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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-

 
 

  ماسرتعناوين مواضيع مذكرات التخرج 

 لسانيات عامةختصص: 

 م2022/ 2021هـ[ 1443السنة الجامعية: ]

 
          2021/  12 /15 يف:قس نطينة                                                                                               

 
 األستاذ املشرف عنوان املذكرة الطالب

 _ راضية  ركاب

 _ تياح شروق عائشة

َعٍل" في _1
َ
 -الربع األول من القرآن الكريمصيغة " ف

 -دراسة صرفية داللية

 د: عزيزة سلولة

seloulaaziza@gmail.com       

 _ الويزة بوراس

 لعشاش _ رميساء

 

 -املسائل الصرفية في كتاب املخصص البن سيده_2

 -الجزء الرابع دراسة وصفية داللية

 وسيم طلحي

(2020 /2021) 

املصدر الصناعي في الحديث النبوي من صحيح _3

 دراسة صرفية داللية -البخاري 

 التماسك النص ي في سورة مريم_ 4 _ مريم حريزة

 اثير د/ سالف بوح

bouharatisoulaf@yahoo.fr 

 ايمان بونقيب_

 سلسبيلفرج هللا _

 التشكيل الصوتي وعالقته بالداللة واملعنى في سورة_5

 الطور.

 .الترادف بين اللغة العربية والسياق القرآني_6 _ أسماء بن لحرش

 _  زينب نموش ي

 _ رحمة ناموس

 -البنية الصوتية واإليقاعية في ديوان محمود درويش_ 7

 -أنموذجا 7محاولة رقم 

 أد/ ناصر لوحيش ي

nasser_louh@yahoo.fr     
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 أمال طوابة
_األبعاد الداللية في إعراب الفعل املضارع في القرآن 8

 -الزخرف أنموذجاسورة  -الكريم

 د/ ذهبية بورويس

dahbia@gmail.com 

 عباس _ مالك            

 _ شفشوف المية

الدخيل واملعرب في الصحافة الجزائرية االلكترونية _9

 يةالنهار أوالين دراسة تحليلية نقد –

 / أمال كعواشدة

 Kaouache78.amel@gmail.com     

 _ حوتة رقية
مهارة القراءة عند األمراض الكالمية وأثارها على _10

 -املرحلة االبتدائية أنموذجا -الطفل

 هاجر قدرز _

 نوال قدرز _

صعوبات تعلم  اللسانيات وتعليمها في الجامعات _11

 -جامعة األمير أنموذجا–الجزائرية 

 فاطمة الزهراء تومي_

(2020 /2021) 

-بنية الجملة بين النحو العربي والنحو التوليدي_ 12 

 -دراسة مقارنة

 -تداوليةمقاربة  –خطاب الحيوان في القرآن الكريم _13 عزيوي هدى _

 / نعيمة روابحة د

naima.rouabah@yahoo.com 

 

 _ سارة شبلي

 _ عصماء بوعشيبة

لغة اإلشارة عند الصم والبكم دراسة في األبعاد _14

 اللغوية والنفسية.

 شهيناز معمري  _

 نجاة كورتل

البخالء  –األبعاد الحجاجية في خطاب السخرية _15

 -للجاحظ أنموذجا

 _نصيرة قمري 

 _ صندرة بهولي

دراسة في ضوء اللسانيات  –اللغة والجريمة _16

 -الجنائية

 رمزي رزايقي_

 سهام بوطغان_

التقديم والتأخير في الجزء الحادي والعشرين من _17

 -دراسة سياقية –الكريم القرآن 

 نادية توهامي دة/           

catalaniatn@yahoo.com 

 _رتيبة قرفي
–تعليمية اللغة العربية في ظل املقابلة بالتواصل _18

 -أنموذجا ثانوي  ولىاأل سنة ال

 سعاد حميتي

hsouad75@hotmail.fr 

 _ عبير سلمون 

 _ فطيمة عالم

صناعة املحتوى التعليمي ودوره في تطوير امللكة _19

 اللسانية لتلميذ السنة أولى ابتدائي

 د/ نورالدين بوزناشة

nourbouza@yahoo.fr 

 _ آمنة عطاء هللا
معجم املصطلحات اللسانية في كتاب " البالغة _20

 العربية أصولها وامتداداتها" ملحمد العمري 

 لبنى مسكين_

 أيوب مرزوق _

االستلزام الحواري في قصة ابني آدم وموس ى عليه _21

 .السالم

 بشرى بلمرابط_ 

 _ رميساء مرجان

 تكامل املستويات اللسانية في تفسير املعنى_ 22

 -سورة ق أنموذجا -
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 صالح الدين بوشليق_ 

 شعيب قاسمي _

 

دراسة تركيبية  -نظام الجملة في سورة آل عمران_23

 -داللية

 د/ كمال جبار

kdjebbar123@gmail.com        

 لبنى لخضاري _

 منال طويوي _

 ابتدائي الثالثةالسنة  –تعليمية اللغة العربية _24

 .أنموذجا

 فاطمة الزهراءعاللة_

 نورالهدى برحال_

 

