الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عباس لغرور خنشلة
كلية اآلداب و اللغات

قسم اللغة و األدب العربـي

السنة الجامعية 2018/2017

الدورة :ماي 1028

تخصص  :أدب حديث
اسم ولقب الطالب

جدول برنامج مناقشات المذكرات ماستر1
عنوان المذكرة

المجنة المناقشة
رئيسا

اسيا بوعزيز

جماليات التناص في رواية الحب ليال في حضرة

د /عمر عيالن رئيسا

سمية عرجون

بنية الخطاب الشعري ديوان"عمى قيد الغضب" لعبد

د /مغشيش عبد المالك

أميرة نيشان

المغة الشعرية في الشعر الجزائري المعاصر

األعور الدجال " لعز الدين جالوجي

المالك بومنجل

ديوان"يوميات قمب" لسعد مردف أنموذجا

مشرفا
د /قري مجيد

مناقشا
مشرفا

ىومقر ار

د /قري مجيد مشرفا ىومقر ار

رئيسا

د /خميسي آدامي رئيسا

التاريخ

التوقيت

القاعة

أ /قواس نبيل

عضوا ممتحنا

د /شرفي شمس

2018/06/07

2018/06/03

10:00/09:00

12:00/11:00

32

32

الدين عضوا ممتحنا

د /مجيد قري مشرفا

د /ش .شمس الدين

مناقشا

2018/06/07

10:00/09:00

39

دنيازاد موساوي

صورة العرب في السينما الغربية "ممكة الصحراء

الياس بالع

سيمياء الخطاب البصري في الوصمة اإلشيارية المتمفزة

"أنمودجا

إشيار قيوة أروما أنمودجا

د /مغشيش عبد المالك
رئيسا

د /شرفي شمس الدين

مشرفا ىومقر ار

عضوا ممتحنا

د /شرفي شمس الدين

د /رقيق ميمود

مشرفا ىومقر ار

رئيسا

د /خميسي أدامي

2018/06/04

10:00/09:00

41

د /كمال طاىير

2018/06/04

12:00/11:00

39

عضوا ممتحنا

الويزة تعياط

شعرية قصيدة التوقيعة دراسة في أعمال عزالدين

د /فيصل حصيد

د /أدامي خميسي

أ /بوقممونة مصطفى

2018/06/03

10:00/09:00

42

امال بوعبيد

صورة المثقف في رواية "ريح يوسف" لمروائي عالوة

د /شرفي شمس الدين

د /ادامي خميسي

أ /طبيش حنينة

2018/06/03

11:00/10:00

42

الجازية بوزيان

الرواية العرفانية دراسة في بنيتيا وخطابيا التجريبي

د /قروي سميرة

د /أدامي خميسي

د /كمال طاىير

2018/06/03

12:00/11:00

41

نضال مصاص

العالقة بين لغة الشعر ولغة السينما ديوان "إلى السينما"

د /ختالة عبد الحميد

د /ىند بوعود

2018/06/03

12:00/11:00

42

راضية حباش

البنية الدالة في رواية "عازب حي المرجان " لربيعة

د /ختالة عبد الحميد

د /ىند بوعود

يسمينة معمم

خصائص الكتابة في المسرحية الشعرية مسرحية

أبوليوس ألحمد حمدي

د /رشيد بمعيفة

د /عبد الحميد ختالة

رئيسا

يسمينة فرحاتي

المرأة في السنما العربية فيمم "أريد حال"

د /شرفي شمس الدين

المناصرة الشعرية"ياعنب الخميل"أنمودجا

كوسة

"جبل قاف لعبد اإللو بن عرفة" أنمودجا

لمميس سعيدي أنموذجا

جمطي

رئيسا
رئيسا
رئيسا
رئيسا

رئيسا

رئيسا

عضوا ممتحنا

مشرفا ىومقر ار

عضوا ممتحنا

مشرفا ىومقر ار
مشرفا ىومقر ار
ىومقر ار

ىومقر ار

مشرفا ىومقر ار

د /نسيمة بن عباس

مشرفا ىومقر ار

عضوا ممتحنا
مشرفا

أ /لعور سييمة

عضوا ممتحنا
مشرفا

د /ايمان مالل

2018/06/03

13:00/12:00

40

عضوا ممتحنا

أ /ىشام تومي

2018/06/03

13:00/12:00

39

عضوا ممتحنا

أ /سكاي نبيمة

عضوا ممتحنا

2018/06/03

10:00/09:00

31

نوال بولبيير

البنية السردية في رواية "معزوفات العبور" لمعمر

د /رقيق ميمود

عبمة بن أونيس

الوجودية في السرد العربي الحديث رواية "السد" لمحمود

د /أدامي خميسي

د /سميرة قروي

امال زروال

رؤيا العالم في رواية "مسالك السراب" لجبايمي العياشي

د /عبد الحميد قبايمي

د /مقالتي فريدة

ليمى حقاص

شعرية النص التفاعمي (قصص مترابطة غرفة ومرايا)

