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 2017/2018

الدورة :ماي 1028

تخصص  :ادب قديم
اسم ولقب الطالب

عنوان المذكرة

حورية عباسي

بنية التشكيل األسموبي في شعر المتوكل الميثي

عباسي زينب

التعبير الدرامي في شعر الصعاليك

غنيمة فييمة

المثاقفة في أدب الرحمة مدونو

غزالي خديجة

صورة المكان في شعر المتنبئ

باديس أحالم

الصورة الشعرية عند كعب بن زىير بين الجاىمية

المجنة المناقشة
رئيسا

واألسالم( نماذج شعرية تطبيقية)

أ /مسعودي سارة رئيسا
د/طاىير كمال رئيسا

د /رواق حورية رئيسا

د /رواق حورية رئيسا

د /غنيمي الوردي رئيسا

التاريخ

مشرفا

مناقشا

أ /تومي ىشام مشرفا

أ /سييمة لعور عضوا

د/قبايمي ع الحميد مشرفا

.بوغقال نوره عضوا

ومقر ار

ومقر ار

د /غنيمي الوردي مشرفا
ومقر ار

مناقشا
مناقشا

أ.قواس نبيل عضوا

د /مغشيش ع المالك

أ /خاليفي رشيد مشرفا

د/سميماني عواطف

ومقر ار

2012/00/04

/12:00

2012/00/04

2012/00/03

C 11

14:00

2012/00/04

عضوا مناقشا

عضوا مناقشا

/13:00
/10:00

مناقشا

أ.خاليفي رشيد

مشرفا ومقر ار

2012/00/03

التوقيت

القاعة

11:00
13:00

/13:00
14:00

/10:00
11:00

C 11
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محراب مريم

االغتراب المكاني في شعر الصعاليك

د/آدمي خميسي رئيسا

د /رواق حورية مشرفا

أ.بوشعشوعة رابح

غزال حياة

صورالتمرد في شعر الشنفرى

د/عون سعاد رئيسا

عزيزي سارة

صورة بقر الوحش في شعر لبيد

سماعمي نوارة

الشعر النسوي في العصر األموي ليمى االخيمية -

خاللفة حمزة

صورة المرأة في الموشحات األندلسية ابن عياد

زيناي خولة

اليوية واالنتماء في شعر الصعاليك

ومقر ار

عضوا مناقشا

2012/00/03

/13:00
14:00

د /سميماني عواطف

أ.خاليفي رشيد عضوا

2012/00/04

/10:00

د /كمال طاىير مشرفا

د/فالق سمية عضوا

2012/00/04

/13:00

د /مقالتي فريدة مشرفا

أ.خاليفي رشيد عضوا

2012/00/04

/11:00

د /عون سعاد مشرفا

 /سميماني عواطف

2012/00/04

/11:00

د/آدمي خميسي مشرفا

أ .بوقممونة مصطفى

04/06/2018

/13:00

لعور زبيدة

إستراتجية الحجاج في خطب أبي بكر

د/بوشعشوعة رابح رئيسا

د/بمعيفة رشيد مشرفا

د/سميماني عواطف

2012/00/04

/12:00

بركان الخامسة

بنية الخطاب الشعري في المية أبن شرف القيرواني

د /غنيمي الوردي رئيسا

د /قبايمي ع الحميد

د /مصاص جمعة

ميداوي نور اليدى

بالغة التشبيو في خطب عمي بن أبي طالب

د /مقالتي فريدة رئيسا

دا طبيش حنينة مشرفا

ليتيم آمال

الخيمة في الشعر الجاىمي

زيدي خولو

فن الوصايا دراسة في مكوناتيا الفنية

مرير نورة

صورة الوفاء في شعر والدة بنت المستكفي

مفتاح صورية

االلتزام في شعر حسان بن ثابت

أنموذجا
أنموذجا

