
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية
 2019/2018إعادة تسجيل

دكتوراه علوم
اللغة العربية وآدابها:                            القسم

عنوان البحثمدير البحثتاريخ أول تسجيلاالسم واللقبالرقم

.(رشيد بوجدرة أنموذجا)لغة الكتابة والهوية األدبية حفناوي بعلي99/98علجية مرحوم1

قر اءة في ضوء "-الروائية"الفضاء األسطوري والملحمي في تجربة إدوارد الخراطحفناوي بعلي2002/2001خروفة براك2
-المنهج األسطوري

.صورة جميلة بوحيرد في اإلبداع األدبي العربيعلي خفيف2002/2001أحسن بوراس3
.أشكال التعبير في الرواية الجزائرية الناطقة باللغة العربيةحفناوي بعلي2004/2003عبد الوىاب بويمة4

نظرية التحليل النصاني وتطبيقاتها على النص العربي من خالل مشروع جون الطاىر رواينية2005/2004رياض مسيس5
.ميشال آدم

.شعرية أبي نواسالطاىر رواينية2005/2004محمد رضا بن طبولة6
.السيميائيات السردية الباريسية في النقد العربي المغاربيالطاىر رواينية2005/2004مسعود مقروس7
مرحلة التسعينات/ شعرية السرد في روايات واسني األعرجالطاىر رواينية2006/2005نفيسة حجاج8
.(مقاربة تداولية)سياقات تلقي القصيدة الصعلوكية بوجمعة بوبعيو2006/2005كمال بلوصيف9
-دراسة تحليلية نقدية - النقد البنوي المغاربي بوجمعة بوبعيو2007/2006عمار مقدم10

-دراسة أنظمة التخييل- شعرية الخطاب األسطوري في روايات واسيني األعرج الطاىر رواينية2008/2007يوسف بن جامع11

-دراسة سيميائية تأويلية- الفيلم/باب الشمس الروايةالطاىر رواينية2008/2007نعيمة جدي12
.النص والصورة في الموروث السردي العربي القديم مقاربة سيميائيةالطاىر رواينية2008/2007مسيكة ذيب13
.الجهود العربية في تأسيس الخطاب األسلوبيرابح بوحوش2008/2007حسين زويد14

دراسة تقويمية لدروس اللسانيات - أثر المعرفة اللسانية في تدريس الترجمة الشريف بوشحدان2009/2008ياسمينة لعواشرية15
-بأقسام الترجمة

/ تجليات الحوارية في ثالثية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف لواسيني األعرجالطاىر رواينية2009/2008سعاد مزيان16
.دراسة تداولية

-دراسة نماذج- التفاعل الثقافي وسؤال الهوية في الخطاب الروائي المغاربيصالح ولعة2009/2008سهيلة بريوة17

دراسة تحليلية نقدية للمحتوي الثقافي في طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين شريف بوشحدان2009/2008عبد الباسط ثماينية18
بها، العربية بين يديك والعربية جسر للثقافة اإلسالمية أ نموذجا

النص األدبي بين الخطاب الشعري والخطاب السردي في ثالثية أحالم مستغانمي صالح ولعة2009/2008نور الدين مكفو19
.وأعمال بدر شاكر السياب الشعرية

.القانون المدني الجزائري أنموذجا–  دراسة لسانية - لغة القانونبلقاسم بلعرج2009/2008علي ادريسي20

بشير ابرير2009/2008ربيحة العلمي21
فاجعة الليلة /تفاعل األنساق اللسانية والثقافية وأثرىا في  قراءة النص الروائي

لواسيني األعرج - كتاب األمير- المخطوبة الشرقية - السابعة بعد األلف
.أنموذجا

.شعرية الكتابة الروائية في أعمال فرج الحوارالطاىر رواينية2009/2008سليمة بنية22

دراسة لسانية - الخطاب الحجابي في عيون البصائر لمحمد البشير اإلبراىيميبشير ابرير2009/2008كمال حمالوي23
-.تداولية

