الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عباس لغرور خنشلة
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الدورة :جوان 8102

تخصص  :آداب أجنبية وأدب مقارن

المجنة المناقشة

اسم ولقب الطالب

عنوان المذكرة

وردة حكار

صورة الشرق في أدب الرحمة  -رحمة األمير رودلف

أ.د يوسف األطرش
رئيسا

الفمسفة الوجودية في رواية الغثيان لجان بول سارتر

د حىرٌت رواق رئٍظا

أ.د عمر عيالن
مشرفا ومقررا

د /يوسف األطرش رئيسا

د /عمر عيالن مشرفا

جبالوي وفاء

أنموذجا-

زىرة ساحمي

المرأة في األدب الفرنسي – رواية المرأة المصموبة

بوعتروس أميرة

صورةاآلخر في رحمة نيكوس كازانتزكيس إلى مصر

سكور حفيظة

لجمبيرت سينويو -

المرأة بين سيمون دي بوفوار ومميكة مقدم

التاريخ

رئيسا

مشرفا

مناقشا

أ.د عمز عٍالن
مؼزفا وممزرا

أ .إنهاو ػادر
عضىا ممتحىا
أ .رػٍد
خالٌفً عضىا
ممتحىا
أ /فوزي نجار

2018/06/04

أ .طارة مظعىدي
عضىا ممتحىا

2018/06/05

أ.د فٍصم حصٍد
رئٍظا
د .انىردي غىٍمً
رئٍظا

أ.د ٌىطف األطزع
مؼزفا
أ.د ٌىطف األطزع أ .فىسي وجار
عضىا ممتحىا
مؼزفا وممزرا
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2018/06/007
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40
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مسرح الالمعقول وأثره في المسرح العربي -مسرحية

بن جبار منى

الكراسي ليوجين يونيسكو ومسرحية مساف ار ليل لصالح

فاطمة صحراوي

الرواية البوليسية – الرمز المفقود لدان براون أنموذجا -

فوزية عنصل

صورة الزنجي في حكايات ألف ليمة وليمة

زروالي عفاف

عبد الصبور عينة

بنية العجائبي في رواية "سيد الخواتيم" لجون .ر.
تولكين

أ.د ٌىطف األطزع أ .وردة كبابً
د .طعاد عىن رئٍظا
عضىا ممتحىا
مؼزفا وممزرا
د .إٌمان مالل
رئٍظا

أ.د ٌىطف االطزع
مؼزفا وممزرا

أ.د فٍصم حصٍد
رئٍظا
د .نسيبة مساعدية
رئيسا

د .طمٍت فانك
مؼزفا وممزرا
د .طمٍت فانك
مؼزفا وممزرا

بين رواية "الجحيم" لدان براون و"الكوميديا اإلليية"

د .عىاطف طهٍماوً
رئٍظا

د .طمٍت فانك
مؼزفا وممزرا

إشكالية اليوية في األدب اإلفريقي الحديث – إيمي

د .عانمت خذري
رئٍظا

د .طمٍزة لزوي
مؼزفا وممزرا

آسيا بوذراع

الواقعية في الرواية اإليطالية الحديثة – رواية "لو أن

د .مٍهىد رلٍك
رئٍظا

د .وظٍبت مظاعدٌت
مؼزفا وممزرا

إيكن وىيبة

تجميات الثقافة الشرقية في الشعر الروسي – قصائد

د .خمٍظً آدامً
رئٍظا

د .ػمض اندٌه
ػزفً مؼزفا
وممزرا

حصاد عايدة

أسئمة المون والثقافة – دراسة مقارنة في األدب الزنجي-

د .طمٍزة لزوي
رئٍظا

د .خمٍظً أدامً
مؼزفا وممزرا

طيبة نور اليدى

كالسيكية في مسرحية السيد لـ :كورنى

تمية عفاف

الرواية االجتماعية – جودت بيك وأبناؤه ألوىان باموق

جفالي فوزية
وداد شناق

لدانتي ألغيري – دراسة مقارنة -
سيزر وولي سوينكا أنموذجا-

مساف ار في ليمة شتاء" إليطالو كالفينو

شرقية اللكسندر بوشكين أنموذجا –

د .انىردي
غىٍمً عضىا
ممتحىا
د .هىد بىعىد
عضىا ممتحىا
أ .إٌمان
مزداطً عضىا
ممتحىا
أ .مصطفى
بىلهمىوت عضىا
ممتحىا
د .هىد بىعىد
عضىا ممتحىا
أ .خمٍظت
مشٌتً عضىا
ممتحىا
د.عبد انمادر
وىٌىة عضىا
ممتحىا
د .عانمت
خذري عضىا
ممتحىا

د .إٌمان مالل
د .عبد انحمٍد
د .وىٌىة عبد انمادر
ختانت مؼزفا وممزرا عضىا ممتحىا
رئٍظا
أ .وبٍهت طكاي
د .كمال طاهٍز
د .طمٍزة لزوي
عضىا ممتحىا
مؼزفا وممزرا
رئٍظا
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أنموذجا -
بريك راضية
مزواط اليام

