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عنوان المذكرة

شاهيناز بولبيار

قصيدة "غرناطة" لنزار قباني –دراسة أسموبية-

التاريخ

المجنة المناقشة
رئيسا

مشرفا

مناقشا

د .عبد الحميد

د .عبد القادر

أ .وردة كبابي

ختالة رئيسا

نويوة مشرفا

عضوا مناقشا

ناريمان طراشت

بنية الخطاب السردي في رواية "أرض زيكوال"

د .خميسي
آدامي رئيسا

أ .قشيش
الهاشمي
مشرفا
ومقررا

د .عمر
عيالن عضىا
مىاقشا

8402/40/47

نوال شباح

جمالية الوصف في رواية "امرأة بال مالمح" لكمال بركاني

د .خميسي آدامي

د .عبد الحميد

أ .فهيمة حمداوي

رئيسا

ختالة مشرفا

عضوا مناقشا

8402/40/40

ومقر ار

ومقر ار

8402/40/40

التوقيت
/0044
04044
/03000

القاعة
04

23

00000

03/08044

23

آسيا حمادي

التشكيل األسموبي في شعر محمود درويش – نماذج مختارة-

د .رشيد بمعيفة

صورية خالف

رئيسا

أ.د .فيصل

د .عبد الحميد

حصيد مشرفا

ختالة عضوا

ومقر ار

مناقشا

8402/40/43

/40044
04044

04

قصيدة "متى يعمنون وفاة العرب" لنزار قباني – دراسة

د .بوشعشوعة

د .كمال طاهير

أ .عميمة حمزاوي

أسموبية-

رئيسا

مشرفا ومقر ار

عضوا مناقشا

8402/40/40

/03044
00044

د .فىزي
وجار عضىا
مىاقشا

8402/40/40

/03044
00044

04

د .عبد الحميد

د .رشيد بمعيفة

أ .عميمة حمزاوي

ختالة رئيسا

مشرفا ومقر ار

عضوا مناقشا

8402/40/40

/04044
00044

24

د .كمال طاهير

د /ميمود رقيق

أ /سهام أوصيف

8402/40/47

/08000

د /فيصل حصيد

د /عبد الحميد

أ /رشيد خاليفي

رئيسا

ختالة مشرفا

عضوا ومقر ار

8402/40/47

مروة مخموفي

البنيوية التكوينية عند حميد لحميداني

نوال حفصاوي

البنية السطحية في رواية "مممكة الفراشة" لواسيني األعرج

سهام براح

جماليات التناص في ديوان "المعنة والغفران" لعز الدين ميهوبي

آمال كزيز

المتعاليات النصية في رواية "نوار الموز" لواسيني األعرج

د .شمس الديه د .عبد القادر
شرفي رئيسا وىيىة مشرفا
ومقررا

رئيسا

مشرفا ومقر ار

عضوا ومقر ار

04

04

03000
/00000

03

08000

نجيبة تواتي

المكون السردي في رواية "حائط المبكى" لعز الدين جالوجي

أ .إيمان
د .رشيد بلعيفت د .عبد الحميد
بىزيان
ختالت مشرفا
رئيسا
عضىا مىاقشا
ومقررا

8402/40/40

-00044
08044

24

خمود رميمي

بنية السرد في رواية "الشهداء يعودون هذا األسبوع" لمطاهر

د .نسيمة بن

أ .إيمان مرداسي

عباس مشرفا

عضوا مناقشا

8402/40/43

/03044
00044

24

د .مجيد قري رئيسا

وطار

ومقر ار
صميحة بن يحيى

بنية السرد في رواية "رأس المحنة" لعز الدين جالوجي

د .عبد الحميد
ختالت رئيسا

د /فيصل حصيد
مشرفا

أ /سهيمة لعور
عضوا مناقشا

8402/40/47

/04000
00000

04

أميرة بن عربية

المكون السردي في رواية "الحوات والقصر" لمطاهر وطار

د .سعاد عون رئيسا

د .ميمود رقيق

أ .نبيمة سكاي

8402/40/40

/08044
03044

سموى غربي

مقاربة أسموبية في قصيدة وجه ليمى لـ 0مصطفى العماري

د .فيصل حصيد

د .حميد قبايمي

أ .نبيمة سكاي

رئيسا

مشرفا ومقر ار

عضوا مناقشا

8402/40/40

/00044
08044

هاجر حقاص

المكون السردي في رواية

أ.د .مجيد قري

د .رشيد بمعيفة

طوق الياسمين لواسيني االعرج

رئيسا

مشرفا ومقر ار

أ .الهاشمي قشيش 8402/40/40

/40044
04044

مشرفا ومقر ار

عضوا مناقشا

عضوا مناقشا

24
04
24

