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فھرس ببلیوغرافي

الضاویة سعیدي.1
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دالالت صیغ المبالغة في دیوان ابن خفاجة األندلسي 

المركز : میلة -). مشرفا(وفاء مناصري، سعیديالضاویة / لسانیات تطبیقیة : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800192411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1924/1

إیمان جامع .2
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[ش أنموذجا لمحمود دروی'' أغنیات إلى الوطن''الصورة الشعریة في دیوان 

- ). مشرفا(سمیرة بوجرة، إیمان جامع / لسانیات تطبیقیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800191111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1911/1

بلجاھل أحمد .3
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[داللة األنساق الثقافیة في شعر زفر بن الحارث الكالبي وقعة مرج راھط نموذج 

محمد رضا ، بلجاھل أحمد / أدب عربي : تخصص : لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و اآلدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص59-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: لة می-). مشرفا(مغربي

.مضغوط
800202911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2029/1

بن شاوي إكرام .4
یل شھادة مذكرة معدة لن] : نص مطبوع[رحلة أبي راس الناصري أنموذجا : العجائبي في الرحلة العربیة 

: میلة -). مشرفا(معاشوبووشمة ، بن شاوي إكرام / دراسات أدبیة : التخصص: اللیسانس اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800203911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2039/1

بوالصیود أحالم .5
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الحس المأساوي في شعر الزھد رائیة أبي الحسن التھامي نموذجا

طارق زیناي ، بوالصیود أحالم / لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2018، وفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالص: میلة -). مشرفا(

800204311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2043/1

بوبریم إكرام .6
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بیداغوجیا الفروق الفردیة وتأثیرھا في اكتساب ملكة التعبیر الشفھي 

: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، بوبریم إكرام / لغة عربیة : تخصص: دب العربي اللیسانس في اللغة واأل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800206511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2065/1
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بوجریو سناء.7
] : نص مطبوع[ند أحمد حساني في كتابة دراسات في اللّسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللّغات الفكر التّربوي ع

، بوجریو سناء/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بركات توفیق 

.مضغوط
800198411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1984/1

بوحبل زینب .8
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-دراسة تحلیلیة وموازنة-: أثر تقلیص نصوص القراءة لقسم السنة الثانیة ابتدائي 

( یوسف یحیاوي، بوحبل زینب / لسانیات تطبیقیة : تخصص: دب العربي لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واأل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا

800192311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1923/1

بوحرود لیلى .9
) شعبة آداب وفلسفة(للكتاب المدرسي سنة أولى ثانوي: اللغة العربیة استنادا على المقاربة النصیة تعلیم قواعد

/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
؛ . ص46-. 2018، بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(خالد سوماني، بوحرود لیلى 

.قرص مضغوط+ 21*30
800202611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2026/1

بوسكایة نور الھدى .10
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع" [لیاسمینة خضرا" البنیة السردیة في روایة قریبة كاف 

المركز : میلة -). مشرفا(وھیبة جراح، بوسكایة نور الھدى / دراسات أدبیة : تخصص: ب العربي اللغة واألد
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800206911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2069/1

بوفنغور عبد المالك .11
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الجیل الثاني -تعلیمیة العروض في كتاب السنة أولى متوسط 

سلیم مزھود ، بوفنغور عبد المالك / لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

80207111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2071/1

بوكمارة حلیمة .12
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[ألحالم مستغانمي " فوضى الحواس"جمالیات التفاعل النصي في روایة 

؛ . ص96-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . حلیمة بوكمارة / في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط + 21*30

80068111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/681/1, 800/681/2
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حمدوش إیمان.13
نص [جمع ألدونیس شعریة الكتابة و تعدي نحویة الشكل الواحد مقاربة سیمیائیة في دیوان مفرد بصیغة ال

/ أدب عربي / دراسات أدبیة: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي ] : مطبوع
؛ . ص69-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، حمدوش إیمان

.قرص مضغوط+ 21*30
800205811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي: ل م د -لیسانس

800/2058/1

رمیلي رندة .14
] : نص مطبوع[أھمیة الطریقة التكاملیة في تنمیة األداء القرائي والكتابي لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 

سمیر ، ندة رمیلي ر/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي
قرص + 21*30؛ . ص64-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن
.مضغوط
800193811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1938/1

زاید سارة .15
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مالیة أدب الطفل عند سلیمان العیسى، موضوعاتھ وظواھره الفنیة والج

: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، زاید سارة / دراسات أدبیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800204111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2041/1

شاوش بثینة.16
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[البنیة العاملیة في مسرحیة بین الجنة و الجنون لعالوة كوسة 

المركز : میلة -). مشرفا(عزوز سطوف ، شاوش بثینة/ أدب عربي : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2018، بوالصوفالجامعي عبد الحفیظ 

800197311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1973/1

شلي نجاة .17
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[جمالیات المكان في روایة حضرة الجنرال لكمال قرور 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(عالوة كوسة، شلي نجاة / أدب عربي : خصصت: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800202111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2021/1

صابرینة بوسبیسي .18
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[عراء لرشید أیوب ظاھر االنزیاح في قصیدة أنفس الش

المركز : میلة -). مشرفا(خالد سوماني، صابرینة بوسبیسي / دراسات أدبیة : تخصص: اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800188711ك .م.د.ر- . 2018: یلة م: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1887/1
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صونیا بولحموتة .19
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیمیة نص القراءة لدى تالمیذ الطور األول الجیل األول السنة الخامسة ابتدائي أنموذجا 

بركات ، تة صونیا بولحمو/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص72-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(توفیق 

.مضغوط
800198511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1985/1

عابد بثینة .20
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس، في اللغة : ]نص مطبوع[-أنموذجا–تعلیمیة فھم المنطوق سنة أولى متوسط 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( یوسف یحیاوي، عابد بثینة / تخصص لسانیات تطبیقیة : واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800202711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2027/1

فرخي خولة .21
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[شعریة اللغة في نقائض حسان بن ثابت وشعراء الكفار 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -. فرخي خولة / أدب عربي : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص61-. 2018

800206311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2063/1

فقراوي مریم .22
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[عیسى بن محمود " روح األبالسة"البنیة المكانیة في المجموعة القصصیة 

كوسة عالوة ، فقراوي مریم / عربیة لغة / أدب عربي: تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800185011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1850/1

فیاللي مفیدة .23
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[- أنموذجا -اءات، كتب الجیل الثاني تعلیم نشاط اإلمالء وفق بیداغوجیا الكف

میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، فیاللي مفیدة / لغة عربیة : تخصص : شھادة اللسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800206611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : ة و أدب عربي لغ: ل م د -لیسانس

800/2066/1

مرمول آمنة .24
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[البعذ التاریخي في روایة الالز لطاھر وطار 

المركز الجامعي : ة میل-). مشرفا(معاشو بووشمة، مرمول آمنة / لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800204611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2046/1
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مسعي سلمى .25
اللیسانس مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[توظیف الرمز في دیوان عناقید الغضب لعبد الملك بومنجل 

المركز : میلة -). مشرفا(عالوة كوسة، مسعي سلمى / أدب عربي : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800204511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2045/1

منوبة بن عیاش .26
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[كوسة عالوة : ل" ریح یوسف"التناص في روایة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عروس بشیر، منوبة بن عیاش / دراسات أدبیة : تخصص: واألدب العربي
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص70-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800195011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1950/1

نسرین یوقرة .27
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األغراض البالغیت ألسماء اإلشارة في روایت عودة الفرسان 

- ). مشرفا(عزوز سطوف ، ین یوقرة نسر/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42- . 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف] : م.د[

800184911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1849/1

نعمون خضراء .28
: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة] : نص مطبوع[األنا و األخر في روایة ذات رحیل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(عالوة كوسة، نعمون خضراء / أدب عربي : تخصص
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2018، بوالصوف

800194511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1945/1

إبتسام بریوة.29
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تعلیمیة النص في الطور الخامس من التعلیم االبتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عالوة كوسة، إبتسام بریوة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800187811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1878/1

إبتسام بلطوم.30
: میلة - . 1ط-. ثلجة روابح، إبتسام بلطوم] / نص مطبوع[عنترة بن شداد أنمودجا -الفروسیة في الشعر الجاھلي

.19*27؛ . ص110-. 2012، المركز الجامعي میلة
80019211ك .م.د.ر

800/192/1/1
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ابتسام بوحالسة.31
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لألصمعي مقاربة سیمیائیة " صوت صفیر البلبل " الصوت في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص80- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. ابتسام بوحالسة؛ لیندة برباش/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80034311ك .م.د.ر

800/343/1

ابتسام سقرات.32
ابتسام ؛ سارة فنور / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ابن الرومي بین الشاعریة والممارسة النقدیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص134-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . سقرات
80038811ك .م.د.ر

800/388/1

إبتسام منصوري .33
إبتسام ] / نص مطبوع[سمیح القاسم ''اشد من الماء حزنا ''الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر قصیدة 

؛ . ص102-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. فایزة ساحلي ، سوسن غمري ، منصوري 
27*19.

80016611ك .م.د.ر

800/166/1/1

ابتسام نموشي.34
بسمة ؛ سھیلة ناموس] : " / نص مطبوع" [اص في شعر عبد هللا حمادي قصیدة البرزخ و السكین أنموذجاالتن

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. ابتسام نموشي؛ جبلي
8004511ك .م.د.ر

800/45/1/1

أحالم بحري.35
عائشة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ء الخجل لفضیلة الفاروق سیمیائیة الشخصیات في روایة تا

قرص + 21*30؛ . ص86-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. أحالم بحري؛ بو الطواطو
.مضغوط

80039111ك .م.د.ر

800/391/1

أحالم شنیب .36
مذكرة ] : نص مطبوع[الطور األول من التعلیم بوالیة میلة أثر االزدواجیة اللغویة في تعلم اللغة العربیة في 

عبد المؤمن ، أحالم شنیب / لیسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص58-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(رحماني 
.مضغوط
800192511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1925/1
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أحالم عتمة.37
نص [الموضوعاتیة في كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر الجزء االول لمحمد الھادي السنوسي الزاھري 

+ 21*30؛ . ص72-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. أحالم عتمة؛ یاسمینة بلمنیغر] / مطبوع
.قرص مضغوط

8004211ك .م.د.ر

800/42/1/1

أحالم مزماز.38
مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع" [محمود درویش :"الصورة الشعریة في قصیدة مدیح الظل العالي ل 

قرص + 21*30؛ . ص78-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. أحالم مزماز؛ إیمان بوعبیبسة/ 
.مضغوط

80036711ك .م.د.ر

800/367/1

أسماء الدیب.39
] : نص مطبوع[- أنموذجا-السنة الثالثة إبتدائي : صعوبات تعلیم نشاط القراءة في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

توفیق ، أسماء الدیب. / لسانیات تطبیقیة: تخصص : مذكرة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص45-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بركات

.مضغوط
800189611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1896/1

أسماء بوعبیبسة.40
مذكرة مقدمة لھیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بالغة التشبیھ في قصیدة حالة حصار لمحمود درویش 

: میلة -). مشرفا(عبد الحلیم معزوز، أسماء بوعبیبسة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800187911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1879/1

أسماء بوكحول.41
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[داللة األمر و النھي في روایة كشف المحجوب لفرید األنصاري 

: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، أسماء بوكحول/ أدب عربي : تخصص: اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2018، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد

800189111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1891/1

أسماء قعسیس.42
ة مذكرة مقدمة لنیل شھاد] : نص مطبوع[-أنموذجا–تعلیمیّة القراءة لتالمیذ الّسنة الثّانیة ابتدائي من الجیل الثّاني 

: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، أسماء قعسیس/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800195111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1951/1
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سماء كروشيأ.43
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[االستبدال الصوتي وداللتھ من خالل نماذج من القرآن الكریم 

: میلة - ). مشرفا(عبد الحلیم معزوز، أسماء كروشي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800186911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1869/1

أسماء موناح.44
أسماء ] / نص مطبوع['' تزوجتك أیتھا الحریة''استحضار الشخصیات التراثیة في شعر نزار قباني نمودجا

.19*27؛ . ص74-. 2012، مركز الجامعي میلةال: میلة - . 1ط-. سلمة مزماز، سارة عنصل، موناح
80014311ك .م.د.ر

800/143/1/1

إسمھان سفیاني.45
-. إسمھان سفیاني؛ فوزیة بوشجرة] / نص مطبوع[-سورة التوبة أنموذجا-الجملة الشلرطیة في القرآن الكریم 

.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص70-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
80011411ك .م.د.ر

800/114/1/1

إسمھان قاسمي.46
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة نشاط القراءة لدى تالمیذ السنة الثانیة ابتدائي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(وھیبة جراح، إسمھان قاسمي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2018، بد الحفیظ بوالصوفع

800188011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1880/1

أسیة سالمي.47
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التناص األسطوري في القصیدة الجزائریة المعاصرة عثمان لوصیف أنموذجا 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. أسیة سالمي؛ مریم فرحات/ غة واألدب العربي لیسانس في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62

80041811ك .م.د.ر

800/418/1

إشراف خدیجة.48
لنیل مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع" [ابو قاسم الشابي " داللة النبر والتنغیم في قصصیدة فلسفة الثعبان المقدس 

؛ ص 82-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. إشراف خدیجة/ في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80055311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/553/1, 800/553/2
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أعبكة فاطمة .49
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[عذراء قریش لجرجي توظیف التراث الدیني في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص60- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. أعبكة فاطمة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800156611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1566/1

أعزیز حیاة.50
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[قصة بنت الماء وفق المنھج الوظائفي لفالدیمیر بروب دراسة: في قصص األطفال
؛ . ص46-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . أعزیز حیاة/ في اللغة واألدب العربي ، لنیل شھادة لیسانس

.قرص مضغوط+ 21*30
80072511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/725/1

أعزیز زینب .51
] : نص مطبوع[مظاھر التعلیل عند أبي القاسم الزجاجي في كتابھ اإلیضاح في علل النحو دراسة وصفیة تحلیلیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . أعزیز زینب / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص64-. 2015

800104511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1045/1

أعزیز وسام .52
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المنصوبات أنماطھا في سورة الذاریات 

.ص مضغوط قر+ 21*30؛ . ص64- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . أعزیز وسام / العربي 
80095711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/957/1

أعفاقي مفیدة .53
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[التعددیة الثقافیة في روایة قبور في الماء لـ محمد زفزاف 

قرص + 21*30؛ . ص41-.2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . أعفاقي مفیدة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800130411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1304/1

إكرام باقة.54
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[بنیات األسلوب في قصیدة الخیل واللیل والبیداء تعرفني للمتنبي 

قرص + 21*30؛ . ص84-. 2013، معي میلةالمركز الجا: میلة -. 1.ط-. إكرام باقة؛ منیرة لعلى بوعلي
.مضغوط

80034611ك .م.د.ر

800/346/1
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إكرام بن لزرق.55
السنة الخامسة ابتذائي أنموذجا :كتاب القراءة واألنشطة اللغویة : دور مھارات التواصل في العملیة التعلیمیة 

إكرام / لسانیات تطبیقیة : تخصص: العربي مذكرة مقدمة لنیل شوادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[
21*30؛ . ص48- . 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ناصر بعداش، بن لزرق

.قرص مضغوط+ 
800187611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1876/1

إكرام جازي.56
مذكرة ] : نص مطبوع[ي لدى تالمیذ ابتدائیة محمد البشیر اإلبراھیمي بتالغمة والیة میلة التعبیر غیر اللفظ

شھیرة ، إكرام جازي/ لغة عربیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص43-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوخنوف
.مضغوط
800187311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1873/1

إكرام دمبري.57
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[روایة شبح الكالیدوني أنموذجا : توظیف المثل الشعبي في الروایة الجزائریة 

-). مشرفا(معاشو بووشمة، إكرام دمبري/ أدبیة دراسات : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800208411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2084/1

مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا البناء العارض دراسة وصفیة في النحو العربي نقد وتوجیھ .58
+ 21*30؛ . ص56-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط 
800153911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1539/1

مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[التجریب اللغوي في دیوان جفرا لعز الدین المناصرة .59
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . في اللغة واألدب العربي 

80087011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/870/1

مالحسین شلیغو.60
مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-موازنة - الشعر الخمري بین أبي نواس وابن عربي 

؛ . ص74- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . الحسین شلیغوم؛ صالح فوغال/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80042411ك .م.د.ر

800/424/1
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مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[یة في منطقة باینان دراسة داللیة بالغیة الحكایة الشعب.61
قرص + 21*30؛ . ص57- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.مضغوط 
80094211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/942/1

الدیب آمنة.62
مذكرة ] : نص مطبوع[-التعبیر القرآني " دراسة بالغیة لكتابھ-یر عند فاضل صالح السامرائي التقدیم والتأخ

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. الدیب آمنة/ في اللغة واألدب العربي ، مقدمة لنیل شھادة لیسانس
+ /.21*30؛ . ص67

80058311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/583/1, 800/583/2

الزھراء بحري .63
ال أرید لھذي القصیدة أن تنتھي :بعض خصائص جمالیات الخطاب الشعري في دیوان محمود درویش األخیر 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. زھیة عز الدین ، سعیدة شبیطة ، الزھراء بحري ] / نص مطبوع[
.19*27؛ . ص82-. 2012

80012511ك .م.د.ر

800/125/1/1

السعید قویدر بوعبدهللا.64
مذكرة مقدمة لنیل شوادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دالالت المكان في سیرة لقبش ل عیاش یحیاوي 

المركز : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، السعید قویدر بوعبدهللا/ أدب عربي : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 56-. 2018، امعي عبد الحفیظ بوالصوفالج

800203611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2036/1

الشلي صونیة.65
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[اللسانیات في الكتابات العربیة قراءة في كتاب أحمد مومن النشأة والتطور 

خالد ، الشلي صونیة/ دراسات لغویة / لسانیات تطبیقیة : تخصص: ة اللیسانس في اللغة واألدب العربي شھاد
قرص + 21*30؛ . ص26-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سوماني
.مضغوط
800187211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1872/1

الصدیق بریكة.66
] نص مطبوع[-مصطلح اإلعراب أنموذجا -تطور المصطلح النحوي عند ابن جني من خالل كتابھ الخصائص 

- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. الصدیق بریكة؛ بادیس محمود/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50

80032411ك .م.د.ر

800/324/1
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العایب آسیة .67
المقاربة النصیة ودورھا في تعلیمیة أنشطة اللغة العربیة دراسة في كتاب ریاض النصوص للسنة الخامسة من 

- . العایب آسیة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[التعلیم اإلبتدائي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص59-. 2016، میلةالمركز الجامعي: میلة 

800133511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1335/1

العایب إلھام.68
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[روایة ما تبقى لكم لغسان كنفاني دراسة فنیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2015، الجامعي میلةالمركز : میلة -. العایب إلھام/ العربي 
80091711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/917/1

العایب حسیبة .69
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة لروایة اإلنطباع األخیر لمالك حداد 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص38-. 2016، المركز الجامعي میلة: لة می-. العایب حسیبة / واألدب العربي 
.

800126711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1267/1

العایب حضریة .70
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[أثر العنف الللفظي لألستاذ على أداء المتعلم اللغوي السنة الثانیة متوسط أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. العایب حضریة / في اللغة واألدب العربي لنیل شھادة اللیسانس
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71

800148711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1487/1

العایب راویة .71
ل شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة لنی] : نص مطبوع[األغراض البالغیة ألسماء اإلشارة في سورة آل عمران 

قرص + 21*30؛ . ص54-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. العایب راویة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800155511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1555/1

العایب زینة .72
كرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في مذ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة شدو البالبل لجیاللي خالص 

قرص + 21*30؛ . ص62- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. العایب زینة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800104311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1043/1
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العایب نصیرة .73
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[نمودجا " ینة بال مطرمد" تجلیات المدینة في شعر بدر شاكر السیاب قصیدة 

؛ . ص96-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. العایب نصیرة / في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80069811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/698/1, 800/698/2

العایب ھاجر .74
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[التنوین وأنواعھ في سورة الشورى دراسة نحویة صوتیة 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. العایب ھاجر / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800118211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1182/1

العقون سھام.75
العقون ؛ كیبش سامیة ؛ مزیاني أسمھان] / نص مطبوع[- دراسة فنیة و نفسیة-مظاھر األلم في شعر خنساء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . سھام
8005811ك .م.د.ر

800/58/1/1

العقون عفاف.76
مذكرة ] : نص مطبوع[للشاعرةشھرزاد بن یونس " والبحر أیضا یغرق أحیانا "االستبدالي في دیوان اإلنزیاح 

- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. العقون عفاف/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

80062811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/628/1, 800/628/2

العلمي زینب.77
نص [- قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش نموذجا-السیاق اللغوي وأثره في تحدید داللة الكلمات 

المركز الجامعي: میلة -. العلمي زینب/ في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : مطبوع
+ /.21*30؛ . ص173-. 2014، میلة

80055711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/557/1, 800/557/2

العمري محمد.78
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نماذج مختارة -صورة المرأة في شعر الصعالیك 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مري محمدالع/ واألدب العربي 
80063511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/635/1, 800/635/2
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العیفة أسماء .79
حمادة ، العیفة أسماء ] / نص مطبوع[المفارقات الزمنیة في روایة زھور األزمنة المتوحشة لجاللي خالص 

.19*27؛ . ص65-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . فھیمة
80018111ك .م.د.ر

800/181/1/1

العیفة خولة.80
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[الواقعي واألسطوري في روایة الغیث لمحمد ساري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ةالعیفة خول/ واألدب العربي 
80069011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/690/1, 800/690/2

العیفة مدیحة.81
اللیسانس في مذكرة مقدمة لنیل شھادة] : نص مطبوع[فلسطین في روایة غسان كنفاني عائد إلى حیفا نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص52- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . العیفة مدیحة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80087411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/874/1

العیون ابتسام.82
اللیسانس في اللغة و األدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة المحو في دیوان ھبة الفراغ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، العیون ابتسام/ أدب عربي : تخصص: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2018، بوالصوف

800197211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1972/1

مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لحزن والفرح في القرآن الكریم دراسة داللیة ألفاظ ا.83
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص26-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . في اللغة واألدب العربي

80093611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/936/1

مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ئل اإلعجازلعبد القاھر الجرجاني الوصل والفصل قي كتاب دال.84
قرص + 21*30؛ . ص35-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. اللیسانس في اللغة واألدب العربي

.مضغوط
80094011ك .م.د.ر

800/940/1

أمال بلواد.85
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[میلود الحكیم ل" امرأة للریاح كلھا"البنیات األسلوبیة في دیوان 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(موسى كراد، أمال بلواد/ دراسات أدبیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800193011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1930/1
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أمال بوفلغور.86
المركز : میلة الجزائر -. أمال بوفلغور؛ قندوز سلیمة] / نص مطبوع[الثورة و الحب في شعر محمود درویش 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2011، الجامعي میلة
8006811ك .م.د.ر

800/68/1/1

آمال صدیقي .87
. 1ط-. صفاء بلعاتي ، آمال صدیقي ] / نص مطبوع['' للطاھر وطار''الحوات والقصر''روایة صیغ الخطاب في 

.19*27؛ . ص120-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -
80021811ك .م.د.ر

800/218/1/1

أمال عمایري.88
] : نص مطبوع[االبتدائیة اتجاھات النظریات الحدیثة في علم النفس التربوي وآلیات استثمارھا في المدرسة

، أمال عمایري/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص54-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا( یوسف یحیاوي
.قرص مضغوط

800188111ك .م.د.ر- . 2018: یلة م: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1881/1

أمال مخالیف.89
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[- أونمودجا–" أحمد سحنون"دیوان : جمالیات الشعر الثوري الجزائري 

سعاد بولحواش ، أمال مخالیف/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800208911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2089/1

أمال مخلوف.90
دمة لنیل شھادة مذكرة مق] : نص مطبوع[أثر الحركة الفلسفیة في الشعر العباسي أبو العالء المعري أنموذجا 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. أمال مخلوف؛ أمنة قروات/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84

80038611ك .م.د.ر

800/386/1

أمغران بشرى .91
/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الفعل المضارع في جزء عم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمغران بشرى 
800101111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1011/1
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أمقران بریزة.92
مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة مذكرة ] : نص مطبوع[البنیة الزمنیة في روایة ذاكرة الماء لواسیني األعرج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمقران بریزة/ واألدب العربي 
80060811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/608/1, 800/608/2

آمنة أوشیكن .93
فاطمة ، آمنة أوشیكن ] / نص مطبوع[ألف لیلة ولیلة قصة الصیاد والعفریت نموذجا البنیة الداللیة في قصص

.19*27؛ . ص56-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. ریمة مرواني، فرخي
80021511ك .م.د.ر

800/215/1/1

آمنة بوالصبعین .94
-. 1ط-. بوغازي نعیمة ، آمنة بوالصبعین / ]نص مطبوع[التناص في روایة الحوات والقصر للطاھر وطار 

.19*27؛ . ص50-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80020911ك .م.د.ر

800/209/1/1

أمنة بوقویسم.95
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[الطبیعة في الشعر الجزائري الحدیث المدرسة المحافظة أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص108-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بوقویسمأمنة ؛ جھیدة مریخي
.مضغوط

80034811ك .م.د.ر

800/348/1

آمنة سكحال.96
] / نص مطبوع[نمودجا ''الشنفري''-من خالل شعر الصعالیك-المظاھر اإلجتماعیة واإلنسانیة في الشعر الجاھلي

.19*27؛ . ص61-. 2012، المركز الجامعي میلة: یلة م-. 1ط-. نجاة ھادف، آمنة سكحال
80021011ك .م.د.ر

800/210/1/1

آمنة محاط.97
: میلة -. 1ط-. لطیفة سكفالي ، نعیمة مخناش، آمنة محاط] / نص مطبوع[ظاھرة الترادف في اللغة العربیة 

.19*27؛ . ص46-. 2012، المركز الجامعي میلة
80016211ك .م.د.ر

800/162/1/1

آمنة مخلوف.98
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش أنموذجا " مدیح الظل العالي " القناع في الشعر العربي المعاصر 

؛ . ص67-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . آمنة مخلوف/ في اللغة واألدب العربي ، لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80060011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د-لیسانس

800/600/1, 800/600/2
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أمیرة بن السعدي.99
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-السنة األولى متوسط آنموذجا–تعلیمة البناء اللغوي لذي مرحلة التعلیم المتوسط 

توفیق ، أمیرة بن السعدي/ لغة عربیة /أدب عربي: تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص97-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بركات

.مضغوط
800186611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1866/1

أمیرة بن سي عمار.100
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع['' زیدوننونیة ابن''دراسة أسلوبیة ل 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، أمیرة بن سي عمار/ لسانیات تطبیقیة : تخصص : العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800197711ك .م.د.ر- . 2018: یلة م: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1977/1

أمیرة بن شعبان .101
عثمان ، أمیرة بن شعبان ] / نص مطبوع[نموذجا -صورة المرأة عند شعراء الغزل اإلسالمیین جمیل بن معمر 

.19*27؛ . ص37-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. مخلوف 
80018011ك .م.د.ر

800/180/1/1

أمیرة سعیود.102
المركز : میلة الجزائر -. أمیرة سعیود] / نص مطبوع[أصول النظریة التولیدیة التحویلیة الموروث العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2011، الجامعي میلة
80093011ك .م.د.ر