د /بمعيفة رشيد رئيسا

د /بوعود ىند رئيسا
أ /سييمة لعور رئيسا
د /مغشيش ع المالك رئيسا

مشرفا ومقر ار
ومقر ار
ومقر ار
ومقر ار

ومقرر

ومقر ار

مشرفا ومقر ار
ومقر ار

د /طبيش حنيمة مشرفا

مناقشا
مناقشا
مناقشا

عضوا مناقشا
عضوا مناقشا

عضوا مناقش
عضوا مناقشا

أ.مزيتي خميسة
عضوا مناقشا

أ.قواس نبيل عضوا

2012/00/03
2012/00/04
2012/00/03

د/طاىيركمال رئيسا

ومقر ار

د /طبيش حنينة رئيسا

د /عون سعاد مشرفا

أ.مسعوذي نصيرة

د/قبايمي ع الحميد رئيسا

د /رواق حورية مشرفا

د /سميماني عواطف

2012/00/04

د/رواق حورية رئيسا

د /خذري عالمة مشرفا

أ لعور سييمة عضوا

2012/00/04

ومقر ار
ومقر ار

ومقرر

عضوا مناقشا
مناقشا

C9

11:00

C9

14:00

C9

12:00

C 10

12:00

C 10

14:00

C9

13:00

/13:00

32

/13:00

32

14:00
14:00

/13:00
14:00

C 10

2012/00/04

/13:00

C 12

/00:00
/10:00

مناقشا

عضوا مناقشا

C9

14:00

C 12

10:00
11:00

C 10

مريم قسام

صورة الميل في معمقتي إمرئ القيس والنابغة

عريف ياسمين

الجراوي الشعر العقدي في عيد الموحدين -مدونو-

شمتيت سميمة

صورة الممدوح في شعر أبي عباس الجراوي

برباش حنان

الصورة الحسية في شعر عنترة

عباسي أحالم

الرؤية التراجيدية في شعر الصعاليك

عباسي سمراء

القيم الروحية في شعر عروة بن الورد

موساوي سارة

التناص في خطب القاضي عياض

رميمي ىشام

شعر السجون عند المعتمد بن عباد -دراسة فنية

عتور سامية

العجائيبة في رحمة أبي حامد الغرناطي

د/غنيمي الوردي رئيسا

د /بوعود ىند رئيسا

د /مقالتي فريدة رئيسا

د/قبايمي ع الحميد رئيسا

د /مجيد قري رئيسا

د /رواق حورية رئيسا

د /قبايمي ع الحميد

رئيسا

د /رواق حورية رئيسا

د/طبيش حنينة رئيسا

د /قبايمي ع الحميد مشرفا
ومقر ار

د /غنيمي الوردي مشرفا
ومقر ار

د /غنيمي الوردي مشرفا
ومقر ار

د/مغشيش ع المالك

مشرفا ومقر ار

د/بمعيفة مشرفا ومقر ار
د /سميماني عواطف

مشرفا ومقر ار

د /رواق حورية مشرفا
ومقر ار

د /مصاص جمعة مشرفا
ومقر ار

د /فالق سمية مشرفا
ومقر ار

أ.حجازي كريمة

2012/00/07

عضوا مناقشا

أ.يممولي حكيمة

2012/00/07

عضوا مناقشا

أ .بوساحية عضوا

2012/00/04

مناقش

أ.حجازي كريمة

2012/00/04

عضوا مناقشا

د /عبد القادر نويوة
عضوا مناقش

د /مصاص جمعة

2012/00/04
2012/04/03

عضوا مناقشا

أ .تومي ىشام عضوا

2012/00/04

مناقشا

د/مقالتي فريدة عضوا

2012/00/03

مناقش

أ.كبابي وردة عضوا
مناقش

2012/00/03

/10:00
11:00

/13:00
14:00

/13:00

42

30

C 11

14:00

/12:00

C 10

13:00

/12:00

C 11

13:00

/13:00
14:00

/11:00

30

C 12

12:00

/11:00
12:00

/12:00
13:00

40
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