
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية
2019  ال 2008إحصائيـــــات المناقشـــات من 

دكـتـــــــــوراه علوم و دكتوراه الطور الثالث 

تاريخ المناقشةاألستاذ المشرفالشعبةعنوان األطروحةاالسم واللقبالرقم
28/05/2008الطاىر رواينيةأدبتلقي السرديات في النقد المغاربي المعاصرسليمة لوكام1

03/12/2008رابح بوحوشعلوم اللساندراسة تأصيلية/ أسس فقو اللغة بوزيد ساسي ىادف2

18/03/2009بوجمعة بوبعيوأدبتجليات الدات في الشعر العربي الحديث ن تمظهرات األناعبد العزيز شويط3

تجليات شهرزاد في الشعر العربي والفرنسي ، دراسة نقدية سامية عليوي4
أسطورية مقارنة

18/03/2009عبد المجيد حنونأدب

15/04/2009صالح ولعةأدبتقنيات السرد في روايات إبراىيم الكوفيوردة معلم5

مديحة عتيق6
/ أسطورة العلم اآلخر في الشعر العربي الحديث والمعاصر 

دراسة موضوعاتية/ الفردوس أنموذجا 
06/06/2009عبد المجيد حنونأدب

دراسة نقدي / السرد القصصي الموجو للطفل في الوطن العربي عائشة رماش7
تحليلية

16/06/2009الطاىر رواينيةأدب

من القرن الهجري إلى / أسس تحليل الخطاب في التراث العربي فاتح زيوان8
القرن الخامس الهجري في ضوء الدراسات اللسانية

17/06/2009بشير ابريرلسانيات

07/07/2009عبد الرحمان الحاج صالحاللسانيات والتعليميةدراسة داللية معجمية/ ألفاظ الحضارة في ألف ليلة وليلة سليمة بونعيجة راشدي9

08/07/2009رابح بوحوشلغةمقاربة لسانية معاصرة/ المنهج اإلعرابي الجمعي بولعراس10

اللغــة العربيـــة وآدابـهــــا:                              القسم



23/11/2009محمد خانلسانياتالتشكيل اللساني للصورة الشعرية في ديوان ابن حمديس الصقليمليكة بوراوي11

وافية بن مسعود12
عمارة " األنظمة السيميائية بين التسريد اللفظي والبصري في رواية 

للروائي عالء األسواني والفيلم المصاحب لها دراسة " يعقوبيات 
في السرديات المقارنة

11/07/2010الطاىر رواينيةأدب

15/07/2010الطاىر رواينيةأدبإرسالية الزير سالم نموذجا/ التشكيل البصري للدوال التراثية نسيمة بوصالح13

دراسة تقابلية بين اللغة العربية واللغة الفرنسية في / نظام الجملة سعاد شقرون14
اللسانيات

13/10/2010خولة طالب اإلبراىيمياللسانيات

11/01/2011الطاىر رواينيةأدب مقاربة الحكاية الشعبية في الخطاب النقدي العربيأمينة فزاري15

23/02/2011محمد عيالنأدبالبنية السردية في تغريبة بني ىاللبريكة بومادة16

جالل خشاب17
 )توظيف الموروث الشعبي في الخطاب االشهاري المرئي المغاربي 

مقاربة سيميائية (الجزائر ، المغرب ، تونس 
28/04/2011محمد عيالنالنقد واألدب

دراسة تحليلية / حضور الموت في شعر السياب وخليل حاوي ميلود قيدوم18
وموازنة

12/05/2011بوجمعة بوبعيوأدب

من خالل كتابو  ( ه 316. ت )المنهج اللغوي عند ابن سراج رشيد سهلي19
األصول في النحو

26/05/2011بلقاسم بلعرجلغة

الطاىر بومزبر20
دراسة تقابلية / جدلية البنية والوظيفة في النحو العربي القديم 
مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة

10/12/2011رابح بوحوشأدب

15/04/2012بشير ابريراللغة و االدب العربي دراسة تداولية1997/2004الخطاب السياسي الجزائري راضية بوبكري21

07/05/2012عبد المجيد حنوناالدبية{مقاربة نقدية اسطورية}االسطورة في الرواية الجزائرية منصوري عبد الحليم22