800/93/1/1

أمیرة عین سویة.103
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع" [أنموذجا " ل من القرأن الكریم داللة الصیغ المزیدة الجزء األو

قرص + 21*30؛ . ص52-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. أمیرة عین سویة؛ أمال جواب هللا
.مضغوط

80033811ك .م.د.ر

800/338/1

أمینة بلعیدي .104
-. فاطمة الزھراء بلعطار، أمینة بلعیدي ] / نص مطبوع[رة البقرة المرفوعات من األسماء وأنماطھا في سو

.19*27؛ . ص55-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80014111ك .م.د.ر

800/141/1/1
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أمینة بلور.105
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغات في المدارس االبتدائیة من منظور علم النفس التربوي الخامسة أنموذجا 

معاشو ، أمینة بلور/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي
قرص + 21*30؛ . ص42-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بووشمة
.مضغوط
800190511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1905/1

أمینة بوختالة .106
أمینة ] / نص مطبوع[-دیوان أثر الفراشة لمحمود درویش أنمودجا-دراسة نحویة : الحذف في اللغة العربیة 

.19*27؛ . ص66-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . جھاد برقال ، كلثوم الشلي ، بوختالة 
80016111ك .م.د.ر

800/161/1/1

أمینة بوخاللة.107
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[السن األنسب لتعلم لغة ثانیة من منظور علم النفس اللغوي 

-). مشرفا(الخثیر داودي ، أمینة بوخاللة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب عربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي : میلة 

800201011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2010/1

أمینة شبطة.108
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أسلوب اإلستفھام في دیوان محمود درویش ال أرید لھذي القصیدة أن تنتھي 

؛ . ص58-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . أمینة شبطة/ ي اللغة واألدب العربي اللیسانس ف
.قرص مضغوط+ 21*30

80044511ك .م.د.ر

800/445/1

انتصار قراش.109
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الطاھر وطار " الزلزال"تجلیات السر في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(عبد الحفیظ بوریو، انتصار قراش/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: العربي واألدب
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800188911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1889/1

رأنفال بن عبد القاد.110
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[السنة الثانیة ابتدائي أنموذجا : لغت المنشأ و أثرھا في تعلیمیة القراءة 

مھناوي عبد ، أنفال بن عبد القادر/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص96-. 2018،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الباقي

.مضغوط
800199011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1990/1
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أودینة مریم.111
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بالغة األمر في الخطاب الرباني لألنبیاء والرسل في القرآن الكریم 

+ 21*30؛ . ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. أودینة مریم/ لعربي اللیسانس في اللغة واألدب ا
.قرص مضغوط

80084511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/845/1

أور النادر بشرى .112
ي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ف] : نص مطبوع[المجرورات األنواع والدالالت سورة آل عمران أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص97-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . أور النادر بشرى / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800150211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1502/1

أور النادر سمیة .113
اللیسانس في اللغة واألدب مذكرة مقدمة لنیل شھادة] : نص مطبوع[اللھجات في الكتاب لسیبویھ دراسة نحویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . أور النادر سمیة / العربي 
80096211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/962/1

آیة خشاب.114
مذكرة مقدمة ] : مطبوعنص[دیوان أقول لكم أنموذجا : آلیات توظیف األسطورة في شعر صالح عبد الصبور 

-). مشرفا(معاشو بووشمة، آیة خشاب/ دراسات أدبیة : تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800208811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2088/1

إیمان بخوش.115
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أسلوب التعجب في القرأن الكریم دراسة داللیة نحویة سورة البقرة أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص89-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . إیمان بخوش؛ أمیمة بوعزیز/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80034111ك .م.د.ر

800/341/1

إیمان بوالعیش.116
بشرى / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لغة القوة في الشعر الجزائري مفدي زكریاء أنموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . إیمان بوالعیش؛ مریخي
80040111ك .م.د.ر

800/401/1
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إیمان بودینة.117
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[خصوصیة قصیدة النثر وتعدي صفاء الجنس األدبي عند محمد الماغوط 

-). مشرفا( وفاء مناصري، إیمان بودینة/ دراسات أدبیة : تخصص : شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-.2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800185511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1855/1

إیمان حراق.118
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد اللغة العربیة لتالمیذ السنة الرابعة ابتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، إیمان حراق/ لغة عربیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800206411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2064/1

إیمان ریاح.119
-. إیمان ریاح؛ رقیة بوحبل] / نص مطبوع[دید ل عبد الحمید بن ھدوقة بنیة الشخصیة في الروایة غدا یوم ج

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8000611ك .م.د.ر

800/06/1/1

أیمان عبد العزیز.120
ھناء ] / نص مطبوع" [أنكوذجا"لزلیخة السعودي"الحمامات المھاجرة"أستراتیجیات الخطاب القصصي قصة

قرص + 21*30؛ . ص51-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . أیمان عبد العزیز؛ بلمرابط
.مضغوط

8005511ك .م.د.ر

800/55/1/1

إیمان كورتلي.121
: میلة -. 1ط-. لیلى بوقطة، إیمان كورتلي] / نص مطبوع[تعدد المعنى في القرآن الكریم دراسة لغویة داللیة 

.19*27؛ . ص38-. 2012، المركز الجامعي میلة
80013911ك .م.د.ر

800/139/1/1

إیمان لكحل.122
: میلة الجزائر - . إیمان لكحل؛ آسیا بوصبوع؛ بسمة بن زھرة] / نص مطبوع[شعر الطفولة عند أحمد شوقي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2011، المركز الجامعي میلة
8006111ك .م.د.ر

800/61/1/1
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إیمان میھوب.123
-. 1ط-. نجاة بوناموس، زینب دیب، إیمان میھوب] / نص مطبوع[شعر المولدیات عند محمد العید آل خلیفة 

.19*27؛ . ص69-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80019611ك .م.د.ر

800/196/1/1

إیناس غوالمي.124
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[روایة نوة لوحیدة المي صورة المرأة في 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، إیناس غوالمي/ دراسات أدبیة : تخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2018، بوالصوف

800198611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1986/1

إیناس مرزوق.125
میلة - . إیناس مرزوق؛ دالل بوبیدي؛ خدیجة بوبنیو] / نص مطبوع[اسلوب النفي و التوكید في سورة یوسف 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8000111ك .م.د.ر

800/01/1/1

بابوري فاطمة .126
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع" [األقسام التحضیریة أنموذجا" اكتساب الطفل للغة بین األسرة والمدرسة 
؛ . ص55-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بابوري فاطمة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط + 21*30
800123111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1231/1

بارة عائشة .127
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الفعل بین التعدي واللزوم في سورة المجادلة دراسة وصفیة تحلیلیة 

+ 21*30؛ . ص49-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بارة عائشة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.ضغوطقرص م
80093811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/938/1

بارش سامیة .128
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[دراسة سیمیائیة " لسارة طالب السھیل " دیوان نجمة سھیل 

قرص + 21*30؛ ص 104-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بارش سامیة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80070311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/703/1, 800/703/2
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باركي لیلى.129
في ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-أنموذجا - الصورة الفنیة في القصة القرآنیة قصة مریم 

قرص + 21*30؛ . ص79-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ىباركي لیل/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80064711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/647/1, 800/647/2

باركي نورة .130
سانس في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللی] : نص مطبوع[ظاھرة اإلنزیاح في سورة النمل دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . باركي نورة / واألدب العربي 
80098111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/981/1

بازري عبیر.131
كرة مقدمة لنیل مذ] : نص مطبوع" [لغسان كنفاني"بالغة األلوان وتظافر المعنى في قصة القندیل الصغیر 

؛ . ص112- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بازري عبیر/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80066911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/669/1, 800/669/2

بازولة سمیة.132
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-أنموذجا -بأحالم مستغانمي " عابر سریر"روایة الجزائریة التعدد اللغوي في ال
؛ . ص70-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بازولة سمیة/ في اللغة واألدب العربي ، لنیل شھادة لیسانس

.قرص مضغوط+ 21*30
80060211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/602/1, 800/602/2

بازولة عبد الیمین.133
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة في قصیدة جفا وده لبشار بن برد 

قرص + 21*30؛ . ص96- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بازولة عبد الیمین/ واألدب العربي 
.مضغوط

80066711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سانسلی

800/667/1, 800/667/2

بازولة فضیلة .134
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة الدنیا في قصیدة ال تعشق الدنیا لألبي العتاھیة دراسة فنیة 

21*30؛ . ص50- . 2016، المركز الجامعي میلة: لة می- . بازولة فضیلة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800121911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1219/1
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باغي صافیة.135
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المسند والمسند إلیھ في معلقة عنترة بن شداد 

المركز الجامعي عبد : میلة - ) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، باغي صافیة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800197511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1975/1

باغي مسعودة.136
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لبخالء صورة المجتمع السیاسي كتاب ا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. باغي مسعودة/ العربي 
80088311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/883/1

بالي إیمان .137
مذكرة ] : نص مطبوع[اللغة العربیة من التعلیم المتوسط السنة األولى والثانیة البعد التعلیمي في الحكایات كتاب 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بالي إیمان / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص34-. 2018، الجامعي میلة

800183511ك.م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1835/1

بالي فاطمة الزھراء.138
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[التناص في شعر یوسف وغلیسي تغریبة جعفر الطیار نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص82-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بالي فاطمة الزھراء؛ فتوحي نھاد
.مضغوط

80037411ك .م.د.ر

800/374/1

باي منى .139
] : نص مطبوع[قراءة مفاھیمیة بین اللغة واللسان والكالم قراءة في كتاب مناھج البحث في اللغة تمام حسان 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . باي منى / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.ط قرص مضغو+ 21*30؛ . ص26

800153311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1533/1

بجعیط سامیة.140
نص [دراسة بیبلیوغلرافیة إحصائیة ألھم اللسانیین الجزائریین المعاصریین : البحث اللساني في الجزائر 

بجعیط / قیة لسانیات تطبی: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
؛ . ص45-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عبد المؤمن رحماني ، سامیة

.قرص مضغوط+ 21*30
800192011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1920/1
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بحري عمر.141
مذكرة ] : نص مطبوع[السنة الرابعة إبتدائي أنموذجا ) م مھارة القراءة تعلی(تعلیمیة اللغة في الطور اإلبتدائي 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بحري عمر/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66

800125311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1253/1

خ نور الھدى بخب.142
المعجم الداللي في أدب الفل قصة فستان العید لعالوة كوسة قصة منیب وبذور الرمان لفوزي غراب أنموذجا 

المركز : میلة - . بخبخ نور الھدى / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.وط قرص مضغ+ 21*30؛ . ص54-. 2017، الجامعي میلة

800162411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1624/1

بخوش رضوان.143
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[توظیف السیاسة في روایة عشق إمرأة عاقر لسمیر قسیمي 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بخوش رضوان/ في اللغة واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48

800121611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1216/1

بدرون إیمان.144
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة اإلیقاعیة في شعر ابن زیدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بدرون إیمان/ 
80087311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/873/1

بدرون صلیحة.145
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[مفھوم الشعر عند عبد الملك مرتاض 

.قرصر مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بدرون صلیحة/ 
80092011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/920/1

بدرون وھیبة .146
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األربعون النوویة أنموذجا ) ص(الوسیلة التعلیمیة في أحادیث النبي 
21*30؛ . ص46- . 2016، الجامعي میلةالمركز : میلة -. بدرون وھیبة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط + 
800126511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1265/1
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براھمة سارة.147
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[جمالیة الصورة في دیوان أفاعي الفردوس إللیاس أبو شبكة 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ةبراھمة سار/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80066111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/661/1, 800/661/2

برباش سمیة .148
یسانس في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الل] : نص مطبوع[بنیة المكان في روایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص42-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. برباش سمیة / واألدب العربي 
.

800118911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1189/1

برحال مسعودة .149
-. 1ط-. لخلیفي سعاد، مسعودة برحال ] / نص مطبوع['' ألحالم مستغانمي ''المنظور في روایة ذاكرة الجسد 

.19*27؛ . ص60-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80012611ك .م.د.ر

800/126/1/1

بردودي إیمان .150
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[دالالت التكرار النسقي في قصیدة عیون أمي للشاعر الجزائري نور الدین درویش 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بردودي إیمان / واألدب العربي لنیل شھادة اللیسانس في اللغة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص46

800147711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1477/1

برقال أمینة.151
ذة التعلیم اإلبتدائي دراسة میدانیة لعینة من أسات: تأثیر التكوین البیداغوجي للمعلم على التحصیل اللغوي للمتعلم 

: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[في الدورات التكوینیة 
-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، برقال أمینة/ لغة عربیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107
800186311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د-لیسانس

800/1863/1

برقالح نور ھدى .152
، برقالح نور ھدى ] / نص مطبوع[أنمودجا -البدو والحضر-الصورة الشعریة في شعر األمیر عبد القادر قصیدة

.19*27؛ . ص47-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . تباینت إبتسام 
80017111ك .م.د.ر

800/171/1/1
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بركات أمینة.153
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا : تجلیات األنا في شعر محمود درویش حجر كنعاني في البحر المیت 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بركات أمینة؛ حمدي جھیدة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2013

80041511ك .م.د.ر

800/415/1

بركات فریدة.154
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دراسة زمكانیة في روایة ریح یوسف لعالوة كوسة 

المركز : میلة - ). مشرفا(نبیل بومصران، بركات فریدة/ لغة عربیة / تخصص أدب عربي: و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص32-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800188211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1882/1

بركة آمنة.155
ة لنیل شھادة مذكرة مقدم] : نص مطبوع" [سجل أنا عربي " مظاھر التجدید والتقلید في قصیدة محمود درویش 

+ 21*30؛ . ص52-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بركة آمنة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط

80069911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/699/1, 800/699/2

بركة أمیرة .156
] : نص مطبوع[السامرائي قراءة وصفیة لكتاب معاني األبنیة في العربیة مفھوم علم الصرف عند فاضل صالح 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بركة أمیرة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2017

800149711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1497/1

بریبش مریم .157
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[سجنیات أبي فراس الحمداني 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص42-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بریبش مریم 
800156211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1562/1

یبة بریك ھ.158
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[معیقات العملیة التعلیمیة عند الطفل السنة الخامسة أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بریك ھیبة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800118411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1184/1
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بریكة صباح .159
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[ظاھرة العدول في البالغة العربیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بریكة صباح 
800100411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1004/1

بریكة لطیفة.160
] : نص مطبوع[-أنموذجا–تحوالت الجسد في الكتابة والقارئ المتعدد في دیوان حنظلة العلي لمنصف المزغني 

مناصري ، بریكة لطیفة/ أدب عربي : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص56-. 2018، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(وفاء 

.مضغوط
800206811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2068/1

بریوة خالدة .161
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[توظیف األسطورة في دیوان حزن في ضوء القمر لمحمد الماغوط 

+ 21*30؛ . ص52-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بریوة خالدة / واألدب العربي اللیسانس في اللغة 
.قرص مضغوط 

800122011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1220/1

بزاز بالل .162
میلة - . 1ط-. عبد الباسط عنصري ، حسام بازول ، بزاز بالل ] / نص مطبوع[مفھوم الشعر عند مفدي زكریا 

.19*27؛ . ص40-. 2012، المركز الجامعي میلة: 
80019311ك .م.د.ر

800/193/1/1

بزاز حیاة .163
] نص مطبوع[نماذج من مباحث في أصول الفقھ ''إستثمار المفاھیم التداولیة في قراءة الموروث اللساني العربي 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بزاز حیاة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي: 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-. 2017

800153411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1534/1

بزیزة إیمان.164
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا " قصر الشوق " البیئة اإلجتماعیة المصریة في أدب نجیب محفوظ 

؛ . ص120-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بزیزة إیمان/ في اللغة واألدب العربي ، سانسشھادة لی
.قرص مضغوط+ 21*30

80070611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/706/1, 800/706/2
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بسمة بو العتروس.165
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [ال أرید لھذي القصیدة أن تنتھي " أسلوبیة التكرار في دیوان محمود درویش 

. ص42-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . بسمة بو العتروس؛ شافیة بوردرودة/ شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80029911ك .م.د.ر

800/299/1

بسمة بوعنیقة.166
نص [في عصر الضعف و اإلنحطاط قصیدة البردة للبوصیري أ نمودجا الخصائص اللغویة للقصیدة اللغویة 

بسمة / تخصص لسانیات عربیة : مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و اآلداب العربي ] : مطبوع
21*30؛ . ص42- . 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، بوعنیقة

.وطقرص مضغ+ 
800192911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1929/1

بسمة حراق.167
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[البناء الصوتي في قصیدة أوباما ألحمد مطر 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(لة مرباح وسی، بسمة حراق/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800207411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2074/1

بسمة عمیرة.168
؛ حیاة بوعدة/ ل شھادة لیسانس مذكرة لنی] : نص مطبوع[إلبراھیم الكوني " التبر "جمالیات المكان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بسمة عمیرة
80038511ك .م.د.ر

800/385/1

بسمة غراف.169
: میلة الجزائر -. بسمة غراف] / نص مطبوع[أنموذجا "مأساة جمیلة"الرمز في شعر غبد الرحمان الشرقاوي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2011، ز الجامعي میلةالمرك
8005111ك .م.د.ر

800/51/1/1

بسمة لبصیر.170
نص [أنموذجا -تالمیذ السنة األولى من الجیل الثاني للتعلیم المتوسط -: مھارة االستماع ودورھا في التّعلّم 

بسمة / لسانیات تطبیقیة : تخصص: العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : مطبوع
21*30؛ . ص66-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، لبصیر

.قرص مضغوط+ 
800198211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1982/1
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بشار أمال.171
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[اللة دیوان الساعة أحمد مطر أنموذجا المفارقة وتعدد الد

+ 21*30-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بشار أمال/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800183411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1834/1

طاط منیةب.172
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[مالمح التداولیة في البالغة العربیة عبد القاھر الجرجاني نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص75-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بطاط منیة؛ قریش صفاء
.مضغوط

80030411ك .م.د.ر

800/304/1

بعوش سمیرة .173
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[السؤال والجواب في كتاب اللغة العربیة السنة األولى متوسط أنموذجا تعلیمیة

؛ . ص88-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بعوش سمیرة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800158711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1587/1

بعوش عبیر.174
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا " دیوان ولعینیك ھذا الفیض" عثمان لوصیف"صورة المرأة في شعر

؛ . ص48-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بعوش عبیر/ في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80068011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : و أدب عربي لغة : ل م د -لیسانس

800/680/1, 800/680/2

بعوطة بشرى .175
" لیوسف وغلیسي" " أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار" الدالالت السمیائیة للتشكیل البصري في دیوان 

، وطة بشرى بع" / دراسات أدبیة: تخصص" األدب:مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص47-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(وفاء مناصري

.مضغوط
800185211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1852/1

بعوطة كنزة.176
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[انمي ألحالم مستغ" األسود یلیق بك " جمالیة اآلخر في روایة 
قرص + 21*30؛ . ص121-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بعوطة كنزة/ في اللغة واألدب العربي 

.مضغوط
80061711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/617/1, 800/617/2
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بالل زعیتر.177
مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[في شعر أبي البقاء الرندي دراسة أسلوبیة " رثاء األندلس "

؛ . ص105- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بالل زعیتر؛ مراد صوفان/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80042511ك .م.د.ر

800/425/1

بلحربي دونیا .178
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[إشكالیة توظیف المصطلح في تدریس العروض 

.قرص مضغوط+ 21*30-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلحربي دونیا / واألدب العربي 
80094411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/944/1

بلحربي روقیة.179
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[دیوان أدونیس تاریخ یتمزق في جسد إمرأة دراسة سیمیائیة 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلحربي روقیة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80085211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/852/1

بلحربي نزیھة.180
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[- دراسة تداولیة - " قصة إبراھیم أنموذجا"نماذج من الحجاج في القرآن 

+ 21*30؛ . ص62- ]. ت.د[، ]ن.د] : [م.د[-. بلحربي نزیھة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80055811ك .م.د.ر-. میلة: دب عربي لغة و أ: ل م د -لیسانس

800/558/1, 800/558/2

بلحلو منیة.181
: میلة الجزائر -. بلحلو منیة] / نص مطبوع" [أنموذجا"قصیدة في التذلل"صورة المثقف في الروایة الجزائریة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2011، المركز الجامعي میلة
8008111ك .م.د.ر

800/81/1/1

بلحلو نورة.182
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[التشكیل البصري في دیوان أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار لیوسف ةغلیسي 

؛ . ص63-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلحلو نورة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

80088611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/886/1
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بلحلو وفاء.183
مذكرة ] : نص مطبوع[أثر المقاربة النصیة في إكساب المتعلم الكفاءة التواصلیة السنة الرابعة متوسط أنموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلحلو وفاء/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61

800134411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1344/1

بلحمر سلوى.184
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة المرأة في شعر جردان العود النمیري دراسة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص45-. 2014، ةالمركز الجامعي میل: میلة -. بلحمر سلوى/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط

80059911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/599/1, 800/599/2

بلحمرة سعاد .185
مذكرة ] : نص مطبوع[طرائق التدریس وأثرھا في التحصیل اللغوي السنة الثانیة متوسط الجیل الثاني أنموذجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، بلحمرة سعاد / دة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مقدمة لنیل شھا
.قرص مضغوط + 21*30-. 2018، الجامعي میلة

800184111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1841/1

بلحمرة ھدى .186
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] :نص مطبوع[روایة األرض والدم لمولود فرعون دراسة فنیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلحمرة ھدى / واألدب العربي 
80089311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/893/1

بلحناش مفیدة .187
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[إلى الشمال لـ الطیب صالح الصراع الثقافي واإلیدیولوجي في روایة موسم الھجرة 

. ص70-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلحناش مفیدة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800157011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1570/1

بلخلفة خدیجة .188
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بیعة من خالل الشعر الجاھلي معلقة امرؤ القیس أنموذجا وصف الط

21*20؛ . ص92-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلخلفة خدیجة / في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط + 

80068911ك.م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/689/1, 800/689/2
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بلخن سعاد.189
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أدوات اإلتساق في القرآن الكریم سورة النور أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص83-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلخن سعاد/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80098511ك .م.د.ر-. 2015: د ل م -لیسانس

800/985/1

بلخیر أحالم .190
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[القیم الفنیة واألخالقیة في المیة العجم للطغرائي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلخیر أحالم / واألدب العربي 
800129711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1297/1

بلخیر ھالة .191
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[تقویم نشاط القراءة في ضوء المقاربة بالكفاءات 

؛ . ص39- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بلخیر ھالة / واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800183311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1833/1

بلخیري سناء.192
نص [دور طریقة حل المشكالت في تنمیة مكتسبات المتعلم اللغویة السنة أولى من التعلیم المتوسط أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. بلخیري سناء/ العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص98-. 2016، میلة

800128111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1281/1

بلطیطن وداد .193
ة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغ] : نص مطبوع[أثر التراكیب النحویة وداللتھا في المفضلیات 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلطیطن وداد / واألدب العربي 
800102811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1028/1

بلعایب حیاة.194
مذكرة مقدمة : ] نص مطبوع[-بلقاسم مسروق - للشاعر " ولكن بعد حین ...سأحبك " المقاربة السیمیائیة لدیوان 

. ص123-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلعایب حیاة/ في اللغة واألدب العربي ، لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80071611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/716/1, 800/716/2
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بلعبیزة سالمة.195
نص [الدیني والتاریخي في قصیدة الھندي األحمر ماقبل األخیرة أمام الرجل األبیض لمحمود درویش التناص 
المركز الجامعي : میلة -. بلعبیزة سالمة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2015، میلة
80086211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/862/1

بلعطار آمنة.196
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[داللة الفعل الماضي في سورة طھ دراسة سیاقیة أسلوبیة 

قرص + 21*30؛ . ص106-. 2014، المركز النشر الجامعي: میلة -. بلعطار آمنة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80054511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/545/1, 800/545/2

بلعطار بریزة .197
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[صورة اآلخر في روایة ساق البامبو لسعود السنعوسي 

قرص + 21*30؛ . ص96-. 2015، یلةالمركز الجامعي م: میلة -. بلعطار بریزة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80091611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/916/1

بلعطار فتیحة .198
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بنیة الخطاب السردي في سورة القصص دراسة سیمیائیة 

قرص + 21*30؛ . ص32-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلعطار فتیحة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800105411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1054/1

بلعقون محمد.199
مذكرة ] : نص مطبوع[-أنموذجا -روایة جلسات الشمس لجیاللي بومدین-تداخل األجناس األدبیة في الروایة 

( موالي كاملة، بلعقون محمد/ أدب عربي : تخصص: لغة واألدب العربيمقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا

800189311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1893/1

بلعویرة نجوى .200
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[الثقافي عند عبد هللا الغدامي أسس النقد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص93-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلعویرة نجوى / العربي 
80064611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/646/1, 800/646/2
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بلعیدي نضیرة .201
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األصوات اللغویة عند ابن جني من خالل كتابھ سر صناعة اإلعراب 

؛ . ص109-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلعیدي نضیرة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80099911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/999/1

بلغول أسماء.202
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع. [أدونیس دراسة سمیائیة: ل " تاریخ یتمزق في جسد امرأة " دیوان 

: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بلغول أسماء/ تخصص لغة عربیة : اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز 
800184711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1847/1

بلغیاط ھدى.203
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الجمالیات في قصیدة األطالل البراھیم ناجي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلغیاط ھدى/ واألدب العربي 
80089011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/890/1

بلفاطمي حلیمة.204
- . لیمةبلفاطمي ح؛ بن عیاش ھاجر؛ بن داس یمینة ] / نص مطبوع[المثل الشعبي المیلي دراسة لغویة و داللیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8008711ك .م.د.ر

800/87/1/1

بلفة رحمة.205
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب ] : نص مطبوع[تعلیمیة نشاط القراءة للسنة الرابعة ابتدائي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(وھیبة جراح، بلفة رحمة/ تخصص دراسات لغویة : العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2018، بوالصوف

800204811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2048/1

بلفة كلثوم .206
نص " [آدم قصة الخلیفة بین األسطورة والحقیقة قراءة في كتاب "نشأة اللغة من منظور عبد الصبور شاھین 

المركز الجامعي : میلة - . بلفة كلثوم / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-. 2016، میلة

800125511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1255/1
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وھیبةبلقصور.207
میلة -. بلقصور وھیبة؛ صوفان مریم؛ صوفان سالف] / نص مطبوع[اإلستفھام النحوي في الجملة العربیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8009811ك .م.د.ر

800/98/1/1

بلقط نادیة.208
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : مطبوعنص [شعریة الوصف في روایة تماسخت للحبیب السائح 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص51-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلقط نادیة/ واألدب العربي 
800102311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1023/1

بلقیس مزھود.209
مذكرة مقدمةلنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[م مستغانمي شعریة الوصف في روایة األسود یلیق بك ألحال

المركز : میلة - ). مشرفا(معاشو بووشمة، بلقیس مزھود/ دراسات أدبیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800188511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1885/1

بلكیموش سمیة.210
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[عالقة التواصل اللغوي بالعملیة التعلیمیة في الطور المتوسط 

قرص + 21*30؛ . ص73-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلكیموش سمیة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80093311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/933/1