.التجريب في روايات رشيد بوجدرةبوجمعة بوبعيو2009/2008عبد العزيز العباسي24

في المسرح العربي بين المثاقفة والهوية نماذج " المحاكاة الساخرة"فن الباروديا حفناوي بعلي2009/2008عبد الكريم عبد العزيز25
.مختارة

إكساب مهارات اللغة العربية لمتعلمي الترجمة بالجامعة الجزائرية  دراسة تحليلية الشريف بوشحدان2009/2008وردة عشاري26
نقدية في ضوء اللسانيات التربوية

.( ىـ416ت)"أبي الحسن التهامي"ديوان "البنى  األسلوبية في محمد كراكبي2009/2008سعاد بن مرابط27

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية



قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة )إشكالية تدريس علوم اللغة بالجامعة الجزائريةسعيدة كحيل2010/2009روابحية جيهان28
-دراسة تحليلية تقويمية - (عنابة أنموذجا

بحث في خصوصيات  )استثمار النظريات التفاعلية في تعليم الكتابـة الوظيفية بشير ابرير2010/2009صياد آسيا29
(النماذج واألنساق

.التنوع اللهجي في منطقة القل وصلتو بالعربية الفصحىبلقاسم بلعرج2010/2009بوعسلة ىاني30

-دراسة سوسو نقدية في الخطاب الروائي- واقع أدب الخيال العلمي المغاربيالطاىر رواينية2010/2009بوقدح سعيدة31

.انتلجانسيا الرواية الجزائرية المعاصرة من جماليات التلقي إلى الوقع النصيعلي خفيف2010/2009عبد الكريم شلبي32

دراسة - تجليات أسطورة المخلص وتقنيات توظيفها في الشعر العربي المعاصرعبد المجيد حنون2010/2009عبد الحليم مخالفة33
-نقدية أسطورية

دراسة / التيمات المحورية في الرواية الفلسطينية، السجن، المنفى، االحتاللبوجمعة بوبعيو2010-2011نعيمة سعيدي34
موضوعاتية

دراسة موازنة / شعر الحرب في إمارة سيف الدولة الحمداني، المتنبي وأبو فراسحفيظة رواينية2010-2011عايدة سعدي35
في بالغة التشكيل والداللة

مقاربة في نماذج مختارة على ضوء نظرية . الخطاب المقدم في الرواية المغاربيةالطاىر رواينية2010-2011سماح طاجين36
التلقي

دراسة سوسيو نقدية/ شعر االنتماء في العصر األمويالسعيد بوسقطة2010-2011عزوز سعيدي سياف37
بالغة التلقي في روايات واسيني األعرج ذات السرد التاريخيالطاىر رواينية2010-2011فوزية بوشمع38
دراسة لنماذج مختارة/ التاريخانية وإشكاليات تحليل الخطاب الدينيعلي خفيف2010-2011نصيرة مصابحية39

دراسة لسانية تداولية في سورة / االستعارة ووظائفها الحجاجية في القرآن الكريمشريف بوشحدان2010-2011حياة أحمد السيد40
البقرة

دراسة تقويمية / مناىج تعليم اللغة العربية لكبار محو األمية في الجزائرشريف بوشحدان2010-2011حفصية بوخضرة41
لالستراتيجيات والمحتويات والممارسات

الصناعة الفلسفية المنطقية في أعمال النحاة المتأخرين السيوطي أنموذجاشريف بوشحدان2010-2011فتيحة بن علجية42

دراسة نصية / التشكل النصي للخطاب الحجاجي في الشعر العربي الحديثمحمد كراكبي2010-2011كميلة زعيم43
تداولية لنماذج مختارة

دراسة تداولية/ خطاب الزوايا في الجزائرعلي خفيـف2010-2011فاضل نعمان44

/ تلقي المحكي الروائي والمحكي الفيلمي/ اشتغال اإلبداع بين الرواية والفيلمالطاىر رواينية2010-2011نجاة دقيش45
-عالء األسواني - عمارة يعقوبيان 

