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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- اآلداب والحضارة اإلسالمية كلية                                                                           اإلسالمية القادر للعلومجامعة األمير عبد 

 -قسم اللغة العربية-                                                                                                                                                 -قسنطينة

 
 

  التخرج ماسرتمذكرات  عناوين مواضيع

 ومعاصرحديث ي ـربـع أدبختصص: 

 م2022/ 2021هـ[ 1443السنة الجامعية: ]

 

 املشرفاألستاذ  عنوان املذكرة ولقب الطالباسم  الرقم

01 
 خلفة سميرة  -

 رميساء سعيداني-

في روايات نجيب الشخصية غير اإلسالمية 

 الكيالني )رواية قاتل حمزة أنموذجا(

 أمال لواتيأ.د.

amel.louati@yahoo.fr 
02 

 زيوان البتول  -

 نحال إحسان  -

البعد اإلنساني في رواية جمرات من ثلج 

 للروائية مها خير بك

 سيهام زلباح- 03
تداخل األجناس األدبية في كتاب وحي القلم -

افعي  للر

 العايب حليمة  - 04

 املعاصر املديح النبوي في الشعر الجزائري 

 وان اللواء املعقود على همة الوجوددي)

 ليلى لعويرأ.د. ملجموعة من الشعراء أنموذجا(

laouir02@yahoo.fr 

05 
 سعيدي خولة  -

 سطور أميرة  -

سطينية في املسرح الشعري القضية الفل

 )اختيار نموذج(.عربي ال

06 
 زينب سخري  -

 نسيمة مرزوق -

اقع  في رواية مقامات الذاكرة  واملتخّيل الو

 املنسية لحبيب مونس ي

 رياض بن الشيخ الحسيند.

mail.comr.bencheikh@hot 

07 
 إبتسام سحنون -

 مروة دربال-

جماليات القصة الشعبية الجزائرية )بقرة 

 اليتامى أنموذجا(

 خطاط ريان  - 08

 داللة املكان في رواية "كوابيس بيروت"

 لغادة السمان
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09 
 فواز سوكي-

 عبد الناصر عزي -

مظاهر الحداثة في القصيدة الجزائرية 

جيل الثمانينيات -العمودية املعاصرة

 -نموذجا
 أ.د ناصر لوحيش ي

nasser_louh@yahoo.fr 
 

10 
 ريم نوري-

 آية ناموس-

 القصيدة عند  وإيقاع الثورة 

 زكريا الجزائري مفديالشاعر 

11 
 يمان ملرابطإ-

 أسماء عزيزة-

املخطوطة الشرقية مالمح التجريب في رواية 

 لواسيني األعرج

 د.إيمان برقالح

imen69@yahoo.fr 

12 
 منال شعبان -

 حياة العايب-

رواية الخالص لعبد امللك  واآلخر فياألنا 

 مرتاض

13 
 مريم خنطول -

 وفاء بوزاعة-

في رواية همس  وجمالية املكانحركية الزمان 

 الرمادي ملحمد مفالح

14 
 مروة قودار-

 شيماء بن حساني-

 ص التيه التناص في رواية فصو 

 لعبد الوهاب بن منصور 

15 
 بسمة حاج عزام-

 فريال بوسنة-

 مالمح التجريب في رواية ريح الجنوب

 لعبد الحميد بن هدوقة 

 حميدة قادومد.

amida@hotmail.frgadoum.h 

16 
 صبرينة دمس-

 رشا ملول -

 استدعاء الشخصيات التراثية في شعر 

 عبد الوهاب البياتي

17 
 رقية بودبة-

 راوية شوقي-

 جماليات القناع في ديوان بدر شاكر السياب

 ءة في نماذج مختارة.قرا

18 
 مروة بلعربي-

 مايا بوريون -

 الديوان االسبرطي  والهوية فيالذاكرة 

 لعبد الوهاب عيساوي 

19 
 نهاد بولخراشف-

 سامية بولحية-
 الرمز في رواية يا صاحبي السجن أليمن عتوم

 د.لبنى خشة

khecha_loubna@yahoo.fr 
20 

 بثينة صاحب-

 رانيا الفي-
 الرؤية الروحية في شعر ياسين بن عبيد
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21 
 سارة صابر -

 سارة رحيم-

صورة البطل العجائبي في املخيال الحكائي 

 الشعبي )نماذج مختارة(

 د.فتيحة غزالي

ghazalif@yahoo.com 

22 
 صيد ليلى-

 ميرةدقيش أ-

 الشعبيسيميائية العنوان في القصص 

 نماذج مختارة(.)

23 
 فاطيمة بن قاصير-

 شروق دار نفاد-

صورة البطل في رواية ليطمئن قلبي ألدهم 

 الشرقاوي 

24 
 أحسن مزلي-

 حسان بومطرق -

البعد اإلنساني في كتاب رسائل اإلخوان 

افعي  ملحمود صادق الر

25 
 علي قسوم-

 سعيد بورزامي-

 ملرزاق املأساة السياسية في رواية دم الغزال

 أ.مريم زنور  بقطاش
marianour1985.43@gmail.com 

26 
 بوحني نور الهدى  -

 قسوم فاطمة  -

آليات اشتغال السرد في القصة العربية 

 القصيرة.زكريا تامر أنموذجا.

27 
 إيمان لهوى -

 ريان عبود-

التخييل التاريخي في رواية سرديات الدوملن 

 فريد حليميد. لعيس ى عيساوي 

halimifarid99@gmail.com 
 بولسنان فريال  - 28

 التشكيل الزمني عند زهور ونيس ي

 "الساكنة الجديدة" أنموذجا

29 
 أنغام بوغازي -

 هاجر تريكي-
 املرأة الثورية في قصص زهور ونيس ي

 د.هند سعدوني

hind.sadouni@gmail.com 

30 
 شهرزاد بولعجين-

 نور الهدى عزري  -

توظيف التاريخ في رواية عمر يظهر في القدس 

 د.رقية شروانة لنجيب الكيالني

che_rouana@yahoo.com 
 سيميائية األلوان في شعر عثمان لوصيف عيساوي  مروة- 31

 

 مسؤولة التخصص

 إيمان برقالح      د .  
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