بلمناعي ھارون.211
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-"أنموذجا" مصرع كلیوباترا " مسرحیة -المسرح الشعالي عند أحمد شوقي 

-. 2014، یلةالمركز الجامعي م: میلة -. بلمناعي ھارون/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55

80066811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/668/1, 800/668/2

بلمھبول سمیة.212
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جھود ابن مضاء القرطبي في تیسیر النحو العربي 

+ /.21*30؛ . ص50-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلمھبول سمیة/ واألدب العربي
80057511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/575/1, 800/575/2
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بلمھیدي جمال .213
ادة اللیسانس في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھ] : نص مطبوع[صورة السماء واألرض في القرآن دراسة داللیة 

قرص + 21*30؛ . ص49-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلمھیدي جمال / واألدب العربي 
.مضغوط 

80099811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/998/1

بلمیلي میرة .214
نص ) [السنة الرابعة نموذجا(المتوسط فنیات القول وطرائق إكتسابھا إستراتیجیة تعلیم مھارة الكالم في الطور 

المركز الجامعي : میلة - . بلمیلي میرة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص43-. 2016، میلة

800131511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1315/1

بلھدري أحالم .215
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع['' الدیوان أنموذجا'' بعاد التعلیمیة في كتابات البشیر اإلبراھیمي األ

21*30؛ . ص42- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلھدري أحالم / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800145911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1459/1

بلھروس أحمد .216
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[الفلسفة النحویة في كتاب أسرار العربیة قراءة وصفیة للكتاب 

قرص + 21*30؛ . ص50-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلھروس أحمد / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800120811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1208/1

بلوصیف فاطمة.217
) أنموذجا–قراءة في نماذج من دیوان سیدي األخضر بن خلوف :(التصویر الفني في الشعر الشعبي الجزائري 

/ لسانیات تطبیقة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
؛ . ص45-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سعاد حمیدة، بلوصیف فاطمة

.قرص مضغوط+ 21*30
800198911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1989/1

بلوط أحالم .218
كرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة مذ] : نص مطبوع[شعریة النص الموازي في دیوان یغیر ألوانھ البحر 

.قر ص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلوط أحالم / واألدب العربي 
80088711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/887/1
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بلیلي بسمة.219
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[الجملة العربیة : لكتابقراءة وصفیة : مفھوم الجملة عند حماسة عبد اللطیف 

-). مشرفا(الخثیر داودي ، بلیلي بسمة/ لسانیات تطبیقیة : التخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800201311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : ربي لغة و أدب ع: ل م د -لیسانس

800/2013/1

بن الشلي خدیجة .220
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[علوم اللغة في تفسیر التحریر والتنویر الجزء األول والثاني أنموذجا 

؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن الشلي خدیجة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800151111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1511/1

بن الشیخ الحسین أسماء.221
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المسرح الذھني عند توفیق الحكیم مسرحیة أھل الكھف أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. 1.ط- . بن الشیخ الحسین أسماء؛ بن امحمد وسام/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2013، میلة

80044011ك .م.د.ر

800/440/1

بن الشیخ سمیر .222
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الرمز في دیوان شاھد الثلث األخیر لحسین زیدان 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن الشیخ سمیر / واألدب العربي 
.مضغوط 

800119211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1192/1

بن الشیھب آمال.223
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[داللة حروف العطف في جزء عم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص37-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . ن الشیھب آمالب
800127711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1277/1

بن الطیب رومیساء .224
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي " یوم رائع للموت" مكونات السرد في روایة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن الطیب رومیساء / اللغة واألدب العربي في
.قرص مضغوط

80072211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/722/1, 800/722/2
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بن أوذینة أنیسة.225
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الفرد األنبشید الوطنیة وأثرھا التربوي في تنشئة

المركز : میلة - ). مشرفا( یوسف یحیاوي، بن أوذینة أنیسة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800201711ك .م.د.ر- . 2018:میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2017/1

بن بخمة سارة.226
] : نص مطبوع[معاني حروف الزیادة و أسرارھا البالغیة في قصیدة ستون عاما وبكم خجل لتمیم البرغوثي 

وھیبة ، بن بخمة سارة/ تخصص لسانیات تطبیقیة : مذكرة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص62-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(جراح

.مضغوط
800197611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1976/1

بن بلقاسم خولة .227
مذكرة مقدمة لنیل ] : مطبوعنص[تعلیمیة النص الشعري في ضوء المقاربة النصیة سنة أولى ثانوي أنموذجا 

؛ . ص86-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن بلقاسم خولة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800127611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1276/1

بن بولخراص رحاب .228
بن / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : طبوعنص م[بالغة الحذف في سورة یوسف 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص46- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولخراص رحاب 
800162211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1622/1

بن جابر بسمة.229
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[إبراھیم الزمكانیة في روایة اللجنة لصنع هللا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن جابر بسمة/ العربي 
80060911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/609/1, 800/609/2

سامیةبن جدو.230
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[داللة التقدیم والتأخیر في كتاب بدائع الفوائد البن القیم 

قرص + 21*30؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن جدو سامیة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800149611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1496/1
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بن جدو معاذ.231
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي] : نص مطبوع[المقدنس في شعرأحمد مطر 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، بن جدو معاذ/ أدب عربي : تخصص
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2018

800205511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2055/1

بن جدو وداد.232
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[سنة أولى متوسط -الجیل الثاني-تعلیمیة التمارین اللغویة في كتاب اللغة العربیة 
نجوى ، بن جدو وداد/ ة لسانیات تطبیقی/ تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

قرص + 21*30؛ . ص107-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(خالفي
.مضغوط
800200911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2009/1

بن جواد صوریة.233
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : طبوعنص م[الجملة اإلسمیة وانماطھا في سورة الكھف 

+ /.21*30؛ . ص35-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن جواد صوریة/ العربي 
80055411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/554/1, 800/554/2

بن حاج صفاء.234
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا "سورة مریم "ي دراسة بالغیة في القرآن الكریم أسوب األمر والنھ

؛ 81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن حاج صفاء/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
30*21./ +

80054211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/542/1, 800/542/2

بن حمادة إدریس .235
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخالف النحوي في شرح ابن عقیل النواسخ والمنصوبات أنموذجا 

؛ . ص57- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن حمادة إدریس / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30
800134211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -نسلیسا

800/1342/1

بن حمادة حیاة .236
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التوابع دراسة نحویة داللیة سورة األنعام أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن حمادة حیاة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800149911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1499/1
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بن حمادة سمیحة .237
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المكان في روایة الخابیة لجمیلة طلباوي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن حمادة سمیحة / العربي 
800155611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1556/1

بن حمادة كلثوم.238
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لواسیني األعرج " كتاب األمیر"تجلیات اآلنا واآلخر في روایة 

21*30؛ . ص53-. 2014، مركز الجامعي میلةال: میلة -. بن حمادة كلثوم/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط+ 

80070411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/704/1, 800/704/2

بن خدة غنیة .239
دب في اللغة واأل، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-نماذج مختارة -اآلخر في ألف لیلة ولیلة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 64-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن خدة غنیة / العربي 
80070811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/708/1, 800/708/2

بن خلیفة آمنة .240
] : نص مطبوع[لكتاب معاني الحروف مفھوم معاني الحروف من منظور أبي الحسین الرماني قراءة وصفیة

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن خلیفة آمنة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص43-. 2017

800152311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1523/1

بن خلیفة سارة.241
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[شوقي دراسة صوتیة وظیفیة سینیة أحمد 

+ /.21*30؛ . ص63-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن خلیفة سارة/ العربي 
80057311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/573/1, 800/573/2

بن خلیفة فاطمة.242
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الجملة التي ال محل لھا من اإلعراب في سورة مریم 

+ /.21*30؛ . ص77-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن خلیفة فاطمة/ واألدب العربي 
80054311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/543/1, 800/543/2
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بن دادة رانیة .243
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[الموروث السردي في الروایة العربیة روایة شبح كالیدوني لـ محمد مفالح أنموذجا 

. ص67-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن دادة رانیة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800157511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1575/1

بن رمیشي أمال.244
مذكرة ] : نص مطبوع[للحبیب السائح " مذنبون لون دمھم في كفي "صراع األنساق اإلیدیولوجیة في روایة 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شي أمالبن رمی/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127

80067211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/672/1, 800/672/2

بن زاویة نسرین .245
لنیل شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[التركیب اللغوي في قصیدة الطالسم إلیلیا أبي ماضي 

قرص + 21*30؛ . ص60-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن زاویة نسرین / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800130011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1300/1

بن زاویة یسرى.246
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[لناصر العلوي ''نصف الحلم یسرد نصفھ اآلخر ''العتبات النصیة في دیوان 

-). مشرفا(مناصري وفاء ، بن زاویة یسرى/ تخصص أدب عربي :شھادة اللیسانس فس اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800209111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2091/1

بن زرافة أحالم .247
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[الجملة اإلستفھامیة في األربعین النوویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن زرافة أحالم / العربي 
80095611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/956/1

بن زنودة فطیمة.248
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[دراسة صوتیة : مظاھر التشكیل الصوتي في دیوان المتنبي 

لمركز ا: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بن زنودة فطیمة/ لغة عربیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800207011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2070/1
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بن زھرة دالل.249
ھادة مذكرة مقدمة لنیل ش] : نص مطبوع" [ویأتي الربیع أنموذجا"الجملة اإلستفھامیة عند سلیمان جوادي 

21*30؛ . ص38- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن زھرة دالل/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800125011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1250/1

بن زھرة عبیر.250
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : بوعنص مط[الطــاھر وطـار : سیمیائیة الخطاب السردي في روایة الزلزال لـ

21*30؛ . ص84- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن زھرة عبیر/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80067311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/673/1, 800/673/2

بن زھرة كمال.251
مذكرة ] : نص مطبوع[وق المقطعیة وأثرھا في تحدید داللة الجملة نماذج قرآ نیة من الربع األخیر الصفات ف

- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن زھرة كمال/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص42

800128211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1282/1

بن زھرة مریم .252
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[دراسة في الداللة الصوتیة " أمل دنقل" قصیدة البكاء بین زرقاء الیمامة لـ 

؛ . ص132-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن زھرة مریم / في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80056811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/568/1, 800/568/2

بن سالم أحالم .253
مذكرة ] : نص مطبوع[المحفوظات دورھا وأثرھا في التحصیل الدراسي للطفل السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن سالم أحالم / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800152211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1522/1

بن سلمي إشراف.254
في اللغة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[- دراسة بالغیة -الجملة الفعلیة في سورة الرحمن 

+ /.21*30؛ . ص41- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن سلمي إشراف/ واألدب العربي 
80058111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/581/1, 800/581/2
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بن سلیمان بدیعة .255
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[ئد الخبر واإلنشاء عند ابن القیم الجوزیة في كتابھ بدائع الفوا

+ 21*30؛ . ص33-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن سلیمان بدیعة / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800151811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1518/1

بن سلیمان جمیلة .256
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ة اإلبتدائیة وتأثیرھا على نفسیة التلمیذ طرائق التدریس في المرحل

؛ . ص66- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن سلیمان جمیلة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800124411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1244/1

سلیمان نعیمةبن .257
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[لواسیني األعرج أنموذجا " األمیر"البعد اإلیدیولوجي في الروایة الجزائریة روایة 
-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن سلیمان نعیمة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51
80065911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي :ل م د -لیسانس

800/659/1, 800/659/2

بن سمارة أحمد .258
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المشتقات العاملة دراسة بالغیة سورة ھود أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص67-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن سمارة أحمد / واألدب العربي 
.مضغوط 

800104811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1048/1

بن صالح سھیلة .259
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة الصرف العربي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الثالثة ثانوي 

؛ . ص87-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سھیلة بن صالح / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800149211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1492/1

بن صالح كوثر .260
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[اإلغراء والتحذیر في اللغة العربیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص36-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لح كوثر بن صا
800129011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1290/1
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بن صالح ندى .261
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بالغة الحدیث النبوي الشریف األربعین النوویة نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص30-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن صالح ندى / ألدب العربي اللغة وا
.مضغوط 

800100111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1001/1

بن طاق ریمة.262
لنیل شھادة مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-المرحلة االبتدائیة أنمودجا-: التحفیز ودوره في التحصیل المدرسي 

: میلة -). مشرفا(نجوى خالفي، بن طاق ریمة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800198011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1980/1

بن عبد الرحمان نریمان .263
، بن عبد الرحمان نریمان ] / نص مطبوع) [أنمودجا(االلتزام في شعر محمود درویش دیوان عاشق من فلسطین 

.19*27؛ . ص49-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. دریدي ایمان ، بن رجم شریفة 
800137/11ك .م.د.ر

800/137/1/1

د الرحمن حنانبن عب.264
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[صورة الجنة في القرآن الكریم دراسة بالغیة لسورة الرحمن 

+ 21*30؛ . ص51-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عبد الرحمن حنان/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80057611ك .م.د.ر- . 2014: لة می: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/576/1, 800/576/2

بن عبد الرحمن ماجدة .265
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[الرؤیة الشعریة عند بدر شاكر السیاب 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عبد الرحمن ماجدة / العربي 
.

80065211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/652/1, 800/652/2

بن عزیزة فاطمة.266
، یدوري حلیمة، بن عزیزة فاطمة] / نص مطبوع[القضیة الفلسطینیة عند أدباء المھجر إلیا أبو ماضي نمودجا 

.19*27؛ . ص87-. 2012، لجامعي میلةالمركز ا: میلة -. 1ط- . بوحمار رقیة
80012911ك .م.د.ر

800/129/1/1
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بن عسكر أمال.267
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[رموز الطبیعة في شعر رمضان حمود دراسة داللیة 

قرص مضغوط + 21*30؛ .ص34-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عسكر أمال/ واألدب العربي 
.

800129511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1295/1

بن عسكر خدیجة .268
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-مدح سیف الدولة الحمداني أنموذجا -سوسیولوجیا المدح عند المتنبي 

؛ . ص74-. 2014، المركز الجامعي میلة:میلة - . بن عسكر خدیجة / في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80065111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/651/1, 800/651/2

بن عسكر صلیحة.269
في ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-دراسة اسلوبیة - قصیدة سفر أیوب لبدر شاكر السیاب 

+ /.21*30؛ . ص170-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عسكر صلیحة/ اللغة واألدب العربي 
80070111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/701/1, 800/701/2

بن عسكر فتیحة.270
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنموذجا-س شعریة الغزل في شعر العبید یائیة سحیم عبد بني الحسحا

: میلة -). مشرفا(طارق زیناي ، بن عسكر فتیحة/ أدب عربي : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800208211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2082/1

بن عسكر فطیمة .271
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[شعریة الفضاء المغلق المعتمد بن عباد أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص94-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عسكر فطیمة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800105611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1056/1

بن عسكر یمینة.272
مذكرة ] : نص مطبوع[دور األقصوصة في إثراء الرصید اللغوي لدى المتعلم سندات الطور اإلبتدائي أنموذجا 

-. 2016، امعي میلةالمركز الج: میلة -. بن عسكر یمینة/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800126411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1264/1
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بن عمران خولة .273
أھمیة التقویم المستمر في التحصیل اللغوي للتلمیذ وفق بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات السنة الرابعة متوسط 

، بن عمران خولة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص55-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر 

800183711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1837/1

بن عمیرة زوینة.274
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[صبور دیوان الناس في بالدي أنموذجا النكتة والسخریة في شعر صالح عبد ال

. ص103-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عمیرة زوینة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80060611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/606/1, 800/606/2

بن عمیرة صبرینة .275
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إشكالیة تعلیمیة المعجمیة وصعوباتھا سنة أولى ماستر أنموذجا 

؛ . ص70-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عمیرة صبرینة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800128511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1285/1

بن عمیمور نجالء .276
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[شعریة اللغة في روایة عابر سریر ألحالم مستغانمي 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عمیمور نجالء / واألدب العربي 
.مضغوط
80069611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/696/1, 800/696/2

بن عویدة جابر .277
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[السخریة في النثر األندلسي رسالة التوابع والزوابع أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص60-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جابر بن عویدة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800104411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1044/1

بن عویدة راضیة .278
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع) [دراسة فنیة (شعر الطبیعة عند أحمد سحنون من خالل دیوانھ الجزء الثاني 

. ص74-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عویدة راضیة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي شھادة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800102111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1021/1
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بن عیاش حوریة.279
مذكرة مقدمة لنیل ] : مطبوعنص [عبد المعطي حجازي : ل " دیوان أوراس"تجلیات الثورة الجزائریة في 

-). مشرفا(موسى كراد، بن عیاش حوریة/ أدب عربي : تخصص : شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800205911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2059/1

بن عیاش علجیة.280
نص [-عینة -) دالئل اإلعجاز(وعبد القادر الجرجاني ) الخصائص(الفصاحة بین النحاة والبالغیین ابن جني 

المركز : میلة - . بن عیاش علجیة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2014، الجامعي میلة

80056111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/561/1, 800/561/2

بن عیاش غنوجة .281
] : نص مطبوع[أنموذجا '' األبعاد الداللیة للمصاحبات النصیة في شعر نوارة لحرش أوقات محجوزة للبرد 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عیاش غنوجة / سانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللی
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص39-. 2017

800150411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1504/1

بن عیسى صارة .282
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[الجھود المجمعیة ودورھا في صناعة المعاجم اإلصطالحیة مجمع القاھرة نموذج 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عیسى صارة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ ص 64

80094611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/946/1

بن عیسى لمیاء.283
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[نصف وجھي المحروق لعبد القادر شرابة البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة 

؛ . ص41-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عیسى لمیاء/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80071411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/714/1, 800/714/2

بن قارة مریم .284
نص [األبعاد السوسیولوجیة لشخصیات الروایة الجزائریة المعاصرة كراف الخطایا الجزء الثاني أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة - . بن قارة مریم / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص93-. 2015، میلة

80092411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/924/1
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بن كروم حنان .285
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[دور التقویم في تحسین أداء المتعلمین اللغوي السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

؛ . ص54-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة-. بن كروم حنان / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800133111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1331/1

بن لعریبي راضیة .286
وادي ، بن لعریبي راضیة ] / نص مطبوع['' واسیني األعرج ''لـ) رمل المایة (شعریة النص الغائب في ورایة 

.19*27؛ . ص110-. 2012، المركز الجامعي میلة:میلة -. 1ط-. سھیلة 
80020211ك .م.د.ر

800/202/1/1

بن لوصیف سھام.287
كریمة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[بنیة الفعل الماضي التام في روایة لخضر لیاسمینة صالح 

قرص + 21*30؛ . ص131-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بن لوصیف سھام؛ جرایمي
.مضغوط

80032611ك .م.د.ر

800/326/1

بن لوصیف موسى.288
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[نظریات التعلم وتأثیرھا في إكتساب اللغة العربیة المرحلة اإلبتدائیة أنموذجا 

. ص49-. 2016، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -. بن لوصیف موسى/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800134711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1347/1

بن مخلوف أمیرة.289
مذكرة ] : نص مطبوع" [دیوان أغاني الحیاة " -دراسة أسلوبیة -ظاھرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي 

. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مخلوف أمیرة/ ة واألدب العربي في اللغ، مقدمة لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-

80070711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/707/1, 800/707/2

بن مسیة زینب .290
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : مطبوعنص [اإلستعارة وجدل التمثیل بدر شاكر السیاب أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص74-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مسیة زینب / واألدب العربي 
.مضغوط 

800156111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1561/1
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بن معمري موسى.291
] : نص مطبوع[المؤسسات التعلیمیة جھود مدیري المدارس االبتدائیة القیادة التربویة ودورھا في النھوض ب

بن معمري / لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
21*30؛ . ص38- . 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، موسى

.غوطقرص مض+ 
800206711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2067/1

بن معمري نھلة .292
/ في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[أسلوب التكرار في القرآن الكریم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن معمري نھلة 
80059111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/591/1, 800/591/2

بن مھرة وفاء .293
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[إرتعاش المرایا لـ عالوة كوسة '' تجلیات التناص في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن مھرة وفاء / ي في اللغة واألدب العرب
.مضغوط 

800154511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1545/1

بن مودع منال .294
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الجیل الثاني 2017/2016تعدیل السندات في الطور اإلبتدائي 

21*30؛ . ص45-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مودع منال / نس في اللغة واألدب العربي اللیسا
.قرص مضغوط+ 

800146411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1464/1

بن ناصر بسمة.295
لنیل شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة] : نص مطبوع[الداللة اإلیحائیة في قصیدة من وحي المنفى ألحمد شوقي 

قرص + 21*30؛ . ص52-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن ناصر بسمة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800154011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1540/1

بن ناصر نسیبة .296
مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة ] : نص مطبوع[األنا واآلخر في شعر محمد الغماري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص37- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن ناصر نسیبة / 
800157111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1571/1
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بن ناصر یمینة.297
مذكرة مقدمة استكماال ] : نص مطبوع[ى الغالییني الشواھد النحویة في كتاب جامع الدروس العربیة لمصطف

الخثیر داودي ، بن ناصر یمینة/ لسانیات تطبیقیة /تخصص: لمتطلبات نیل شھادة اللیسانس لغة وأدب عربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800191611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : بي لغة و أدب عر: ل م د -لیسانس

800/1916/1

بن یحي خولة.298
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مدى ممارسة أساتذة التعلیم الثانوي لمھارات التواصل والتفاعل الصفي 

21*30؛ . ص48- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن یحي خولة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800158911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1589/1

بن یوسف حنان.299
بن یوسف ] / نص مطبوع[-دراسةتحلیلیةفنیة- نمودجا- البردة- المدیح النبوي في صدر اإلسالم كعب بن زھیر

.19*27؛ . ص76-. 2012،المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. محمود علي، لعور یمونة، حنان
80020711ك .م.د.ر

800/207/1/1

بن یوسف خولة .300
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[معاني حروف الجر في سورة الصافات 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن یوسف خولة / العربي 
80097611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -سانسلی

800/976/1

بن یونس رشیدة.301
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[نظام الرتبة في الجملة العربیة ، دراسة تطبیقیة في سورة الكھف 

؛ . ص60-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن یونس رشیدة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80054111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/541/1, 800/541/2

بنیوي نجمة .302
: میلة -. 1ط-. قریقة فایزة ، بنیوي نجمة ] / نص مطبوع[رمز المكان في روایة حمائم الشفق لجیاللي خالص 

.19*27؛ . ص102-. 2012، المركز الجامعي میلة
80018511ك .م.د.ر

800/185/1/1
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بھلول وفاء.303
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع) [دراسة تداولیة (القصدیة في روایة كشف المحجوب لفرید األنصاري 

+ 21*30؛ . ص83-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بھلول وفاء/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80099411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/994/1

بو البعیر نورة .304
بن زھرة ، ضافري ریمة ، بو البعیر نورة ] / نص مطبوع[القضایا االجتماعیة في دیوان محمد العید آل خلیفة 

.19*27؛ . ص76-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. مریم 
80019811ك .م.د.ر

800/198/1/1

بو الصوف لمیاء.305
بو الصوف ] / نص مطبوع) [الشوق العائد(الرومانسیة في شعر علي محمود طھ من خالل مجموعتھ الشعریة 

.19*27؛ . ص50-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. بوقاقة نجوى، بوزحزح كریمة، لمیاء
80013611ك .م.د.ر

800/136/1/1

بو الغالغ سارة.306
بو ؛ رماش سمیة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[دالالت المكان في روایة جسر للبوح وأخر للحنین 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. الغالغ سارة
80039511ك .م.د.ر

800/395/1

هللا أبیة بو عبد .307
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[رمز األنثى في التائیة الصغرى إلبن الفارض 

قرص + 21*30؛ . ص101-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بو عبد هللا أبیة / واألدب العربي 
.مضغوط 

80064511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/645/1, 800/645/2

بو عبد هللا سھیر .308
] نص مطبوع[مستویات التحلیل اللساني على ضوء دیوان أغاني الحیاة ألبي قاسم الشابي قصیدة شعري أنموذجا 

، الجامعي میلةالمركز : میلة -. بو عبد هللا سھیر / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2017

800147311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1473/1
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بو كویرة رمیساء.309
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[مھارة االتصال وطرائق اكتسابھا لدى معلمي التعلیم االبتدائي 

: میلة - ). مشرفا( یوسف یحیاوي، بو كویرة رمیساء/ لسانیات تطبیقیة : خصصت: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800190111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1901/1

بوالبقیرات مریم .310
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[سورة البقرة بالغة التذییل في
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص51-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالبقیرات مریم 

800154711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1547/1

بوالثلج یاسمینة.311
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[-أنموذجا-" لماذا تركت الحصان وحیدا"عند محمود درویش الصورة الفنیة 

؛ . ص96-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالثلج یاسمینة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80062311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/623/1, 800/623/2

بوالحرت ضریفة .312
میلة -. 1ط-. بوقجاني سمیة، بوالحرت ضریفة ] / نص مطبوع[بالغة اإلستعارة في قصیدة بلقیس لنزار قباني 

.19*27؛ . ص90-. 2012، المركز الجامعي میلة: 
80015611ك .م.د.ر

800/156/1/1

بوالخطوط نبیلة .313
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة العاطفیة وأبعادھا الداللیة في دیوان عطر المحبة للشاعر سلیم مزھود 

؛ . ص40-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالخطوط نبیلة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800149111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1491/1

بوالداد كنزة .314
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع" [دراسة اسلوبیة " معلقة امرئ القیس 

.قرث مصغوط+ 21*30؛ . ص87- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالداد كنزة / العربي 
80069711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/697/1, 800/697/2
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بوالدبان رحمة .315
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[التناص القرآني في دیوان مسافات لنور الدین درویش 

قرص + 21*30؛ . ص36-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالدبان رحمة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800119111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1191/1

بوالدبان رفیعة .316
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[قصیدة البرد للبوصیري دراسة صوتیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوالدبان رفیعة / العربي 
800158111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1581/1

بوالدین سمیة.317
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[النول ، الحریق ، االیقاع الزمني في ثالثیة محمد دیب الدارالكبیرة 

قرص + 21*30؛ . ص95-. 2013، الجامعي میلةالمركز: میلة -. 1.ط-. بوالدین سمیة؛ دار قدیمة أمیرة
.مضغوط

80036211ك .م.د.ر

800/362/1

بوالسلة حسناء.318
-. بوالسلة حسناء؛ بوعفینة سعاد؛ دباح عایدة] / نص مطبوع[رومانسیة جبران خلیل جبران في قصیدة المواكب 

.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص90-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8001111ك .م.د.ر

800/11/1/1

بوالشعیر نسیمة.319
] : نص مطبوع) [أسئلة المنھج(دراسة وصفیة لكتاب اللسانیات العربیة : األسس المعرفیة بین النحو واللسانیات 

/ لسانیات تطبیقیة : التخصص: مذكرة مقدمة استكماال لمتطلبات نیل شھادة اللسانس في اللغة واألدب عربي 
؛ . ص61-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(الخثیر داودي ، بوالشعیر نسیمة

.قرص مضغوط+ 21*30
800195211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1952/1

بوالصلوب آمال .320
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[وسة تقنیات السرد في روایة ریح یوسف لعالوة ك