دراسة / المصطلح العلمي العربي في كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانويشريف بوشحدان2010-2011مفيدة بن عياش46
في الصياغة واألنساق والسياقات

دراسة أدبية / الظاىرة األسطورية في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميريرشيد شعالل2010-2011فوزية براىيمي47
أنتروبولوجية

القضايا والمالمح الفنية  دراسة في نماذج مختارة: أدب االعترافات صالح جديد2011/2010وردة لعراب48
دراسة في نماذج مختارة/ أدبية الكتابة البوليسية العربيةعلي خفيف2011/2010بشرى الشمالي49
قضية الهوية في األدب الجغرافي العربي من خالل رحالت المغاربةعلي خفيف2011/2010عبد الحق بلقيدوم50
عالم الحريم في التراث العربي ألف ليلة وليلة نموذجاصالح جديد2011/2010نوال عاتي51
دراسة في نماذج مختارة/ المثاقفة في الرواية المغاربيةوليد بوعديلة2011/2010وناسة كحيلي52
أدبية السيرة الفكرية العربية المعاصرة دراسة نفسية في نماذج مختارةعبد الوىاب شعالن2011/2010دالل عبابسية53
التجربة النقدية عند فيصل دراجعبد الوىاب شعالن2011/2010زينب رحايمية54
دراسة سوسيو نصية' دان براون'المركز والهامش في روايات علي خفيف2011/2010حنان بن قيراط55
دراسة في نماذج مختارة/ الشرق في روايات أجاتا كريسيمختار نويوات2011/2010بوعصيدة نسيمة56
جمالية الرواية من النص إلى العرض ذاكرة الجسد أنموذجاعلي خفيف2011/2010شاوي راوية57

المرأة في المسرح السياسي المعاصر دراسة من منظور نظرية القراءة وجماليات نظيرة الكنز2011/2010درامنية فريدة58
التلقي

المسرح الغنائي في المغرب العربي  دراسة تأصيلية فنيةعبد الحق منصور بوناب2011/2010سفيان جغدير59

األنساق الثقافية المضمرة لألنا واآلخر في خطاب غادة السمان األدبيسامية عليوي2011/2010عائشة لعبادلية60



دراسة في نماذج مختارة/ وظائفية األدب الهامشي في روايات الخيال العلميعبد المجيد حنون2011/2010خلوفي سعيدة61

الدين والسياسة والجنس في المسرح المغاربي دراسة سوسيو نقدية لنماذج مختارةنظيرة الكنز2011/2010سليمة شابو62

بالغة الجسد وأنثنة الخطاب في الشعر الجزائري المعاصروليد بوعديلة2011/2010إسماء بلوم63
خطاب الذاكرة في الرواية العربية دراسة في نماذج مختارةصالح ولعة2011/2010كريمة بوخاري64
دراسة في نماذج مختارة/ االحتفالية في المسرح العربينظيرة الكنز2011/2010ريمة شايب65

/ دراسة في تحول العالمة السيميولوجية والموضوعات: من المكتوب إلى المرئيعلي خفيف2011/2010مريم بن حمروش66
نماذج مختارة

توظيف الموروث الشعبي في المسرح المغاربي  دراسة سيميائية لنماذج مختارةنوار عبيدي2011/2010زليخة رواق67

فوضى النظام/ أثر نظرية العماء في الرواية المغربية محمد بلواىم2011/2010حليمة بولحية68

-دراسة سيميائية أنتروبولوجية لنماذج اشهارية مختارة– أبعاد الخطاب االشهاري خليفة صحراوي2011-2012روابحية حليمة69

ألفاظ الحضارة في رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء دراسة داللية معجميةسليمة بونعيجة راشدي2011-2012فايزة قروي70