عروف لميس

بوروبة المية
صالحي سعيدة
سممى بوشريط

منصوري مريم

بومعراف تبرة
ليتيم حنان

عابدي سمية
نذير بيبي

السخرية في األدب األمريكي – رواية مغامرات ىكمبيري
فين" لمارك توين أنموذجا–

السيرة الذاتية في رواية "أن تق أر لوليتا في طيران "
آلذار نفيسي

الخيال والواقع في األدب االيطالي – رواية كنا نخطو
عمى األرض بخفة" لسيرجو اتسيني أنموذجا -

10:00

د .عىاطف طهٍماوً أ .طارة مظعىدي
مؼزفا وممزرا
رئٍظا
د .ممالتً فزٌدة
رئٍظا
د .مجٍد لزي رئٍظا

أ .وردة كبابً
مؼزفا وممزرا
د .عبد انمانك
مغؼٍغ مؼزفا
وممزرا
أ .نبيلة سكاي
مشرفا ومقررا

السخرية في رواية خالي العزيز نابميون اليرج بزشك

د .إٌمان مالل
رئٍظا

الرواية الجديدة رواية "المماحي" ألالن روب غرييو

د .حىٍىت طبٍغ
رئٍظا

د .طمٍزة لزوي
مؼزفا وممزرا

تيمة الحب والحرب في رواية الحرب والسمم لتولستوي

د /سميرة قروي رئيسا

د /مجيد قري مشرفا

زاده

أنموذجا

تيار الوعي في "الصخب والعنف" لوليم فوكنر و"نجمة"
لكاتب يسين-

المكون السردي في رواية "األسرة" لباجين-

األسطورة عند جان بول سارتر في مسرحية "الذباب"
الخوف والمغامرة في رواية الضفدع الناري ل ج .ك.
مايكمز

أدب الحرب في الرواية األوروبية – أزىار عباد الشمس

أ .ػادر إنهاو
عضىا ممتحىا
أ .انهاػمً
لؼٍغ عضىا
ممتحىا
أ .محبىبت
معمزي عضىا
ممتحىا
أ .وصٍزة
مظعىدي عضىا
ممتحىا
أ .وبٍهت طكاي
عضىا ممتحىا
أ /نبيمة سكاي مناقشا

أ .بوزيان إيمان
د .وظٍبت
أ.د .عمز عٍالن
مشرفا ومقررا
مظاعدٌت عضىا
رئٍظا
ممتحىا
أ .طهاو
د .مٍهىد رلٍك
د .وظٍبت مظاعدٌت
اوصٍف عضىا
مؼزفا وممزرا
رئٍظا
ممتحىا
أ .كزٌمت
د .وظٍمت به عباص د .عانمت خذري
حجاسي عضىا
مؼزفا وممزرا
رئٍظا
ممتحىا
د .مصاؽ جمعت أ .إنهاو ػادر
د .طمٍت فانك رئٍظا
عضىا ممتحىا
مؼزفا وممزرا
د .طمٍزة لزوي

د .حىرٌت رواق

د .بىػعؼىعت
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فارس عايب

ابتسام بعرة

العمياء أللبيرتو مينديس أنموذجا-

رئٍظا

مؼزفا وممزرا

المديح النبوي في إفريقيا  -قصيدة النبي ألمادو المين

د .ػمض اندٌه
ػزفً رئٍظا

د .حىٍىت طبٍغ
مؼزفا وممزرا

د .طعاد عىن
رئٍظا

د .انىردي غىٍمً
مؼزفا وممزر

سال أنموذجا -

أدب العبث عند غابرييل مارسال
أدب السجون في الشعر التركي الحديث "ديوان

د .طمٍزة لزوي
رئٍظا

د /عالمة خذري مشرفا

البعد الديني في مسرحية راسين -أتالي -أنموذجا

د .رػٍد بهعٍفت
رئٍظا

د .ختانت عبد
انحمٍد مؼزفا
وممزرا

شعرية الفضاء في رواية "اسم الوردة" ألمبرتو ايكو

د .طمٍت فانك رئٍظا

د .عىن طعاد
مؼزفا وممزرا

إبتسام جبايمي

األدب وجائزة نوبل

أ.د ٌىطف األطزع
رئٍظا

أ.د عمز عٍالن
مؼزفا وممزرا

خنانو رضوان

الشخصية الدرامية في تراجيديا ماكبت لـ ـ وليام شكسبير

أ /راضية سكاوي

عيادي رقية

الروائية فيرجينيا وولف السيدة داالوي نموذجا

أ.د ٌىطف األطزع
رئٍظا

شيراز حاجي
مريم حجمة
اليام تاللس

المنفيات" لناظم حكمت

أ /خاليفي رشيد
مشرفا ومقر ار
أ.د عمز عٍالن
مؼزفا وممزرا

عضىا ممتحىا

10:00

د .خمٍظً
أدامً عضىا
ممتحىا
أ .خالٌفً
رػٍد عضىا
ممتحىا

/12:00

أ /ايمان مرداسي
مناقشا

أ .وىرة
بىغمال عضىا
ممتحىا
أ .محجىبت
معمزي عضىا
ممتحىا
أ .خالٌفً
رػٍد عضىا
ممتحىا
ا /شادر إهلام عضوا
ممتحنا
أ .طارة
مظعىدي عضىا
ممتحىا
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2018/06/04
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