قرص + 21*30؛ . ص102- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالصلوب آمال / واألدب العربي 
.مضغوط 

800164411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1644/1
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بوالصوف رتیبة .321
] / نص مطبوع[لنورالدین درویش أنمودجا ''مسافات ''الشعر الجزائري الحدیث دیوانالمحنة الجزائریة في 

.19*27؛ . ص66-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . بوالصوف رتیبة 
80018411ك .م.د.ر

800/184/1/1

بوالصوف نوارة .322
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[)عم أنموذجا(ألفاظ األخالق في القرآن الكریم دراسة داللیة 

+ 21*30؛ . ص69-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالصوف نوارة / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80098011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/980/1

بوالصیود حسام.323
نص [-الخامسة ابتدائي أنموذجا-ھا على تعلیمیة اللغة العربیة السنة النشاطات الریاضیة الالصفیة وتأثیر

بوالصیود / لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
21*30؛ . ص52-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، حسام

.قرص مضغوط+ 
800197911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1979/1

بوالصیود سارة .324
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[قراءة تحلیلیة في منھاج السنة الرابعة من التعلیم اإلبتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالصیود سارة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800133411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1334/1

بوالطواطو إیمان .325
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[شعریة الجملة في قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش 

+ 21*30؛ . ص59-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوالطواطو إیمان / ربي في اللغة واألدب الع
.قرص مضغوط 

800162511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1625/1

بوالطواطو حنان.326
كز المر: میلة الجزائر - . بوالطواطو حنان؛ أعزیز أسماء] / نص مطبوع[الوقف و الوصل في كتاب سیبویھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2011، الجامعي میلة
80011811ك .م.د.ر

800/118/1/1
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بوالطواطو سھیلة.327
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[في قصص األطفال ، دراسة قصة عروس البحر وفق المنھج الوظائفي 

؛ . ص68-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوالطواطو سھیلة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضعوط+ 21*30

80064111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/641/1, 800/641/2

بوالعسل ولید.328
؛ بوزراع وفاء] / نص مطبوع[- األمیر عبد القادر أنموذجا-جمالیات التناص في الشعر الجزائري الحدیث

قرص + 21*30؛ . ص88-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بوالعسل ولید؛ بوسبتة نصیرة
.مضغوط

8001211ك .م.د.ر

800/12/1/1

بوالعیش فطیمة الزھراء.329
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[أنموذجا -حسان بن ثابت -حیاة األلفاظ بین العصر الجاھلي والعصر اإلسالمي 

. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالعیش فطیمة الزھراء/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-

80057111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/571/1, 800/571/2

بوالغالغ سلیمة .330
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[روایة أشباح المدینة المقتولة الموت الرمزي في

قرص + 21*30؛ . ص51-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالغالغ سلیمة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800163511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1635/1

بوالغالغ نبیھة .331
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع" [دراسة موضوعاتیة " شعر الصحراء في دیوان ذي الرمة 

قرص + 21*30؛ . ص29-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالغالغ نبیھة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800131711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1317/1

بوالفول منال.332
مذكرة ] : نص مطبوع[التقویم ودوره في توجیھ تعلیم قواعد اللغة العربیة في الطور الثانوي السنة الثالثة نموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالفول منال/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛. ص44

800121411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1214/1
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بوالقمح سعالد .333
مذكرة ] : نص مطبوع[العامیة وأثرھا على التعلیم في المدرسة الجزائریة سنة أولى من التعلیم اإلبتدائي أنموذجا 

- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . لقمح سعالد بوا/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62

800123711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1237/1

بوالقمح كلثوم.334
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[العتبات النصیة في المجموعة القصصیة للمدى خطوة وأخرى لعینیك لعلي دغمان 

. ص70-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالقمح كلثوم/ ة اللیسانس في اللغة واألدب العربي لنیل شھاد
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80090111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/901/1

بوباطة إكرام .335
مذكرة ] : نص مطبوع[أنموذجا تجلیات الحس اإلغترابي في كتابات محمد دیب الشمالیة روایة ثلوج من رخام 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوباطة إكرام / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص40

800130811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1308/1

بوباطة مریم .336
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[أنموذجا ) زغایة (تعلیم اإلبتدائي إبتدائیة شایبي لخضر تعلیمیة قواعد النحو في ال

. ص45-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوباطة مریم / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800126911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1269/1

بوبرام الیزید.337
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قصیدة علي ابن حزمون األندلسي دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوبرام الیزید/ واألدب العربي 
80090011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/900/1

بوبرق خدیجة .338
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[شعریة العنوان في دیوان صحوة الغیم لـ عبد هللا العشي 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوبرق خدیجة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800155711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1557/1
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بوبریم رزیقة.339
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع" [الرافعي " التصور اإلسالمي للنقد األدبي عند 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوبریم رزیقة/ واألدب العربي 
80061111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/611/1, 800/611/2

بوبصلة توفیق .340
عبو عبد ، بوبصلة توفیق ] / نص مطبوع[عبد الحمید بن ھدوقة :مظاھر و أشكال القھر في روایة ریح الجنوب لـ

.19*27؛ . ص38-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. بوالصیود اسمھان ، الحكیم 
80017011ك .م.د.ر

800/170/1/1

بوتاریة سناء .341
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[ألحمد مطر أنموذجا 7الصورة والمفارقة في الخطاب الشعري المعاصر الفتات 

. ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوتاریة سناء / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800155811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1558/1

بوججو الحسین .342
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[االخطاء اإلمالئیة والصرفیة والنحویة لدى طلبة الجامعة 

قرص + 21*30؛ ص 50-. 2017، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. بوججو الحسین / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800148911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1489/1

بوجریدة أحالم .343
] : نص مطبوع[دور المنھج التكاملي في تدریس اللغة العربیة كتاب المشوق السنة األولى ثانوي جذع مشترك 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوجریدة أحالم / ي اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ف
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص51-. 2016

800122911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1229/1

بوجریدة بالل.344
اللیسانس في اللغة واألدب مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة لقصیدة مدیح الظل العالي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوجریدة بالل/ العربي 
800124811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1248/1
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بوجریو ھاجر.345
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : بوعنص مط[الواقعي في روایة عودة الفرسان سیرة فتح هللا كولن لفرید األنصاري 

: میلة - ). مشرفا(عزوز سطوف، بوجریو ھاجر/ أدب عربي : تخصص: المیسانس في المغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800186811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1868/1

بوجعادة صوریة.346
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا " اللھب المقدس"شعریة الرفض والمقاومة في شعر مفدي زكریا 

؛ . ص70-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوجعادة صوریة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80063811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : د ل م -لیسانس

800/638/1, 800/638/2

بوجعطاط أمین.347
في ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع" [ابي نواس أنموذجا " أثر الموالي في الشعربیة العربیة 

قرص + 21*30؛ . ص80-. 2014، لةالمركز الجامعي می: میلة -. بوجعطاط أمین/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80060111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/601/1, 800/601/2

بوجلبان لمیاء.348
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قصیدة تحت الصفر ألحمد مطر دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوجلبان لمیاء/ واألدب العربي 
80084911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/849/1

بوجمعة طلحة.349
قدور / مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[صورة العاذل في شعر الصعالیك 

قرص + 21*30؛ . ص68-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. معة طلحةبوج؛ بولعجین
.مضغوط

80041611ك .م.د.ر

800/416/1

بوجمعةحیاة .350
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلمیة النص األدبي في الطور المتوسط السنة الرابعة متوسط أنموذجا 

21*30؛ . ص140-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوجمعةحیاة / بي اللیسانس في اللغة واألدب العر
.قرص مضغوط+ 

80098411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/984/1
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بوحالة حنان .351
نس مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسا] : نص مطبوع[بیداغوجیا األھداف والكفاءات بین المناھج التقلیدیة والحدیثة 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحالة حنان / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800149511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1495/1

بوحبل أمال.352
/ في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس] : نص مطبوع[بناء الجملة الفعلیة في سورة النجم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوحبل أمال
80084811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/848/1

بوحبل صباح.353
دة اللیسانس في مذكرة مقدمة لنیل شھا] : نص مطبوع[اإلرھاصات البالغیة في القرني األول والثاني الھجریین 

قرص + 21*30؛ . ص64- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحبل صباح/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80093911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/939/1

بوحبیلة إیمان .354
، رة مقدمة لنیل شھادة لیسانسمذك] : نص مطبوع[-سورة یوسف أنموذجا -الصورة الفنیة في القصة القرآنیة 

قرص + 21*30؛ . ص55-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحبیلة إیمان / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80067611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/676/1, 800/676/2

بوحبیلة ریمة.355
مذكرة ] : نص مطبوع" [أنموذجا"یة في ترسیخ المعارف النحویة دورة دبلوم اإلتقان اللغوي دور الخرائط الذھن

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحبیلة ریمة/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48

800133311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1333/1

بوحرود باھیة .356
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[شعریة اللغة في رسائل تتحدى النار و الحصار لزكیة عالل 

قرص + 21*30؛ . ص75-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوحرود باھیة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800131411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1314/1
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بوحفص إلیاس.357
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[مظاھر االتساق في سورة الواقعة من خالل كتب التفسیر 

المركز : میلة -). مشرفا(نجوى خالفي، بوحفص إلیاس/ دراسات لغویة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، الحفیظ بوالصوفالجامعي عبد 

800196511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1965/1

بوحفص أمین .358
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[صورة المرأة في كتاب عیناك قدري لغادة السمان 

قرص + 21*30؛ . ص45-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحفص أمین / ي واألدب العرب
.مضغوط
80086111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/861/1

بوحالس عبد العزیز .359
نص [مدونة التفكیر اللساني في الحضارة العربیة أنموذجا : خصائص الخطاب اللساني عند عبد السالم المسدي 

المركز : میلة - . بوحالس عبد العزیز / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72-. 2016، الجامعي میلة

800120211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1202/1

بوحالسة مدیحة .360
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة دیوان أبي الیقظان الجزء الثاني

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحالسة مدیحة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80090311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/903/1

بوحالسة مسعودة .361
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[أبي جمعة التالسي دراسة فنیة المیة محمد

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحالسة مسعودة / العربي 
800105211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1052/1

بوحلوفة كاھنة .362
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع['' مقاربة تداولیة "مسرحیة أودیب لتوفیق الحكیم 

قرص + 21*30؛ . ص74-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحلوفة كاھنة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800132211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1322/1
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بوحلوفة نجمة .363
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البیداغوجیا الوظیفیة في درس اللغة العربیة المستوى األولى ثانوي 

21*30؛ . ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحلوفة نجمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800146711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1467/1

بوحلي منیر.364
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[المؤثرات األجنبیة في شعر أبي نواس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . بوحلي منیر
80043211ك .م.د.ر

800/432/1

بوحمارة الویزة .365
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة تعلیم مھارة القراءة في المرحلة اإلبتدائیة السنة األولى أنموذجا 

؛ . ص47-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحمارة الویزة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800127011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1270/1

بوحناش أحالم .366
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قضیة انتحال بین ابن سالم الجمحي وطھ حسین دراسة موازنة 

21*30؛ . ص91-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوحناش أحالم / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص + 

80089911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/899/1

بوحناش سمیرة.367
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[دراسة اإلیقاع في معلقة طرفة بن العبد 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص52-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحناش سمیرة/ العربي 
80087211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/872/1

بوحناش لبنى.368
المركز : میلة الجزائر -. بوحناش لبنى؛ العایب الھام] / نص مطبوع[شخصیة ابن القارح في رسالة الغفران 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2011، الجامعي میلة
8008911ك .م.د.ر

800/89/1/1
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بوحناش نجوى .369
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الحواریة في زرقاء الیمامة ألمل دنقل أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحناش نجوى / واألدب العربي 
.مضغوط 

80092611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/926/1

بوحناش نعیمة.370
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع" [دراسة موازنة " رثائیات ابن الرومي وبكائیات الخنساء 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحناش نعیمة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80065011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : بي لغة و أدب عر: ل م د -لیسانس

800/650/1, 800/650/2

بوحوش وردة .371
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[الطرق التعلیمیة بین السنة النبویة والطرق التعلیمیة الحدیثة دراسة مقارنة 

؛ . ص48-. 2016، میلةالمركز الجامعي : میلة -. بوحوش وردة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800133011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1330/1

بوخالفة ھاجر .372
] : نص مطبوع[نظریة تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة عند عبد هللا الدنان قراءة عرض وتقدیم 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوخالفة ھاجر / واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص42-. 2017

800151411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1514/1

بوخبزة عبلة.373
سانس في مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللی] : نص مطبوع[الصورة الشعریة قي قصیدة المؤنسة لقیس بن الملوح 

قرص + 21*30؛ . ص65- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوخبزة عبلة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80088911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/889/1

بوخش بشرى .374
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[مستویات الصورة الشعریة في دیوان عفوا سأحمل قدري وأسیر لعبد القادر عمیش 

. ص86-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوخش بشرى / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80092811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/928/1
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بوخونة بدیعة .375
] : نص مطبوع[بالكفاءات السنة الثالثة ثانوي آداب وفلسفة أنموذجا بناء إختبارات اللغة العربیة في ظل المقاربة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوخونة بدیعة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60-. 2016

800123511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1235/1

بودبابز أنیسة .376
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة " ابن الجنان األندلسي "دالیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودبابز أنیسة / العربي 
800129111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1291/1

بودبزة نوال.377
-. بودبزة نوال؛ عریقة بسمة؛ صیفون نصیرة ] / نص مطبوع[البنیة الزمنیة في روایة دنیا لمحمود طرشونة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8004411ك .م.د.ر

800/44/1/1

بودراع أحالم .378
: میلة -. 1ط- . بودراع أحالم ] / نص مطبوع[-مقاربة وصفیة تحلیلیة -یا علوم اللغة العربیة الفاصلة وقضا

.19*27؛ . ص55-. 2012، المركز الجامعي میلة
80015111ك .م.د.ر

800/151/1/1

بودردارة آمال.379
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[نموذجا بناء إختبارات اللغة العربیة في ظل المقاربة بالكفاءات السنة الثانیة ثانوي أ

. ص88-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودردارة آمال/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

80097311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/973/1

بودرع إبتسام.380
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[فن الخطابة الطیب العقبي أنموذجا المقاومة الجزائریة من خالل 

+ 21*30؛ . ص88-. میلة، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودرع إبتسام/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80065611ك .م.د.ر- . میلة: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/656/1, 800/656/2
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بودشیش فاطمة .381
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[العتبات النصیة في دیوان سمكة البیاض لـ محمد عادل مغناجي 

؛ . ص54-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بودشیش فاطمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800122111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1221/1

بودالل آمنة .382
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [دیوان المتنبي نموذجا "البناء الصوتي عند المتنبي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص38-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودالل آمنة / واألدب العربي 
800131611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -یسانسل

800/1316/1

بودن أمینة.383
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیة اإلستعارة عند عبد القاھر الجرجاني في كتابھ أسرار البالغة 

+ 21*30؛ . ص49-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودن أمینة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

80096511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/965/1

بودن ھدى.384
-. بودن ھدى؛ رحال كریمة] / نص مطبوع[لعبد الحمید بن ھدوقة " ریح الجنوب"اإلشتغال العاملي في روایة

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص64-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8005011ك .م.د.ر

800/50/1/1

بودینة آسیا.385
: میلة الجزائر - . بودینة آسیا؛ مریم راعي ] / نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة خیرة و الجبال لمحمد مفالح 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2011، المركز الجامعي میلة
80010711ك .م.د.ر

800/107/1/1

ةبوذراع مدیح.386
مذكرة مقدمة لھیل شھادة اللیزانر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في المقامة البصریة للحریري 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(مسعود بن ساري، بوذراع مدیحة/ د راسات أدبیة : تخضص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800185811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1858/1
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بوراس إبتسام .387
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الناسخ والمنسوخ في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا دراسة نحویة 

21*30؛ . ص54- . 2016، امعي میلةالمركز الج: میلة - . بوراس إبتسام / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800134011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1340/1

بوراس یاسمینة .388
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اللغة والمعرفة قراءة في كتاب اللغة ومشكالت المعرفة عند تشومسكي 

؛ . ص43-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. راس یاسمینة بو/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800146111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1461/1

بورافة حسیبة .389
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ریاض األطفال ودورھا في تعزیز الملكة اللغویة للطفل 

قرص + 21*30؛ . ص91-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بورافة حسیبة / واألدب العربي اللغة
.مضغوط 

800163711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1637/1

بورافة خلود.390
انس في اللغة و مذكرة مقدمة لنیل شھادةة اللیس] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة : لرشید أیوب " ھي الدنیا"قصیدة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، بورافة خلود/ تخصص أدب عربي : األدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2018، بوالصوف

800210411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2104/1

بورافة نصیرة.391
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[المح البیئة الجاھلیة في شعر امرئ القیس م

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بورافة نصیرة/ العربي 
80071911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/719/1, 800/719/2

بوراوي أحمد.392
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الجملة اإلستفھامیة في شعر ابن زیدون دراسة بالغیة 

قرص + 21*30؛ . ص22-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوراوي أحمد/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800129811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1298/1
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بوراوي أسماء.393
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[لو وإستعماالتھا فیر القرآن الكریم دراسة نحویة وداللیة سورة النساء نموذجا 

؛ . ص82-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوراوي أسماء/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80093411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/934/1

بورقوعة حسینة .394
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحضور الدیني في روایة الولي الصالح یعود إلى مقامة الزكي 

؛ . ص63-. 2017، عي میلةالمركز الجام: میلة -. بورقوعة حسینة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800151711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1517/1

بورماد مریم .395
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أسلوبیة التعبیر عند نزار قباني قصیدة ھوامش على دفتر النكسة أنموذجا 

؛ . ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ماد مریم بور/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80090411ك .م.د.ر-. 2015: لیسانس 

800/904/1

بوروح بشرى.396
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[دالالت التشكیل البصري و تعدد القراءة في دیوان حنظلة العلي لمنصف المزغني 

). مشرفا(مناصري وفاء ، بوروح بشرى/ تخصص أدب عربي : اللغة و األدب العربي لنیل شھادة اللیسانس في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800206011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2060/1

بورویس منیرة.397
بورویس ؛ سراوي سمیة؛ العیون دنیازاد] / نص مطبوع[لمفدي زكریا " اللھب المقدس"شعر في دیوان سردیة ال

.22*30؛ . ص116-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر -. 1.ط- . منیرة
80020311ك .م.د.ر

800/203/1/1

بورویسة عائشة.398
] نص مطبوع[للبشیر اإلبراھیمي " تمثلھ لي الخواطرالشاب الجزائري كما" صورة الشاب الجزائري في مقال 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بورویسة عائشة/ في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2014

80070011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/700/1, 800/700/2
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بوریس رقیة .399
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة حروف النفي في المدرسة اإلبتدائیة إبتدائیات تسدان أنموذجا 

21*30؛ . ص46- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوریس رقیة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800125911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1259/1

بوزاعة صفاء.400
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ثنائیة المعلم والمتعلم في المنھج التعلیمي عند ابن خلدون 

.وط قرص مضغ+ 21*30-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزاعة صفاء/ اللغة واألدب العربي 
800149411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1494/1

بوزراع خدیجة .401
. 1ط-. دفوس عائشة ، بوزراع خدیجة ] / نص مطبوع[أنموذجا - بلقیس-الشعر السیاسي عند نزار قباني قصیدة

.19*27؛ . ص68-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -
80014811ك .م.د.ر

800/148/1/1

بوزنقة آمال.402
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ثنائیة اللغة عند الطفل في ظل العولمة والتعلم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزنقة آمال/ واألدب العربي 
800118611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1186/1

بوزید تقي الدین .403
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[المعاجم ثنائیة اللغة ودورھا في تعلیمیة اللغة المورد لروحي البعلبكي أنموذجا 

؛ . ص49-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزید تقي الدین / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.ضغوط قرص م+ 21*30

800151311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1513/1

بوساوي مریم.404
] : نص مطبوع[-أنموذجا -السنة الثالثة شعبة آداب :واقع استعمال اللغة العربیة الفصحى في التعلیم الثانوي 

بوساوي / لغة عربیة /أدب عربي: تخصص : مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
+ 21*30؛ . ص55- . 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، مریم

.قرص مضغوط
800195511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1955/1
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بوستة نورة .405
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[یة ومظاھره دراسة داللیة أسباب التطور اللغوي لأللفاظ العرب

قرص + 21*30؛ . ص44-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوستة نورة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800158411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1584/1

بوسدر إكرام .406
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[یھ في قصیدة جدول الحب بین األمس والیوم بالغة التشب

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوسدر إكرام / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800130111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1301/1

دیةبوسدر فا.407
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[جمالیة المكان في روایة لبیك حج الفقراء لمالك بن نبي 

.21*30؛ . ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوسدر فادیة/ اللغة واألدب العربي 
800104911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1049/1

د حلیمةبوسعی.408
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دیوان التناص في المعلقات التسع لفیصل األحمر 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(سلیوة حمیدة، بوسعید حلیمة/ أدب عربي : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800209611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سلیسان

800/2096/1

بوسمینة نزیھة.409
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[مھارة اإلستماع وأثرھا في تعلیمیة النحو، سنة ثانیة إبتدائي 

). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوسمینة نزیھة/ لسانیات تطبیقیة / أدب عربي: تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800187511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1875/1

بوسنة حوریة.410
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[-ر قسیميسمی- بنیة الزمن الروائي في روایة الماشاء 

بورایو عبد الحفیظ ، بوسنة حوریة/ أدب عربي : التخصص: شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800199411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : دب عربي لغة و أ: ل م د -لیسانس

800/1994/1
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بوسنة رقیة .411
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تقنیات الحوار في تعلیمیة اللغة العربیة السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص34-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوسنة رقیة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800132911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1329/1

بوشارب خولة.412
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-أنموذجا -دراسة النظام النحوي عند تمام حسان اللغة العربیة معناھا ومبناھا 

. ص72-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. رب خولةبوشا/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
+ /.21*30؛ 

80054611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/546/1, 800/546/2

بوشاعت نسرین .413
ویندار نوال ، بوشاعت نسرین ] / نص مطبوع[أنمودجا ''أنشودة المطر ''التوظیف األسطوري في شعر السیاب 

.19*27؛ . ص110-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. 
80021311ك .م.د.ر

800/213/1/1

بوشاكر بشرى .414
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[التقدیم والتأخیر في سورة یوسف 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص59-. 2017، معي میلةالمركز الجا: میلة -. بوشاكر بشرى 
800147911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1479/1

بوشامة رانیة .415
مذكرة ] : نص مطبوع[رؤیة تمام حسان في دراسة النظام النحوي من خاللھ كتابھ اللغة العربیة معناھا ومبناھا 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشامة رانیة / األدب العربي مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58

80085311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/853/1

بوشطوب حواء .416
شھادة اللیسانس مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[داللة أسلوب النداء في القرآن الكریم سورة المائدة أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص58-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشطوب حواء / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800104711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1047/1
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بوشعیر سالف .417
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[األسس العلمیة في وضع المصطلح في اللغة العربیة 

قرص + 21*30؛ . ص39-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشعیر سالف / واألدب العربي 
.مضغوط
80099011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/990/1

بوشفة زینب .418
، بوشفة زینب ] / نص مطبوع[أنمودجا ''والمدینةقصیدة جیكور ''بدر شاكر السیاب ''ظاھرة الحزن في شعر 

.19*27؛ . ص72-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. بوطبیة ملیكة 
80017211ك .م.د.ر

800/172/1/1

بوشكندة حلیمة .419
في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس] : نص مطبوع[الشعریة عند معروف الرصافي الفلسفیات أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص81-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشكندة حلیمة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800106211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1062/1

بوشكیروة حنان.420
متطلبات نیل شھادة مذكرة معدة استكماال ل] : نص مطبوع[دیوان أحمد سحنون : المعجم الشعري لفلسطین 

: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بوشكیروة حنان/ دراسات أدبیة : التخصص : اللیسانس لغة وأدب عربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800194711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1947/1

بوشلوخ إسالم.421
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[توظیف الجملة اإلسمیة في قصیدة ابتسم إلیبیا أبي ماضي دراسة نحویة داللیة 

؛ . ص81-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوشلوخ إسالم/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80097511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/975/1

بوشلوش بشرى .422
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع['' أنموذجا''التشكیل البنیوي في قصیدة الكأس والھموم 

.قرص مضغوط + 21*30-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشلوش بشرى / اللغة واألدب العربي 
800163111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1631/1
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بوشلوش سعیدة .423
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[داللة األصوات في شعر أبي البقاء الرندي رثاء األندلس أنموذجا 

؛ . ص100-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوشلوش سعیدة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80097411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/974/1

بوشلوش فطیمة.424
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیة التقدیم و التأخیر قي معلقة الجیل األخضر لعیسى لحیلح 

؛ . ص92-. 2015، الجامعي میلةالمركز : میلة -. بوشلوش فطیمة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80092911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/929/1

بوشیحة خدیجة.425
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[سیمیائیة التشكیل البصري لدى یوسف سعدي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، دیجةبوشیحة خ/ دراسات أدبیة : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800199311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1993/1

بوصبع سامیة.426
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة التناص في روایة اعترافات حامد المنسي لألزھر عطیة 

21*30؛ . ص107-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوصبع سامیة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط+ 

80060311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/603/1, 800/603/2

بوصوار شیماء.427
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[- أنموذجا -منصفة عبد الشارق ابن عبد العزى : نیات األسلوبیة في المنصفات الب

زیناي ، بوصوار شیماء/ دراسات أدبیة : تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص51-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(طارق

.مضغوط
800188311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1883/1

بوطبیة آمال .428
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة اللسانیة لعربیة القرآن دراسة وصفیة لكتاب كمال اللغة القرآنیة 

21*30؛ . ص57-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوطبیة آمال / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800152111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1521/1
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بوطبیة صونیة .429
مة مذكرة مقد] : نص مطبوع[الحصیلة اللغویة في اللغة العربیة بین الطبع والتطبع السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطبیة صونیة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75

800131211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1312/1

بوطبیة فاطمة .430
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في : ]نص مطبوع[قصیدة وصف شعب بوان كسرى للمتنبي دراسة صوتیة 

قرص + 21*30؛ . ص45-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطبیة فاطمة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800131011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1310/1

بوطبیشة عبلة.431
میلة -. بوطبیشة عبلة؛ رحماني دنیا؛ عنصري أمیرة/ ]نص مطبوع[النعة التشائمیة في األدب المھجري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص153-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8008611ك .م.د.ر

800/86/1/1

بوطرنیح زینة.432
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الدین،السیاسة، الجنس في روایة عابر سریر ألحالم مستغانمي 

21*30؛ . ص79-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطرنیح زینة/ في اللغة واألدب العربي ، یسانسل
.قرص مضغوط+ 

80061511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/615/1, 800/615/2

بوطغان رقیة .433
] : نص مطبوع[للوطن في زمن الفجیعة محمد بن رقطان أنموذجا اإلغتراب في الشعر الجزائري الحدیث أغنیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطغان رقیة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص78-. 2016

800119411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1194/1

یس حلیمة بوطف.434
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[المقال القصصي في أدب محمد السعید الزاھري إني أرى في المنام نموذجا 

