
لجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيتا  

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي   

  كليت اآلداب والحضارة اإلسالهيت    جاهعت األهير عبد القادر للعلىم اإلسالهيت                                               

      قسنطينت                                                                                          قسن اللغت العربيت

 08/11/2021 : قسنطينت                                                                                                         

 "أدب عـربـي :" ليسانس ثخصص عناوين  مذكرات التخرج

 2022-2021 :السنة الجامعية 
 البريد اإللكتروني/اإلشراؼ عنوان المذكػػػػػػػػػػػػػػرة اسم ولقب الطالب الرقم

01   أحالم توفوتي 
 آسيا بوفمغة 

 قسم شعراء "-خريدة القصر" قراءة في كتاب
 .لعماد األصبهانيا:  لػػػػػ– واألندلس المغرب

 
بوعافية  مصدق.أ

bmoussadak555@gmail.com 
02  المطرب من أشعار أهل " قراءة في كتاب  شيماء بولحية

  .ابن دحية: لػػػػػػ  "ب المغر
03    نسرين بوغابة 

 صبرينة بن خمؼ اهلل 
لػػػػػػ  " في الشعر الجاهمي " قراءة في كتاب 

 طه حسين : 
 

 شبايكي هناء.د
chebaikihana@gmail.com 04  هاجر بن أحمد    

 .لألصمعي "  األصمعيات " قراءة في كتاب  
 
 

05    دنيا بمهادي 
   أسماء معمري 

ارتحاالت السرد  التجريب و" قراءة في كتاب 
 .بوجمعة بوشوشي: لػ " المغاربي 

 فتيحة غزالي .د
ghazalif@yahoo.com 

06  بوسميد هدى 
 معيفي كوثر 

" القصة الجزائرية القصيرة "قراءة في كتاب 
 .عبد اهلل الركيبي: لػ

07   النبوغ المغربي في األدب " قراءة في كتاب  عائشة بمطوم
 عبد اهلل كنون : لػػ " العربي 

 
 بوقردون إيمان.د

imenbouk319@gmail.com 08   أسماء نذير 
 

الذخيرة في محاسن أهل " قراءة في كتاب 
 .ابن بسام الشنتريني: لػػػ" الجزيرة 

   خولة نكاع  09
   هديل قندولي 

الرومانسية في الشعر " قراءة في كتاب 
 شعر أبي القاسم الشابي  –العربي المعاصر 

 .عبد الحفيظ محمد حسن :  لػػػ–أنموذجا 

 
 برقالح إيمان.د

imen69@yahoo.fr 

10   
   لمياء محمد بوشعالة 

 –النقد الجزائري المعاصر " قراءة في كتاب 
يوسؼ : لػ.من الالنسونية إلى األلسنية

 وغميسي
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11   رشا بوطغان  
 شمس الهدى معدن  

: لػػ" دالئمية النص األدبي " قراءة في كتاب  
 عبد القادر فيدوح

 
 لبنى خشة.د

khecha_loubna@yahoo.fr 12   إكرام فالحي  
   سهام بن ساسي  

خطاب التأنيث " المصطمح النقدي في كتاب 
 .يوسؼ وغميسي: لػػػػ" 

13   هشام مسالي 
 محمد األمين بوحافػػر 

: لػػ " النثر العربي القديم" قراءة في كتاب 
 عبد اهلل إبراهيم

 
 مريم زنور.أ

marianour1985.43@gmail.com 14   هديل صيد 
 افتخار حمادي 

المثل " قضية السرقات األدبية في كتاب 
 .ابن األثير: لػػػػ" السائر

15  العقد الفريد " قراءة في كتاب  مرام خمفاوي "      
ابن عبد ربه :  لػػػ -الزمردة الثانية أنموذجا-

 .األندلسي

شافية هالل . د
chafia.helal@gmail.com 

16   مارية بودربالة 
 خديجة درغوت 

 "رسائل الجاحظ " قراءة في كتاب 
 -نماذج مختارة      - 

17   وسام جواؽ 
 نورهان غديد 

طه : لػػ" حديث األربعاء" قراءة في كتاب 
 .حسين

 عزالدين نابتي.أ
azzedineb@live.fr 

15    آية نسرين طوابي 
 لمياء بوجالل  

:   لػػ " لذة التجريب الروائي" قراءة في كتاب 
 صالح فضل

 حميدة قادوم. د
gadoum.hamida@hotmail.fr 

16  إشكالية المصطمح السردي العربي هاجر مختاري. 
17  أبو الطيب المتنبي ماله " قراءة في كتاب  إيمان سعدي

 .أبي منصور الثعالبي : لػػ " وما عميه 
 كمال خميس.أ

khemiskamel@yahoo.com 

18  نقد القصيدة العربية " قراءة في كتاب  شيماء قوميدة "
السيد : لػػ - مدخل إلى دراسة ميراث الرواد

 .فضل
 

 إيمان بوقردون- د: مسؤولة الشعبة األدبية 
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