مذكرات تخرج ماستر 8102

الرقم
2018/001

بنية الخطاب السردي في رواية " حالة كذب" لـ  :عبد العزيز الصقعبي -أنموذجا-

2018/002

التصوير الجمالي لرواية " بوركيني اعترافات محجبة " لمايا الحاج

2018/003

رواية يا دمشق وداعا لغادة السمان مقاربة سيميائية

2018/004

التناص في رواية "نزيف الحجر" لـ  :إبراهيم الكوني
السمات الفنية في توظيف شخصية المرأة في رواية العربية رواية " ليلة القدر " للطاهر بن جلون
أنموذجا

2018/006

تجليات التراث في رواية " درب األربعين " لماجد طه شيحة

2018/007

سقوط النخبة في رواية شرفة الهاوية إلبراهيم نصر هللا

2018/008

تكاملية البعد اإلجتماعي والثقافي في رواية درب اآلربعين " لــ ماجد طه شيحة "

2018/009

جماليات المكان في رواية نزيف الحجر إلبراهيم الكوني

2018/010

البنية السردية وتوظيف التراث في المجموعة القصصة " صدر الحكاية " لـ  :قلولي بن ساعد

2018/011

األخطاء اللغوية لدى السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة أنواعها ودواعيها وطرق عالجها

2018/012

داللة حذف الفعل في سورة البقرة -دراسة داللية نحوية-

2018/013

بنية الشخصية في رواية " عكا والملوك" ألحمد رفيق عوض
القصة القصيرة بين االلتزام والتمرد -دراسة مقارنة -بين النظرات للمنفلوطي واألرواح المتمردة
لجبران خليل جبران

2018/015

أثر تنوع الصيغ الصرفية في إيضاح المقاصد القرآنية " نماذج قرآنية"

2018/016

قصة أدم في سورتي البقرة واآلعراف -مقارنة لغوية موازنة-

2018/017

الصورة الشعرية في ديوان ( أوجاع المدينة ) لحياة بوخلط

2018/018

صورة المجتمع الجزائري في الرواية الجزائرية المعاصرة " دمية النار " لبشير مفتي -أنموذجا-

2018/019

السيرة الذاتية عند هيفاء بيطار من خالل ( :يوميات مطلقة وامرأة من طابقين )

2018/020

البنية السردية في القصة القصيرة عند محمود تيمور " قصة عم متولي " أنموذجا

2018/021

تداعيات الربيع العربي على النتاج االدبي خمسة أشرار الحمد مطر أنموذجا

2018/022

بنية الشخصية في رواية "ّنادي الصنوبر" لربيعة جلطي

2018/023

السيرة الغيرية في رواية " العرمة"ى لـ " بنسالم حميش"

2018/024

بنية الخطاب السردي في رواية -اعتراف موجة -لقدوار عبلة

2018/025

سيميائية العتاب في رواية " قصة حياة في طي النسيان " لعبلة قدوار

2018/026

التجريب في رواية العربية رواية "حلم وردي فاتح اللون" لميسلون هادي -أنموذجا-

2018/027

تجليات الخطاب الديني في رواية "في قلبي أنثى عبرية" لخولة حمدي

2018/028

الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر قصيدة -أشد من الماء حزنا "لسميح القاسم "أنموذجا

2018/029

التجريب في رواية نزيف الحجر إلبراهيم الكوني

2018/030

المستوى النحوي في سورة البقرة

2018/031

آليات الكتابة السردية عند كمال قرور في رواية " حضيرة الجنرال"

2018/032

جمالية الحكي العجائبي في رواية "الدراويش يعودون للمنفي "إلبراهيم درغوثي

2018/033

البنية السردية في رواية " الورم" إلبراهيم الكوني

2018/034

المصطلح اللساني المتخصص في كتاب "مبادئ اللسانيات البنوية " للطيب دبة

2018/035

جمالية الفعل الروائي في رواية تحت أقدام األمهات لـ "بثينة العيسي"

2018/036

بنية الشخصية في رواية " ساق البامبو" لسعود السنعوسي

2018/037

صورة المرأة في رواية "عائشة" لـ البشير بن سالمة

2018/038

محتوى كتاب القراءة للسنة الخامسة ابتدائي الجيل األول والجيل الثاني دراسة وصفية مقارنة-