؛ . ص85-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوطفیس حلیمة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800101911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1019/1
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بوطالعة آسیا .435
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة السنة الرابعة متوسط أنموذجا (بیداغوجیة التدریس باألھداف و الكفاءات 

- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوطالعة آسیا / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58

80097811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/978/1

بوطالعة صونیا.436
] : نص مطبوع[الجملة الطلبیة في عیون البصائر لمحمد البشیر اإلبراھیمي دراسة نحویة بالغیة الجزء الثالث 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. صونیابوطالعة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2015

800100711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1007/1

بوطواطو إیمان.437
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[سیمیائیة الشخصیة في روایة عزازیل لیوسف زیدان 

قرص + 21*30؛ . ص87-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطواطو إیمان/ بي واألدب العر
.مضغوط 

800101511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1015/1

بوطواطو سعاد.438
في مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[دراسة بالغیة " قسما" الجملة الخبریة في النشید الوطني 

قرص + 21*30؛ . ص41-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطواطو سعاد/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800134111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1341/1

بوعبد هللا صابرة .439
في ، نیل شھادة لیسانسمذكرة مقدمة ل] : نص مطبوع[التناص في دیوان تغریبة جعفر الطیار لیوسف وغلیسي 

قرص + 21*30؛ . ص57-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعبد هللا صابرة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80067811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/678/1, 800/678/2

بوعبدهللا فریال .440
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ھا في المعنى في سورة الرحمان الداللة الصرفیة وأثر
قرص + 21*30.؛ . ص33-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعبدهللا فریال / اللغة واألدب العربي 

.مضغوط 
800121011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1210/1
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لمیاءبوعبیبسة .441
نص [لسیبویھ الجزء األول والثاني أنموذجا " الكتاب"بعض قضایا النحو الوظیفي عند مدرسة البصرة من خالل 

المركز : میلة -. بوعبیبسة لمیاء/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2014، الجامعي میلة

80056911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/569/1, 800/569/2

بوعبید أمال.442
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة اآلخر في روایة األمیر مسالك أبواب الحدید لواسیني األعرج 

+ 21*30؛ . ص43-. 2016، كز الجامعي میلةالمر: میلة -. بوعبید أمال/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800128611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1286/1

بوعبیسة حكیمة.443
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شروط إختیار مدرس اللغة بین القدماء والمحدثین دراسة موازنة 

؛ . ص79-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. عبیسة حكیمةبو/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800120911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1209/1

بوعبیسة حكیمة.444
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شروط إختیار مدرس اللغة بین القدماء والمحدثین دراسة موازنة 

؛ . ص79-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعبیسة حكیمة/ في اللغة واألدب العربي اللیسانس 
.قرص مضغوط + 21*30

570120911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

بوعبیسة نجاة .445
لنیل شھادة مذكرة مقدمة] : نص مطبوع[أسلوب النداء في القرآن الكریم دراسة أسلوبیة سورة األحزاب أنموذجا 

21*30؛ . ص66- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعبیسة نجاة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800102511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1025/1

بوعریوة آمنة .446
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : وعنص مطب[روایة رسائل البحر عند الغبش لسعید شمشم دراسة فنیة 

قرص + 21*30؛ . ص32-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوعریوة آمنة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800124911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1249/1
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بوعزیز سمیة.447
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[الكریم دراسة بالغیة داللیة أسلوب التكرار في الخطاب العقدي في القرآن

؛ . ص64-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعزیز سمیة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

80096111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/961/1

بوعكاز أمال.448
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[ألبي القاسم الشابي " صلوات في ھیكل الحب"سطوري في قصیدة التناص األ

؛ . ص65- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعكاز أمال/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80068711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/687/1, 800/687/2

بوعكاز صفیة .449
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[منصوبات األسماء في النحو العربي وأنماطھا في سورة الروم 

21*30؛ . ص35-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعكاز صفیة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800161611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1616/1

بوعالم شرافة .450
عاطف ، حسان بن صالح ، بوعالم شرافة ] / نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة عزازیل لیوسف زیدان 

.19*27؛ . ص39-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. كركاطو 
80016811ك .م.د.ر

800/168/1/1

بوعلي ربیعة .451
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة النص األدبي في مرحلة التعلیم الثانوي السنة الثالثة أنموذجا 

21*30؛ . ص41- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعلي ربیعة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص ضغوط + 

800158311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1583/1

بوعلي مریم .452
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[الفكر التعلیمي في حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم صحیح البخاري أنموذجا 

. ص41-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعلي مریم / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800119611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1196/1
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بوعنان لبنى.453
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة الالز للطاھر وطار 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص175-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوعنان لبنى/ العربي 
80072311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/723/1, 800/723/2

بوعیشة عالء الدین .454
] : نص مطبوع[الدرس النحوي عند ابن عقیل من خالل كتابھ شرح األلفیة باب التوزیع أنموذجا دراسة نحویة 

المركز الجامعي : میلة -. بوعیشة عالء الدین / اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2015، میلة

80095411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/954/1

بوغابة رانیا.455
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : وعنص مطب[أسس الصناعة المعجمیة في معجم فقھ اللغة وسر العربیة للثعالبي 

+ 21*30؛ . ص59-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوغابة رانیا/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80056011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/560/1, 800/560/2

بوغابة مسعودة.456
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[خمري في میمیة ابن الفارض الرمز ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوغابة مسعودة/ العربي 
80071711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/717/1, 800/717/2

بوغرارة آمال.457
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[التوابع النعت والتوكید دراسة نحویة داللیة في نماذج من آیات القرآن الكریم 

؛ . ص52-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوغرارة آمال/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800146511ك .م.د.ر-. 2017: د ل م-لیسانس

800/1465/1

بوغلوم حفیظة .458
مذكرة ] : نص مطبوع[اإلستبدال الصوتي وأخطاؤه لدى الطفل في المرحلة اإلبتدائیة السنة األولى أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوغلوم حفیظة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90

800148511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1485/1
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بوفافة فھیمة .459
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الرؤیة والتشكیل في مطولة األسلحة واألطفال لبدر شاكر السیاب 

21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوفافة فھیمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800157711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1577/1

بوفراد أمیرة .460
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[بالغة الزیادة والحذف في القرآن الكریم سورة النساء نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص39-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوفراد أمیرة / العربي في اللغة واألدب 
.مضغوط 

800152011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1520/1

بوفلیغة آمنة .461
لنیل مذكرة مقدمة] : نص مطبوع[المحسنات البدیعیة في المقامات الزمخشریة مقامة النھي عن الھوى أنموذجا 

؛ . ص34- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوفلیغة آمنة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800131111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1311/1

بوقادر شھیناز.462
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[عمر المباحث الصوتیة في كتاب دراسة الصوت اللغوي لـ أحمد مختار

21*30؛ . ص43- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقادر شھیناز/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800129411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1294/1

بوقاسة سھام.463
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة تحلیلییة - لمحمود درویش " التعتذر عما فعلت"دیوان 

+ 21*30؛ . ص52-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقاسة سھام/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80065511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/655/1, 800/655/2

بوقاعدة كریمة .464
بیداغوجیة الصورة الملونة وأثرھا في تعلم حروف اللغة العربیة من خالل كتاب اللغة العربیة للسنة أولى إبتدائي 

المركز : میلة -. بوقاعدة كریمة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90-. 2016،الجامعي میلة

800127811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1278/1
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بوقاقة ھدى.465
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة " : سالم " أسلوبیة اإلیقاع الشعري لقصیدة یوسف غلیسي

بومصران نبیل ، بوقاقة ھدى/ لسانیات تطبیقیة / عربيأدب : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800186211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1862/1

بوقدیورة نجالء.466
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مثال لمحمود طرشونة األسطورة في روایة الت

قرص + 21*30؛ . ص54-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقدیورة نجالء/ واألدب العربي 
.مضغوط
80099311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/993/1

بوقرانة مھدي .467
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[د الزجاجي المنصوبات أنموذجا الدرس النحوي عن

قرص + 21*30؛ . ص83-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقرانة مھدي / واألدب العربي 
.مضغوط
80098911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/989/1

بوقروة بسمة.468
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[یة المزیدة في تحدید الداللة الربع األول من القرآن الكریم أنموذجا دور األبن

؛ . ص57- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقروة بسمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800134811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1348/1

بوقریبة موسى .469
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في دیوان فلورا نبوءة المطر نور الدین جریدي 

؛ . ص42-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقریبة موسى / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800160911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1609//1

بوقریبیة جمعة.470
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- أنموذجا -أبعاد الرمز الثوري عند مفدي زكریا قصیدة نوفمبر 

21*30؛ . ص86-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقریبیة جمعة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.ص مضغوطقر+ 

80062111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/621/1, 800/621/2
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بوقزولة أمینة.471
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة -) ص(میمیة مالك ابن المرحل في مدح الرسول 

21*30؛ . ص65-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقزولة أمینة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط+ 

80069511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/695/1, 800/695/2

بوقزولة حسناء.472
محسن / لیسانس مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [واسیني األعرج : "الزمن النفسي في روایة ذاكرة الماء ل 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بوقزولة حسناء؛ نھاد 
80036311ك .م.د.ر

800/363/1

بوقزولة فاطمة الزھراء .473
مذكرة : ]نص مطبوع[الوسائل التعلیمیة ودورھا في تنمیة مھارة الطفل دراسة میدانیة في ریاض األطفال بمیلة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقزولة فاطمة الزھراء / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60-. 2017

800149311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1493/1

بوقشیرة آمنة.474
مذكرة ] : نص مطبوع[- قراءة وصفیة تحلیلیة للكتاب - مصر لنفوسة زكریا كتاب الدعوة الى العامیة واثرھا في 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقشیرة آمنة/ في اللغة واألدب العربي ، مقدمة لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51

80056411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/564/1, 800/564/2

بوقشیرة ھاجر.475
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[التوكید وداللتھ دراسة في دیوان محمد العید آل خلیفة 

قرص + 21*30- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - . مسیلي وردة، بوقشیرة ھاجر/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800182811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1828/1

بوقصعة أمال.476
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أغاني األعراس الشعبیة لمنطقة فرجیوة مقاربة وصفیة تحلیلیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بوقصعة أمال؛ بن جدو نبیلة/ اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2013

80042711ك .م.د.ر

800/427/1
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بوقطة وسام .477
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[النظریة النحویة بین مھدي المخزومي وتمام حسان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوقطة وسام / واألدب العربي 
80085111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/851/1

بوقطوش أمینة .478
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جمالیات المكان في روایة ریح یوسف لعالوة كوسة 

قرص + 21*30؛ . ص65-.2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقطوش أمینة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800160411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1604/1

بوقطوشة فرح .479
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تحلیل الكفایات التعلیمیة لنشاط القراءة في مستوى السنة الرابعة إبتدائي 

؛ . ص44-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -.بوقطوشة فرح / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800133811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1338/1

بوكردوغة أمینة.480
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[ازدواجیة اللغة في ظل التطور التكنولوجي في الطور األول 

: میلة -). مشرفا(أسماء یاحي ، بوكردوغة أمینة" / لسانیات تطبیقیة " تخصص : العربي في اللغة واألدب 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800198111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1981/1

بوكریعة أسماء.481
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[حقول الداللیة في معلقة عنترة بن شداد دراسة ال

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكریعة أسماء/ واألدب العربي 
.مضغوط
800147511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1475/1

مسعودبوكسیرة .482
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[األسماء العاملة عمل الفعل في كتاب شرح شذور الذھب البن ھشام األنصاري 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكسیرة مسعود/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62

80098211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/982/1
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بوكلوز حمزة.483
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المكمالت المنصوبة في سورتي األنفال والشعراء دراسة نحویة داللیة 

21*30؛ . ص69- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكلوز حمزة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
./ +

80057011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/570/1, 800/570/2

بوكلوھة یسرى.484
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- للبارودي -" سرندیب"البنى األسلوبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص72-.2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكلوھة یسرى/ واألدب العربي 
.مضغوط
80056311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/563/1, 800/563/2

بوكمارة أمیرة.485
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب ] : نص مطبوع[دور التعریب في نمو الثرروة اللغویة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(جقال الجیاللي ، بوكمارة أمیرة/ تطبیقیة لسانیات : تخصص : العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800204911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2049/1

بوكمارة منال.486
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[ني لیوسف وغلیسي دراسة أسلوبیة قصیدة العشق والموت في الزمن الحسی

؛ . ص66-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكمارة منال/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800154911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1549/1

بوكمایة بسمة .487
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[ة قصیدة المدح عند محمد العید آل خلیفة بنی

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوكمایة بسمة / العربي 
800159111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1591/1

خدیجة بوكمایة .488
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التصویر الفني في قصیدة محمد لعمر أبو ریشة 

قرص + 21*30؛ . ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكمایة خدیجة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800154211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1542/1
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بوكمایة سعاد.489
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[علمیة النحو العربي دراسة في كتاب التفكیر العلمي لحسن خمیس الملخ 

21*30؛ . ص70-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكمایة سعاد/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800122611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1226/1

بوكمایة نبیلة.490
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تجلیات الخطاب الصوفي قي روایة بیاض البیض الیقین لعبد القادر عمیش 

؛ . ص69- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكمایة نبیلة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30

80092111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/921/1

بوكنتوشة سھام .491
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة للكتاب -اآلراء اللغویة في عربیة القرآن لعبد الصبور شاھین 

-. 2014، جامعي میلةالمركز ال: میلة -. بوكنتوشة سھام / في اللغة واألدب العربي ، لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51

80057911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/579/1, 800/579/2

بوكویرة آمنة.492
في ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-دراسة صوتیة - قصیدة باألمس لجبران خلبل جیران 

+ /.21*30؛ . ص58- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوكویرة آمنة/ ب العربي اللغة واألد
80059711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/597/1, 800/597/2

بوالل أمیرة.493
مذكرة مقدمة لنیل شھادة : ]نص مطبوع[-أنموذجا-صورة المثقف في الروایة الجزائریة قصیدة في التذلل 

+ 21*30؛ . ص47- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالل أمیرة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط

80071811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/718/1, 800/718/2

بولحاللف نصیرة.494
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لصالح عبد الصبور " مأساة الحالج"في مسرحیة مظاھر الصراع

قرص + 21*30؛ . ص82-]. ت.د[، ]ن.د] : [م.د[-. بولحاللف نصیرة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80062511ك .م.د.ر-. میلة: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/625/1, 800/625/2
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بولدیاب حلیمة .495
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع) [نماذج من القرآن الكریم (النداء بین الوظیفة البالغیة والوظیفة النحویة 

؛ . ص53-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولدیاب حلیمة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800161211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1612/1

بولسنان روفیة .496
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة في المدارس القرآنیة 

.وط قرص مضغ+ 21*30؛ . ص46-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولسنان روفیة / العربي 
800163911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1639/1

بولسنان سامیة.497
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[األسطورة في الكومیدیا اإللھیة لدانتي الجحیم أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص50-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. بولسنان سامیة/ واألدب العربي 
.مضغوط

80042811ك .م.د.ر

800/428/1

بولعظام آمنة .498
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أسالیب ضبط النظام أثناء الدرس في المرحلة الثانویة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بولعظام آمنة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800162611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1626/1

بولعوینات عائشة.499
المفعول بھ في الجملة العربیة دراسة لسانیة في ضوء النحو الوظیفي قصیدة الطین إلیلیا أبي ماضي أنموذجا 

المركز : میلة -. بولعوینات عائشة/ عربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ال] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2015، الجامعي میلة

80091011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/910/1

بولفوس حسناء .500
ب مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألد] : نص مطبوع[بنیة الصورة الساخرة في شعر أبي دالمة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بولفوس حسناء / العربي 
800157411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1574/1
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بولفوس معاد.501
واألدب مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اإللتفات في سورة الكھف دراسة بالغیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص42- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بولفوس معاد/ العربي 
800129611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1296/1

بولقرادش بدرة.502
مذكرة ] : طبوعنص م[داللة األصوات وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم نماذج من الربع األخیر من القرآن الكریم 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولقرادش بدرة/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

80085411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/854/1

بولقرون سعاد.503
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اإلنزیاح في قصیدة الجداریة لمحمود درویش 

قرص + 21*30؛ . ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولقرون سعاد/ واألدب العربي 
.مضغوط
80091911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/919/1

بولكور منال.504
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-على سورة النبأ دراسة تطبیقیة -نظریة الحقول الداللیة 
+ /.21*30؛ . ص68- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولكور منال/ اللغة واألدب العربي 

80054811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/548/1, 800/548/2

د ربیحةبولمداو.505
مذكرة ] : نص مطبوع[ألحالم مستغانمي " األسود یلیق بك"بولیفونیة األلوان في شاعریة العنوان في روایة 

، بولمداود ربیحة/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص16-. 2018، بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(موالي كاملة 

.مضغوط
800200311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2003/1

بولمعیزي شھیرة.506
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا "ال شعر بعدك " بنیة الخطاب الشعري عند سلیمان جّوادي قصیدة 

بومصران نبیل ، بولمعیزي شھیرة/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللغة واألدب العربي شھادة اللیسانس في 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800200011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2000/1
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خ خدیجةبولوس.507
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[سؤال الحداثة في كتاب صدمة الحداثة ألدونیس 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولوسخ خدیجة/ واألدب العربي 
.مضغوط
80087111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/871/1

بومالة لمیاء.508
] نص مطبوع" [فالدیمیر بروب:"دراسة وفق النتھج الوظائفي لـ" محمد عطیة اإلبراشي : "قصة أطفال الغابةلـ

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بومالة لمیاء/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2014

80063911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/639/1, 800/639/2

بومحروق كوثر .509
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[النزعة الوطنیة في شعر أبي القاسم سعد هللا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بومحروق كوثر / العربي 
800153111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1531/1

بومشعل عائشة .510
مذكرة ] : نص مطبوع[األسالیب اإلنشائیة وأغراضھا البالغیة دراسة في دیوان أغاني الحیاة ألبي القاسم الشابي 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بومشعل عائشة / عربي مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ال
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص44

800119011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1190/1

بومعالي إیمان.511
] : طبوعنص م[تعلیم نشاط الكتابة في ضوء المقاربة بالكفاءات وفق إصالحات الجیل الثانیالسنة األولى أنموذجا 

: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بومعالي إیمان/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي میلة

800183011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1830/1

بومعالي سارة .512
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[د الراعي النمیري دراسة أسلوبیة الخطاب الشعري عن

قرص + 21*30؛ . ص87-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بومعالي سارة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800105911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1059/1
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بومعزة أحالم.513
] : نص مطبوع[كتاب أنشطة اللغة العربیة : تعلیمیة األنشطة اللغویة لتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي من الجیل الثاني 

بركات ، بومعزة أحالم/ تخصص لسانیات تطبیقیة : مذكرة مكملة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص62-. 2018، فیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الح: میلة -). مشرفا(توفیق 

.مضغوط
ل

800200711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2007/1

بومناخ لبنى.514
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [أبي العتاھیة"غرض الزھد في أرجوزة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. لبنىبومناخ/ العربي 
80068411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/684/1, 800/684/2

بومھراس مریم.515
مذكرة مقدمة ] : عنص مطبو[قراءة في كتاب منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث لعلي زوین 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بومھراس مریم/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص40

800147111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1471/1

بومیسة عبد الغاني .516
. الدیب بشرى، بومیسة عبد الغاني ] / نص مطبوع[إنعام بیوض :لـ''یبالي السمك ال''سیمیائیة العنوان في روایة 

.19*27؛ . ص67-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-
80018311ك .م.د.ر

800/183/1/1

بونحات حنان.517
/ نیل شھادة لیسانس مذكرة ل] : نص مطبوع[إشكاالت تعلیم القواعد في الطور االبتدائي السنة الخامسة أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص100-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . بونحات حنان؛ مزھود رحمة
.مضغوط

80032011ك .م.د.ر

800/320/1

بوھالي إلھام .518
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب] : نص مطبوع[معاني حروف الجر في سورة الصافات 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص52- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوھالي إلھام / العربي 
800127311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1273/1
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بوھالي زینة.519
في ، انسمذكرة مقدمة لنیل شھادة لیس] : نص مطبوع" [ابن بادیس أنموذجا " المعاناة عند األدباء الجزائریین 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوھالي زینة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80072111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/721/1, 800/721/2

بوھالي ملیكة.520
بوھالي ؛ بوملیط نسیمة؛ بعزیز ھشام ] / نص مطبوع[أنموذجا " ر التناص الدیني عند مفدي زكریاء الیاذة الجزائ

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . ملیكة
8007811ك .م.د.ر

800/78/1/1

بوھراوة آسیة .521
المركز : میلة -. 1ط-. ربومزبر كوث، بوھراوة آسیة ] / نص مطبوع[مفھوم الحداثة عند میخائیل نعیمة 

.19*27؛ . ص48-. 2012، الجامعي میلة
80016911ك .م.د.ر

800/169/1/1

بوھراوة عبلة .522
] نص مطبوع[السیاق اللغوي وأثره في تعلیم اللغة لدى الطفل في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الخامسة إبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوھراوة عبلة / اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص56-. 2017

80161511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1615/1

بوھرھور فطیمة.523
شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة لنیل] : نص مطبوع[أنموذجا " اإللیاذة "الروح الثوریة في شعر مفدي زكریا 

قرص + 21*30؛ . ص136-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوھرھور فطیمة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80064211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/642/1, 800/642/2

بوھناف خدیجة.524
مذكرة ] : نص مطبوع[زلیة عند األمیر عبد القادر الجزائري أم البنین نموذجا المقاربة التجربة الصوفیة والغ

؛ . ص90-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بوھناف خدیجة؛ بوترعة أمال/ لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80041111ك .م.د.ر

800/411/1
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بوودن وداد.525
-. بوودن وداد؛ بلطرش صباح] / نص مطبوع[عبد الحمید بن ھدوقة :ل"ریح الجنوب"صورة الریف في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8004611ك .م.د.ر

800/46/1/1

بوودین طاووس.526
؛ بومزبر إبراھیم ] / نص مطبوع[أنموذجا "مأساة الحالج "دراسة البنیة الدرامیة عند صالح عبد الصبور

+ 21*30؛ . ص45-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بوودین طاووس؛ بولعبیزة خدیجة
.قرص مضغوط

8005311ك .م.د.ر

800/53/1/1

بیرم حنان.527
قدمة لنیل شھادة مذكرة م] : نص مطبوع[مالمح شخصیة المعر بن بادیس من خالل دیوان ابن رشیق القیرواني 

: میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، بیرم حنان/ دراسات أدبیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800204411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2044/1

بیروك مریم.528
بیروك / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[شعریة المشھد في قصیدة یطیر الحمام لمحمود درویش 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . مریم
80039911ك .م.د.ر

800/399/1

بیطاط آمنة .529
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[نادي الجریمة لــ أجاثا كریستي أدب الجریمة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص81-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بیطاط آمنة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800163311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1633/1

تازیر حنان .530
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ة الخطاب الشعري في الطور الثانوي السنة الثالثة أدب أنموذجا تعلیمی

+ 21*30؛ . ص95-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. تازیر حنان / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

80098611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/986/1
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تباني لیلى.531
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الخطاب الروائي في روایة البیت األندلسي لواسیني األعرج 

-). مشرفا(معاشو بووشمة، تباني لیلى/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2018، والصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ ب: میلة 

800203411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2034/1

تراس سامیة.532
میلة -. تراس سامیة؛ بن قویطن فطیمة] / نص مطبوع[القصة اإلجتماعیة عند مصطفى لطفي المنفلوطي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8007311ك .م.د.ر

800/73/1/1

ترعي وداد.533
- . بلحلو ثلجة ، مجو كریمة ، ترعي وداد] / نص مطبوع[تعلیمیة النحو في الطور اإلبتدائي السنة الثالثة نمودجا 

.19*27؛ . ص84-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80014411ك .م.د.ر

800/144/1/1

تروش منال .534
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد التعلیمیة في السنة النبویة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. تروش منال 
800156711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1567/1

مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[تعلمیة النص األدبي في الطور المتوسط السنة الرابعة متوسط أنموذجا .535
قرص + 21*30-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.مضغوط
80098411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/984/1

تعلوب مریم.536
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-أنموذجا-میمیة ابن ملیك الحموي : تجلیات الخطاب الصوفي في المدحة النبویة 

-). مشرفا(زیناي طارق، تعلوب مریم/ دراسات أدبیة : تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2018، صوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوال: میلة 

800210011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2100/1

تعلیمیة النص األدبي وفق المقاربة بالكفاءات للجیل الثاني كتاب اللغة العربیة السنة الثانیة متوسط .537
لسانیات : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -. تطبیقیة
800191511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1915/1
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تورارت زھیة .538
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دیوان بوح ناي لعدي شتات سیمیاء العنوان في 

قرص + 21*30؛ . ص52-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. تورارت زھیة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800160211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1602/1

توھامي سارة .539
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[ة الطفل على اكنسابھا في مرحلة ما قبل التمدرس اللغة وقدر

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. توھامي سارة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800100211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1002/1

ودان شھینازتیك.540
] / نص مطبوع[-أنمودجا-التفخیم و الترقیق في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة وصفیة سورتي النجم والقمر 

؛ . ص84-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . بوحجر فاطمة ، عیطور نادیة ، تیكودان شھیناز
27*19.