امال زكراوي

االلتزام في رواية "الحي السفمي" لعبد الوىاب بن

عبد الحميم الصيفي

األنا و اآلخر في رواية "غربة الياسمين" لخولة حمدي

نعمة ىمامي

حجيج

المسعدي

مقاربة بنيوية تكوينية
لبيبة خمار

منصور

بنية الفضاء في رواية"  "4802حكاية العربي األخير
لـ :واسيني األعرج

نبيمة خمار

البنية العميقة في "وصية المعتوه كتاب الموتى ضد

األحياء" السماعيل يبرير

د /مغشيش عبد المالك

مشرفا ىومقر ار

رئيسا

ىومقر ار

رئيسا

رئيسا

د /سمية فالق

رئيسا

أ /بوقممونة مصطفى

رئيسا

د /ايمان مالل رئيسا
د /فالق سمية

رئيسا

د /نويوة عبد القادر

رئيسا

أ /قواس نبيل

مشرفا ىومقر ار

وسام رحالي

ابتسام فرحاتي

بنية الزمان والمكان في رواية "الطواف من القدوم الى

د /حنينة طبيش

د /بن عباس نسيمة

مشرفا ىومقر ار

مشرفا ومقرر

2018/06/03

12:00/11:00

2018/06/03

13:00/12:00

C 11
C9

2018/06/03

13:00/12:00

C 10

عضوا ممتحنا

عون سعاد مشرفا

د /رشيد بمعيفة

2018/06/03

13:00/12:00

42

عضوا ممتحنا

مشرفا ىومقر ار

دراسة سوسيو بنائية إلليادة الجزائر لمفدي زكرياء

الوداع" لجمال الغيطاني

أ /غنية بوساحية

أ /الياشمي قشيش

د /بن عباس نسيمة

رئيسا

عضوا ممتحنا

مشرفا ىومقر ار

ىومقر ار

أ/بوغقال نورة

أ /كريمة حجازي

د /عواطف سميماني

د /ميمود رقيق

عضوا ممتحنا

عضوا ممتحنا

مشرفا ىومقر ار

أ /فييمة حمداوي

رئيسا

مشرفا

د /قري مجيد

2018/06/07

11:00/10:00

39

أ /ايمان بوزيان

2018/06/04

14:00/13:00

30

أ /فييمة حمداوي

2018/06/04

14:00/13:00

42

2018/06/03

12:00/11:00

39

مناقشا
مشرفا

عضوا ممتحنا

أ /فييمة حمداوي

عضوا ممتحنا

أ /مرداسي ايمان

2018/06/03

11:00/10:00

31

عضوا ممتحنا

د /إيمان مالل

عضوا ممتحنا

2018/06/03

12:00/11:00

31

نعيمة مقداد

األدب التفاعمي في الوطن العربي القصيدة التفاعمية

سممى بوروبة

التيكم في رواية "صديقتي الييودية" لصبحي فحماوي

بحو رحيمة

اشتغال خطاب الذاكرة في رواية "حنا" لمحمد الباردي

مانع سارة

حضور الشعبي في المسرح العربي المعاصر-

محمد األمين

حائط المبكى لعز الدين جالوجي

د /حميد قبايمي

امال مقران

الخطاب السردي من الرواية الى السينما رواية" العجوز

د /ايمان مالل

د /سميرة قروي

عفاف بوزيان

سيميائية التناص في رواية " الغيث" لمحمد ساري

د /ميمود رقيق

أ /كريمة حجازي

ابتسام لحول

التحميل البنيوي لمخطاب السردي -رواية أين المفر"
لخولة حمدي

د /نويوة عبد القادر

د /فيصل حصيد

رئيسا

أحالم بوجاب اهلل

يق
التقنيات السردية في رواية "الظل المسجون –الطر ّ
لسميمان بوقرط

د /ايمان مالل

رئيسا

د /ىند بوعود

جمول فردوس

التناص في ديوان "أنطق عن اليوي "عبد اهلل حمادي

د /عالمة خذري

أ /نبيمة سكاي

فضالوي

أنمودجا

ا

مسرحية " :الفيل يا ممك الزمان" لسعد اهلل ونوس"

والبحر" الرنست ىمنغواي

د /سعاد عون
رئيسا

د /عمر عيالن رئيسا
د /عالمة خذري

رئيسا

د /سمية فالق رئيسا

رئيسا
رئيسا

رئيسا

د /ايمان مالل

ىومقرر

مشرفا

عضوا ممتحنا

د /سميماني عواطف

أ /قواس نبيل

د /طبيش حنينة

أ /ىشام تومي

مشرفا ىومقر ار

د /مقالتي فريدة

مشرفا ىومقر ار

مشرفا

2018/06/04

13:00/12:00

41

أ /قشيش الياشمي

عضوا ممتحنا

أ /سيام اوصيف

2018/06/03

11:00/10:00

2018/06/03

11:00/10:00

C 10
41

عضوا ممتحنا

أ  /مزيتي خميسة

مشرفا ىومقر ار

ىومقر ار

2018/06/03

10:00/09:00

C 10

عضوا ممتحنا

أ /وردة كبابي مشرفا ىومقر ار

ىومقر ار

2018/06/03

14:00/13:00

30

عضوا ممتحنا

د /عالمة خذري

ىومقر ار

أ /سيام أوصيف

2018/06/03

10:00/09:00

41

عضوا ممتحنا
مشرفا

أ /محجوبة معمري

2018/05/04

10:00/09:00

39

2018/06/03

10:00/09:00

39

عضوا ممتحنا
مشرفا

أ /غنية بوساحية

2018/06/04

10:00/09:00

32

عضوا ممتحنا
مشرفا

د /إيمان مالل

2018/06/03

11:00/10:00

C 11

رئيسا
سابق نجاة

الشرق والغرب في " مذكرات شاىد لمقرن لبن نبي"

محاولة في سمياء الثقافة

د /ايمان مالل رئيسا

ىومقر ار

عضوا ممتحنا

د /رقيق ميمود مشرفا

أ /سيام اوصيف

مناقشا

2018/06/04

11:00/10:00

32