سعيدة زيغد23
نمادج " استثمار نظرية النحو الوظبفي في تحليل الخطاب الحواري

"من مسرح توفيق الحكيم
05/06/2012سعيدة كحيلاللغوية

بنية اللعة الشعرية في ديوان الصيب والجهام والماصي والكهام محمد الهادي عطوي24
للسان بن الدين بن الخطيب

13/06/2012رابح بوحوشاللغوية

01/07/2012الطاىر رواينيةاالدبيةالتجريب في الرواية العربية الجزائريةنوال بومعزة25

العياشي عميار26
المرجعيات اللسانية و الفكرية في المنظومة التربوية الجديدة الطور 

االول من التعليم االبتدائي نمودجا  دراسة لسانية تربوية
23/10/2012رابح بوحوشاللغوية



16/12/2012محمد خانالعويةسيميائية الخطاب الشعري عند ابن الفارضنورة جبلي27

29/04/2013بشير ابريرلسانيات وتحليل الخطاب-دراسة في الحجاج ووسائل االقناع-لغة الخطاب االشهاري وفاء صبحي28

الرؤيا والتشكيل في ديوان -جدليات النص الشعري عند ادونيس عبد الحميد شكيل29
التحوالت والهجرة في اقاليم النهار والليل

22/05/2013الطاىر رواينيةاللغوية

02/06/2013مختار نويواتاللسانيات-دراسة في منهجية التطور-تجديد المعجم االلغوي العربي احمد حابس30

اصولو،مفاىيمو،واجراءتو عبد الرحمان : الخطاب اللساني المغاربييوسف منصر31
-عبد السالم المسدي ،عبد القادر الفاسي القهري-الحاج صالح 

18/06/2013بشير ابريراللغوية

19/06/2103رابح بوحوشاللغويةالنظرية التوليدية التحويلية واثرىا في البحث اللساني اللغوي العربيعبد السالم شقروش32

07/08/2013الطاىر رواينيةادب عربيجدليات التفاعل النصي بين الف ليلة وليلة والرواية العربية المعاصرةنجاة عرب الشعبة33

اسماعيل مغمولي34
التراكيب اللغوية وخصائصها البالغية في ديوان زىير بن ابي 

-سلمى
17/02/2014بلقاسم بلعرجلعة

دراسة سوسيو -النمودج االشكالي في روايات عبد اهلل العرويمولدي بشينية35
-نصية

27/02/2014صالح ولعةادب

12/03/2014بشير كحيللغةدراسة اسلوبية بنيوية-ديوان كعب بن زىيرالطيب جبايلي36

عزوز زرقان37
دراسة اسلوبية للشعراء -بني االحمر-الشعر االندلسي في عصر 

الثامنة
19/06/2014سعد بوفالقةاالدب

دراسة تحلياية -تعليم النحو والصرف في الجامعة الجزائرية عبد الحميد عليوة38
-تقويمية

02/07/2014بلقاسم بلعرجاللسانيات التطبيقية

02/07/2014بلقاسم بلعرجاللسانيات العامة-دراسة اسلوبية-الخطب السياسية في العصر االمويعقيلة عليوة باشا39

06/07/2014الطاىر رواينيةالسردياتالبنية السردية في الف ليلة وليلةفوزية قفصي40

14/01/2015زىية مرابطاللغةبالغة العدول في ديوان ابن الظهير االربليفوزية عساسلة41



في )البنية الصرفية و داللتها في الصحيح من االحاديث القدسية بوعنيبة سفيان42
(صحيح البخاري

15/01/2015بلقاسم بلعرجاللغة

-السينمائية الفرنسية وتطبيقاتها في النقد االدبي المغاربي المعاصر فتيحة سريدي43
سينمائية الداللة نمودجا

18/01/2015الطاىر رواينيةادب

فوضى /داكرة الجسد"شعرية التناص عند احالم مستغانمي الثالثية عثمان رواق44
"نمودجا (عابر سرير/الحواس

