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 7102//7102

الدورة :جوان 7102

تخصص  :لسانيات عامة
اسم ولقب الطالب

عنوان المذكرة

اللجنة المناقشة
رئيسا

وفاء تىغاَى

لضايا انرعهيًيح انحذيثح في َظر اتٍ خهذوٌ يٍ
خالل انًمذيح

جغبوب رئيسا

يسرى ريم

أدواخ االذطاق في لصيذج انهًسيح انُثىيح ألحًذ
شىلي

قري عالية
رئيسا

أحالو ضاتك

يخارج حروف انعرتيح تيٍ اتٍ جُي واتٍ ضيُا

جًيهح تذغيى

يفهىو انجًهح في َظريح انُحى انىظيفي أحًذ
انًرىكم أًَىرجا

زوالري رئيطا

ضعيذاٌ كُسج

دور انرشريح في انصىذياخ انعرتيح اتٍ ضيُا

جغثىب رئيطا

خديش
رئيسا

مشرفا
قري عالية مشرفا

التاريخ

التوقيت

القاعة

مناقشا
8402/40/40

-40:44

92

8402/40/40

-40:44

92

8402/40/40

/40:44

03

جغثىب يشرفا

تىشًال
يُالشا

8402/40/40

/04:44

92

زوالري يشرفا

غمالهيح

8402/40/40

/00:44

92

جغبوب مشرفا
زوالري يشرفا

قيس مناقشا
تىشًال
يُالشا
غمالهيح
يُالشا

04:44
04:44
04:44
00:44

08:44

يُالشا

واتٍ انُفيص-أًَىرجا
رتاب شيحاوي

انذور انررتىي نهصىرج في انكراب انًذرضي (
انطُح انثانثح اترذائي –أًَىرجا)-

زوالري رئيطا

رحيًح خالف

أفعال انكالو في انخطاب انًطرحي انجسائريث(
ذحذيذ انًطرحيح)

زوالري رئيطا

عريفح ريضاَي

انميًح انرعثيريح نهصىخ دراضح دالنيح –في
يذوَح لصيذج ضايي في رثاء زوجره-

تحري رئيطا

تالع ضهيهح

لصيذج انهًسيح انُثىيح ألحًذ شىلي دراضح
دالنيح

يكرضي رئيطا

نيهح شرليح

يىلف عثذ انرحًٍ انحاج صانح يٍ انُظرياخ
انهطاَيح انغرتيح انحذيثح

تحري رئيطا

صاترج لرجىط

انحجاج في روايح وجهاٌ نعُماء واحذج لعبد
الكريم ناصف

يكرضي رئيطا

زهىج جريذي

عاشمح انهيم نُازن انًالئكح –دراضح دالنيح-

وداد خهيفي

انحمىل انذالنيح في لصيذج خطة انذكراذىريح
انًىزوَح نًحًذ درويش

عثهح تىضانى

دالنح انًفاعيم في ضىرج آل عًراٌ

درهى أييُح

االذطاق واالَطجاو في ثُائيح حطاٌ تٍ ثاتد

لري رئيطا
تحري رئيطا
يكرضي رئيطا
د /تحري
رئيطا

يكرضي يشرفا
جغبوب
مشرفا

ليص يُالشا
تىشًال
يُالشا

8402/40/47
8402/40/40

/08:44
00:44

/00:44
08:44

03
92

8402/40/40

/00:44

92

8402/40/47

-40:44

92

8402/40/47

/40:44

03

8402/40/47

/04:44

03

زوالري يشرفا

تىشًال
يُالشا

8402/40/40

/08:44

92

يكرضي يشرفا

ضكاوي
يُالشا

8402/40/40

/00:44

03

عهىي يشرفا

ضكاوي
يُالشا

8402/40/47

/00:44

03

خذيش يشرفا

انياش
تىشًال

8402/40/47

/00:44

92

زوالري يشرفا
خديش
مشرفا
زوالري يشرفا
ضكاوي يشرفا

ليص يُالشا

جالل يُالشا

ليص يُالشا
ليص يُالشا

00:44
0444

04:44
00:44
00:44
08:44
00:44
08:44

يُالشا
َاديح ضىلاٌ

دور انًُطك انرياضي في ذحهيم انهغح انعرتيح
يٍ خالل كراتاخ عثذ انرحًٍ انحاج صانح

خذيش رئيطا

ًىال صساسٌ

تعلُوُت الٌحى عٌذ تالهُز الطىس الوتىسظ -السٌت
األولً أًوىرجا-

خذَش سئُسا

ًاسَواى دسوعٍ

استشاتُجُاث اإلقٌاع فٍ خطبت أو هٌاظشة( تحذَذ
الوذوًت)

خذَش سئُسا

سضىة بىهحذاف

الوصطلح اللساًٍ عٌذ عبذ السالم الوسذٌ هي خالل
القاهىط اللساًُاث هع هقذهت فٍ علن الوصطلح-
دساست تحلُلُت-
الوٌحً التىلُذٌ التحىَلٍ فٍ الكتاباث العشبُت
الحذَثت -هحوذ حواست عبذ اللطُف أًوىرجا

سعيدي سمية

دور الروضة في تنمية القدرات المغوية لمطفل قبل

آهال الضُف

المدرسة

زوالري
يشرفا

جغثىب
يُالشا

بحشٌ هششفا
تشَكٍ هٌاقشا
بحشٌ هششفا
حشكاتٍ هٌاقشا
بحشٌ هششفا
تشَكٍ هٌاقشا

صواقشٌ سئُسا
خذَش هششفا
بحشٌ سئُسا
جغبوب رئيسا

تشَكٍ هٌاقشا
بحري مشرفا

قري مناقشا

يسمينة كواشي

الصوتيات العربية من خالل كتابات المستشرقين قري رئيسا

زواقري مشرفا

جالل مناقشا

هًٌ غاوٌ

ههاساث التعبُش الكتابٍ ودوسها فٍ تعلن اللغت قشٌ سئُسا
العشبُت لذي تالهُز السٌت الخاهست ابتذائٍ
دساست لساًُت للهجت الشاوَت –هٌطقت طاهضة هكشسٍ سئُسا
اًوىرجا-

خذَش هششفا

غقاقلُت
هٌاقشا
سكاوٌ
هٌاقشا

أحالم
جوعت

بي

األلمان -برجرشتراسر أنموذجا-يسمينة

قري عالية مشرفا

8402/40/40

/00:44

92

8402/40/47

/00:44

92

8402/40/47

/04:44

92

8402/40/47

/08:44

92

8402/40/47

/04:44

03

8402/40/40

/04:44

92

00:44
00:44
00:44
00:44
00:44
00:44

7102/10/12

/00:11
07:11

03

7102/10/12

/07:11
00:11

92

7102/10/10

/10:11
01:11

03

