
 الدفعة الثالثة 7102/7102ادلاسرت للسنة اجلامعية برانمج مناقشات 

 املالحظات القاعة التوقيت تاريخ املناقشة جلنة املناقشة الطلبة عنوان املذكزة الزقم
 جتليات الرمز يف القصة القصًنة جدا -. 10

 مقاربة يف مناذج نصية
 سلمى فار -0
 كرمية بوبعاية -7

 

 رئيسا. الوايل سعاد،  -0
 ، مشرفا ومقررا.بن صفية عبدهللا -7
 مناقشا.عبد اجمليد قديدح،  -3

72/10/7102 2331-01331 01  

االنتقاء واالرجتال يف مطالع قصائد البشًن اإلبراهيمي  - 17
 التعليمية

 دراسة صوتية تركيبية داللية-

 عبدادلالك حمدادي -0
 أحالم عبديل -7

 رئيسا. عزالدين جالوجي، -0
 ، مشرفا ومقررا. عزوز زرقان -7
 مناقشا.، عبد السميع موفق -3

70/10/7102 01331- 
07331 

10  

 بنية النص الشعري ادلوجه للتلميذ - 13
 السنة الثانية متوسط حسب اجليل اجلديد أمنوذجا

 بسمة زايين -0
 رانية خضور -7

 رئيسا. موسى لعور، -0
 ، مشرفا ومقررا.انصر معماش -7
 مناقشا. ،عنرت خمناش  -3

70/10/7102 07331- 
03331 

12  

حظ القصيدة اجلزائرية من الربامج الرتبوية اجلزائرية  - 13
 -أمنوذجا-ادلتوسط والثانوي 

 

 لويزة بن خالد -0
 رحاب زاوي -7

 رئيسا.سعاد خلوي،  -0
 ، مشرفا ومقررا.بوبكر الصديق صابري -7
 مناقشا.خًن الدين معوش،  -3

70/10/7102 01331- 
07331 

  10مد 

 كوثر طاليب -0 مقاربة نفسية القصة الشعرية عند إيليا أبو ماضي - 12
 وفاء انيلي-7
 

 رئيسا. خًن الدين معوش، -0
 ، مشرفا ومقررا.أم السعد فوضيلي -7
 مناقشا. سعاد خلوي، -3

72/10/7102 01331- 
07331 

03  

والكثرة وأثرمها يف صناعة علم الصرف ادلمتع  القلة - 10
 أمنوذجا-الكبًن البن عصفور 

 عبد ادلالك بلميهوب -0
 
 

 

 رئيسا.  مسًن جريدي، -0
 ، مشرفا ومقررا.بلقاسم ذوادي -7
 مناقشارايض نويصر،   -3

72/10/7102 2331-01331 07  

 الــجموورية الــجشائزية الــدميقزاطية الــشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

سارة التعليـم العـالي والبخث العلمـيو  

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 

 

 جـــامعة حممد البشري اإلبزاهيمي  بزج بوعزيزيج

 كلية اآلداب واللغات
 قسم الّلغة واألدب العزبي



العنوان والصورة يف النصوص الشعرية ادلوجهة  سيمياء - 12
 للطفل يف ادلرحلة االبتدائية

 شيماء عقباش -0
 فايزة قارة دمحم -7
 

 رئيسا. انيت علي مهانة، -0
 ، مشرفا ومقررا.انصر معماش -7
 مناقشا. مسًن جريدي، -3

72/10/7102 2331-01331 03  

ابدلدرسة ملمح االكتساب اللغوي يف التعبًن الكتايب  - 12
 -أمنوذجا-اجلزائرية السنة الرابعة متوسط ل

 شهًنة قسام -0
 أمساء بلخًني -7

 رئيسا. عبد الناصر مباركية، -0
 ، مشرفا ومقررا.بوبكر الصديق صابري -7
 مناقشا.،  الصاحل دريسي -3

72/10/7102 01331- 
07331 

  17مد 

 البنية األسلوبية يف شعر دمحم العيد آل خليفة- 10
 مناذج حمتارة

 صونيا شية -0
 اندية العويب -7

 رئيسا.سهيلة بوساحة،  -0
 ، مشرفا ومقررا.برابر عيسى -7
 مناقشا.عزالدين جالوجي،  -3

70/10/7102 2331-01331 12  

 بالغة االنزايح يف ديوان دمحم العيد آل خليفة  - 01
 -أمنوذجا-

 أمال بعبوش -0
 نوال روان -7

 رئيسا.رايض نويصر،  -0
 ، مشرفا ومقررا.برابر عيسى  -7
 مناقشا.سهيلة بوساحة،  -3

70/10/7102 
 
 

01331- 
07331 

01  

 بنية اجلملة اإلنشائية يف جزء عم   - 00
 دراسة بالغية

 ابية معوش -0
 أمال بن طزقل-7

 رئيسا. عزالدين جالوجي، -0
 ، مشرفا ومقررا.رابح بن خوية -7
 مناقشا.انيت علي مهانة،  -3

 
72/10/7102 

07331- 
03331 

12  

البنية السردية وسيميولوجية الشخصيات يف رواية  - 07
 بديعة أمٌن " الليل والزمان" منوذجا

 نورة سعيود -0
 

 رئيسا. إبراهيم قادة، -0
 ، مشرفا ومقررا.رزيق بوعالم-7
 مناقشا. انصر معماش، -3

72/10/7102 
 
 

07331- 
03331 

10  

 نوارة دعدوش -0 االديولوجيا يف رواية "رمانة" لـ الطاهر وطارسيمياء  - 03
 مسراء سعد الدين -7