21/01/2015بوجمعة بوبعيوادب

11/06/2015رابح بوحوشاللسانياتخصائص االسلوي في شعر الزمخشرياحمد الشريف شطراح45

عبد الرحمان مشنتل46
سيف الدين االمدي وجهوده في الدرس اللغوي من خالل  

"االحكام في اصول األحكام 
11/06/2015محمد خاناللسانيات

بنية الخطاب الشعري عند احمد عبد المعطي حجازيدراسة لسانية ياسين سرايعية47
"نصية

15/06/2015شريف بوشحداناللسانيات

االسس اللعوية في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور مقاربة عيسى مومني48
"لسانية نصية

03/09/2015محمد كراكبياللسانيات

محمد سيف االسالم 49
بوفالقة

15/09/2015محمد اسلوغةالشعريات وقضايا النص االدبيالثابت و المتحول في النص الشعري

28/10/2015بوجمعة بوبعيوادب عربيالصراع بين القديم والجديد في النقد االدبي العربي الحديثعلي جعفري50

25/11/2015رابح بوحوشاللسانياتاتجاىات البحث اللساني في جامعة عنابةنسيمة قطاف51
26/11/2015بشير ابريراللسانياتتعليمية اللغات في الوطن العربي بين التنظير والتطبيقلطيفة ىباشي52

مقاربة )1988/2003اشكالية الخطاب الروائي في الجزائر احسن بوعقدية53
بوجمعة  االدب العربي (سوسيو نصية

06/12/2015الشريف بوشحدانالسانيات

07/12/2015بوجمعة بوبعيوادب حديث معاصراالعمال الكاملة نمودجا-سيميولوجيا الخطاب في شعر نزار قياني سكينة زواغي54

13/12/2015صالح ولعةادب حديث معاصرالرواية الجزائرية واشكالية المرجع ،قراءة في ظاىرة المثاقفةزىرة خفيف55

مليك جوادي56
صناعة معاجم االطفال بالمغرب العربي و مساىمتها في تعليمية 

بشير  اللسانيات اللغة العربية
21/06/2015 ابرير

 

06/01/2016صالح ولعةاالدب العربي



07/01/2016بوجمعة بوبعيواالدب العربيالعجائبية في سيرة سيف بن دي يزنعبد المجيد بدراوي57

رابح  اللسانيات شعر خليل حاويعبد السالم جغدير58
14/01/2016 بوحوش

14/01/2016بلقاسم بلعرجاللسانيات

العصر الجاىلي و -الصورة الشعرية عند شعراء المدينة المنورة كبلوتي قندوز59
صدر االسالم

21/010/2016سعيدة كحيلاللغة

10/02/2016رابح بوحوشاللسانياتاالسلوب في ديوان ليلى االخيليةوردة بويران60

متاىات النص وجدلية الخطابات في رسالة الصاىل و الشاحج امال فرفار61
البي العالء المعري

18/02/2016عبد المجيد حنونتحليل الخطاب

25/02/2016بشير ابريرلسانيات تطبيقيةاساليب التقويم في تدريس اللغة العربية ف يمراحل التعليم العام في الجزائرالطاىر بلعز62
02/03/2016بشير ابريرتحليل الخطاباسس تحليل الخطاب في الرسالة اللشائعيةقرواش ربيعة63

06/04/2016بلقاسم بلعرجلسانياتالمنهج اللغوي في تفسير محمد متولي الشعراويمحمد جاىمي64

بالغة الخطاب الحجامي في الشعر االموي دراسة في شعر جرير السبتي سلطاني65
و الكميت و الطرماح

17/04/2016محمد بلواىمتحليل الخطاب

31/05/2016الطاىر رواينيةادب حديث معاصراشتغال الترات في الكتابة الروائية عند صالح الدين بوجاهمسعودة قطش66

12/05/2016الطاىر رواينيةالشعرياتكيمياء الخيال واالبداع الخيالي في الشعر العربيالسعيد مومني67

17/05/2016الطاىر رواينيةالسرديات-نمادج مختارة-شعرية خطاب المستنسخات في الرواية الجزائرية نعيمة بوسكين68

18/05/2016عبد المجيد حنونادب مقارنتاتير المقامة العربية في المقامة العبرية االندلسيةامينة بوكيل69
اليديولوجيا االسالمية في االدب العربي المعاصر روايات نجيب مداني زيقم70