80016411ك .م.د.ر

800/164/1/1

ماءتیلباو أس.541
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[اإلشتغال في النحو العربي عند ابن مضاء األندلسي في كتابھ الرد على النحاة 

؛ . ص52-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . تیلباو أسماء/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800122711ك.م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1227/1

تیموالج بثینة .542
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[البطل اإلشكالي في روایة ذاكرة الماء لواسیني األعرج 

قرص + 21*30؛ . ص79-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . تیموالج بثینة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800157211ك .م.د.ر-. 2017: م د ل -لیسانس

800/1572/1

ثابت أمال.543
-. عبد الحلیم معزوز، ثابت أمال] / نص مطبوع[الجملة الفعلیة في ضوء النحو الوظیفي سورة الكھف أنموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8000311ك .م.د.ر

800/03/1/1
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ثابث أمینة .544
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[نظام الجملة بین النحو العربي والنحو الوظیفي سورة الفتح أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص48-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . ثابث أمینة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800126811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1268/1

جامع ماجدة.545
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تجلیات الرمز األسطوري في دیوان أغاني مھیار الدمشقي ألدونیس أنموذجا 

؛ . ص72-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . جامع ماجدة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80086611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/866/1

جامع نعیمة .546
ثعبان ، جامع نعیمة ] / نص مطبوع[من لسان العرب -الجیم- الدخیل على اللغة العربیة دراسة تطبیقیة في فصل 

.19*27؛ . ص78- . 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. خدیجة 
80019911ك .م.د.ر

800/199/1/1

جبایلي سارة.547
مذكرة ] : نص مطبوع[ثنائیة الغربة والعودة في روایة كریماتوریوم سوناتا ألشباح القدس لواسیني األعرج 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . جبایلي سارة/ في اللغة واألدب العربي ، مقدمة لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85

80061211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سانسلی

800/612/1, 800//2

جحیش أمال.548
مذكرة ] : نص مطبوع[السیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة لدى تالمیذ السنة الثانیة ابتدائي أنموذجا 

نجوة ، جحیش أمال/ لسانیات تطبیقیة / تخصص: معدة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي
قرص + 21*30؛ . ص82-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(خالفي

.مضغوط
800193711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1937/1

جحیش جازیة .549
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انة للطاھر وطار جمالیات توظیف المكان في روایة رم

قرص + 21*30؛ . ص50-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. جحیش جازیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800155011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1550/1
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جحیش زینة.550
/ في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[سورة مریم األسلوب اإلنشائي في 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. جحیش زینة
80059311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/593/1, 800/593/2

ارجربوعة عم.551
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[ألبي الطمحان القیني " لمن طلل عاف بذات السالسل " البناء النصي لقصیدة 

؛ . ص61-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. جربوعة عمار/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80066311ك .م.د.ر- . 2014: میلة: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/663/1, 800/663/2

جرموني سھام.552
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[دور الحركة اإلعرابیة في توجیھ التفسیر الربع األول من القرآن الكریم أنموذجا 

. ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . جرموني سھام/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80091311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/913/1

جریو زینب.553
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[صورة األنا واآلخر في روایة األمیر لواسیني األعرج 

.قرص مضغوط + 21*30- . 2017، میلةالمركز الجامعي : میلة - . جریو زینب/ اللغة واألدب العربي 
800162711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1627/1

جعبوب نبیلة .554
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[مقاربة نفسیة في دیوان أجنحة في الریح لخلیل قطناني 

قرص + 21*30؛ . ص39- . 2016، الجامعي میلةالمركز: میلة -. جعبوب نبیلة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800130511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1305/1

جمیلة بن مرزوق.555
مذكرة لنیل شھادة لیسانس في ] : نص مطبوع[جمالیة المصطلح السردي في كتابات عبد الملك مرتاض النقدیة 

. ص93-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. جمیلة بن مرزوق؛ سلیمة بارة / اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80042311ك .م.د.ر

800/423/1



93

جنات عومارة.556
جنات ؛ مریم سعد هللا] / نص مطبوع" [من السنة األولى إلى ست سنوات من عمره"النمو اللغوي لدى الطفل

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . عومارة
80011511ك .م.د.ر

800/115/1/1

جنحي أمینة .557
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[اإلنزیاح التركیبي في سورة الحاقة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص59-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. جنحي أمینة 
800148011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1480/1

جھاد بورافة.558
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا دراسة أسلوبیة -ابن الخطیب -رثاء الذات في الشعر العربي ل 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. ورافةجھاد ب؛ نجاح بودمیعة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2013

80042111ك .م.د.ر

800/421/1

جھیدة بو كویرة.559
زینة بو ؛ إیمان بن مسیعود] / نص مطبوع" [عبد الحمید بن ھدوقة"ل "غدا یوم جدید"بنیة الفضاء في روایة

قرص + 21*30؛ . ص113-. 2011، المركز الجامعي میلة: زائر میلة الج-. جھیدة بو كویرة؛ لعیون
.مضغوط

8007011ك .م.د.ر

800/70/1/1

جھیدة سعودي.560
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[حذف العناصراإلسنادیة في الجملة العربیة بین القاعدة النحویة والقیمة البالغیة 

نجوى ، جھیدة سعودي/ لسانیات تطبیقیة : خصصت: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص59-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(خالفي

.مضغوط
800205211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2052/1

جوادي نجالء.561
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع) [نموذج جازي ، موبیلیس ، نجمة ( شھار التداخل اللغوي في الخطاب اإل

؛ . ص70-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جوادي نجالء/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80097011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/970/1
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جوامبي فتیحة .562
شعریة اللغة بین یائیة ابن صفار السوسي المغربي ویائیات المشارقة مالك بن الریب التمیمي وعبد یغوث بن 

جوامبي / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[وقاص دراسة بنیویة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص77-.2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. فتیحة 

800130311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1303/1

جودي إیمان.563
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[داللة التقدیم والتأخیر في سورة التكویر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. جودي إیمان/ العربي 
80056211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/562/1, 800/562/2

جودي حلیمة .564
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الدراسة األسلوبیة في قصیدة المساء إلیلیا أبي ماضي 

قرص + 21*30؛ . ص51- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جودي حلیمة / اللغة واألدب العربي
.مضغوط
80089111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/891/1

جویدة شرافة.565
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة وظیفة النواسخ من خالل األفعال الناقصة ظن وأخواتھا في سورة النساء أنموذجا 

؛ . ص112-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. جویدة شرافة؛ إلھام بوتاریة/ دة لیسانس لنیل شھا
.قرص مضغوط+ 21*30

80033411ك .م.د.ر

800/334/1

جیالني أمیرة.566
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس] : نص مطبوع[ألحالم مستغانمي comالمتعالیات النصیة في روایة نیسان 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . جیالني أمیرة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80067411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/674/1, 800/674/2

حاج خلوف نعیمة .567
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[یز حمودة المرایا المقعرة من مالمح النظریات النقدیة العربیة لعبد العز

؛ . ص74-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حاج خلوف نعیمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800101711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1017/1
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حامدي أمین.568
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[عبد في ألف لیلة ولیلة صورة ال
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(یوسف بن جامع ، حامدي أمین/ أدب عربي : تخصص

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41-. 2018، بوالصوف
800203311ك .م.د.ر- . 2018: لة می: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2033/1

حبیبة رضوان.569
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[تعلیم مھارة القراءة وفق المنھاج الجدید للسنة الثانیة ابتدائي 

ركز الم: میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة، حبیبة رضوان/ لغة عربیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800196911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1969/1

حبیبة عمروش.570
سناء /مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ألحمد شوقي دراسة أسلوبیة " اختالف النھار واللیل " قصیدة 
قرص + 21*30؛ . ص207-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . حبیبة عمروش؛ غراب

.مضغوط
80033711ك .م.د.ر

800/337/1

حجاز فیروز.571
میلة الجزائر -. حجاز فیروز؛ حالیلي لبنى] / نص مطبوع[أنموذجا "سورة البقرة"دراسة نحویة داللیة :المنادى

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2011، معي میلةالمركز الجا: 
80010011ك .م.د.ر

800/100/1/1

حد مسعود لمین .572
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[الحجاج المفھوم واآللیات معلقة زھیر بن أبي سلمى أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص91-. 2016، الجامعي میلةالمركز : میلة - . حد مسعود لمین / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800131811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1318/1

حداد أحالم .573
نص [الوحدات القرآنیة في المرحلة اإلبتدائیة وعالقتھا بالتحصیل اللغوي لدى تالمیذ السنة الثانیة إبتدائي أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. حداد أحالم / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89-. 2017، میلة

800150611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1506/1
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حداد سھام.574
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[سوسیولوجیا الغزل في الشعر األندلسي ابن زیدون أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص57-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . حداد سھام/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80099611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/996/1

حراتي حنان.575
في ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : مطبوعنص[الرومانسیة في دیوان أنداء الفجر ألحمد زكي أبو شادي 

قرص + 21*30؛ . ص60- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حراتي حنان/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80061311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/613/1, 800/613/2

حراق ھدى .576
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة حالة السنة األولى والثانیة إبتدائي عینة : للغة والكالم لدى األطفال إضطرابات ا

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حراق ھدى / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغزط+ 21*30؛ . ص53

80085011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/850/1

حریزة راویة.577
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة جمالیة -رؤیة العالم في روایة النبي لجبران خلیل جبران 

21*30؛ . ص77-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حریزة راویة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80064011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : م د ل -لیسانس

800/640/1, 800/640/2

حریزة نسرین.578
مذكرة ] : نص مطبوع[-أنموذجا –TVواقع استعمال اللغة العربیة في وسائل اإلعالم قناة الشروق والنھار 

عامر رضا ، حریزة نسرین/ بي أدب عر: تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800201111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2011/1, 800/2011/2

حسام بقیري.579
مذكرة مقدمةلنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مرتاض المنھج التكاملي في دراسات عبد الملك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(محمد رضا مغربي، حسام بقیري/ أدب عربي : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800202511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2025/1
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حسام عیبش.580
- . حسام عیبش؛ مھدي بن سلیمان؛ عبد الحفیظ دریكش] / نص مطبوع[الحضور الدیني في مسرح توفیق الحكیم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8000711ك .م.د.ر

800/07/1/1

بوالقرونحسناء .581
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة الزاویة المنسیة للیامین بن تومي 

: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، حسناء بوالقرون/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800197111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1971/1

حسناء بوكعب.582
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[للسنة الخامسة من التعلیم االبتدائي " ریاض النصوص"المعجم اللغوي في كتاب 

عبد المؤمن رحماني ، حسناء بوكعب/ لسانیات تطبیقیة : صتخص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800192711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1927/1

حسیبة بوغادي.583
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-خبز وحشیش وقمر- دة نزار قبانيدراسة أسلوبیة في قصی

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(سعاد زدام، حسیبة بوغادي/ أدب عربي : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800194211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : بي لغة و أدب عر: ل م د -لیسانس

800/1942/1

حسیبة سباحي.584
میلة الجزائر -. حسیبة سباحي] / نص مطبوع" [نموذجا"الشعوبیة في الشعر العباسي بشار بن برد و أبو نواس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2011، المركز الجامعي میلة: 
8004111ك .م.د.ر

800/41/1/1

حسینة بولقرون .585
: میلة -. 1ط- . خضرة مسلم ، حسینة بولقرون ] / نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة الزلزال للطاھر وطار 

.19*27؛ . ص97-. 2012، المركز الجامعي میلة
80021711ك .م.د.ر

800/217/1/1
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حفیظة دولة.586
سامیة ، حفیظة دولة] / نص مطبوع" [عباس حسن"الوافي ل التنازع في النحو العربي من خالل كتاب النحو 

.19*27؛ . ص43-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. أمال بوخاللة، معوش
80012011ك .م.د.ر

800/120/1/1

حقیب بشرى .587
بالكفاءات السنة األولى متوسط أھمیة القصة القصیرة في تنمیة الرصید اللغوي لدى المتعلم في ضوء المقاربة 

: میلة -. حقیب بشرى / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2017، المركز الجامعي میلة

800164011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1640/1

حكیمة بونعاس.588
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ألبي القاسم الشابي " إرادة الحیاة " الصورة االستعاریة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. حكیمة بونعاس؛ سھام بن الشبلي
.مضغوط

80036911ك .م.د.ر

800/369/1

حكیمة نقاش.589
؛ مریم لشھب/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لرمز في شعر نزار قباني دراسة داللیة لغویة جمالیة ا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . حكیمة نقاش
80033911ك .م.د.ر

800/339/1

حالوة فریدة .590
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أنموذجا " بطیبة رسم " بت قصیدة القیم األخالقیة في شعر حسان بن ثا

21*30؛ . ص80-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . حالوة فریدة / في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط+ 

80067911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/679/1, 800/679/2

حالوي أشواق.591
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[یوسف القرضاوي : ل " نفحات و لفحات"تجلیات التناص في دیوان 

: میلة -). مشرفا(موسى كراد، حالوي أشواق/ أدب عربي : تخصص :اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800185111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1851/1
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حلوفي أمیرة .592
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اإلستثناء في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. حلوفي أمیرة / واألدب العربي 
.

800164111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1641/1

حلیم سامیة .593
مذكرة ] : نص مطبوع[مظاھر الضعف اللغوي في التعبیر الكتابي لدى تالمیذ السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائي 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. حلیم سامیة / للیسانس في اللغة واألدب العربي مقدمة لنیل شھادة ا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص33

800127911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1279/1

حلیمة بودرع.594
المركز : میلة - . 1ط-. بودرعحلیمة ] / نص مطبوع[شعریة المبالغة إلیادة الجزائر لمفدي زكریا أنمودجا 

.19*27؛ . ص73-. 2012، الجامعي میلة
80021411ك .م.د.ر

800/214/1/1

حلیمة لكنوش.595
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[شعریة اللغة في المجموعة القصصیة تداعیات رجل آیل للسقوط لرابح األطرش 

عالوة ، حلیمة لكنوش/ لغة عربیة / لسانیات تطبیقیة:تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص50-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(كوسة

.مضغوط
800190811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1908/1

حلیمة لھشیلي.596
میلة -. حلیمة لھشیلي] / نص مطبوع[-السورة المكیة أنموذجا-لبیاني في القرآن الكریمبعض مظاھر اإلعجاز ا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8009611ك .م.د.ر

800/96/1/1

حلیمة موھوب.597
حلیمة ؛ وحیدة تباني] / نص مطبوع[- نموذجاأ-لواسیني األعرج"سیدة المقام"التعدد اللغوي في الروایة الجزائریة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . موھوب
80010511ك .م.د.ر

800/105/1/1
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حمادة جمال.598
، عبد الغانيمسكین ، حمادة جمال] / نص مطبوع[- سعیدة ھوارة:لـ-''الشمس في علبة''-بنیة الشخصیة في روایة

.19*27؛ . ص62-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. جریبع عبد الجلیل
80021111ك .م.د.ر

800/211/1/1

حماز أحالم .599
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[سیمیائیة النص الشعري دیوان جعفر الطیار لیوسف وغلیسي أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص66-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . حماز أحالم / العربي اللیسانس في اللغة واألدب
.قرص مضغوط 

800121311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1213/1

حمامي أمال.600
انس مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیس] : نص مطبوع[دور التوابع النحویة في بناء النص المعلقات السبع أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص109-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمامي أمال/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800123311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1233/1

حمزاوي خولة .601
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قراءة في كتاب ریاض النصوص للسنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي 

؛ . ص40-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمزاوي خولة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800159611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1596/1

حمزاوي سلوى.602
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[اسة أسلوبیة نموذجا در" الجبل " شعر ابن خفاجة األندلسي قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص73-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . حمزاوي سلوى؛ بلقدري نورة
.مضغوط

80041211ك .م.د.ر

800/412/1

حمالوي أمیرة .603
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تداولیة الخطاب اإلشھاري التجاري في المحیط العمراني لمدینة میلة دراسة

؛ . ص49-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمالوي أمیرة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800150811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1508/1
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حمودي سامیة .604
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[م سورة ھود علیھ السالم أنموذجا التكرار في القرآن الكری

قرص + 21*30؛ . ص34-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . حمودي سامیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800100611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1006/1

حموي خولة .605
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[ة الزمكانیة في روایة لیس في رصیف األزھار من یجیب لمالك حداد البنی

؛ . ص41- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. حموي خولة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800154811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1548/1

حمیدة بوقجاني.606
میلة -. 1.ط-. حمیدة بوقجاني/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[تأصیل األمثال الشعبیة بمنطقة میلة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2013، المركز الجامعي میلة: 
80033611ك .م.د.ر

800/336/1

حمیدة بولكروش.607
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لتوفیق الحكیم مقاربة سیمیائیة " ون بجمالی" الرمز في مسرحیة 

+ 21*30؛ . ص134-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. حمیدة بولكروش؛ راضیة دعماش
.قرص مضغوط

80029711ك .م.د.ر

800/297/1

حمیدة قشیشو.608
ان الحاج صالح في النھوض بمستوى معلمي اللغة العربیة في الجزائر دور الجھود اللغویة للدكتور عبد الرحم

حمیدة / لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
؛ . ص58-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، قشیشو

.قرص مضغوط+ 21*30
800196311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1963/1

حمیدة مریم .609
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تجلیات التناص الدیني في التائیة الكبرى البن الفارض 

قرص + 21*30؛ . ص42-. 2016، المركز الجامعي میلة:میلة -. حمیدة مریم / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800132411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1324/1
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حمیمص آمنة.610
دراسة مقارنة بین السنة التاسعة أساسي والسنة : تعلیمیة اللغة العربیة في ضوء اإلصالحات التربویة الجدیدة 

-. حمیمص آمنة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : ] نص مطبوع[الثالثة متوسط 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة 

80090911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/909/1

حمیمص إیمان.611
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-بالغیة دراسة-داللة ألفاط الصدق والكذب في التعبیر القرآني 

21*30؛ . ص48-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمیمص إیمان/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
./ +

80058011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/580/1, 800/580/2

حمیمود مریم.612
مذكرة ] : نص مطبوع[لعبد هللا بن ثور البكائي " أرسم دیار البنة القین تعرف" تساق النصي في قصیدة اإل

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمیمود مریم/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80

80067011ك .م.د.ر- . 2014: یلة م: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/670/1, 800/670/2

حنان بزیر.613
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنموذجا -اإلختالف في العامل النحوي بین البصریین والكوفیین المبتدأ والخبر 

؛ . ص70- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. حنان بزیر؛ حكیمة خروبي/ شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80030211ك .م.د.ر

800/302/1

حنان بن عمران.614
، حنان بن عمران] / نص مطبوع['' األرواح الشاغرة''في دیوانھ ''عبد الحمید بن ھدوقة''الحس الثوري عند 

.19*27؛ . ص48-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . فضیلة دعاس، نجوى بن داس
80021611ك .م.د.ر

800/216/1/1

حنان مشیتوة.615
؛ دنیا كیروم/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[الطبیعة في شعر أبي ماضي دیوان الجداول نموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. حنان مشیتوة
80040811ك .م.د.ر

800/408/1
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حوریة حاج مخناش.616
مذكرة تخرج لنیل شھادة ] : نص مطبوع[داللة المنصوبات في دیوان إیلیا أبي ماضي تذكار الماضي أنموذجا 

؛ . ص80-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. حوریة حاج مخناش؛ سعداوي سناء / لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80031511ك .م.د.ر

800/315/1

حوفاني نور الھدى .617
مذكرة ] : نص مطبوع[تأثیر لغة المنشأ في تعلیمة اللغة العربیة نشاط القراءة أنموذجا السنة الرابعة إبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . حوفاني نور الھدى / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.ط قرص مضغو+ 21*30؛ . ص57-. 2016

800126211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1262/1

حیاة برجم.618
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة قاتل حمزة لنجیب الكیالني 

المركز : یلة م- ). مشرفا(بركات توفیق ، حیاة برجم/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800207711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2077/1

حیاة بوھمھم.619
شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[نزار قباني /الداللة اإلیحائیة في ثالثیة أطفال الحجارة ل

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، حیاة بوھمھم/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800195811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1958/1

حیاة عثماني.620
ابتسام / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[-أنموذجا -المدینة في شعر عثمان لوصیف غردایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . حیاة عثماني؛ بوعنان
80032111ك .م.د.ر

800/321/1

حیطوم إیمان .621
نص [البالغة وأثرھا في العملیة التعلیمیة كتاب المشوق للسنة األولى من التعلیم الثانوي أنموذجا جمالیات 

المركز الجامعي : میلة -. حیطوم إیمان / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص50-. 2016، میلة

800118011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1180/1
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حیمر خلیدة.622
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اللغة الشعریة في دالیة قاسم بن میمون السنوسي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حیمر خلیدة/ واألدب العربي 
80091511ك .م.د.ر-. 2015: د ل م -لیسانس

800/915/1

حیمروش ھدى.623
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ظرفا الزمان والمكان دراسة نحوي داللي سورة الكھف أنموذجا 

21*30؛ . ص56-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . حیمروش ھدى/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
./ +
80054911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سلیسان

800/549/1, 800/549/2

حیور إیمان.624
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الفضلة في قصیدة قل للذین طلوه جبران خلیل جبران 

قرص + 21*30؛ . ص78-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حیور إیمان/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80093511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/935/1

خالد آمال.625
مذكرة ] : نص مطبوع) [المستوى التحضیري أنموذجا ( التعلیم المبكر وآثاره على التحصیل اللغوي عند التلمیذ 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. خالد آمال/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص96

800155211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1552/1

خالد أمینة .626
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[الرمز عند محمود درویش دیوان أثر الفراشة دراسة رمزیة 

قرص + 21*30؛ . ص80-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خالد أمینة / ألدب العربي في اللغة وا
.مضغوط
80089611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/896/1

خالد جمیلة .627
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[روایة في قلبي أنثى عبریة لخولة حمدي دراسة فنیة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص64-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. خالد جمیلة / لیسانس في اللغة واألدب العربي ال
.قرص مضغوط 

800153211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1532/1
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خالد سارة .628
مذكرة ] : نص مطبوع) [أنموذجا (ك رولینج .ھاري بوتر وحجر الفیلسوف لـ ج''داللة الرمز في أدب الطفل 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. خالد سارة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57

800150311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1503/1

خالد غیموز.629
مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[حسان بن ثابت أنموذجا األثر الدیني في النص العربي القدیم 

؛ . ص83-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. خالد غیموز؛ سفیان عمورة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80041911ك .م.د.ر

800/419/1

خالوش مریم .630
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[د الھاشمي قراءة وصفیة لكتاب جواھر البالغة مفھوم البالغة التعلیمیة عند أحم

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، خالوش مریم / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص54-. 2018، میلة

800184011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1840/1

خدیجة بن صالح.631
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أحالم مستغانمي ذاكرة الجسد أنموذجا : صورة المرأة في الروایة الجزائریة 

). مشرفا(معاشو بووشمة، خدیجة بن صالح/ دراسات أدبیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-. 2018، لحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ا: میلة -

800194111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1941/1

خدیجة حافي راسو.632
خدیجة حافي ؛ فوزیة شنینبة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[-ماجدولین -بنیة الشخصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. راسو
80039711ك .م.د.ر

800/397/1

خدیجة دباش.633
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-لمالك بن نبي -" العفن"صورة األنا واآلخر في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، ة دباشخدیج/ أدب عربي : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800209711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2097/1
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خدیم هللا خدیجة .634
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] :نص مطبوع[اللغة الشعریة في غزل عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خدیم هللا خدیجة / العربي 
80088511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/885/1

خرباش أمینة .635
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[عطیة جمالیة المكان في روایة یسار بن األعسر لألزھر 

قرص + 21*30؛ . ص39-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . خرباش أمینة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800102211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1022/1

خرباش عائدة .636
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[رة القصص دراسة بالغیة األسلوب اإلنشائي الطلبي في سو

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خرباش عائدة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800102711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1027/1

خرخار سعاد.637
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[روایة فتاوى زمن الموت البراھیم سعدي داللة الزمن في

قرص + 21*30؛ . ص78- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خرخار سعاد/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80091211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/912/1

خریمش نوارة .638
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[داللة األسلوب اإلنشائي الطلبي في سورة یوسف 

قرص + 21*30؛ . ص50-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. خریمش نوارة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800123811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1238/1

شھرزادخالف.639
مذكرة مقدمة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعر الحكمة في العصر العباسي الثاني المتنبي أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. خالف شھرزاد؛ تروش مفیدة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2013

80039611ك .م.د.ر

800/396/1
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خالف عبد المالك .640
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ظاھرة اإلغتراب في دیوان محمود سامي البارودي 

قرص + 21*30؛ . ص28- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. خالف عبد المالك / واألدب العربي 
.مضغوط 

800124511ك.م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1245/1

خلفة فارس.641
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[التعجب في شعر ابن زیدون دراسة نحویة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. خلفة فارس/ العربي 
800126311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1263/1

خلود معمري.642
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنموذجا –الجملة االسمیة بین النحو البالغة في سورة األنعام 

: میلة - ). مشرفا(معاشو بووشمة، خلود معمري/ أدب عربي : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2018، صوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوال

800207811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2078/1

خلوف عبد الرؤوف .643
-. بن عریفة إبراھیم ، خلوف عبد الرؤوف ] / نص مطبوع[بالغة الجناس في إلیادة الجزائر لمفدي زكریاء 

.19*27؛ . ص42-. 2012، الجامعي میلةالمركز : میلة -. 1ط
80015511ك .م.د.ر

800/155/1/1

خلوفي حدة.644
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [ال أرید لھذه القصیدة أن تنتھي" داللة أفعال المقاربة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص45-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. خلوفي حدة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
80057411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/574/1, 800/574/2

خلیفة سارة.645
نص [5إلى 1الموضوعاتیة في جریدة السنة النبویة المحمدیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین األعداد من 

المركز الجامعي : میلة -. خلیفة سارة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص119-. 2014، میلة

80063611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/636/1, 800/636/2
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خمیسي عادل.646
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [ق"تطبیقیة على سورة دور الصوت في إ حداث المعنى دراسة 

ظریفة ، خمیسي عادل/ لسانیات تطبیقیة /تخصص دراسات لغویة : اللیسانس ل م د في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(یاسة

800199711ك .م.د.ر-. 2018: میلة : ة و أدب عربي لغ: ماجستیر 

800/1997/1

خنفر وسام .647
كنزة ] / نص مطبوع[- أنمودجا-"ال أرید لھذي القصیدة ان تنتھي"االتساق و االنسجام في دیوان محمود درویش

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . خنفر وسام ؛ زویلخ 
8000511ك .م.د.ر

800/05/1/1

خنیش سامیة.648
؛ بوقاسة حنان] / نص مطبوع[ل ابراھیم سعدي " بوح الرجل القادم من الظالم"سیمیاء الشخصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . خنیش سامیة
80010311ك .م.د.ر

800/103/1/1

خولة بارة.649
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مالمح المجتمع الجزائري من خالل دیوان محمد العید آل خلیفة 

: میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، خولة بارة/ دراسات أدبیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800210211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2102/1

خولة بن یوسف.650
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أنموذجا " الفرزدق"

: میلة -). مشرفا(حیاة لشھب، خولة بن یوسف/ لسانیات تطبیقیة : تخصص:ة واألدب العربي.اللیسانس في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800184311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1843/1

خولة حمامي.651
مذكرة ] : نص مطبوع[سد في دیوان من یعرف الوردة ؟ لیوسف سعدي أنموذجا شعریة الكتابة واانفتاح الج

( وفاء مناصري، خولة حمامي/ أدب عربي : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا

800210111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : م د ل -لیسانس

800/2101/1
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خولة زرارقة.652
] : نص مطبوع[قراءة في األنساق الثقافیة العربیة : قراءة في كتاب النقد الثقافي : بنائیة النقد الثقافي عند الغذامي 

موالي ، خولة زرارقة/ تخصص أدب عربي : مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس، في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص43-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(كاملة 

.مضغوط
800209211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2092/1

خولة عالم.653
؛ حسینة بوعافیة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[شورى أنموذجا النواسخ في القرأن الكریم سورة ال

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. خولة عالم
80034711ك .م.د.ر

800/347/1

دانون سارة .654
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في : ] نص مطبوع[داللة الوطن في دیوان عینیھ ینتصب الرحیل لعدي شتات 

قرص + 21*30؛ . ص46- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. دانون سارة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800162811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1628/1

دباش إبتسام.655
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : وعنص مطب[دراسة أسلوبیة " یاعین فیضي"قصیدة الخنساء

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص132-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. دباش إبتسام/ واألدب العربي 
80065711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/657/1, 800/657/2

دباش أنیسة .656
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[كتابي في المرحلة اإلبتدائیة الصعوبات والمعیقات السنة الخامسة أنموذجا التعبیر ال

؛ . ص69-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. دباش أنیسة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800164211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1642/1

دحمان أسماء.657
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في العوائق : تعلیمیة اللغة العربیة لتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي 

مھناوي عبد ، دحمان أسماء/ لغة عربیة / لسانیات تطبیقیة: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص58-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف:میلة -). مشرفا(الباقي

.مضغوط
800193511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1935/1
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دحمان نجالء .658
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة األصوات في كتاب اللغة العربیة السنة األولى إبتدائي الجیل الثاني 

؛ . ص91-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. دحمان نجالء / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800146011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1460/1