 رئيسا. رحيم حسٌن، -0
 ، مشرفا ومقررا.عبد هللا بن صفية -7
 مناقشا.، عبد الناصر مباركية -3

72/10/7102 
 
 

2331-01331 03  

تفاعل األحلان واألشجان يف موشح "جاك الغيث"  - 03
 البن اخلطيب
 مقاربة مسيائية

 أمحد معوش -0
 سليمة بعبوش -7

 رئيسا. ،عزوز زرقان -0
 ، مشرفا ومقررا.عبد السميع موفق-7
 مناقشا. انصر معماش، -3

70/10/7102 
 

2331-01331 10  

 مجالية السرد ومعادله يف رواية ادلعطف  - 02
 لـ: نيكوالي غوغول

 كرمية ماجي -0
 معضادي أمال -7

 رئيسا. ،عنرت خمناش -0
 ، مشرفا ومقررا.قسيس الصاحل -7
 مناقشا.مساح بن خروف،  -3

70/10/7102 
 

01331- 
07331 

00  

  12 -07331 70/10/7102 رئيسا.سهيلة بوساحة،  -0 كاتيةعبالوي -0بنية الشخصية يف رواية وليمة ألعشاب  - 00



 البحر"حيدرحيدر"
 

 ، مشرفا ومقررا.رايض نويصر-7 رمية حبوش-7
 مناقشا.عبد السميع موفق،  -3

70/10/7102 
 

03331 

 هشام كربوع -0 احلكاية الشعبية اجلزائرية دراسة مورفولوجية - 17
 حسام سعدي -7

 رئيسا. خًن الدين معوش، -0
 ، مشرفا ومقررا.مسًن جريدي -7
 مناقشا.صاحل دريسي،  -3

72/10/7102 
 

2331-01331 02  

ادلقارابت الثقافية يف كتاابت الغذامي كتاب "ادلرأة  - 18
 أمنوذجاواللغة" 

 مسًن شريفي -0
 

 رئيسا. رحيم حسٌن، -0
 ، مشرفا ومقررا.صاحل دريسي -7
 مناقشا.عبد هللا بن صفية،  -3

72/10/7102 
 

07331- 
03331 

12  

شعرية اللغة يف القصة القصًنة جدا، اتء ومرآة لـ - 19
 -أمنوذجا- عدانن الكناوي

 

 سيف الدين شاعة.-0
 مىن محالوي-7

 رئيسا.عبد هللا بن صفية،  -0
 ، مشرفا ومقررا.بوبكر الصديق صابري -7
 مناقشا.صاحل دريسي،   -3

70/10/7102 
 

01331- 
07331 

  17مد 

 االستثناء يف القرآن الكري - 02
 -أمنوذجا-
 

 .فهمي بن هارون-0
 آسية ريغي-7

 رئيسا.عزالدين جالوجي،   -0
 ، مشرفا ومقررا.صليحة قصايب -7
 مناقشا.رزيق بوعالم،  -3

70/10/7102 
 

2331-01331 12  

مظاهر التأويل النحوي عند ابن جين يف كتابه اللمع  - 00
 يف العربية

 سهيل عادل.-0
 

 رئيسا. ،عزوز زرقان -0
 ، مشرفا ومقررا.رزيق بوعالم -7
 مناقشا.عزالدين جالوجي،  -3

70/10/7102 
 

07331- 
03331 

12  

 دراسة صوتية صرفية يف خمتارات أمحد مطر - 71
 
 

 راضية محور -0
 فتيحة نور -7

 رئيسا. خًن الدين معوش، -0
 ، مشرفا ومقررا.سهيلة بوساحة -7
 مناقشا. سعاد خلوي، -3

72/10/7102 
 

2331-01331 12  

عوامل الصورة الشعرية يف النصوص ادلوجهة للتلميذ   - 70
 أمنوذجا -كتاب السنة الثالثة متوسط 

 

 رئيسا.                          -0 سلمى عمري -0
 ، مشرفا ومقررا. أم السعد فوضيلي -7
 مناقشا.                        -3

    

 مشسة سيلم -0 اإلحالة النصية يف سورة الكهف - 77
 حيزية ميهوب -7
 

 ، رئيسا.حفيظة بن قانة -0
 ، مشرفا ومقررا.سليمة عيفاوي -7
 مناقشا.، حنيفة بداش -3

70/10/7102 
 

2331-01331 12  

التقومي التحصيلي يف مادة اللغة العربية للسنة الثالثة  - 73
 اثنوي 

 أمال عبد ادلالك -0
 مجيلة سيد -7

 ، رئيسا.بوبكر الصديق صابري -0
 ، مشرفا ومقررا.دريسيصاحل  -7

70/10/7102 
 

  17مد  2331-01331



 مناقشا.، عبد هللا بن صفية -3 
 بنية اخلطاب الشعري ادلسرحي ادلوجه للطفل  - 73

 أمنوذجا-اترخيي أكرب معجزة لصالح الدين ابوية 
 اندية تركي -0
 لبىن معوش -7
 

 رئيسا. رزيق بوعالم، -0
 ، مشرفا ومقررا.انصر معماش -7
 مناقشا. مسًن جريدي، -3

70/10/7102 
 

07331- 
03331 

12  

صورة البطل يف أدب األطفال سلسلة الفتيان جلميلة  - 72
 زنًن أمنوذجا 

 صارة شوية -0
 حياة لعجايل -7
 

 ئيسا.سهيلة بوساحة،   -0
 ، مشرفا ومقررا.انصر معماش  -7
 مناقشا. ،مساح بن خروف -3

72/10/7102 
 

07331- 
03331 

12  

 