الكيالني نمودجا
18/05/2016بوجمعة بوبعيواالدب العربي المعاصر

05/06/2016الطاىر رواينيةاالدب العربي المعاصردراسة االقات و التفاعالت النصية-الرواية المغاربية و الترات صبرينة بوسحابة71

دراسة تاصيلية -التداوالت في الترات اللغوي العربي القديم عبد الحق سوداني72
دراسة تطبيقية في التفسير الكبير -"تحليليىة لظاىرة التخاطب

20/06/2016علي خفيفلسانيات الخطاب

االتجاىات اللغوية عند المفسرين القدامى دراسة تاصيلية نقدية في عمار قرفي73
ضوء تحليل الخطاب المعتزلة نمودجا

10/07/2016علي خفيفتحليل الخطاب

دراسة اسلوبية -بنية اللغة الشعرية في ديوان حسان بن تابت يحيى دعاس74
احصائية ايقاعية

10/07/2016بلقاسم بلعرجاللسانيات



ىشام فروم75
-الحجاج في كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي 

نمودجا-المنتوري العربي النوري -دراسة في وسائل االقناع 
19/07/2016علي خفيفتحليل الخطاب

العصر -استراتيجيات الخطاب االداري في الرسائل الديوانية فريدة لعبيدي76
-العباسي نمودجا

20/10/2016رشيد شعالللسانيات و تحليل الخطاب

دراسة -الصواب اللعوي في اصالح المنطق البن السكيت الطاىر نعيجة77
-معجمية داللية

03/11/2016الشريف بوشحداناللسانيات

صاير كنوز78
التعليم الوظيفي و اتره في اكساب مهارات التعبير من خالل كتب 

اللغة العربية بالتعليم ما قيل الجامعي
10/11/2016بشير ابريرتعليمية اللغات

17/11/2016مختار نويواتاالدب الهامشيديوان ابن سنان الخفاجي بين المتن و الهامش دراسة سينيمائيةعبد الرزاق بوقطوش79

23/11/2016رشيد شعاللاللسانيات و تحليل الخطاب-*دراسة نحوية نصية-االنشاق اللسانية في ديوان ابراىيم ناجي حدة روابحية80

التعليم التانوي -اشكالية المصطلح المعرفي في الخطاب التربوي صالح طواىري81
-نمودجا

01/12/2016كمال عطابعلوم اللسان

07/12/2016بلقاسم بلعرجاللسانيات و تحليل الخطاب-دراسة في سنن ابي داود-تداولية السؤال في الحديت النبوي وليد بركاني82

08/12/2016عمر لحسنالسانيات العربيةالبحث الداللي عند العرب بين القديم والحديثسارة بن جعفر83

05/01/2017بوجمعة بوبعيوادب حديتالموروت التقافي في شعر صالح عبد الصابوروريدة ربعاني84

دراسة في نمادج روائية -الرواية في الجزائر و النقد التقافي نعيمة دبار85
-مختارة

10/01/2017صالح ولعةتحليل الخطاب

11/01/2017عمر لحسنالسانيات العربيةاثر المستشرقين الفرنسيين في الدرس اللساني العربي الحديثنصيرة غقاقلية86

مقاربة لتعليمية االبنية الصرفية العربية باستثمار الحاسوب للمرحلة جميلة غريب87
المتوسطة

12/01/2017خليفة صحراوياللسانيات و تطبيقاتها

اتر اللسانيات التربوية في تعليمية علوم اللغة بالمدرسة التانوية محمد ىادف88
الجزائرية

16/01/2017محمد كراكبياللسانيات

تعليمة االداء الصوتي للغة العربية من خالل اليات احكام التجويد نعيمة كناز89
دراسة مخبرية ميدانية-

19/01/2017خليفة صحراوياللسانيات وتطبيقاتها



عبد الغني بن احمد90
دراسة في المنجز -النص والسياق من النسقية الى الوظائفية 

اللساني العربي
20/01/2017كمال عطاباللسانيات العربية

25/01/2017محمد كراكبياللسانيات العامةالبنى التركيبية و دالالتها في شعر المعلقاتجيهان بلمولود91

