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 الرقم أسماء الطلبة العنوان /البريد اإللكترونياإلشراف

 د. شافية هالل
chafia.helal@gmail.com 

       التجربة الجمالية في الحكم العطائية
 -نماذج مختارة -

 1 هاجر قيطوني

       النص النثري عند عبد هللا بن المقفع
 -رسالة الصحابة أنموذجا–

 2 يونس بوعناني أحمد سالمي+

 أ.د.أحمد كامش
kamecheahmed86@gmail.com 

صورة الرسول صلى هللا عليه وسلم في 
 قصيدة البردة للبوصيري 

 3 نورية غربوج

القيم الروحية في شعر الزهد في العصر 
 4 عمار بلحاج + سفيان زعارير - مختارةنماذج  -العباسي 

 بوعافية أ.مصدق
bmoussadak555@gmail.com 

 5 + قياس وفاء مروة لحنش الوفاء في شعر ابن اللبانة الداني
 6 كوثر شيهاني + لويزة دادو داللة اللون في شعر ابن الزقاق البلنسي

 د.هناء شبايكي
chebaikihana@gmail.com 

الموشح األندلسي بين ابن زيدون  وابن ماء 
 السماء القرطبي

 7 شاري نور الهدى

                 شعر القضاة في األندلس 
 - نماذج مختارة -

 8 رفيدة بوشلوش

 9 رميل نورة + آمنة طبطاشي البخالء للجاحظآليات السرد في كتاب 

 أ.كمال خميس
khemiskamel@yahoo.com 

 البنية الشعرية لبردة البوصيري 
أميرة بن عليلش + أميرة بن 

 جعفر
10 

شعر التوبة بين الشاعرين أبي نواس وأبي 
 11 هاجر عرفي + وريدة معاوي  العتاهية
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 د.لبنى خشة
khecha_loubna@yahoo.fr 

     في كليلة ودمنةأبعاد شخصية الحيوان 
 - دراسة سيميائية –

 سهام بن طرودي  + دالل
 شمالي

12 

 13 كريمة بوراس + بسمة مهناوي  -دراسة أسلوبية–شعر عمر بن أبي ربيعة 

 د.إيمان بوقردون 
imenbouk319@gmail.com 

         في الرحلة المغاربيةالبنية السردية 
 -رحلة العياشي أنموذجا –

 14 وسام غيطي + رشيدة لشهب

 فن الترسل في النثر الجزائري القديم
 15 آمنة حيرش + روميسة كزيو -قراءة في نماذج -

 أ.مريم زنور
marianour1985.43@gmail.com 

 16 فيروز مزهود الشخصية اإلسالمية في شعر المتنبي
شعرية االنزياح في قصيدة "فدا لك من 

 مداك" ألبي الطيب المتنبي يقصر عن
 17 يسرى مذكور + رفيدة كنوشة

 أ. حبيبة ضيف هللا
paradisellah@hotmail.com 

       ر العربي إبان الحروب الصليبيةنثال
 -الخطابة أنموذجا –

رانيا بوعبدهللا + إسمهان 
 مطمد

18 

نظرية القراءة خطبة الوداع من منظور 
 والتلقي

 19 سعيدة عيواج + منال بولعينين

 د.منى بشلم
m.bechlem@gmail.com 

مكانة عبد الحميد الكاتب من تطور النثر 
 الفني

سميحة قوريسي + صونية 
 بودربالة

20 

 أ.د. ليلى لعوير
Laouir02@yahoo.fr 21 بن زهرة حياة في شعر دعبل الخزاعي التناص الديني 

 يعقوبي د. نسيمة
 22 نبيلة بوشحيمة + ياسمين زيغم تقنيات القص في مقامات الحريري 

المقدمة الدينية عند شعراء الدعوة اإلسالمية 
 في عصر صدر اإلسالم

 23 كريوط امينة

 أ.د. ناصر لوحيشي
nasser_louh@yahoo.fr 

 24 مروة باللوجدان جباري +  - الرؤية والتشكيل -زهديات أبي العتاهية

 د.منى بشلم
m.bechlem@gmail.com 

 25 غادة فكراش أدب الوصايا عند الخلفاء الراشدين

 26 إكرام عبازة + خلود حوادق صورة األم في شعر الفرزدق د. هند سعدوني

 :مسؤولة التخصص
 هناء شبايكيد.   
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