2018/005

2018/014

2018/039

تضافر القرائن اللفظية في توجيه المعنى في سورة طه

2018/040

البنية السردية في رواية قصيد في التذلل للطاهر وطار

2018/041

بنية السرد في رواية " قاب عينين أو أدني " لسمر حمد الحماد

2018/042

جماليات السرد في رواية "أبعد من األفق "لـ محمد الدغمومي

2018/043

التناص الديني في ديوان صمت الكليم ألحمد بخيت

2018/044

استحضار الشخصيات التراثية في شعر نزار قباني "تزوجتك أيتها الحرية " أنموذجا

2018/045

بنية الخطاب السردي في رواية ( كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك) لعمارة لخوص

2018/046

تجليات الرمز في رواية " من أنت أيها المالك؟ " " إلبراهيم الكوني"

2018/047

توظيف التراث في مسرحيات السيد حافظ

2018/048

الحبكة الفنية والدرامية في المسرحية العربية "الخادمة والعجوز" للسيد حافظ أنموذجا

2018/049

تعليمية اللغة العربية في ضوء مناهج الجيل الثاني السنة الثالثة متوسط أنموذجا

2018/050

الفضاء في رواية " تلك المحبة " للحبيب السائح

2018/051

تجليات المكان العماني في ديوان (أمجادنا تتكلم) لمفدي زكرياء

2018/052

التأثيث في رواية " غرفة الذكريات" لبشير مفتي -أنموذجا-

2018/053

تعليمية التعبير في ظل المقاربة بالكفاءات للسنة الثالثة من التعليم المتوسط

2018/054

البنية السردية في رواية " يوبا " لسفيان زدادقة

2018/055

الصراع اإليديولوجي في رواية " في الظالم" لنجيب الكيالني

2018/056

جمالية التشكيل اإليقاعي في شعر نازك المالئكة قصيدة " مر القطار" أنموذجا

2018/057

البنية السوسيو ثقافية لرواية -أنت لي -لمنى المرشود

2018/058

التجريب في الرواية الجزائرية " رواية الفراشات والغيالن" لعز الدين جالوجي أنموذجا

2018/059

شعرية السرد الفصصي "ألحمد عبد الكريم"

2018/060

تجليات المحنة العربية وحلم الخالص في رواية يا أخفياء لموسى بن جدو

2018/061

تمظهرات في ديوان :أجراس الشجن" لعمر طرافي

2018/062

النص والخطاب في رواية الرحلة الجزائرية الحديثة رحالت جمعية العلماء المسلمين أنموذجا

2018/063

مقاربة أسلوبية لشعر عز الدين المناصرة ديوان " جفرا" أنموذجا

2018/064

ثنائية الواقعي والمتخيل في رواية "البحث عن المكان الضائع" لـ إبراهيم الكوني

2018/065

االيقاع في سورة الرحمان

2018/066

بناء الشخصية في رواية " عواصف " ليوسف عز الدين عيسى مقاربة سيكولوجية

2018/067

تجليات الصورة الشعرية عند محمود درويش ديوان " أعراس " انموذجا

2018/068

أشكال الصراع ومأساة النهاية في رواية " بداية ونهاية " لـ نجيب محفوظ

2018/069

األبعاد السياسية واالجتماعية في رواية "رأس الشيطان " لـ نجيب الكيالني

2018/070

بناء الشخصية في رواية "الحي الالتيني " لسهيل إدريس-

2018/071

أبعاد االنتماء في رواية " عطر الدهشة" لمحمد األمين ابن ربيع

2018/072

دراسة سيميائية لرواية " يوم صامت في طنجة" للطار بن جلون ( سيميائية العنوان)

2018/073

تعليمية القراءة في إطار المقاربة بالكفاءات السنة الرابعة متوسط أنموذجا

2018/074

بنية الشخصية في رواية " الرجل الذي أمن " لنجيب الكيالني

2018/075

الترادف وشبه الترادف نماذج تطبيقية من القرآن الكريم

2018/076

داللة االحالة في النص القرآني سورة النجم أنموذجا

2018/077

هندسة الفضاء في مسرحية " أمغار والحسناء " لــ ليلي بن عائشة

2018/078

التجريب في رواية " كوكب العذاب " " لشهرزاد زاغز"

2018/079

التجديد والتجريب في البنية السردية للرواية العربية في " كل من عليها خان" السيد حافظ أنموذجا