دراسة –المتوسطية في روايات البحر األبيض المتوسط المكتوبة العربية والفرنسية نظيرة الكنز2011-2012جقريف فاروق71
-في نماذج مختارة 

الخصائص األسلوبية في ديوان شاعر السيرة النبوية كعب بن مالك األنصاري بين محمد كراكبي2011-2012أنيس قرزيز72
المأثور الجاىلي والتأثير االسالمي

الخطاب الحجاجي في رسالة الغفران ألبي العالء المعريرشيد شعالل2011-2012نبيل أىقيلي73
البنيات األسلوبية في شعر خالد محي الدين البرادعيرشيد شعالل2011-2012بومدين تواتي74
شعرية المشهد في ديوان أبي ذؤيب الهدليحفيظة رواينية2011-2012بشير عروس75
الخطاب النقدي األنثوي المغاربيالطاىر رواينية2011-2012نبيلة منادي76
السلطة والنقد اإلجتماعي في أدب الطاىر وطارنظيرة الكنز2011-2012آمال بشينية77
التفكيكية في كتابات النقاد والمفكرين العرب المعاصرينعبد الوىاب شعالن2011-2012زبير بن سخري78

-دراسة تداولية–الخطاب اإلصالحي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نظيرة الكنز2011-2012أمال نميسي79

نماذج مختارة-الحريم في الرواية العالميةعبد المجيد حنون2011-2012حنان بوكيرة80

(دراسة مقارنة في نماذج مختارة)تأثير المعارف الفنية والعلمية في الكتابة الروائية عبد المجيد حنون2011-2012إيمان نوري81

اإلبداعية وأصولها "أبو العيد دودو "الفكاىة والسخرية في كتابات عمار رجال2011-2012الهام شادر82
.(دراسة مقارنة)الجرمانية

دراسة في نماذج مختارة– تقنيات السرد في الشعر الجزائري العربي المعاصر نظيرة الكنز2011-2012لمياء بوعقدية83

-نماذج مختارة–جوائز نوبل الروائية بين الفن واإليديولوجيا نظيرة الكنز2011-2012ىاجر بكاكرية84

-دراسة مقارنة في نماذج–أثر المعارف الفنية والعلمية في الرواية المغاربية نظيرة الكنز2011-2012أسماء لحسن85

الخطاب اإلشهاري السياحي الجزائري دراسة سيميائية تداوليةنظيـرة الكنـز2011-2012كريمة عبد الواحد86
-دراسة موضوعاتية- شخصية الحمار األدبية في اآلداب العالمية إسماعيل بن اصفية2011-2012فريدة زاوي87
التجربة المسرحية النسوية العربية قضاباىا وعالقاتهاالسعيد بوسقطة2013-2014عصام إبراىيم بوناب88
التوظيف الفني للدين في الرواية العالمية دراسة في نماذج مختارةعبد اللطيف حني2013-2014راوية رحايلي89
صورة اليهودي في الرواية المغاربية المعصرةعبد الوىاب شعالن2012-2013شهرة بلغول90
توظيف المخطوط في الرواية بين التاريخ والفنوردة معلم2013-2014منى بلخيري91
القضايا والتقنيات: مسرحة الرواية الجزائريةإسماعيل بن اصفية2012-2013زىية عيوني92

دراسة في نماذج-الفكاىة في المسرح العربي بين النص والعرضعبد الحق منصور بوناب2012-2013نعيمة بن جدو93

-مقاربة أنثربولوجية-خطاب المدينة في الرواية العربية المعاصرةوردة معلم2013-2014سميحة خليفي94
المرجعيات والتوجهات: النقد األكاديمي في الجزائرصالح جديد2013-2014عبد الرحيم بحري95
المغترب في الرواية المغاربية المعاصرةالسعيد بوسقطة2012-2013إلهام سناني96



