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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                                                                                                     قسنطينة- اآلداب والحضارة اإلسالمية كلية                                                                                             اإلسالمية القادر للعلومجامعة األمير عبد 

 -قسم اللغة العربية-

 

 

 املاسرتتوزيع مذكرات 

 قرآنيةختصص: لغة عربية ودراسات 

 م2022/ 2021هـ[ 1443السنة الجامعية: ]

 البريد االلكتروني للمشرف املشرف  الطالب املذكرةعنوان  الرقم

1.  

القضايا الصرفية في كتاب إعراب 

القرآن ألبي جعفر النحاس من 

 سورة ق إلى سورة الناس

 صباح بلعاني

 فاطمة الزهراء نايلي
 el-yazid@hotmail.com اليزيد بلعمش

2.  

القضايا الصرفية في كتاب إعراب 

 القرآن ألبي جعفر النحاس الربع

 األول من القرآن الكريم

 أحريزي أم الخير

 مطاعي المية
 el-yazid@hotmail.com اليزيد بلعمش

3.  
البر في القرآن الكريم دراسة 

 داللية
 عصام خروبي يسرى سطارة

kherroubiaissam25@gmail.

com 

4.  

آليات توظيف الشاهد الشعري في 

تفسير المحرر الوجيز البن عطية 

 األندلسي

أم بوخالفة هاجر 

 الخير
 bough2010@gmail.com نسيم بوغرزة

5.  

معاني حروف العطف بين النظرية 

 والتطبيق

 سورة النجم أنموذجا

 catalaniatn@yahoo.com ينادية توهام جيهان فاضل

6.  

قضايا اللغة في كتب تراجم 

كتاب  -جمع ودراسة –اللغويين 

إنباه الرواة على أنباء النحاة 

 ه( 646للقفطي) ت 

العربي عبد أوالد 

 املالك

 يوسفات جياللي

عبد الجليل 

 بوخيرة
abdldgalil@gmail.com 

7.  
أنماط الجملة في سورة األنبياء 

 -دراسة نحوية –
 catalaniatn@yahoo.com ينادية توهام عبد اللطيف نجار
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8.  
أسلوب االستثناء في سورة الرعد 

 بين النحو والبالغة

 توفيق لوبادي

 عبد الرحمن باري 
 كامشأحمد 

kamecheahmed86@gmail.

com 

9.  
التنغيم في القرآن الكريم / جرس 

 الفواصل في القرآن الكرريم

 عز الدين شنيقي

 ناصر شاللي
 أحمد كامش

kamecheahmed86@gmail.

com 

10.  

حروف العطف بين الدراسات 

             اللغوية والدراسات األصولية 

 الشوكاني( -المرادي )

 رضوان سالقجي
  عبد الناصر 

 بن طناش 
bentanache@hotmail.com 

11.  

التكرار في الحديث النبوي 

  -دراسة بالغية -الشريف 

 نماذج من الموطأ

 شمس الدين بابوري

 أحمد برقالح
 عصام خروبي

kherroubiaissam25@gmail.

com 

12.  

قراءات القرآنية اللغوي للتوجيه ال

في علوم  الدر المصونفي تفسير 

الكتاب المكنون للسمين الحلبي 

 -الزهراوان–

 صولح كمال

 
 bough2010@gmail.com نسيم بوغرزة

13.  

دراسة كتاب الفوائد المشوق إلى 

علوم القرآن وعلم البيان البن 

 -دراسة وصفية تحليلية –القيم 

عبد الباسط بن 

 عنتر

عبد املطلب 

 بوغرارة
abourabab1400@gmail.com 

14.  

اآليات التي ُحكم عليها بالمجاز 

البيان  وتوجيهها في أضواء

 للشنقيطي

 hsouad75@hotmail.fr سعاد حميتي فضيلة عون هللا

15.  
االحتجاج بالحديث النبوي بين 

 علماء النحو وعلماء اللغة
 نصر الدين باولي

عبد املطلب 

 بوغرارة
abourabab1400@gmail.com 

16.  

التوجيه النحوي آلراء ابن النحاس 

 –من خالل كتابه إعراب القرآن 

 جزء عم أنموذجا

 دالل بوطحرة
عبد الناصر بن 

 طناش
bentanache@hotmail.com 

17.  
قصة األساليب اإلنشائية في 

 إبراهيم عليه السالم مع قومه

 زكرواي بثينة

 ديفل نور الهدى
 boufamasara@gmail.com سارة بوفامة
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18.  
 اإلعجاز البياني في آيات الطبيعة

 نماذج مختارة
 كوثر يحياوي 

د. عبد العزيز 

 جودي

abdelaziz8djoudi@gmail.

com 

 السياق وتوجيه دالالت االلتفات  .19
 فوغالي وفاء

 سهام مقسم

عصام د. 

 خروبي

kherroubiaissam25@gmail.

com 

20.  

أساليب المنظرة في محاورات 

األنبياء ألقوامهم دراسة لقصة 

سورة  –موسى عليه السالم 

 -الشعراء نموذجا

 دنيا بوطبة

 بوسهلة أميمة
 يعرب جرادي

mr.ya3robling21@gmail.

com 

21.  
الجملة المتضمنة للفظة األرض 

 في القرآن الكريم دراسة بالغية
 azzedineb@live.fr عز الدين نابتي حسينة خلوط

22.  
من أسرار اإلعجاز القرآني في آيات 

 األرض والسماء
 dobrabah@gmail.com رابح دوب حجاز نور الهدى

23.  
اآليات المتضمنة للفظة السماء في 

 دراسة بالغية –القرآن الكريم 

 بوبريق حبيبة

 عيسوس بسمة
 azzedineb@live.fr عز الدين نابتي

24.  

