الصدٌك

 M72/17 بن صفٌة عبد اللـه الصورة الشعرٌة فً دٌوان أثر الفراشة لمحمود دروٌش 

 M73/17 . ًلدٌدٌح عبد المجٌد البنٌة السردٌة فً رواٌة رجال فً الشمس لغسان كنفان 

 M74/17 مخناش عنتر أبــــــعاد الندٌة والضدٌة فً األمثــــال الشعبٌة أمثال والٌة برج بوعرٌرٌج أنمودجا 

 M75/17  ًعزوزي البشٌر -نموذجا-آلٌات التأوٌل والشروح الشعرٌة شرح البرلولً لدٌوان المتنب 

 M76/17  بن خوٌا رابح -لبسمة الوعبٌدي  –البنٌة السردٌة فً رواٌة أوطان العنكبوت 

 M77/17  لسٌس الصالح -داللته البالغٌة –معالم اإلٌجاز فً الحدٌث النبوي الشرٌف 

 M78/17 .موسى لعور بنٌة اإلٌماع فً شعر الخنساء لصٌدة )لذى بعٌنن (أنموذجا 

 M79/17 بن صفٌة عبد اللـه توظٌف التراث فً رواٌة الولائع الغرٌبة فً اختفاء سعٌد أبً النحس المتشائل 

 M80/17 ًلسوم ربٌحة داللة الرمز فً طوق الحمامة إلبن حزام األندلس 

 M81/17 
مماربة بنٌوٌة –البطل اإلشكالً فً رواٌة كراف الخطاٌا لـعبد اللـه عٌسى لحٌلح 

 -تكوٌنٌة 
 بن خروف سماح

 M82/17  ًدرٌسً الصالح -دراسة موازنة –معجم المدح فً بردتً البوصٌري وأحمد شول 



 M83/17 لسوم ربٌحة الصورة االبٌانٌة فً دٌوان حافظ إبراهٌم 

 M84/17 صابري بوبكر الصدٌك لصٌدة "خمس رسائل إلى أمً "لنزار لبانً دراسة أسلوبٌة 

 M85/17 . ًلسٌس الصالح سٌمٌائٌة الشخصٌة فً لصٌدة "طاسٌلٌا"لعز الدٌن مٌهوب 

 M86/17 
رواٌة شعلة الماٌدة لدمحم –المتخٌل التارٌخً وسٌالات إنتاج النص الروائً الجزائري 

 -مفالح أنموذجا
 بن صفٌة عبد اللـه

 M87/17 
انبناءات الصورة الشعرٌة فً الخطاب الشعري الجزائري الحدٌث اللهب الممدس 

 -أنموذجا–لمفدي زكرٌاء 
 بن خروف سماح

 M88/17  عزوزي البشٌر -مماربة تأوٌلٌة  –التمابل فً دٌوان أبً العتاهٌة 

 M89/17 لسٌس الصالح بنٌة الفضاء الزمانً والمكانً فً رواٌة "مملكة الفراشة "لواسٌنً األعرج 

 M90/17  درٌسً الصالح االجتماعٌةالملتمى المستهدف فً فٌض الخاطر ألحمد أمٌن "المماالت 

 M91/17 معماش ناصر الصورة البٌانٌة فً الشعر أحمد مطر 

 M92/17  بداش حنٌفة -أنموذجا –البنٌة السردٌة فً رواٌة "ثائر من الجـــزائر " لعبد المادر لسمٌة 

 M93/17 " عزوزي البشٌر -دراسة تصنٌفٌة  –لبدر شاكر السٌاب الصورة الشعرٌة فً دٌوان "أنشودة المطر 

 M94/17 
خــــــــــطاب األسى واأللم فً بحـــٌرة النار لجبران خلٌل جبران )مماربة أسلوبٌة 

 بنٌوٌة(
 موفك عبد السمٌع

 M95/17 لسٌس الصالح شعرٌة الحوار فً المسرحٌة الشعرٌة الجزائرٌة 

 M96/17 بلحاجً فتٌحة -أنموذجا-التناص الدٌنً وجمالٌته عند أحمد مطر الفتات 

 M97/17 عزالدٌن جالوجً -عبد هللا العشً أنموذجا-النزعة الصوفٌة فً الشعر الجزائري المعاصر 

 M98/17 
دراسة –البنٌة الفنٌة فً شعر البحتري لصٌدة مدح الهٌثم بن عثمان الغنوي 

 -أسلوبٌة
 هجرس عبد الكرٌم

 M99/17 لسٌس الصالح معالم النمد األدبً فً الدراسات المدٌمة والحدٌثة 

 M100/17 صابري بوبكر الصدٌك األمثال الشعبٌة المبائلٌة فً منطمة المنصورة دراسة فً المعنى والمبنى 

 M101/17 ًبن خروف سماح البنٌة السردٌة وآفاق التناص فً لصة حً بن ٌمظان لكامل الكٌالن 

 M102/17 
مستوٌات الحكً وأبعاده فً رواٌة"الٌوم األخٌر فً حٌاة محكوم بإعدام فٌكتور 

 هٌجو
 صالح درٌسً

 M103/17 
–العزٌز شارف  البنٌة السردٌة فً لصص األطفال "الثائرون والمجنون"لعبد

 -أنموذجا
 بوعالم رزٌك

 M104/17 بلماسم ذوادي المصطلح النمدي لدى النماد المعاصرون الدكتور عبد المالن مرتاض أنموذجا 



 M105/17 
تطور فن الخطاب عند العرب"مماربة أسلوبٌة خطب على بن ابً طالب رضً هللا 

 عنه"
 بلماسم ذوادي

 M106/17 عز الدٌن جالوجً مماربة نفسانٌة فً رواٌة تٌمٌمون رشٌد بوجدرة 

 M107/17 
نظام التمابل فً بٌن البنٌوٌة والتأوٌلٌة من خالل كتاب)جدلٌة الخفاء والتجلً(لكمال 

 أبو دٌب و)نظرٌة التاوٌل التمابلً( لدمحم بازي
 صالح درٌسً

 M108/17 عنتر مخناش لصص طارق البكري أنموذجا-البنٌة السردٌة فً لصص األطفال 

 M109/17 ٌاسٌن بغورة جمالٌات الفضاء فً سٌرة)زمن جمٌل مضى(لجابر عصفور 

 M110/17 لسٌس الصالح األنا وآخر فً شعر محمود دروٌش أنموذجا 

 M111/17  )رحمانً زهر الدٌن -لصائد جمٌلة زنٌر نموذجا–النص الشعري الموجه للطفل)دراسة أسلوبٌة 

 M112/17 عزوز فوزٌة التحبٌن الشعبً للتارٌخ "تغرٌبة بنً هالل"أنموذجا 

 M113/17  ًسماح بن خروف -أنموذجا-الجزء الرابع من الشولٌات –رمزٌة الحٌوان فً شعر أحمد شول 

 M114/17 بن مزغنة حفٌظة -أنموذجا-دٌوان هكذا تكلم الشٌخ لناصر معماش-الحداثة فً الصورة الشعرٌة 

 M115/17 
آلٌات الخطاب النمدي اللسانً المعاصر عند سعد مصلوح من خالل كتاب األسلوب 

 دراسة لغوٌة إحصائٌة
 رزٌك بوعالم

 M116/17 درٌسً الصالح السخرٌة فً كتاب البخالء للجاحظ 

 