دراسة صوتية  -_قصيدة نهج البردة ألحمد شوقي 25

 -صرفية

 مغالوي  دنيا _
للتحليل اللساني للجملة عند عبد  املقاربة العربية_26

 قراءة في األسس واإلجراءات -الرحمان الحاج صالح

 د/ نسيم بوغرزة

bough2010@gmail.com 

 بوكماية _أميمة 
 –مستويات املفردة في مفاتيح العلوم للخوارزمي _27

 -دراسة بنوية

 العلمي مزروع_

_ ديوان محمد العيد محمد علي خليفة)أخالقيات 28

دراسة  –وحكميات، اجتماعيات وسياسيات، الثوريات( 

 -صوتية صرفية

 وسام شبيلي _

(2019 _2020) 

(2020_2021) 

 -الضرورات الشعرية وسعة الكالم في كتاب سيبوية_29

 -دراسة نحوية داللية

 _ يسرى طويل

 اخالص طورش ي_

 

 –في العربية عند علي أبي املكارم أقسام الجملة _30

 -دراسة وصفية

 د/ اليزيد بلعمش

el-yazid@hotmail.com 
 شيماء بولعراس_

 رحمة عواج_
 األفكار اللسانية في مقدمات كتب " علي أبو املكارم"_31

 منال طبيب_

 شهرزاد قرباج_

اللساني عند مصطفى غلفان في كتابه" أسس النقد _32

 اللسانيات العربية الحديثة"

 فلوس نسرين_

تعليمية اللغة العربية في املرحلة التحضيرية في _33

الجزائر)دراسة مقارنة بين املدارس القرآنية واألقسام 

 التحضيرية(

 / كنزة حالسةد

kenzahallas@yahoo.fr 

 

 

 

 

 بسمة بوخبزة_

 هالة بوقرة_

القضايا اللسانية في كتاب دالئل اإلعجاز)دراسة _34

 وصفية(
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 خولة مغالوي _

 جهينة زيموش_

 األخطاء اللغوية الشائعة في الصحافة املكتوبة_35

 ) اختيار مدونة(.

 د/ عبد الجليل بوخيرة

abdldgalil@gmail.com 
 -دراسة سياقية-_ الفضالت في سوة البقرة 36 ريان بلفيحج_

 عمر أيوب باية_
_الفكر اللساني عند دي سوسير  من خالل مؤلفات 37

 مختار  زواوي 

 ياء نزاري مل_

 ريان سباعي_
 ) تحديد مدونة(           مشكالت املعجم املدرس ي_38

 أ/ خليفة مرابط

Khalifah1392@gmail.com     
 جعفري عزيز _

املباحث الداللية في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق _39

الحق من علم األصول للشوكاني )ألفاظ العموم 

 أنموذجا(.

 وئام مرزوق _

 بوالدبانحسيبة _

كتاب الجدل في القرآن  -الحجاج في القرآن الكريم _40

 -ملحمد التومي أنموذجا

 د/ خالد لصحب

lashabkhaled25@gmail.com 

 نسرين درويش_

 فاطمة حمامص_
 ملحمد مرتاضمسرحية" االنتهازية" أفعال الكالم في _41

 شروق بارش_

 _ وئام بوحفص

 -من اللسانيات النظامية إلى اللسانيات العرفانية_42 

 -دراسة تحليلية نقدية

 آية  غوالي_

 أمينة قاب_
 رشاد الحمزاوي وجهوده املعجمية_43   

 مريم بن مبارك_

 بوالنعيجات رانية _

اللسانيات العربية بين مسلمة املوروث وحتمية _44

 التجديد

 د/ سوسن مزيتي

dr.meziti@gmail.com 

 وردة نفاف_

 حليمة قيدوم_

 -الجهود العربية في الكتابة اللسانية التمهيدية _45

  دراسة وصفية. 

 رايان لكحل_

 رندة رباج_

 الجاحظقضايا علم اللغة النفس ي عند _46

 والتبيين أنموذجا()البيان 

 ميسون مقاري _

 رندة شارف_

 

إشكالية املصطلح  اللساني في اللسانيات العربية _47

 )املسدي أنموذجا(.

 د/ يعرب جرادي

mr.ya3robling21@gmail.com 
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 أماني بومعزة-

 _ نجاح جوامبي

_ تعليمية اللغة العربية في كتاب السنة الرابعة 48

 النص يابتدائي دراسة في املحتوى 

 _سارة بوالشمع

 _  مروة حوفاني

ابن -ابن فارس  -االكتساب اللغوي عند )الجاحظ _49

 دراسة مقارنة.-خلدون( 

 دة/ سارة بوفامة

boufamasara@gmail.com 

 آية موالقميم_
 تعليمية البالغة في املرحلة الثانوية_50

 -األولى ثانوي أنموذجاالسنة  -

 دربال_إيمان 

اإلحالة في ) سورة من السور الطوال( دراسة لسانية _15

 نصية.

 

  

 _وداد رحال

 

أسماء األعالم ) أسماء طلبة جامعة األمير ( دراسة _  52

 زين الدين بن موس ى  /أد داللية.

zineeddine.benmoussa@gmail.com    - أمال بلهدري 

 نجالء عمايري -

 –املصاحبة اللغوية لكلمة "دل" في القرآن الكريم _53

 -دراسة تحليلية

                                                                            

 لسانيات عامةتخصص مسؤول                
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