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 الطلبة عنوان املذكرة و اإليميل األستاذ املشرف الرقم

01 
boufamasara@gmail.com 

 سارة بوفامةد. 

 املدارس النحوية، 

 شوقي ضيف

سلطان عادل، 

 عجرود خالد

02 
naima.rouabah@yahoo.com 

 نعيمة روابحد. 

أللسنية وعلم اللغة الحديث، ا

 ميشال زكرياء

زرماني أميرة، 

 بريكة سماح.

03 
Khalifah1392@gmail.com 

 طبخليفة مراد. 
 لكنوش وهيبة الدايةعلم الداللة، 

04 
abdldgalil@gmail.com 

 عبد الجليل بوخيرةد. 

مدرسة الكوفة وأثرها في النحو 

 مهدي املخزومي

قربع ريم، 

 عدوي سارة.

05 
kenzahallas@yahoo.fr 

 كنزة حالسد. 

 شكالية املصطلح األلسني، إ

 ميشال زكرياء

قلي حنان 

 خيرش هديل

06 
شأة الدرس اللساني العربي،  ن

 بكوش

كيحل رحمة، 

 دخالة رميساء.

07 
Kaouache78.amel@gmail.com 

 أمال كعواشد. 

 اللغة بين املعيارية والوصفية،

 تمام حسان 

عومارة مروة، 

 جامع إيمان.

08 
seloulaaziza@gmail.com 

 عزيزة سلولةد. 

 الصوت اللغوي في القرآن،

 محمد حسين علي. 

لوعيرة سامية، 

 هدى عياش.
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09 
naima.rouabah@yahoo.com 

 نعيمة روابحد. 

وراء اللغة، بحث في الخلفيات  ما

 املعرفية، املسدي.

سطوف آية، 

 بوديسة إكرام.

10 
catalaniatn@yahoo.com 

 نادية توهاميد. 

 دراسات في اللسانيات العربية، 

 عبد الحميد السيد.

زرزوري 

راضية، صويلح 

 بثينة.

11 
kdjebbar123@gmail.com 

 كمال جبارد. 
 علم اللغة، علي عبد الواحد وافي.

قطش عبلة، 

 مامي رميساء.

12 
bough2010@gmail.com 

 نسيم بوغرزةد. 

 العربية وعلم اللغة الحديث، 

 محمد محمد داوود.

معيرف ابتهاج، 

 بوديسة إكرام.

13 
nourbouza@yahoo.fr 

 نور الدين بوزناشةد. 

 في املعجم العربي،دراسات 

 إبراهيم بن مراد.

اموس شيماء، ن

بن خليفة 

 نسيمة

14 
kherroubiaissam25@gmail.com 

 عصام خروبيد. 

 في علم اللغة العام، 

 عبد الصبور شاهين.

ماجن عفاف، 

 زراري شيماء

15 
mr.ya3robling21@gmail.com 

 يعرب جراديد. 

اللسانيات العربية، أسئلة املنهج، 

 غلفان.مصطفى 

مزياني محمد 

 أسامة

16 
yazid@hotmail.com-el 

 اليزيد بلعمشد. 

املدارس النحوية، األسطورة 

اقع، السامرائي.  والو

وز هاجر، دقن

 كبوط رمزي 

17 
naima.rouabah@yahoo.com 

 نعيمة روابحد. 

النحو العربي في ضوء اللسانيات 

 الحديثة.

فتاش حنان، 

 بلعصام أسماء

18 
lashabkhaled25@gmail.com 

 خالد لصحبد. 

اللسانيات في الثقافة العربية 

 الحديثة، غلفان.

دليمي 

إخالص، 

 بوشريط أميرة

19 
Khalifah1392@gmail.com 

 خليفةمرايطد.
 البحث الداللي عند العرب، زرال.

بازولة نسرين، 

 جبار خولة

20 
abdldgalil@gmail.com 

 عبد الجليل بوخيرةد. 

نظرات في اللغة عند ابن حزم، 

 سعيد األفغاني.

براهيمي حنان، 

عميراوي 

 خنساء
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21 
kdjebbar123@gmail.com 

 كمال جبارد. 
 منهج البحث املقارن، جواد بكر.

شوفي بشرى، 

 بريكة عصماء

22 

mr.ya3robling21@gmail.com 

 يعرب جراديد. 

 

مباحث أساسية في اللسانيات 

 العربية، املسدي

، لبن جواد منا

 خيثر أنفال

23 
hsouad75@hotmail.fr 

 .سعاد حميتيد. 
 هزيلي آية األسلوب واألسلوبية، املسدي.

24 
Khalifah1392@gmail.com 

 خليفة مرايطد. 
 اللغوي، تمام حسان.مناهج البحث 

برحال أماني،  

عبد العزيز 

 نهال

25 
dr.meziti@gmail.com 

 سوسن مزيتيد. 
 بولسنان بتول  نظرات في التراث العربي، املهيري.

26 
Kaouache78.amel@gmail.com 

 أمال كعواشد. 

اللسانيات العامة وقضايا العربية، 

 غلفان.

برحايل بودودة 

بثينة، بوعافية 

 بلقيس

27 
yazid@hotmail.com-el 

 اليزيد بلعمش   

لترجمة وقضايا املصطلح، السعيد ا

 بوطاجين.

جغدير رقية، 

 كوة هاجر

28 
lashabkhaled25@gmail.com 

 خالد لصحبد. 

منطق العرب في علوم اللسان، 

 الحاج صالح.

لعمري خلود، 

 بقباقي إيناس.

 

 القسمرئيس                           

 خالد لصحب .د                       

 

 مسؤول التخصص                                    

 د. يعرب جرادي            
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