2018/080

بنية الوصف وظائفه في " رحيل المرافئ القديمة" لغادة السمان

2018/081

البناء الدرامي في رواية المصابيح الزرق لحنا مينة -تقنيات مسرحة الرواية -

2018/082

بناء الشخصية في رواية ( الخندق الغميق) لسهيل إدريس

2018/083

الوضعيات التعليمية في نشاط اإلمالء " السنة الرابعة ابتدائي -انموذجا

2018/084

التراكيب في سورة النور دراسة نحوية بالغية

2018/085

الواقعي والتسجيلي في الكتابة النسوية رواية " غزالة" لحفيظة القاسمي انموذجا

2018/086

البنية السردية في رواية همس الرمادي لمحمد مفالح

2018/087

البنية القصصية ومدلولها االجتماعي في قصة بيت من لحم ليوسف إدريس

2018/088

سيميائية التشكيل البصري في جدارية محمود درويش

2018/089

البعد الثوري في رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني

2018/090

بنية الشخصية في رواية عزازيل ليوسف زيدان

2018/091

البنية السردية في رواية تاء الخجل ل"فضيلة الفاروق"

2018/092

الشكل والمضمون في رواية نزهة الخاطر " لـ أمين الزاوي"

2018/093

دراسة البنية السردية في رواية " واو الصغرى" إلبراهيم الكوني

2018/094

إشكالية الهوية والبحث عن الذات في الرواية العربية -رواية ايامنا المنسية لــ ياسر ثابت انموذجا

2018/095

البنية السردية في رواية " حكاية جاد هللا" لنجيب الكيالني

2018/096

الدرس الصرفي في المدرسة الجزائرية بين النظري والتطبيقي السنة االولى من التعليم الثانوي

2018/097

القالب الشعري عند فني عاشور من خالل ديوانه "أخيرا  ...أحدثكم عن سماواته"

2018/098

البنية الزمكانية في رواية "أيام شداد" لـ "محمد مفالح"

2018/099

الخطاب المسرحي عند عبد القادر علولة دراسة تطبيقية لمسرحية " اللثام"

2018/100

قصيدة " التأشيرة " لهشام الجخ -دراسة أسلوبية-

2018/101

الصوت في القرآن الكريم سورة الرحمن انموذجا

2018/102

العشرية السوداء وتجلياتها في رواية الجزائرية التسعينية " تاء الخجل" لفضيلة الفاروق

2018/103

جماليات التناص في شعر عثمان لوصيف ديوان " قالت الوردة" انموذجا

2018/104

البنية السردية في رواية " أميرة ونشريسية لعائشة غولي

2018/105

عوائق تعلم اللغة العربية بين وظيفتي التبليغية والفنية في مرحلة التعليم المتوسط انموذجا

2018/106

الصورة في المفردة القرانية ودوره في تمثيل المعنى سورة الواقعة -انموذجا

2018/107

تعليمية نشاط القراءة لتالميذ السنة الرابعة ابتدائي

2018/108

االحالة بين االزهر والزناد ومحمد الشاوش

2018/109

رسم الشخصيات وأبعادها في رواية "ّ قدس هللا سري" لمحمد االمين بن ربيع

2018/110

البنية الزمانية والمكانية في رواية " شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف " انموذجا"

2018/111

االبعاد االجتماعية والثقافية والدينية في رواية " جهاد ناعم" احمد عيسى المؤدب

2018/112

جمالية التناص في الشعر عبد الوهاب البياتي

2018/113

شعرية اللغة في رواية " بعد الغروب" لــ محمد عبد الحليم عبد هللا انموذجا

2018/114

البنية الزمنية والمكانية في رواية عمالقة الشمال لنجيب الكيالني

2018/115

قضايا التواصل في االتجاه السيميائي سيميولوجيا التواصل انموذجا

2018/116

استحضار الشخصيات التراثية في ديوان"اسفار المالئكة"لعزالدين .ميهوبي

2018/117

بنية الشخصيات في رواية"حكاية العربي االخير"8122ل-واسيني االعرج

2018/118

التناسب في القران الكريم

2018/119

اطراد االستعمال وأثره في اآللفاظ اللغة العربية

2018/120

العدول الصرفي في القران الكريم ( الربع االول من القران الكريم

2018/121

الجملة المحولة في " سورة االنبياء" دراسة في داللة البنى

2018/122

البناء الدرامي في رواية " عرس الزين" للطيب صالح

2018/123

بين المرجع والمتخيل في الشعر السياسي لنزار قباني

2018/124

صعوبات تعلم القواعد في السنة الثالثة من التعليم المتوسط

2018/125

داللة الشخصية في رواية "وداع مع االصيل" "لفتيحة محمود الباتع"