المسرح السياسي العربي وقضاياه دراسة موضوعية وفنيةإسماعيل بن اصفية2013-2014حورية مسياد97
قضاياىا وخصائصها الفنية: الرواية األمازيغية في الجزائرعبد اللطيف حني2013-2014صبرينة برجان98
-األبعاد والتوظيف الفني-الرمز الديني في األدب النسوي العربي صالح جديد2013-2014سعاد يوبي99
-دراسة سوسيوثقافية-متخيل الهجرة السرية في الرواية المغاربيةوردة معلم2013-2014نادية بوخميس100
-دراسة في نماذج-بنية المقامات المغاربية واألندلسيةكمال عطاب2013-2014صليحة زماري101
-مقاربة سيميائية-صورة الكردي في الدراما التركية مسلسل األرض الطيبةنوار عبيدي2013-2014سعاد قداش102

المصطلح العلمي في المعاجم العربية المختصة، دراسة نقدية مقارنة بين معاجم عمر لحسن2012-2013فريدة ذيب103
المؤسسات ومعاجم األفراد

المدينة اإلسالمية في الرواية العالميةعبد الحق منصور بوناب2013-2014دالل قصابي104

توظيف الموروث العثماني في األدب الجزائريصالح جديد2012-2013مباركة مسعودي105
بالغة الخطاب عند ابن سنان الخفاجي بين سر الفصاحة والديوانمحمد كراكبي2013-2014زينب بن قيراط106
أنساق استعارات النص القرني في ضوء البالغة الجديدةالسعيد بوسقطة2013-2014حمة صوان107
-مقاربة نقدية- الجهود العربية في النظرية األدبية المعاصرة أحسن مزدور2013-2014خير الدين مداني108
-دراسة أجناسية-الرسائل األدبية الشخصية عبد اللطيف حني2013-2014وىيبة قربوع109
-دراسة مقارنة-محمد صلى اهلل عليو وسلم في الكتابات األدبية عبد اللطيف حني2012-2013الزىرة عياري110
صورة بغداد في الشعر العباسيحفيظة رواينية2013-2014سميحة حسيس111

النقد المسرحي المغاربي المنطلقات والتوجهاتعبد الحق منصور بوناب2012-2013بركاىم وردازي112

-دراسة فنية وموضوعاتية-فضاء الرواية وآداء الفيلم المغاربي: المحكي البولييسيعبد الحق منصور بوناب2013-2014رجاء سحقي113

إشكالية الترجمة في األدب المقارن عند العربسامية عليوي2013-2014وسام مخالفي114
فلسطين في ملهاة إبراىيم نصر اهللصالح جديد2012-2013أسماء مساعدية115
السنن في شعر محمود درويشبشير مخناش2012-2013سمير عباس116
-نماذج مختارة-جماليات المبنى الحكائي في الخطاب الصوفيحفيظة رواينية2013-2014محمد عريبي117
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الكتابة القصصية عند السعيد بوطاجين مقاربة من منظور سيمياء االىواءسريدي فتيحة2018/2019قندوز فاطمة الزىرة178

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 2019/2018إعادة تسجيل
دكتوراه ل م د

اللغة العربية وآدابها:                                     القسم

الرقم
عنوان البحثمدير البحثتاريخ أول تسجيلاالسم واللقب

الترجمة وإشكاليات تلقي الخطاب اللساني الغربيعمر لحسن2012-2013أسماء شوافة1
اللسانيات التراثية عند اللسانيين العرب المحدثين أصولها ومرجعياتهازىية مرابط2012-2013سامية بهلولي2
البحث الداللي عند العرب بين القديم والحديثعمر لحسن2012-2013سارة بن جعفر3

ت - يحيى بن حمزة العلوي (اإليجاز ألسرار كتاب الطراز)الشاىد البالغي في زىية مرابط2012-2013عائشة زايدي4
-ه749

المتخيل الشعري وتحوالت الفضاء في المعلقاتحفيظة رواينية2012-2013الزىرة تيلبي5

الحجاج عند شعراء الخوارج في العصر األموي دراسة نصية تداوليةحفيظة رواينية2012-2013أمقران شعبان6

