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N املشرف واإليميل الطالب عنوان املذكرة 

 البيان النبوي لرجب البيومي  .1
 مروة مخلوفي

  شيماء بوراس 

 د/ عصام خروبي

kherroubiaissam25@gmail.com 

2.  
خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية / عبد 

 1ج.العظيم املطعني

 بنت الغالي خالد 

 عز الدين أ/ نابتي فيروز بوصابون 

azzedineb@live.fr 
3.  

خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية / عبد 

 2ج.العظيم املطعني

 مريم هبهوب

 مرام سعيداني  

 خولة أوشن   اللغة / محمد صديق القنوجي البلغة في أصول   .4
 د/ اليزيد بلعمش

yazid@hotmail.com-el 

5.  
اإلعجاز البالغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم / 

 محمد محمد أبو موس ى

 خديجة غربي

 د/ عبد املطلب بوغرارة خولة جقريف 

abourabab1400@gmail.com 
 التصوير البياني/ محمد محمد أبو موس ى  .6

 رجامة شمس 

 ريان شحود

7.  

قراءة في كتاب لطائف املنان وروائع البيان في  -

نفي الزيادة والحذف في القرآن لفضل حسن 

 عباس

 جيهان صديقي 

 د/ نسيم بوغرزة مريم عليلي 

bough2010@gmail.com 

8.  
كتاب البالغة املفترى عليها بين األصالة قراءة في  -

 والتبعية لفضل حسن عباس

 إيمان معاش 

 شيماء منايعية 

9.  
قراءة في كتاب خواطر من تأمل لغة القرآن  -

 الكريم لتمام حسان

 رميسة بلعالء 

 لحسن حنى 

 د/  سعاد بولشفار

boulechfarsouad@yahoo.fr 
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10.  
قراءة في كتاب املعجزة الجزء األول ألحمد بسام  -

 ساعي

 يسرى خالدي 

 مروة معزيز

 عبير موايسية 
 د/ سارة بوفامة

boufamasara@gmail.com 

11.  
قراءة في كتاب املعجزة الجزء الثاني ألحمد بسام  -

 ساعي

 هال زواوي ابت

 أمينة بوعالم 

 عفاف مكيدش

12.  
التفسير اللغوي للقرآن الكريم:مساعد بن 

 سليمان الطيار، دار ابن الجوزي.

 نرجس بركان

 بثينة حاجي 

نعيمة روابح 

naima.rouabah@yahoo.com 

13.  
القرآن الكريم: محمد حسين  الصوت اللغوي في

 لبنان.-علي الصغير، دار املؤّرخ العربي، بيروت

 فريدة مريمش 

 آية حطابي 

 د/ خالد لصحب

lashabkhaled25@gmail.com 

14.  
عبد الفتاح  / البديع في ضوء أساليب القرآن

 أحمد الشين
 جهينة حليمي 

 د/ يعرب جرادي

mr.ya3robling21@gmail.com 

15.  
د عب /العربية أسسها وعلومها وفنونهاة البالغ -

 الرحمن حسن حبنكة امليداني الجزء األول 

 أميمة مباركي 

 رشا عثامنية 

 منال شرايطية 
 د. آمال كعواش

Kaouache78.amel@gmail.com 

16.  
د عب /وعلومها وفنونها البالغة العربية أسسها -

 الجزء الثاني، الرحمن حسن حبنكة امليداني 

 مروة بوناب

 آمنة جعفر 

َسن العربي  .17
َ
 البن السكيت. /الكنز اللغوي في الل

 العارم خلوة

 صباح تدرانت

 مزيتي سوسند/ 

dr.meziti@gmail.com 

18.  
 أحمد /املباحث البالغية في ضوء قضية االعجاز

 جمال العمري 

 عبد القادر سعادو 

 عبد الرحمن سباع

 د/كمال جبار

kdjebbar123@gmail.com 

 محمد عبد هللا دراز النبأ العظيم /  .19
 صفية قديرة 

 ياسمين عايدي 
 أ. كنزة حالس

kenzahallas@yahoo.fr 
20.  

 تسهيل نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز

 ه(606فخر الدين الرازي )ت

 

 سهيلة هزيل 

 سمية بلدي 

21.  
أفنانهاالبال -   فضل /علم املعاني -غة فنونها و

 حسن عباس

 نور اليقين لعرابة

 أسماء وطار  

 د. محمد عايش

medaiche81@hotmail.fr 
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 محمود محمد شاكر /مداخل إعجاز القران  .22
 منار بوطمينة 

 وئام خرامسية 

 د/ نور الدين بوزناشة

nourbouza@yahoo.fr 

23.  
قراءة في كتاب مشكالت لغوية للدكتور تمام 

 حسان
 خنساء فلقومة

 د/ عزيزة سلولة

seloulaaziza@gmail.com 

 اللغة وآدابها للسيوطياملزهر في علوم   .24
 سهيلة هزيل 

 أسماء وطار 

 د/ حبيبة ضيف هللا

paradiseallah@hotmail.com 

 خصائص التراكيب/ محمد محمد أبو موس ى   .25

 قطيطشة زكية 

 آية كيوة

 إيناس ساري  

 د/ كريم خلدون 

zouba_karim@yahoo.fr 

26.  
األلفاظ الكتابية / عبد الرحمن بن عيس ى 

 الهمذاني

 رين مباركي نس

 نورالدين زهرة  

 د/ عبد الجليل بوخيرة

abdldgalil@gmail.com 

                                                         

  مسؤول التخصص   

 د/اليزيد بلعمش                                                    
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