2018/126

البنية السردية في رواية " الرماد الذي غسل الماء" لعز الدين جالوجي

2018/127

المشتقات في سورة " هود" -دراسة داللية-

2018/128

هندسة الفضاء في رواية زمن االخطاء لمحمد شكري

2018/129

الداللة الزمنية للفعل في القرآن الكريم " سورة الملك" انموذجا

2018/130

ديوان " بقايا ألغنيات محترقة" إلسماعيل القطعة دراسة اسلوبية

2018/131

التجريب في رواية " عمر يظهر في القدس" لنجيب الكيالني

2018/132

مدى فعالية اكتساب اللغة العربية في ضوء االسلوب العرفي االجتماعي الجيل الثاني فيجوتسكي نموذج

2018/133

آليات التعبير الكتابي وفق المقاربة بالكفاءات في السنة أولى من التعليم المتوسط

2018/134

البنية الدرامية في مسرحية " أبناء القصبة " لعبد الحليم رايس

2018/135

بناء القصيدة في ديوان " النبية " تتجلى في وضح الليل لربيعة جلطي

2018/136

بنية الفعل وداللته في ديوان حقول البنفسج " للخضر فلوس"

2018/137

التكرارؤ وداللته في ديوان " التعتذر عما فعلت" لمحمود درويش

2018/138

دراسة االخطاء اللغوية عند مستعملي اللغة العربية الفصحي حديثا

2018/139

التخليل األسطوري في راوية ( أجراس الخوف) لهشام مشبال

2018/140

معالم الفنتازيا في رواية صانع الظالم لــ تامر إبراهيم

2018/141

بنية الخطاب السردي في رواية " تمر االصابع" لمحسن الرملي

2018/142

الواقعة في رواية " الرماد الذي غسل الماء" لعز الدين جالوجي

2018/143

البنية الزمنية في رواية"جسر للبوح واخر للحنين " ل"زهور ونيسي"

2018/144

التشكيل الفني في رواية السماء الثامنة ل:أمين الزاوي

2018/145

التراكيب اللغوية في"سورة يس" دراسة نحوية

2018/146

الفروق اللغوية في" النصف االول" من القران الكريم
البطل التراجيدي في الرواية العربية المعاصرة -رواية " في قلبي أنثي عبرية" لـ :خولة حمدي -
دراسة سسيوبنائية

2018/148

هندسة الشخصية في رواية  :عرش معشق لربيعة جلطي

2018/149

التصوير الجمالي في المجموعة القصصية " روح األبالسة " لعيسى بن محمود

2018/150

أسلوب التوكيد والمبالغة في ديوان أبي القاسم الشابي دراسة داللية

2018/151

الواقع والمتخيل في رواية " وليمة ألعشاب البحر نشيد الموت" حيدر حيدر

2018/152

األمراض الكالمية وأثرها على مهارة القراءة السنة الثالثة ابتدائي -أنموذجا

2018/153

توظيف التراث في شعر فاتح عالق ديوان ما في الجبة غير البحر "نموذجا"

2018/154

أنماط الجملة المركبة ( نماذج قرآنية )

2018/155

البعد التأملي في ديوان ( أخيرا ...أحدثكم عن سمواته) لفني عاشور

2018/147

2018/156

بنية الشخصية في رواية " محاولة عيش" احمد زفزاف

2018/157

هندسة الفضاء في رواية " الزلزال" الطاهر وطار

2018/158

األبعاد الرمزية في رواية " نزيف الحجر " إلبراهيم الكوني

2018/159

ثنائية الموت والحياة عند نسيب عريضة مقاربة أسلوبية لديوان " األرواح الحائرة"

2018/160

بنية الشخصية في رواية جبل الزمرد لمنصورة عز الدين

2018/161

سيميائية الرمز في شعر تميم البرغوثي قصيدة " في القدس" أنموذجا

2018/162

التلقي واالنتاج في الفضاء العرفني -كتاب التلقي واالنتاج في ضوء العرفنية لصالح غيلوس نموذجا

2018/163

تعليمية مادة التربية االسالمية في الطور االبتدائي للسنة االولى والثانية أنموذجا

2018/164

الخطاب القرآني أبعاده الداللية في "سورة النور" مقاربة لسانية تداولية

2018/165

التراكيب اللغوية وخصائصها في شعر حسان بن ثابت
عسر القراءة وتأثير على التحصيل الدراسي عند تالميذ السنة الرابعة ابتدائي " بعض مدارس عين
الحجل المسيلة انموذجا