09/02/2017بوجمعة بوبعيوادب عربيمقاربة سوسيو نصية لرسائل عبد الحميد الكاتبحياة زروال92

عبد الحكيم سحالية93
دراسة في روايتي عابر -تداولية افعال الكالم عند احالم مستغانمي 
سرير و نسيان كوم

12/02/2017الطاىر رواينيةاللسانيات

دراسة لسانية تداولية لنصوص من صحف -لغة الخطاب االعالمي ىشام صويلح94
جزائرية

21/02/2017بشير ابريرتحليل الخطاب

دراسة في النسقين التقافي و -الحرب في عالم حنا مينو الروائي سميرة بوقرة95
الجمالي

02/03/2017عمار رجالتحليل الخطاب

عماد شارف96
فلسفة الرفض في الخطاب النقدي الحداتي بحت في جدلية النقد 

دراسة لنمادج نقدية مختارة-و التقافة 
09/03/2017بوجمعة بوبعيونقد حديت ومعاصر

12/04/2017سعيدة كحيلاللسانيات و تطبيقاتهادراسة في الصطالح والتعريف-المصطلح الصوتي في المعاجم اللسانية العربيةعبد الغني بن صولة97

27/04/2017الطاىر رواينيةاالدبيةالحكاية الخرافية في الشرق الجزائري دراسة سيميائية سرديةعبد الكريم رويبي98

رتيبة محمدة بولوداني99
المدرسة العليا -تلقي النص الشعري في المرحلة الجامعية 

نمودجا-لالساتدة قسنطينة 
09/05/2017الطاىر رواينيةاللسانيات

11/05/2017كمال عطاباللسانيات العربيةمنهج الفارابي في ديوان االدبنسيمة بومحديو100

25/05/2017صالح ولعةادباشكالية التلقي في شعر احمد قران الزىراني مقاربة تاويليةسميحة عباس101

التطور الداللي في الحديث النبوي الشريف من خالل صحيح قدور كحالة102
-دراسة تطبيقية-مسلم 

25/05/2017رابح بوحوشلغة

اشعار الشعراء الجاىليين -البنية االسطورية في الشعر الجاىلي عاشور بارودي103
نمودجا-الستة للشنتمري 

25/05/2017سعد بوفالقةادب

08/06/2017الطاىر رواينيةاللسانياتشعرية الخطاب الروائي في اعمال ابراىيم سعديسهام داودي104



صنع اهلل -التفاعل الحضاري بين الشرق والغرب في روايات عائشة لكحل105
-دراسة سوسيو نصية- ابراىيم

02/07/2017عمار رجالاالدب العام و المقارن

نادية موات106
االقتباس :العالمة المسرحية بين النسق اللفظي و النسق البصري 

الشهداء يعودون ىدا االسبوع وعروضها نمودجا- وفاعلية التخويل
29/06/2017الطاىر رواينيةاالدبية

04/07/2017صالح ولعةادب حديتالمتخيل الصحراوي في روايات عبد الرحمن منيفجنات زراد107

06/07/2017الطاىر رواينيةاللسانيات و تحليل الخطابدراسة نصية انترولوجية- حمزة العرب -سيرة االمير حمزة البهلوان عائشة راشدي108

فريدة مرايحية109
االسس اللسانية لبناء معجم تحليلي متخصص المعجم القانوني 

انمودجا
10/07/2017خليفة صحراوياللسانيات وتطبيقاتها

10/07/2017صالح ولعةاالدب العام و المقارنالرواية العربية و الرقابة دراسة لنمادح مختارة من الروايات الممنوعةسهيلة سبتي110

11/07/2017صالح ولعةاالدب العام و المقارنالرواية الجزائرية ومعالم الهوية الوطنيةليلى تحري111

تضافر اللسانية في بناء ملكة تحليل النصوص لدى الطلبة سمية ابرير112
الجامعييين

11/07/2017محمد صارياللسانبات

تشاكل خطابي الرواية والصور عند احالم مستغانمي و كلود سهام بودروعة113
دراسة سينيمائية مقارنة-سيمون 