دخان سارة .659
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[ذجا أنمو2الحذف ومعانیھ البالغیة كتاب المقتضب للمبرد ج

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. دخان سارة / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800101311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1013/1

دخیل إیمان.660
: میلة -. 1ط-. دخیل إیمان] / نص مطبوع[أغاني الحیاة :شابي في دیوانھداللة التكرار في شعر أبي القاسم ال

.19*27؛ . ص72-. 2012، المركز الجامعي میلة
80013511ك .م.د.ر

800/135/1/1

دراجي زینب.661
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[

: میلة -). مشرفا(طارق زیناي ، دراجي زینب/ د راسات ادبیة : تخصص: نس في اللغة واألدب العربي اللیسا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800208011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2080/1

دربال أحالم.662
مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس، في ] : نص مطبوع[للشاعر محمود رمضان '' الحریة"دراسة أسلوبیة لقصیدة 

المركز : میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، دربال أحالم/ لیسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800202211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2022/1

درموشي أمیرة .663
مذكرة ] : نص مطبوع[طریقة األستاذ في التدریس وتأثیرھا على نفسیة التلمیذ السنة األولى إبتدائي نموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمیرة درموشي / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800145711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1457/1
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درموشي صوریة .664
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[سؤال الھویة في روایة فراكشتاین في بغداد ألحمد سعداوي 

+ 21*30؛ . ص50-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. درموشي صوریة / األدب العربي في اللغة و
.قرص مضغوط 

800103111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1031/1

درموشي مسعودة.665
سانس في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللی] : نص مطبوع[لسناء الشعالن " أعشقني"البنیة الزمنیة في روایة 

المركز : میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، درموشي مسعودة/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800189011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1890/1

رنون مروة د.666
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[دور البیداغوجیات الوظیفیة في تعلیمیة اللغة العربیة السنة الرابعة متوسط أنموذجا 

. ص58-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. درنون مروة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800150011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1500/1

دریدي لیلیا.667
، دریدي لیلیا] / نص مطبوع[كتاب السنة الرابعة متوسط نموذج : بالغة األسالیب اإلنشائیة في النصوص األدبیة

قرص + 21*30؛ . ص40-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیم مزھود 
.مضغوط

800187111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -انسلیس

800/1871/1

دعاس بشرى .668
مذكرة ] : نص مطبوع) [دراسة موضوعیة فنیة (الرثاء في الشعر الجزائري الحدیث المدرسة المحافظة نموذجا 

- . 2017، المركز الجامعي میلة: لة می-. دعاس بشرى / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75

800159911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1599/1

دفوس محمد أكرم .669
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[داللة الرثاء في شعر نزار قباني دراسة أسلوبیة في المستوى الصوتي والمعجمي 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. دفوس محمد أكرم / اللغة واألدب العربي لنیل شھادة اللیسانس في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص122

80096711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/967/1



112

شھادة مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[داللة اللیل عند شعراء الرابطة القلمیة دراسة داللیة بالغیة .670
قرص + 21*30؛ . ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. اللیسانس في اللغة واألدب العربي

.مضغوط
80093011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/930/1

دلیلة قالتي.671
؛ طورشرزیقة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[دراسة األصوات في كتاب الخصائص البن جني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. دلیلة قالتي
80029111ك .م.د.ر

800//1

دمبري وفاء .672
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الخصائص الفنیة لألمثال والحكم میلة وقسنطینة أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص69- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . دمبري وفاء /اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800105311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800//1

دھیمي إكرام .673
] نص مطبوع[المفاھیم اللغویة ودورھا في إكتساب المعارف قراءة في كتاب العلوم الطبیعیة للسنة الثانیة متوسط 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. دھیمي إكرام / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2017

800158511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1585/1

دوخان سھام .674
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الرابعة أنموذجا أسس وضوابط تعلیمیة القواعد في المرحلة اإلبتدائیة

؛ . ص53-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . دوخان سھام / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800132811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1328/1

دوخي فاطیمة.675
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ر العباسیة على بن الجھم أنموذجا شعر وصف القصو

قرص + 21*30؛ . ص67-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . دوخي فاطیمة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80066611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/666/1, 800/666/2
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دوزة إیمان .676
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة اآلخر في روایة الخیمیائي لباولو كویلو ترجمة جواد صیداوي 

؛ . ص77-. 2017-2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. دوزة إیمان / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800154311ك .م.د.ر-. 2017-2016: د ل م -لیسانس

800/1543/1

دیب آمنة.677
نص [لمحمد البشیر اإلبراھیمي " اإلصالح الدیني ال یتم إال باإلصالح االجتماعي"النزوع اإلصالحي في خطبة 

امعي المركز الج: میلة - . دیب آمنة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2014، میلة

80066211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/662/1, 800/662/2

ذیب أمیرة .678
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في كتاب تجدید النحو لشوقي ضیف 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . ذیب أمیرة / بي واألدب العر
800148111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1481/1

رابح بوزیدي.679
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع) [مجاالتھ ووظائفھ: (المثل الشعبي في منطقتي شلغوم العید وزغایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سعاد حمیدة، رابح بوزیدي/ أدب عربي : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800208611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2086/1

رابط سمیة .680
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ثنائیة األنا واآلخر في روایة لیون اإلفریقي ألمین معلوف 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. رابط سمیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80088811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/888/1

راضیة صراولة .681
- . 1ط-. راضیة صراولة ] / نص مطبوع['' مطران خلیل مطران :''لـ''المساء''مظاھر الرومانسیة في قصیدة 

.19*27؛ . ص45-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80015911ك .م.د.ر

800/159/1/1
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راضیة موساوي.682
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ام دراسة وصفیة تحلیلیة المركب اإلضافي وتطبیقاتھ في سورة األنع

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. راضیة موساوي
80039811ك .م.د.ر

800//1

راعي سلمى .683
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[الحقول الداللیة في روایة الیتیم لمصطفى لطفي المنفلوطي 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. راعي سلمى / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800155311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1553/1

راویة حمادة.684
خدیجة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : مطبوعنص [جمالیات التناص في روایة األشجار واغتیال مرزوق 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . راویة حمادة؛ لعشبي
80039411ك .م.د.ر

800/394/1

ربیعة معروف.685
: للغة واألدب العربيمذكرة مقدمة لھیل شھادة اللیسانسفي ا] : نص مطبوع[الغزل في شعر ابن سھل األندلسي 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سعاد بوالحواش ، ربیعة معروف/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800200111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2001/1

ةربیعي عائش.686
دراسة مقارنة بین السنة السادسة أساسي والخامسة : تعلیمیة اللغة العربیة في ضوء اإلصالحات التربویة الجدیدة 

: میلة -. ربیعي عائشة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[إبتدائي 
.غوطقرص مض+ 21*30؛ . ص94-. 2015، المركز الجامعي میلة

80090811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/908/1

رتیبة شرافة.687
مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[دیوان الزمن األخضر ألبي القاسم سعد هللا دراسة موضوعاتیة فنیة 

. ص89-. 2013، یلةالمركز الجامعي م: میلة -. 1.ط- . رتیبة شرافة؛ أمال لعریبي/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80042611ك .م.د.ر

800/426/1
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رجیمي مریم .688
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[شعریة السرد في قصیدة الجنین الشھید لخلیل مطران 

قرص + 21*30؛ . ص68-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. رجیمي مریم / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800103411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1034/1

رحال خدیجة .689
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[أھمیة بیداغوجیا المشروع في ضوء المقاربة بالكفاءات سنة أولى ثانوي نموذجا 

. ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: یلة م- . رحال خدیجة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80099711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/997/1

رحال عبلة.690
میلة -. رحال عبلة؛ شعیب یاسمینة؛ یسعد آمنة] / نص مطبوع[مصادر الصورة الشعریة عند نزار قباني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8007211ك .م.د.ر

800/72/1/1

رحمة بریشن.691
-. یمینة طیغة، إیمان بنداس، رحمة بریشن] / نص مطبوع[بالغة اإلستفھام في إلیادة الجزائر لمفدي زكریاء 

.19*27؛ . ص47-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80015411ك .م.د.ر

800/154/1/1

رحیمة بن میسیة.692
] : نص مطبوع[أنموذجا '' ترصیع بالذھب على سیف دمشقي''قصیدة : تداخل الغزلي و السیاسي عند نزار قباني 

، رحیمة بن میسیة/ تخصص دراسات أدبیة : مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص50-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز : میلة - ). مشرفا(عروس بشیر

.مضغوط
800209811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2098/1

رحیمة بوشارف .693
سمیة ، رحیمة بوشارف ] / نص مطبوع[ظواھر شعر التفعیلة عند نازك المالئكة قصیدة الكولیرا نموذجا 

.19*27؛ . ص99-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. فاطیمة ساحلي ، ان میغر
80019411ك .م.د.ر

800/194/1/1
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رزایقي إبتسام .694
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[روایة األمیر مقاربة سوسیو تاریخیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص41-. 2016، المركز الجامعي میلة: ة میل-. رزایقي إبتسام / 
800128811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1288/1

رزایقي حوریة .695
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد اللغة العربیة في الطور األول متوسط نموذجا 

+ 21*30؛ . ص33-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. رزایقي حوریة / العربي في اللغة واألدب 
.قرص مضغوط 

800129211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1292/1

رزیقة لعبیي.696
ة مذكرة تخرج لنیل شھاد] : نص مطبوع[-أنموذجا-القصد اإلبالغي في التراث العربي مفتاح العلوم للسكاكي

+ 21*30؛ . ص88- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. رزیقة لعبیي؛ رضوان ضیف/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80030911ك .م.د.ر

800/309/1

رشا بن عیسى.697
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي] : نص مطبوع[الغربة في سجنیات المعتمد بن عباد 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بشیر عروس، رشا بن عیسى/ دراسات أدبیة : صصتخ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2018، بوالصوف

800193311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1933/1

رشیدة بكوش.698
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[خلیل جبران في كتابھ البدائع والطرائف تجلیات المذھب الرومانسي عند جبران

). مشرفا(سوماني خالد ، رشیدة بكوش/ دراسات أدبیة : تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800199511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1995/1

رشیدة مراد.699
مفیدة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[التأثیر االجتماعي في عملیة التحصیل اللغوي للطور االبتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. رشیدة مراد؛ قشیشو
80033011ك .م.د.ر

800/330/1
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رقیة بن مخلوف.700
مذكرة ] : نص مطبوع[ظاھرة التمرد في الشعر العربي المعاصر دیوان البكاء بین یدي زرقاء الیمامة أنموذجا 

؛ . ص84-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. رقیة بن مخلوف؛ ریمة حلیس/ لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80037111ك .م.د.ر

800/371/1

رقیة بوھالي.701
رقیة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[تجلیات العنف في روایة األزمة الجزائریة نماذج مختارة 

قرص + 21*30؛ . ص111-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. سعدیة بوسبیسي، بوھالي
.مضغوط

80037811ك .م.د.ر

800/378/1

رقیة بیراز.702
وفاء / مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[النرجسیة في شعر عمربن أبي ربیعة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. رقیة بیراز؛ بعزیز
80042211ك .م.د.ر

800/422/1

رقیة جالمة.703
مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس في ] : نص مطبوع[دراسة بنویة : لتمیم البرغوثي '' في القدس''اللغة الشعریة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، رقیة جالمة/ تخصص لسانیات تطبیقیة : اآلداب و اللغة العربیة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800194011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1940/1

رقیة خنور.704
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[نظام الجملة الفعلیة في معلقة عنترة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(نوري خذري، خنوررقیة / لغة عربیة : تخصص: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص35-. 2018

800190211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1902/1

رقیة زواغي.705
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنموذجا–صعوبات التعبیر الشفھي لدى تالمیذ السنة أولى متوسط 

میلة - ). مشرفا(سعاد بولحواش ، رقیة زواغي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800201411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2014/1
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رقیة كمیتي.706
. 1.ط- . رقیة كمیتي؛ سارة بن عتمان/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[التناص في شعر نزار قباني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -
80037911ك .م.د.ر

800/379/1

سامیة رقیعي.707
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أھمیة المقاربة المناصیة في دراسة النصوص األدبیة 

قرص + 21*30؛ . ص94-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . رقیعي سامیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80095211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/952/1

رقیق إیمان .708
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[السماع ودوره في تعلم اللغة دراسة میدانیة لألقسام التحضیریة 

+ 21*30؛ . ص53-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. رقیق إیمان / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800123611ك.م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1236/1

رماش سلمى.709
مذكرة ] : نص مطبوع[المعوقات الصوتیة و أثرھا في تعلیم مادة القراءة في السنة األولى من التعلیم االبتدائي 

عبد المؤمن ، رماش سلمى/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56- . 2018، المركز الثقافي العربي: میلة -). مشرفا(رحماني 
800191211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1912/1

رمیساء بلعطار.710
رة مذك] : نص مطبوع" [مباحث في اللسانیات"أسس ومفاھیم البحث اللساني عند أحمد حساني من خالل كتابھ 

عبد المؤمن ، رمیساء بلعطار/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص38-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(رحماني 
.مضغوط
800192611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1926/11

رمیساء بوالقرون.711
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[علم اللغة أنموذجا -فقھ اللغة: المصطلح اللغوي بین القدیم والحدیث 

-). مشرفا(معاشو بووشمة، رمیساء بوالقرون/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2018، لجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز ا: میلة 

800190411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1904/1
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رمیسة طورش.712
مقدمة مذكرة ] : نص مطبوع[-نماذج مختارة من بعض السور -: داللة التعریف والتنكیر في لغة القرآن الكریم 
). مشرفا(جقال الجیاللي ، رمیسة طورش/ لغة عربیة : تخصص : لنیل شھادة اللسانس في اللغة واألدب العربي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -
800185911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1859/1

رندة بوراس.713
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة بالغیة : لمحمود سامي البارودي" تأوب طیف"قصیدة 

میلة - . عبد الحفیظ بوریو، رندة بوراس/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص56-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800189911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1899/1

روابح أمینة.714
- . روابح أمینة؛ العیفة منیرة؛ بوالشعیر أسماء] / نص مطبوع[التناص في روایة ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8003411ك .م.د.ر

800/34/11

روابح سارة .715
] نص مطبوع[التفاعل بین المستوى الصوتي والمستوى الصرفي في إستنباط الداللة خصائص ابن جني أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. روابح سارة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص47-. 2016

800118111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1181/1

رویبح سعیدة .716
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[الفعل الثالثي في سورة الكھف 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2017، الجامعي میلةالمركز: میلة - . رویبح سعیدة 
800151911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1519/1

رویبح منال.717
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[تجلیات اإلصالح في مناھج السنة أولى من التعلیم االبتدائي 

: میلة - ). مشرفا(عبد المؤمن رحماني ، رویبح منال/ نیات تطبیقیة لسا: تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800201611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2016/1
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ریان بن صغیر.718
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ر لفرید الدین العطار الرمز الصوفي في منطق الطی

المركز الجامعي : میلة -). مناقشا(وھیبة جراح، ریان بن صغیر/ دراسات أدبیة : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800204211ك .م.د.ر- . 2018: میلة :لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2042/1

ریان بوالداد.719
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة إحصائیة -: حروف المباني والمعاني وداللتھا في المقامة الدمشقیة 

). مشرفا(دبن ساري مسعو، ریان بوالداد/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800195411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1954/1

ریحان حواء.720
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[الزمن النحوي والزمن الصرفي قراءة وصفیة لكتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا

؛ . ص44-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . ریحان حواء/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800146211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1462/1

ریحان مروان.721
نص [ا تركت الحصان وحیدا لمحمود درویش دراسة نحویة داللیة توظیف األفعال المضارعة في قصیدة لماذ

المركز الجامعي : میلة -. ریحان مروان/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85-. 2015، میلة

80095511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/955/1

ریحان مولود.722
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[جمالیات اللغة في السرد العربي روایة شرفات بحر الشمال لواسیني األعرج 

؛ . ص52-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ریحان مولود/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

80098711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/987/1

ریغي منى .723
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[شعر الفتوحات الفاطمیة في وقعة المجاز وفتح مصر إلبن ھانئ األندلسي 

؛ . ص70-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. ریغي منى / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30
800156911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -انسلیس

800/1569/1
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ریمة بن جدو.724
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمورجا- ظاھرة رداءة الخط في المدارس الجزائریة مرحلة المتوسط 

میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، ریمة بن جدو/ لغة عربیة : تخصص : شھادة اللسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800196711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1967/1

ریمة بودن.725
/ لیسانس مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة الحصان في الشعر الجاھلي عنترة وامرؤ القیس أنموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. ریمة بودن
80040311ك .م.د.ر

800/403/1

ریمة بیطاط.726
حسینة ، ریمة بیطاط] / نص مطبوع[-نمودجا- ظاھرة اإلیجاز في الحدیث النبوي الشریف األربعین النوویة

.19*27؛ . ص106-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. حلیمة لقان، لدرع
80017811ك .م.د.ر

800/178/1/1

ریمة طیبة.727
] / نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-توظیف الطفولة و الشعر في قصیدة نھر الطفولة و القصید للزبیر دردوخ

قرص + 21*30؛ . ص88-.2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. ریمة طیبة؛ سمیرة حمدي
.مضغوط

8004811ك .م.د.ر

800/48/1/1

زارزي كریمة.728
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[دراسة سیمیائیة لروایة الحالم لسمیر قسیمي 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص80-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. زارزي كریمة/ العربي 
80092211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/922/1

زاید سمیحة .729
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-مجلة العربي الصغیر نموذجا - أدب الطفل ووظیفتھ التعلیمیة والفنیة 

+ 21*30؛ . ص64-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. زاید سمیحة / في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط

80064411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/644/1, 800/644/2
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زایدي رحیم.730
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قصیدة كل ما یتمنى المرء یدركھ للمتنبي دراسة صوتیة داللیة 

+ 21*30؛ . ص75-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . زایدي رحیم/ العربي اللیسانس في اللغة واألدب
.قرص مضغوط

80091111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/911/1

زبوشي المیة .731
المركز: میلة -. 1ط-. زبوشي المیة ] / نص مطبوع[سمیائیة الفضاء في روایة السفینة لجبرا ابراھیم حبرا 

.19*27؛ . ص37-. 2012، الجامعي میلة
80018611ك .م.د.ر

800/186/1/1

زدام فیروز.732
مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لخلیل مطران " مقتل بزر جمھر"الجملة وأنواعھا في قصیدة 

المركز الجامعي عبد : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، زدام فیروز/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: نظام جدید 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800195311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1953/1

زرماني إبتسام.733
دمة لنیل شھادة مذكرة مق] : نص مطبوع[دراسة اسلوبیة لموشح لسان الدین ابن الخطیب جادك الغیث انموذجا 

- ). مشرفا(زدام سعاد ، زرماني إبتسام/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800208111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2081/1

زروال عبد المؤمن.734
مذكرة ] : نص مطبوع[تجلیات الصورة البالغیة في التجربة الرومنسیة عند الشابي قي دیوانھ أغاني الحیاة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. زروال عبد المؤمن/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص56-. 2015

80093211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/932/1

زروقي زینب .735
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[نونیة أبي إسحاق األلبیري األندلسي دراسة بنیویة 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص84-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. زروقي زینب / واألدب العربي 
.

800130211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1302/1
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زروقي فوزیة.736
] نص مطبوع[للدكتور عمار رابح األطرش " رجل أیل السقوط"البنیة الزمنیة في المجموعة القصصیة لتداعیات 

/ دراسات أدبیة : تخصص: مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب عربي: 
؛ . ص54-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عالوة كوسة، زروقي فوزیة

.قرص مضغوط+ 21*30
800203511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2035/1

زروقي منال.737
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[المجید الشافعي في جریدة البصائر الثانیة الجھودات اإلصالحیة لعبد 

طبیش عبد ، زروقي منال/ أدب عربي : تخصص: لمتطلبات نیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب عربي 
قرص + 21*30؛ . ص64-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الكریم

.مضغوط
800200411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -یسانسل

800/2004/1

زطیلي زھرة .738
في ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[الجملة التفسیریة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة 

قرص + 21*30؛ . ص44-. 2014، لةالمركز الجامعي می: میلة -. زطیلي زھرة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80057811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/578/1, 800/578/2

زعمة نزیھة.739
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قصة محكوم علیھ بالحیاة لبلزاك دراسة سردیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. زعمة نزیھة/ واألدب العربي 
80087611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/876/1

زغبیب غنیة .740
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش دراسة أسلوبیة 

قرص + 21*30؛ . ص101-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . زغبیب غنیة / لعربي اللغة واألدب ا
.مضغوط 

800100511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1005/1

زغمار حكیمة.741
ل مذكرة مقدمة لنی] : نص مطبوع[-دراسة سیمیائیة -بوحفص محمد میلس : تاریخ الجزائر في روایة حوریة لـ 

؛ . ص72-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. زغمار حكیمة/ في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط + 21*30

80061611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/616/1, 800/616/2
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زقرور عائدة.742
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنزار قباني ''بلقیس'' بالغة التشبیھ في قصیدة

المركز : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، زقرور عائدة/ لغة عربیة /تخصص أدب عربي : واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800210311ك .م.د.ر- . 2018: ة میل: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2103/1

زلة كمال.743
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة النحو في المرحلة اإلبتدائیة السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص47-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. زلة كمال/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800151611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1516/1

زلیخة بوقویسم.744
؛ أمیرة نوري] / نص مطبوع[-أنموذجا-عائد إلى حیفا لغسان كنفاني" اإلنتماء في الروایة الفلسطینیة روایة

+ 21*30؛ . ص80-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. زلیخة بوقویسم؛ فاطنة الزھراء حلیس
.قرص مضغوط

8005411ك .م.د.ر

800/54/1/1

زموري رقیة .745
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الداللة الصوتیة في قصیدة الغاب ألبي القاسم الشابي 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص59-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -. زموري رقیة / واألدب العربي 
.

800183911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1839/1

زمیش بدرة .746
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[حضور التراث الشعبي في دیوان الكنعانیات لعز الدین المناصرة 

+ 21*30؛ . ص61-. 2016، عي میلةالمركز الجام: میلة -. زمیش بدرة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800132311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1323/1

زمیش زبیدة.747
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مراحل النمواللغوي عند الطفل في المرحلة اإلبتدائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2015، لمركز الجامعي میلةا: میلة -. زمیش زبیدة/ واألدب العربي 
80085611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/856/1
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زنتوت إلھام .748
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التناص في روایة سیدة الخریف لجمیلة عمایرة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص29-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. زنتوت إلھام / واألدب العربي 
800122311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1223/1

زھاني حوریة .749
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-داللة داللیة - داللة الوطن في قصیدة وطني ألحمد سحنون 

قرص + 21*30؛ . ص78-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. زھاني حوریة / ي في اللغة واألدب العرب
.مضغوط 

80072611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/726/1

زھراء بوالطواطو.750
دمة لنیل شھادة اللیسانس في مذكرة مق] : نص مطبوع" [لنزار قباني " داللة التكرار في ثالثیة أطفال الحجارة 

: میلة - ) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، زھراء بوالطواطو/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800197411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1974/1

زھیة جنان.751
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[طرائق تدریس اللغة العربیة و أثرھا على نفسیة المتعلم 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، زھیة جنان/ دراسات لغویة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800186411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1864/1

زھیرة كروش.752
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[العوائق العملیة التعلیمیة لدى الطفل السنة الخامسة ابتدائي 

بومصران نبیل ، زھیرة كروش/ لسانیات تطبیقیة : تخصص : العربي شھادة اللیسانس في اللغة و األدب 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص30-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800200811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2008/1

زواغي زینب.753
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لكتابي لدى تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي كفاءة التعبیر ا

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، زواغي زینب/ لغة عربیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800207511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : غة و أدب عربي ل: ل م د -لیسانس

800/2075/1



126

زواغي عبلة .754
تعلیم نشاط القراءة في ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني دراسة تقویمیة في كتاب اللغة العربیة للسنة األولى 

: میلة -. زواغي عبلة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[إبتدائي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90-. 2017، المركز الجامعي میلة

800148611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1486/1

زوالة رقیة .755
في مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[البنیة العاملیة في روایة لیلة الملیار لغادة السمان أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص39-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. زوالة رقیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800104011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1040/1

زواوي أحالم.756
مذكرة ] : نص مطبوع[- أنموذجاالسنة الثانیة من التعلیم اإلبتدائي -البعد التواصلي في تعلیمیة نشاط القراءة 

المركز : میلة -). مشرفا(وھیبة جراح، زواوي أحالم/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800187711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1877/1

زواوي سناء.757
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[الغربة والحنین في شعر القتال الكالبي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص42- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . زواوي سناء/ العربي 
800119511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1195/1

زورق بسمة.758
مذكرة ] : نص مطبوع[التعبیر الكتابي أنموذجا : األخطاء اإلمالئیة لدى تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط

خیر الدین ، زورق بسمة/ لغة عربیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2018، عي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجام: میلة -). مشرفا(ھبال

800186711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1867/1

زوینة بوخطوطة.759
: میلة الجزائر - . زوینة بوخطوطة] / نص مطبوع[ألحالم مستغانمي " فوضى الحواس"بنیة المكان في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2011، الجامعي میلةالمركز
8005611ك .م.د.ر

800/56/1/1
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زیاد زینب .760
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أشكال أفعال الكالم في روایة آخر الفرسان لفرید األنصاري 

قرص + 21*30؛ . ص83-. 2015، میلةالمركز الجامعي: میلة -. زیاد زینب / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800105711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1057/1

زیان عرب الشعبة.761
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شھریار وشھرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ دراسة في حكایة المفتتح 

؛ . ص65-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. زیان عرب الشعبة؛ عبد الحفیظ مبسوط/ لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80040711ك .م.د.ر

800/407/1

زیاني عبد الحمید .762
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تحیة المشتاق وتنحیة األشواق إلبن خلوف القسنطیني دراسة أسلوبیة 

؛ . ص68- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. ني عبد الحمید زیا/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800130711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1307/1

زینب حیمر.763
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[التناص في شعر اإلصالحیین في الجزائر الطیب العقبي أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص105- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. زینب حیمر؛ ريحنان لعمو
.مضغوط

80036611ك .م.د.ر

800/366/1

زینب روابح.764
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد اللغة العربیة للسنة رابعة إبتدائي 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(وھیبة جراح، زینب روابح/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: األدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800191911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1919/1

زینب فرحات.765
میلة -. زینب فرحات؛ بشرى بن بوعون] / نص مطبوع[حویة وظیفیة أسلوب التوكید في سورة یوسف دراسة ن

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
80011111ك .م.د.ر

800/111/1/1
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زینب مساسط.766
المركز : میلة -. 1.ط-. زینب مساسط/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[سورة الكھف دراسة نصیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص174-. 2013، الجامعي میلة
80030611ك .م.د.ر

800/306/1

زینب منفوش.767
مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مقاربة سیمیائیة في قصیدة البرزخ والسكین لعبد هللا حمادي 

21*30؛ . ص69- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. زینب منفوش؛ منال یسعد/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 
80041411ك .م.د.ر

800/414/1

ساحلي فریدة.768
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[مفھوم النحو عند حماسة عبد اللطیف قراءة وصفیة في كتاب النحو والداللة 

؛ . ص55- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . یدةساحلي فر/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800120311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1203/1