أساليب المناظرة في محاورات 

دراسة لقصة  –األنبياء ألقوامهم 

 نوح نموذجا

 آمال كعواش خديجة حمحومة
kaouache78.amel@gmail

.com 

25.  

في مجالس الدرس الداللي 

التذكير من كالم الحكيم الخبير 

 البن باديس

 أميرة بوعالق

 أميرة مقسم
 boufamasara@gmail.com سارة بوفامة

26.  
في  الطلبية األساليب اإلنشائية

 سورة الكهف

 دنفير وئام

 بوشقوف شيماء
 hsouad75@hotmail.fr سعاد حميتي

27.  
أبنية جموع القلة في الحديث 

حاديث األ –النبوي الشريف 

 القدسية

 بلعلمي خولة

 دراف نسيمة
 seloulaaziza@gmail.com عزيزة سلولة

28.  

االستشراق في الدراسات القرآنية 

تحديد المدونة أو  –المعاصر 

 مجال الدراسة

 حمزة قرد
حبيبة ضيف 

 هللا
paradiseallah@hotmail.com 
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29.  

خطاب اهلل تعالى لغير العاقل في 

دراسة بالغية  –القرآن الكريم 

 نحوية

 نابتي مريم

 أوشيكن رحمة
 dobrabah@gmail.com د. رابح دوب

30.  
اإليجاز بالقصر دراسة وتحليل 

 على جزء عم 
 أسماء أمحمد

عصام د. 

 خروبي

kherroubiaissam25@gmail.

com 

31.  
االستفهام البالغي في سورة 

 البقرة

 إبراهيم زهار

 مهداوي أحمد بيجاد

نور الدين 

 بوزناشة
nourbouza@yahoo.fr 

32.  
التثنية والجمع أحكامهما 

 واستعماالتهما في القرآن الكريم

 فطيمة زرارقة

 رشيدة لعالونة
 bmanar.62@gmail.com نسيمة يعقوبي

33.  

 القرآنية المناسبة بين الفاصلة

وآياتها دراسة تطبيقية في جزء 

 تبارك

 غنام إخالص

 مرابط سعاد
 catalaniatn@yahoo.com نادية توهامي

34.  

الخطاب القرآني للنبي صلى اهلل 

 -في خواتيم السور -عليه وسلم 

 دراسة نحوية

 عبير ساملي

 دنيا بعزيز
 boulechfarsouad@yahoo.fr سعاد بولشفار

35.  

قضايا الرسم القرآني في كتب 

مكي بن أبي طالب  -القراءات

 جمع ود راسة -القيسي أنموذجا

 أحمد بوخزة
ضيف حبيبة 

 هللا
paradiseallah@hotmail.com 

36.  
 –البديع في تفسير ابن عاشور 

 جزء عم نموذجا دراسة تحليلية
 آمال كعواش صليحة معوش

aouache78.amel@gmailk

.com 

37.  
خلق الصفح والعفو في القرآن 

 الكريم دراسة داللية 
 نجالء جنادة

زين الدين بن 

 موس ى

zineeddine.benmoussa@

gmail.com 

38.  

في كتاب الدر  لغويالشاهد ال

سورة  -المصون للسمين الحلبي

 البقرة أنموذجا، دراسة وتحليل

حسام الدين 

 مخلوف
 alloul2012@yahoo.fr إلهام علول 

39.  
النداء في سورة النساء دراسة 

 نحوية بالغية
 nadirhamadou@yahoo.fr نذير حمادو بطاح عفاف
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40.  
خلق الرحمة في القرآن الكريم 

 دالليةدراسة 
 boulechfarsouad@yahoo.fr سعاد بولشفار آمال زنير

41.  
 ألفاظ الجزاء في القرآن الكريم

 دراسة بالغية

 بومعرافي شيماء

 كاليعيةرميساء
 g.sabah2019@gmail.com د. صباح قيرة

42.  

خصائص األسلوب القرآني في 
 الجدل

قصة إبراهيم عليه السالم 
 أنموذجا

 زهير فاس ي
د. عصام 

 خروبي

kherroubiaissam25@gmail.

com 

43.  
معاني حروف العطف بين النظرية 

 المؤمنونسورة  –والتطبيق 

 أنموذجا

 hemitisouad@gmail.com حميتي د. سعاد محمد أمين داود

44.  
-بالغة الحذف في القرآن الكريم 

 سورة النمل أنموذجا
 seloulaaziza@gmail.com د. عزيزة سلولة منار حمدودي

45.  
 في النبوي بالحديث االستشهاد

 على الشاطبي شرح

  (2-1 )المجلداأللفية

 g.sabah2019@gmail.com د. صباح قيرة شيماء محروق

46.  
الجملة الشرطية في سورة اإلسراء 

 دراسة نحوية بالغية
 مزياني محمد أمين

عبد املطلب د. 

 بوغرارة
abourabab1400@gmail.com 

47.  
القضايا اللغوية في كتاب مراتب 

جمع  -النحويين البن األنباري

 ودراسة

 naima.rouabah@yahoo.com د. نعيمة روابح رجوح صفاءب

48.  
تعدد المعنى بحسب الوقف في 

 سورتي الزهراوين
 عزيزي هناء

عبد العزيز د. 

 جودي

abdelaziz8djoudi@gmail.

com 

49.  
القضايا الصرفية في تفسير 

محمد األمين الشنقيطي في سورة 

 جمع ودراسة –البقرة 

 أشواق بوعروج
د. عبد العزيز 

 جودي

abdelaziz8djoudi@gmail.

com 

 نور الهدى حميدي حروف الجر في سورة الصافات   .50
د. عبد العزيز 

 جودي

abdelaziz8djoudi@gmail.

com 

   :مسؤول التخصص

 عبد املطلب بوغرارةد/               
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