12/07/2017سعيدة كحيلاالدبية

13/07/2017سامية عليويالنقد وتحلي الخطابخصائص الخطاب بين االدب والفلسفة عند زكي نجيب محمودخضرة حمراوي114

صورة العربي في مرايا النصوص المترجمة الى اللغة الفرنسية فطيمة ليتيم115
نصوص مختارة لالديب نجيب محفوظ:

18/07/2017الطاىر رواينيةادب مقارن

07/09/2017محمد كراكبينحوانماط التركيب في ديوان حافظ ابراىيممحمد الطاىر شينون116

دراسة موضوعاتية -المشهد المائي في االبداع الروائي الجزائري سامية يحياوي117
في نمادج مختارة

07/09/2017نظيرة الكنزاالدب المقارن

02/11/2017زىية مرابطاللسانيات العربيةدراسة اسلوبية-العدول في المدائح النبوية غنية بوحوية118

دراسة -انماط التشكيل اللغوي في شعر ابن ىاني االندلسي صويلح قاشي119
لسانية نصية

05/12/2017محمد كراكبيلسانيات النص



دراسة في -الواقع و االفاق-االدب التفاعلي في الوطن العربي ايمان العامري120
نمادج مختارة

07/12/2017صالح ولعةاالدب العام

10/01/2018بوجمعة بوبعيوالنقد المعاصرالتناص في ادب مارون عبودلخضر تبيت121

14/01/2018السعيد بوسقطةادب جزائريدراسة موضوعاتية-التجربة الروائية عند بشير مفتي سامية غشير122

شادية بن يحيى123
دراسة نفسية -جماليات القبح الفني في الرواية العربية المعاصرة 

في نمادج مختارة
15/01/2018صالح ولعةاالدب العام

سهام رابح124
دراسة نصية اجتماعية -المكونات االمازيغية في الرواية المغاربية 
في نمادج مختارة

18/01/2018صالح ولعةتحليل الخطاب

دلولة خلدون125
مناىج تعليم العربية بالمرحلة المتوسطة بين البعدين الشكلي 

دراسة نقدية تقويمية-اللفظي و الوظيفي التداولي 
07/02/2018الشريف بوشحداناللسانيات و التعليمة

ىبة خياري126
الخطاب اللساني العربي الحديث بين التراث والحداثة المرجعيات 

الفكرية و المماراسات التطبيقية
08/02/2018بشير ابريراللسانيات و التراث اللغوي

08/02/2018عمر لحسناللسانيات و التراث اللغويالتوليد اللغوي في معجم المحيط لبطرس البستانيسميرة دين127

قراءة في االنساق اللسانية -خطاب الصورة في الرواية المغاربية عقيلة شنيقل128
الثقافية

18/04/2018بشير ابريرنقد وتحليل الخطاب

وردة حالسي129
- بين النص والعرض 2014-2004المسرح الجزائري المعاصر 

دراسة سيميائية في نمادج مختارة
03/05/2018مختار نويواتاالدب التمثيلي



مسعود شريط130
الترجمات العربية لكتاب سوسير دراسة تحليلية نقدية للمصطلح 

اللساني و الملفوظ العلمي
07/05/2018الشريف بوشحداناللسانيات التطبيقية

زىير بوخيار131
دراسة لسانية -لغة الطفل وثقافتو في وسائل االعالم العربي 

اجتماعية لنمادج مختارة
08/05/2018بشير ابريراللسانيات التطبيقية

ماجدة فارح132
دراسة في -ه538-الفائق في غريب الحديث للزممخشري 

-نمادج مختارة
13/05/2018بلقاسم بلعرجاللسانيات

18/05/2018عبد الحق منصور بوناباالدب العام و المقارنقضايا ما بعد الكولونيالية في الرواية العربية المعاصرةيمينة ساليمية133

فتيحة بركات134
دراسة ثقافية في نمادج مختارة من رواية -الرواية والتقاليد اللغوية 

الصحراء
19/06/2018الطاىر رواينيةاالدبية

امال بوشحدان135
انفع الوسائل الى ابدع -خصائص التشكيل اللغوي في كتاب 
ه963-ه867-الرسائل لعبد الرحيم العباسي 