التجريب في آليات المحكي الروائي عند عزالدين جالوجيحفيظة رواينية2012-2013عريفة لقصير7

-دراسة تداولية- مقاصد المتكلم في الكتابة الروائية عند محمد ساريحفيظة رواينية2012-2013مفيدة خضراوي8

-دراسة في نماذج- الشعري في الرواية العربيةعمر بلمقنعي2012-2013لبنى قديري9

األنساق الثقافية في الشعر الصوفي بين الهامشية والتعالي األدبيحفيظة رواينية2012-2013خالد فياللي10

الخطاب األنثوي في الرواية النسوية العربية المعاصرةسليمة لوكام2012-2013ىالء بوزيدي11

تلقي ميشال فوكو في النقد العربي المعاصرعمار رجال2012-2013مريم طحار12

تلقي باختين في النقد العربيعمار رجال2012-2013فطيمة منصوري13

-دراسة في األشكال والمضامين-التجريب في المسرح المغربيإسماعيا بن صفية2012-2013ىناء مهري14

-دراسة موضوعاتية-من المحلية إلى العالمية- الثورة الجزائرية في المسرحإسماعيا بن صفية2012-2013نور الهدى دندان15

-دراسة في ضوء النقد الثقافي-التمرد في الخطاب النسوي الروائي المغاربيالسعيد بوسقطة2012-2013صبيحة سليمان مزغيش16

المسرحية الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية دراسو نقديةإسماعيا بن صفية2012-2013أميرة شنوف17

الخطاب السردي األنثوي الجزائري في نماذج نسائية مختارة في ضوء النقد السعيد بوسقطة2012-2013نصيرة دريسي18
الثقافي

التجربة الروائية عند مرزاق بقطاش دراسة موضوعاتية فنيةالسعيد بوسقطة2012-2013لمياء بوغاغة19

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية



-فاعلية الكتاب المدرسي في تنمية الرصيد اللغوي لتالميذ المرحلة اإلبتدائية سليمة بونعيجة راشدي2012-2013فوزية بن صافية20
دراسة في كتب القراءة الجزائرية والتونسية

-مدينة عنابة أنموذجا- دراسة لسانية إجتماعية-التداخل اللساني بالجزائرخليفة صحراوي2012-2013بالل نواري21

ذوو اإلحياجات : األسس اللسانية إلعداد برنامج آلي عالجي ألمراض الكالمخليفة صحراوي2012-2013زينب خالف22
-الخاصة بمركز عنابة عينة

- المعجم األحادي اللغة للناطقين بغير العربية : التعريف في المعاجم العربيةسليمة بونعيجة راشدي2012-2013ريمة خليفي23
-أنموذجا

التفكير اللساني عند التواتي بن التواتيعمر لحسن2015/2014زىية بوسطيلة24

سنونوال كابول، : الصراع الحضاري بين الشرق والغرب في ثالثية ياسميتة خضراءمحمد اسلوغة2013-2014حورية بومدين25
الصدمة، أشباح الجحيم

دراسة سيميائية-مطولة المقصورةلحازم القرطاجنيحفيظة رواينية2013-2014إيمان وارث26
-دراسة سيميائية سردية-مقامات بديع الزمان الهمذانيالطاىر رواينية2013-2014مليكة عبيد27
-نماذج مختارة-تلقي البنيوية التكوينية في النقد العربي المعاصرأحسن مزدور2013-2014نريمان بوشنقير28
-أنموذجا-المركز والهامش في النقد العربي المعاصر جابر عصفورنظيرة الكنز2013-2014سميرة عوادي29

نموذجا دراسة -جوجل-المشكالت اللسانية في الترجمة اآللية المترجم اآلليخليفة صحراوي2013-2014شيماء جعالب30
لسانية تطبيقية

طرائق تعليم اللغة العربية لناطقين بغيها دراسة تحليلية تقويمية لنماذجخليفة صحراوي2013-2014فاطمة حيمورة31