2018/167

جماليات المكان في رواية أحببتك أكثر مما ينبغي ألثير عبد هللا النشمي

2018/168

البعد االجتماعي في رواية " دموع على سفوح المجد" لعماد زكي

2018/169

القراءة واستراتيجياتها السنة الثالثة ابتدائي" انمودجا"

2018/170

نظام الجملة في ديوان االمير عبد القادر

2018/171

التدريس  -المقاربة بالكفاءات السنة أولي متوسط ( الجيل الثاني)

2018/172

جدلية المركز والهامش في رواية " الورم" البراهيم الكوني

2018/173

أبعاد المكان في رواية " كوابيس بيروت" لــ  :غادة السمان

2018/174

االتجاه الواقعي في رواية " ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة" لخالد خليفة

2018/175

النزعة الصوفية في رواية " شطح المدينة" لجمال الغيطاني

2018/176

جماليات االيقاع الصوتي في سورة الذاريات
طرائق التدريس وتأثيرها على نفسية المتعلم للسنة الثالثة من التعليم المتوسط دراسة ميدانية
لمتوسطة ابو بكر الرازي -اوالد دراج-

2018/178

صورة المرأة في رواية "أنثى السراب" لواسيني االعرج

2018/179

االنسجام الصوتي وأثره في النص القرآني

2018/180

اإلعجاز الصوتي في سورة الصافات

2018/181

الجهود الصوتية العربية الحديثة مؤلفات الدكتور

2018/182

جماليات البيان في كتاب أوراق الورد لمصطفي صادق الرافعي

2018/183

جماليات الصورة الفنية في سورة يوسف -دراسة بالغية-

2018/184

تجليات النقد الحديث النقد االدبي الجزائري الحديث لعمارة بن زايد انموذجا

2018/185

االلتباس بين الحال والتمييز ( نماذج قرآنية)

2018/186

تعليمية نشاط القواعد النحوية " السنة ثانية متوسط انموذجا

2018/187

جماليات الكتابة في االدب التحرري غسان كنفاني" عائد الى حيفا"انموذجا

2018/188

سيميائية النص الشعري عند محمود درويش " حالة حصار أنموذجا" دراسة سيميائية

2018/189

النظرية الخليلية الحديثة دراسة معجمية في سورة النمل أنموذجا

2018/190

التجريب في رواية (تماسخت) للحبيب السائح

2018/191

أنماط الجملة في "سورة النبأ"

2018/192

جهود تمام حسان النحوية من خالل كتابه " الخالصة النحوية"

2018/193

العجائبي والغرائبي في رواية طشارى " النعام كجه جي

2018/194

تعليمية النشاط اللغوي في السنة الخامسة ابتدائي تراكيب نحوية وصيغ صرفية

2018/166

2018/177

2018/195

األنساق الثقافية لرواية عوالصف جزيرة الطيور لــ جياللي خالص

2018/196

بنية الشخصيات والمكان في رواية " رجال في الشمس " غسان كنفاني أنموذجا

2018/197

تعليمية نشاط القواعد في السنة الثالثة ابتدائي

2018/198

التقويم التربوي بين التدريس بالمحتويات والتدريس بالكفاءات في السنة الرابعة متوسط

2018/199

دراسة أسلوبية في قصيدة االطالل البراهيم ناجى -نماذج مختارة-

2018/200

مقومات البناء السردي في رواية دموع على سفوح المجد لــ " عماد زكي"

2018/201

جماليات التجريب وفنياته في رواية الجزائرية المعاصرة تفاح الجن لجميلة مراني أنموذجا

2018/202

شعرية الخطاب في رواية المصابيح الزرق لحنا مينة ( دراسة البنية الزمنية والمكانية)

2018/203

جماليات السرد في رواية " في قلبي انثى عبرية" لخولة حمدي

2018/204

بنية المكان في رواية "ّ أهل الحميدية " لنجيب الكيالني

2018/205
2018/206

دالالت الليل وجمالية السردية في رواية ثالث عشرة ليلة  ...وليلة  -لــ " سعد سعيد"
قضية االلتزام في النقد االدبي الحديث عند رجاء عيد في كتابة " فلسفة االلتزام في النقد االدبي
الحديث بين النظرية والتطبيق"

2018/208

سيميائية الفضاء المكاني (الجغرافي) في رواية محاولة عيش لمحمد زفزاف

2018/207