20/06/2018محمد كراكبيلسانيات

صورية داودي136
تداخل االجناس في الرواية المغاربية المعاصرة المحكي الشعري 

نمودجا
20/06/2018الطاىر رواينيةالسرديلت

وفاء دبيش137
اليات الحجاج و سبل االقناع في كتاب االجوبة الفاخرة على 

-دراسة لسانية تداولية-االسئلة الفاجرة لالمام القرافي 
21/06/2018الشريف بوشحداناللسانيات وتحليل الخطاب

رضا جوامع138
-مناىج تدريس اللغة العربية في المنظومات التربوية المغاربية 

التعليم -دراسة تقويمية في ضوء اللسانيات وتعليمية اللغات 
الثانوي نمودجا

24/06/2018بشير ابريرتعليمية اللغات

28/06/2018عبد السالم شقروشدراسة في نقد النقدالنص القراني في ضوء تحليل الخطاب المعاصرمحمد الطاىر حمازة139

دراسة في -االسس المعرفية و المنهجية للظاىرة النحوية العربية ىدى زيام140
نمادج من المنجز اللساني المعاصر

08/07/2018بلقاسم بلعرجالنحو و اللسانيات

10/07/2018الطاىر رواينيةادب عربي حديث و معاصر-لمحمود درويش-مديح الظل العالي-المحكي الشعري في ديوان نسيمة ضاضي سيسطة141



11/07/2018مليكة بوراويعلوم اللسان العربيالنص الحجاجي في الطور المتوسط من التلقي الى االنتاجمسعودة الساكر142

اسيا بن عبدي143
قراءة على -الرواية المغاربية بين الميتاروائي و تفاعل الخطابات 

ضوء نظرية التلقي
15/07/2018الطاىر رواينيةادب عام ومقارن

دراسة -االنساق الثقافية في الرواية النسائية العربية المغاربية حميدة قادوم144
نمادج مختارة-سوسيو ثقافية

15/07/2018وردة معلمادب حديث ومعاصر

16/07/2018سليمة لوكامسردياتالتجريب في النقد الروائي المغاربيمنى مسعي145

دراسة في -الهوية في رواي السيرة الداتية االنثوية في الجزائرمبروكة حولي146
نمادج مختارة

18/07/2018نظيرة الكنزاالدب العام

19/07/2018الطاىر رواينيةادب عربي حديث و معاصرالرواية والتاريخ دراسة نصية لنمادج مختارة من الرواية الجزائريةحسيبة شكاط147

19/07/2018اسماعيل بن اصفيةادب حديثاالسطورة في مسرح سعد اهلل ونوسسميحة عساس148

التعريف في المعاجم العربية المعجم االحادي اللغة للناطقين بغير ريمة خليفي149
انمودجا-العربية 

23/07/2018سليمة بونعيجة راشدياللسانيات و تطبيقاتها

دالالت المفردات القرانية و اثرىا في شعر الشيعة العصر االموي علي حفظ اهلل150
انمودجا

23/07/2018عبد السالم شقروشعلوم اللسان

11/09/2018نظيرة الكنزاالدب العام والمقارناسس نظرية النقد الثقافي و تطبيقاتها في النقد العربي المعاصرطارق بوحالة151

17/09/2018علي خفيفاالدب العام والمقارنشعرية التعجيب في الف ليلة وليلةنجوى يوقدوم152

12/09/2018عبد المجيد حنوناالدب المقارندراسة موضوعاتية مقارنة-اسطورة المسخ في االدب العالمي ماجدة بن عميرة153

دراسة موضوعاتية في نمادج -صورة االنسان الجديد في الرواية فتيحة عاشوري154
مختارة

13/09/2018عبد المجيد حنوناالدب العالمي

22/11/2018محمد كراكبياالسلوبياتدراسة في التراكيب و دالللتها-البنى االسلوبية في ديوان التهامي سعاد بن مرابط155

اصولها -اللسانيات التراثية عند اللسانيين العرب المحدثين سامية بهلولي156
ومرجعاياتها

19/12/2018عبد السالم شقروشاللسانيات العربية