حصة أقواس ألمين الزاوي -حضور األدب وقضاياه في اإلعالم المرئي الجزائريمحمد اسلوغة2013-2014سلمى مغربي32
-أنموذجا

دراسة تقويمية لعينة من -أثر الكتب المدرسية المساعدة في التحصيل اللغويخليفة صحراوي2013-2014لويزة ىوام33
كتب نهاية مراحل التعليم ما قبل الجامعي

دراسة في -مصطلحات المعجم الموحد في اللسانيات بين اإلقرار والتداولسليمة بونعيجة راشدي2013-2014نورة عموشاس34
(2014-2004)المؤلفات اللسانية العربية ما بين 

دراسة داللية سيميائية-التشكيل الفضائي في اللهب المقديزىية مرابط2013-2014ليلى بلعميري35

دراسة في شعر عدنان علي رمضان النحوي-بين الضرورة الشعرية والخطأ النحويكمال عطاب2013-2014سعاد بركان36

دراسة -خطاب عبد الفتاح كيليطو النقدي من خالل مؤلفاتو األصلية والمترجمةعمار رجال2013-2014حنان حاجي37
-في نقد النقد

2000-1970:سيميائية العنوان في الشعر الجزائري المعاصرالسعيد بوسقطة2013-2014بومدين بن سالم38

دراسة تفكيكية في الموضوع األدبي -تشكيل الخطاب النقدي العربي القديمسامية عليوي2013-2014الجمعي شبيكة39
والمحمول المعرفي

-دراسة وصفية تحليلية-التفكير اللساني عند الشيخ امحمد بن يوسف أطفيشعمر لحسن2013-2014قاسم أوبكة40

//2014-2015مانع نذير41

دراسة في نقد النقد- اإلمتاع والمؤانسة في التفكير النقدي العربي المعاصر سامية عليوي2014-2015بالل حمودة42

دراسة سيميائية ثقافية- المثافقة في روايات واسيني األعرج أحسن مزدور2014-2015أسماء إينال43

شعرية التناص عند سليمان جواديالسعيد بوسقطة2014-2015الطاىر بوفنش44

الكتابة الدرامية في منظور األكادميين الجزائريينإسماعيل بن اصفية2014-2015سارة بوىالي45

سيميائية الموت في شعر مالك بوذيبةالسعيد بوسقطة2014-2015سامية كعوان46

شعرية الخطاب عند نادية نواصرالسعيد بوسقطة2014-2015دليلة كعوان47

دراسة لسانية- المصطلحات المتداولة في الصناعة الغدائية عمر لحسن2014-2015سارة كدالي48

تصور مبدئي ألطروحة الدكتوراهعمر لحسن2014-2015بالل خدير49

المؤتلف والمختلف في الخطاب اللساني العربي الحديثعمر لحسن2014-2015نادية حسناوي50

صناعة المعجم المتخصص دراسة في المصطلح التنولوجيعمر لحسن2014-2015خولة علجية شادلي51



– النسق اإلشعاري للخطاب السياسي الجزائري في ظل أحداث الربيع العربي عبد السالم شقروش2016/2015روضة جديوي52
مقاربة عرفانية

دراسة –واقع اللغة العربية في أبحاث طلبة الماستر، تخصص اإلعالم واإلتصال يوسف منصر2016/2015وفاء خوالد53
تحليلية تقويمية

الجالية الجزائرية – تعليم اللغة العربية في الجمعيات والمؤسسات التربوية بفرنسا سليمة بونعيجة راشدي2016/2015آسيا نوري54
دراسة لسانية تطبيقية-أنموذجا

المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية بين تمام حسان و أحمد المتوفيخليفة صحراوي2016/2015ناريمان بن أوفلة55

دراسة تحليلية تقويمية– تعليم اللغة العربية في زوايا الجنوب الجزائري خليفة صحراوي2016/2015إسماعيل خنطوط56
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