سارة بن شیكو.769
. 1.ط-. سارة بن شیكو؛ نریمان باي/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[أبعاد التكرار عند نزار قباني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2013، ركز الجامعي میلةالم: میلة -
80037511ك .م.د.ر

800/375/1

سارة بوشارب.770
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد هللا حمادي " یا امراة من ورق التوت"مقاربة نقدیة أسطوریة لقصیدة 

+ 21*30؛ . ص70- . 2013، جامعي میلةالمركز ال: میلة -. 1.ط- . سارة بوشارب؛ رقیة بوحناش/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80036111ك .م.د.ر

800/361/1

سارة بوشقایف.771
سارة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[-أنموذجا -معاني حروف الجر سورة الملك 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. سعاد شویة، بوشقایف
80029411ك .م.د.ر

800/294/1
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سارة بوقلع.772
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[الدراسة الصوتیة لسورة الرحمن نموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . سارة بوقلع
80044411ك .م.د.ر

800/444/1

سارة بولحلیب.773
سارة ] / نص مطبوع[دراسة فنیة إحصائیة ''نمودجا''األجناس النثریة عند أدیبات الجزائر زھور ونیسي

.19*27؛ . ص94-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. زواغي ندى، بن صالح زینب، بولحلیب
80019511ك .م.د.ر

800/195/1/1

سارة دوخان.774
مذكرة ] : نص مطبوع[آلیة استثمارھا في السنة األولى متوسط : اتجاه النظریات الحدیثة في علم النفس التربوي 

یحیاوي ، سارة دوخان/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص39-. 2018، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(یوسف 

.مضغوط
800195711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1957/1

سارة طشطاش.775
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[اللّغة الّشعریة في طائّیة التّنسي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، سارة طشطاش/ دب عربي أ: تخصص
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص38-. 2018، بوالصوف

800200211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2002/1

سارة عتماني.776
میلة -. سارة عتماني] / نص مطبوع[الدراویش لعبد الحمید بن ھدوقة توظیف التراث في روایة الجازیة و 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8003211ك .م.د.ر

800/32/1/1

سارة علیوة.777
-. 1.ط-. رة علیوةسا/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[النظریة التولیدیة التحویلیة ومراحل تطورھا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80030011ك .م.د.ر

800/300/1
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سارة لعالوي.778
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[الرمز في قصیدة بلقیس لنزار قباني 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(خالد سوماني، الويسارة لع/ أدب عربي : تخصص: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41-. 2018

800209511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2095/1

سارة مریخي.779
؛ أحالم بودرع/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة وأنماطھا في معلقة امرئ القیس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. سارة مریخي
80037011ك .م.د.ر

800/370/1

سارة یحیون .780
نجاة ، زینب بودراع ، سارة یحیون ] / نص مطبوع[داللة اسمي الفاعل والمفعول في معلقة امرئ القیس 

.19*27؛ . ص83-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. لكنوش
80019011ك .م.د.ر

800/190/1/1

ساسي إسمھان .781
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الداللة النحویة وأثرھا في المعنى سورة الفتح أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص43-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . ساسي إسمھان / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800134511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1345/1

سالم حسیبة .782
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[جمالیة المرجعیة الصوفیة في روایة الخمیائي لباولو كوبلو 

قرص + 21*30؛ . ص80-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . سالم حسیبة / بي في اللغة واألدب العر
.مضغوط 

800103011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1030/1

سالم لبنى.783
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[صورة الذات و اآلخر في إعتذاریات النابغة الذبیاني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سالم لبنى/ واألدب العربي 
80086311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/863/1
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سامیة بوشكندة.784
لبات مذكرة معدة استكماال لمتط] : نص مطبوع[- محمود درویش -:شعریة التناص في دیوان أحد عشر كوكبا ل

). مشرفا( وفاء مناصري، سامیة بوشكندة/ أدب عربي : تخصص: نیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800208311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2083/1

سامیة رغیوة.785
-. سامیة رغیوة؛ حنیفة حارك/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[معاني حروف الجر في سورة النساء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80034211ك .م.د.ر

800/342/1

سامیة قربوصة.786
: میلة الجزائر -. سامیة قربوصة؛ سعاد حاج؛ أنیسة قندولي] / نص مطبوع[یاء الوظیفة في شعرمفدي زكر

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2011، المركز الجامعي میلة
8001811ك .م.د.ر

800/18/1/1

سباعي بدر الدین .787
مقدمة لنیل شھادة مذكرة] : نص مطبوع[الدراسات الصوتیة والداللیة لروایة سادة المصیر لسفیان زدادقة 

؛ . ص55- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سباعي بدر الدین / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

80094311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/943/1

ستار مسعودة .788
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المستوى الثالث واقع تدریس التعبیر الشفھي في المدرسة اإلبتدائیة 

21*30؛ . ص61- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ستار مسعودة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80099111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/991/1

سجال وسام .789
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ش لعیاش یحیاوي جمالیة الوصف في سیرة لقب

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص30-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سجال وسام / واألدب العربي 
800155911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1559/1
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سخري امیرة.790
سخري ؛ بن الزین حیاة] / نص مطبوع" [الطیب صالح "ل-موسم الھجرة إلى الشمال-بنیة الشخصیة في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. امیرة
8002011ك .م.د.ر

800/20/1/1

سخري زقار یحي .791
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : طبوعنص م[الحس المأساوي في روایة ذاكرة الماء لواسیني األعرج 

قرص + 21*30؛ . ص70-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سخري زقار یحي / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800103911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1039/1

سدیرة أكرم.792
نص " [دراسة فنیة " : " الثلج والشرف " عثمان سعدي أنموذجا :القصة الجزائریة القصیرة في مجلة اآلداب

میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، سدیرة أكرم/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص38-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800194611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : ب عربي لغة و أد: ل م د -لیسانس

800/1946/1

سدیرة سناء.793
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-نمادج من القرآن الكریم -إن واستعماالتھا في القرآن الكریم 

قرص + 21*30؛. ص88-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سدیرة سناء/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80056711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/567/1, 800/567/2

سرار أمیرة.794
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[رمز الطبیعة في یائیة ابن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2014، لجامعي میلةالمركز ا: میلة -. سرار أمیرة
80063711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/637/1, 800/637/2

سراط عبیر.795
مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[الخصائص الفنیة لرسائل األمیر عبد القادر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سراط عبیر/ العربي 
80071011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/710/1, 800/710/2
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سراوي إسحاق.796
ل شھادة لیسانس أدب مذكرة تخرج لنی] : نص مطبوع[تعلمیة النص التواصلي على ضوء المقاربة النصیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، سراوي إسحاق/ تخصص لسانیات تطبیقیة : عربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2018، بوالصوف

800200511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2005/1

سرتي دنیا .797
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ایة متاھات لیل الفتنة ألحمیدة العیاشي دراسة سیمیائیة رو

قرص + 21*30؛ . ص87-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سرتي دنیا / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800100811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1008/1

سرسوب حنان.798
مذكرة مكمل لنیل شھادة ] : نص مطبوع['' قصیدة یا شعر أنمودجا''مقاربة أسلوبیة لدیوان أبي القاسم الشابي 

). مشرفا(بوجرة سمیرة ، سرسوب حنان" / أدب عربي " تخصص ): د.م.ل(اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800203011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2030/1

سعاد بولدیاب.799
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لثروت أباظة " الضباب"البنیة السردیة في روایة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، سعاد بولدیاب/ عربي أدب : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800202411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2024/1

سعاد حمالوي .800
المركز : میلة الجزائر -. سعاد حمالوي ] / نص مطبوع. [ویة وظیفیة بناء القصیدة عند أبي العتاھیة دراسة نح

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2011، الجامعي میلة
8002311ك .م.د.ر

800/23/1/1

سعاد لطرش.801
: میلة الجزائر -. سعاد لطرش؛ سمیة شلغوم] / نص مطبوع[بناء الجملة اإلسمیة في شعر حسان بن ثابت 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2011، الجامعي میلةالمركز
8001411ك .م.د.ر

800/14/1/1
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سعادة منى .802
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[جمالیات المدیح النبوي في قصیدة زنابق صوفیة للرسول لنازك المالئكة 

؛ . ص70-. 2015، كز الجامعي میلةالمر: میلة -. سعادة منى / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80088211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/882/1

سعادة نعیمة .803
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[قصیدة أطفال الحجارة لنزار قباني دراسة صوتیة تحلیلیة 

قرص + 21*30؛ . ص76- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعادة نعیمة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800120511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1205/1

سعداوي كنزة.804
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[المقالة عند الفضیل الورثالني وخصائصھا الفنیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. وي كنزةسعدا/ واألدب العربي 
80069311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/693/1, 800/693/2

سعدي جمیلة.805
مة لنیل شھادة مذكرة مقد] : نص مطبوع[مقطع الرحلة في القصیدة الجاھلیة زھیر بن أبي سلمى أنموذجا 

21*30؛ . ص89-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعدي جمیلة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80071211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/712/1, 800/712/2

سعیدة حلو.806
. سعیدة حلو؛ حیاة خروبي/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[إیحائیة الرمزیة في شعر األعشى دراسة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-
800307ك .م.د.ر

800/307/1

سعیدوش سارة.807
یل شھادة اللیسانس في اللغة مذكرة مقدمة لن] : نص مطبوع[فعل األمر دراسة بالغیة نحویة في سورة التوبة 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص54-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعیدوش سارة/ واألدب العربي 
.

80096311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/963/1
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سعیدي نور الھدى.808
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة المفارقة والقارئ األنموذجي ال فتات أحمد مطر أنموذجا 

-). مشرفا( وفاء مناصري، سعیدي نور الھدى/ تخصص لسانیات تطبیقیة : اللیسانس، في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800202311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2023/1

سعیود أسماء.809
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[المثاقفة في روایة تحت سماء كوبنھاغن لحوراء النداوي 

قرص + 21*30؛ . ص45- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعیود أسماء/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800118511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1185/1

سعیود آسیة .810
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ظاھرة عسر القراءة عند تالمیذ السنة الثانیة من التعلیم اإلبتدائي 

+ 21*30؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . سعیود آسیة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800151211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1512/1

سعیود أیوب.811
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[دور وسائل التكنولوجیا في ترقیة تدریس البالغة العربیة في المرحلة الثانویة 

؛ . ص89-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . سعیود أیوب/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800159311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1593/1

سفاري سلیمة.812
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [مدیح الظل العالي"النزعة الثوریة محمود درویش من خالل دیوانھ 

21*30؛ . ص62- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سفاري سلیمة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80060411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/604/1, 800/604/2

سفیان أمیرة .813
مة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة مذكرة مقد] : نص مطبوع[المعجم الشعري في دیوان أبي العتاھیة دراسة داللیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سفیان أمیرة / واألدب العربي 
800100011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1000/1
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سكحال رقیة.814
مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب مذكرة ] : نص مطبوع[المقامة الحجازیة للیازجي دراسة بنیویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . سكحال رقیة/ العربي 
80086511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/865/1

سالحي أسماء .815
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[داللیة لغة الحب اإلالھي في المقطوعات الشعریة بوح في الملكوت دراسة

؛ . ص33-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سالحي أسماء / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800150511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1505/1

سلطاني رقیة .816
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[شعر نزار قباني القصیدة الدمشقیة أنموذجا البناء النحوي واالسلوبي في

؛ . ص48-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . سلطاني رقیة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800129911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1299/1

نموشيسلیمان.817
-. سلیمان نموشي؛ ھشام زالقي] / نص مطبوع" [واسیني األعرج"ل "ذاكرة الماء"سیمیائیة العنوان في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8005911ك .م.د.ر

800/59/1/1

سلیمة كیحل.818
. 1.ط-. سلیمة كیحل/ مذكرة تخرج لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[أبنیة األفعال و داللتھا في سورة یوسف 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -
80033211ك .م.د.ر

800/332/1

سماح سلیخ.819
شھادة مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[معاني حروف الجر في قصیدة مدیح الظل العالي لمحمود درویش 

: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، سماح سلیخ/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800196411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1964/1
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سمارة رایة .820
] : نص مطبوع[أصول النحو من منظور أبي القاسم الظجاجي قراءة وصفیة في كتاب اإلیضاح في علل النحو 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. سمارة رایة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص40-. 2016

800121111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1211/1

سمیة بن سویسي.821
سمیة ؛ مریم خالف؛ وسیلة بعوش] / نص مطبوع" [البصرةوالكوفة"من قضایا اإلختالف النحوي بین مدرستي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بن سویسي
8003511ك .م.د.ر

800/35/1/1

سمیة بوالفول.822
مذكرة مقدمةلنیل ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في كتاب فقھ اللغة : النقد اللغوي عند أبي منصور الثعالبي 

-). مشرفا(الخثیر داودي ، سمیة بوالفول/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61-. 2018، بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة 

800192211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1922/1

سمیة دادو.823
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[عوائق تعلیم نشاط التعبیر الشفوي للسنة أولى متوسط أنموذجا 

: میلة - ). مناقشا(وھیبة جراح، سمیة دادو/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: العربي اللیسانس في اللغة و األدب
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800187411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1874/1

سمیة دراج.824
] : نص مطبوع[ارات في الطور االبتدائي السنة الخامسة ابتدائي نموذج في نشاط القواعد معاییر صیاغة االختب

یوسف ، سمیة دراج/ تخصص لسانیات تطبیقیة : مذكرة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في اللسانیات العربیة 
قرص +21*30؛ . ص41-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا( یحیاوي

.مضغوط
800201811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2018/1

سمیحة بیرم.825
؛ فیروز بوتلر/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[خطاب الھویة في شعر محمود سامي البارودي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. سمیحة بیرم
80035511ك .م.د.ر

800/355/1
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سمیر بن سي مسعود.826
میلة - . سمیر بن سي مسعود] / نص مطبوع[صور التحویل في النحو العربي وفق النظریة التولیدیة التحویلیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8001611ك .م.د.ر

800/16/1/1

سمیرة بلقط.827
میلة -. 1ط- . حبیبة بوشبورة، سمیرة بلقط] / نص مطبوع[لألزھر عطیة ''خط اإلستواء'':بنیة الفضاء في روایة 

.19*27؛ . ص50-. 2012، المركز الجامعي میلة: 
80012311ك .م.د.ر

800/123/1/1

سمیرة زغبیب.828
المركز الجامعي : میلة الجزائر -. سمیرة زغبیب؛ ربیعة حمیدة] / طبوعنص م[شعر الطبیعة عند إبن الرومي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2011، میلة
8001511ك .م.د.ر

800/15/1/1

سنون آمال.829
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[بین الجملة العربیة والقضیة المنطقیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سنون آمال/ 
800101211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1012/1

سھام بلودیني .830
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[النقد االجتماعي في مقامات بدیع الزمان الھمذاني 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، سھام بلودیني / دراسات أدبیة : تخصص: ب العربي واألد
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800184411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1844/1

سھام بو لخطوط.831
حیاة ، سھام بو لخطوط] / نص مطبوع[-دراسة نحویة وظیفیة- اإلسمیة وأنماطھا في صورة األنعاممفھوم الجملة

.19*27؛ . ص51-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. العیون
80013811ك .م.د.ر

800/138/1/1

سھام سراوي .832
مفیدة ، سھام سراوي ] / نص مطبوع[نحویة داللیة دراسة - ألبي القاسم الشابي -الصفة في دیوان أغاني الحیاة 

.19*27؛ . ص44- . 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. حراتي 
80016711ك .م.د.ر

800/167/1/1
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سھیلة العایب.833
مذكرة ] : نص مطبوع[آیات األخالق والقیم نموذجا :االستعارة في القرأن الكریم وأثرھا في الدراسات البالغیة 

؛ . ص80-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. سھیلة العایب؛ كنزة غراب/ لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80029611ك .م.د.ر

800/296/1

سھیلة بوزنیر.834
سھیلة ؛سمیة بولعشب/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[المقامة والقصة القصیرة دراسة مقارنة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 63-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . بوزنیر
80038211ك .م.د.ر

800/382/1

سوایح سماح .835
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[تجلي السلطة في روایة الطیاني شكري المبحوت 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص52-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سوایح سماح / واألدب العربي 
.

800159211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1592/1

سوكو كنزة.836
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[قصیدة المؤنسة لقیس بن الملوح مجنون لیلى دراسة أسلوبیة 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. سوكو كنزة/ في اللغة واألدب العربي
.مضغوط 

800128911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1289/1

سومیة خطابي.837
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لعبد هللا عیسى لحیلح " كراف الخطایا " داللة القناع في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص108-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. سومیة خطابي؛ بلعطارصبرینة
.مضغوط

80040511ك .م.د.ر

800/405/1

سویسي أسیا.838
؛ والدو نادیة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[البنیة الداللیة للجملة في دیوان أبي القاسم الشابي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص162-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. سویسي أسیا
80029011ك .م.د.ر

800/290/1
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شافیة بن النیة.839
شافیة بن ؛ ثلجة خیطر] / نص مطبوع[رثاء المدن و الممالك الزائلة في الشعر األندلسي سینیة ابن األبار نموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، الجامعي میلةالمركز : میلة الجزائر -. النیة
8001711ك .م.د.ر

800/17/1/1

شاقر مریم.840
شاقر ؛ قابور زینة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[المجاز في معجم أساس البالغة للزمخشري 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص183-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . مریم
80029811ك .م.د.ر

800/298/1

شاھیناز قاسمي.841
-. شاھیناز قاسمي؛ الھام بوقرن] / نص مطبوع[لتوفیق الحكیم "أھل الكھف"جدلیة اإلنسان والزمان في مسرحیة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص145-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8009011ك .م.د.ر

800/90/1/1

شباط أحالم .842
مذكرة ] : نص مطبوع[دور التمارین اللغویة في تحسین األداء اللغوي للطور اإلبتدائي السنة الخامسة أنموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباط أحالم / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85

800123411ك .م.د.ر-. 2016: د ل م-لیسانس

800/1234/1

شباط سناء.843
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[داللة النزعة التفاؤلیة عند أبي القاسم الشابي دیوان أغاني الحیاة أنموذجا 

؛. ص71-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباط سناء/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

80095011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/950/1

شباط نجیة.844
شباط ، العایب أسماء، شباط نجیة] / نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة فوضى الحواس ألحالم مستغانمي 

.19*27؛ . ص58-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. لیلى
80012411ك .م.د.ر

800/124/1/1
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شبطة سارة.845
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[تجلیات معالم اإلغتراب في شعر عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . شبطة سارة/ واألدب العربي 
80087511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/875/1

شبلي سارة.846
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[شعریة الفضاء في روایة البیت األندلسي لواسیني األعرج 

قرص + 21*30؛ ص 82-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . شبلي سارة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80086911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/869/1

شتوان آمال.847
] : نص مطبوع[دور المعلومات في تطبیق المقاربة النصیة في المرحلة اإلبتدائیة السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . شتوان آمال/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-

800147611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1476/1

شتوان صبرینة.848
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-نماذج مختارة -التسییس في مسرح سعد هللا ونوس 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2014، جامعي میلةالمركز ال: میلة -. شتوان صبرینة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80063111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/631/1, 800/631/2

شتیوي سارة.849
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع. [في رثاء والدھا دراسة أسلوبیة) ص(شعر فاطمة بنت الرسول 

.21*30؛ . ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. شتیوي سارة/ غة واألدب العربي اللیسانس في الل
80089211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/892/1

شرع محمد.850
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[صورة المرأة في شعر قیس بن ذریح مجنون لبنى 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شرع محمد/ ربي واألدب الع
800154611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1546/1
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شركراك ھناء.851
مذكرة ] : نص مطبوع[داللة حروف المعاني في القرآن الكریم وأثرھا في إقناع المتلقي سورة المؤمنون أنموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . شركراك ھناء/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص110

800120411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1204/1

شرماط مدیحة.852
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : بوعنص مط[دراسة موضوعیة -الجزء الثاني -دیوان أحمذ سحنون 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شرماط مدیحة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80062211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/622/1, 800/622/2

شریر أحالم .853
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لتبلیغیة غیر اللسانیة ودورھا في العملیة التعلیمیة العالمات ا

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شریر أحالم / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800163811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1638/1

شطاب سمیحة.854
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أنموذجا ) ص(داللة الجملة الخبریة وأثرھا على المتلقي سورة 

21*30؛ . ص51- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شطاب سمیحة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800134611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1346/1

شطیبي كریمة.855
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جمالیات الصورة واألسلوب في رائیة األخطل 

قرص + 21*30؛ . ص165-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شطیبي كریمة/ واألدب العربي 
.مضغوط
80065311ك .م.د.ر- . 2014: لة می: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/653/1, 800/653/2

ابن (شعریة التضاد في دیوان أبجدیة المنفى والبندقیة للشاعر الفلسطیني ابراھیم اسماعیل شتات .856
المركز : میلة -. مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع) [شاطئ

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2015، الجامعي میلة
80087911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/879/1
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شعیب بورقبة.857
بوخالفة / قصة األرض لعبد الرحمان الشرقاوي أنموذجا ] : نص مطبوع[النزعة الماركسیة في القصة العربیة 

+ 21*30؛ . ص68-. 2011، مركز الجامعي میلةال: میلة الجزائر -. شعیب بورقبة؛ یوسف بوجعطاط؛ أمینة 
.قرص مضغوط

8007511ك .م.د.ر

800/75/1/1

شفراق ریمة .858
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البیداغوجیا الفارقیة وتأثیرھا في العملیة التعلیمیة السنة الرابعة أنموذجا 

21*30؛ . ص83-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شفراق ریمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800125211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1252/1

شقة إیمان .859
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المضمون القیمي في أدب الطفل قصص كتاب كلیلة ودمنة أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص56-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شقة إیمان / العربي اللیسانس في اللغة واألدب 
.قرص مضغوط 

800156011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1560/1

شقة رقیة.860
نص [شعریة القص في ألف لیلة ولیلة دراسة تطبیقیة في حكایة حدیث الجاریة مع الملك ووزرائھ السبعة 

المركز الجامعي : میلة - . شقة رقیة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] :مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2014، میلة

80068811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/688/1, 800/688/2

شكرودي عمار.861
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[السنة الثالثة متوسط -دراسة میدانیة - المنھج التكاملي تدریس النحو في ضوء 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شكرودي عمار/ في اللغة واألدب العربي ، لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

80059511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/595/1, 800/595/2

شكرودي فاطمة .862
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دور الحركات اإلعرابیة في تحدید المعنى نماذج من القراءات القرآنیة 

؛ . ص44-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شكرودي فاطمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.ص مضغوط قر+ 21*30

800122811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1228/1
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شلي بشرة.863
] نص مطبوع[سنة أولى أنموذجا : أثر الطریقة الحواریة في تعلیمیة قواعد اللغة العربیة وفق المقاربة بالكفاءات 

معزوزن ، شلي بشرة/ عربیة لغة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
قرص + 21*30؛ . ص63-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(سمیر 

.مضغوط
800207211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2072/1

شلي رقیة .864
/ ذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي م] : نص مطبوع['' یس'' اإلعالل بالقلب في سورة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص54-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شلي رقیة 
800162011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1620/1

شلي فاطمة .865
مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب مذكرة ] : نص مطبوع[شعر رمضان حمود دراسة موضوعیة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص56-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. شلي فاطمة / العربي 
800105011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1050/1

شنون مروة.866
] : نص مطبوع[لدى متعلمي السنة الرابعة متوسط األخطاء النحویة و الصرفیة الشائعة في نشاط التعبیر الكتابي 

ھبال ، شنون مروة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شوادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص103-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -) . مشرفا(خیر الدین 

.مضغوط
800184811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1848/1

شھرة درموشي .867
-. غفاف مخلوفي ، شھرة درموشي ] / نص مطبوع['' دراسة صرفیة ''-لـنزار قباني -قصیدة قارئة الفنجان 

.19*27؛ . ص76-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80018811ك .م.د.ر

800/188/1/1

شھرزاد حسین.868
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " أمیرة الجبل"حروف الجر ومعانیھا في قصة 

طبیش عبد ، شھرزاد حسین/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص58-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الكریم

.مضغوط
800199811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1998/1
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شھیرة بلمھبول.869
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة : قصیدة أمات أبوك لنزار قباني 

-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سعاد زدام،شھیرة بلمھبول/ اللیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46

800185311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1853/1

شوارفة أمال .870
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[التحجر اللغوي قي لغة متعلمي اللغة العربیة الناطقین بالعامیة 

قرص + 21*30؛ . ص107-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . شوارفة أمال / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800102411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1024/1

شوفي عبدالجلیل.871
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[-أنموذجا- درویش بطاقة ھویة النزعة الوطنیة في شعر محمود 

+ 21*30؛ . ص71-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. شوفي عبدالجلیل؛ بوجزة عبد الغاني
.قرص مضغوط

80036411ك .م.د.ر

800/364/1

شوفي ھدى.872
-تخصص كتاب القراءة- تواصل لدى تالمیذ السنة الثانیة ابتدائي مھارة الكتابة والحدیث ودورھما في عملیة ال

لغة / لسانیات تطبیقیة: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، شوفي ھدى/ عربیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66
800199111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1991/1

شوقي فریدة .873
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[تأثیر اللغة األولى عند الطفل في تعلیمیة القواعد السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

؛ . ص70-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شوقي فریدة / ي لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العرب
.قرص مضغوط + 21*30

800119911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1199/1

شویة دلیلة .874
مذكرة] : نص مطبوع[دور التلقین في تنمیة المھارات اللغویة عند الطفل دراسة میدانیة لبعض المدارس القرآنیة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شویة دلیلة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص54

800133611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1336/1
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شویة صلیحة .875
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األعراف أنموذجا التقدیم والتأخیر بین القاعدة النحویة والقیمة البالغیة 

21*30؛ . ص76- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شویة صلیحة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800151011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1510/1

شیلي عایدة.876
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[وحدي مع األیام لفدوى طوقان البناء الفني في قصیدة
قرص + 21*30؛ . ص77-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . شیلي عایدة/ اللغة واألدب العربي 

.مضغوط 
800132111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1321/1

صابوني إیناس.877
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة إحصائیة -ثورة بنت الجزائر قصیدة 

قرص + 21*30؛ ص 93-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. صابوني إیناس/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80072711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/727/1

صاف نور الھدى.878
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[-أنموذجا - " عروة بن الورد " التقابل في القیم اإلنسانیة في شعر الصعالیك 

؛ . ص48-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. صاف نور الھدى/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80068311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سلیسان

800/683/1, 800/683/2

صایفي أمینة .879
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بناء الشخصیة في روایة النھایات لعبد الرحمن منیف 

قرص + 21*30؛ . ص58-. 2017، میلةالمركز الجامعي: میلة - . صایفي أمینة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800154411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1544/1

صایفي زینة.880
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[آلیات السرد في الشعر القصصي عند خلیل مطران الجنین الشھید أنموذجا 

؛ . ص96-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. نةصایفي زی/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80092311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/923/1
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صایفي صبرین .881
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أنموذجا " المساء" بنیة الخطاب الشعري عند خلیل مطران قصیدة 

؛ . ص66- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. صایفي صبرین / ب العربي في اللغة واألد، لیسانس
.قرص مضغوط + 21*30

80070211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/702/1, 800/702/2

صبرینة بلعقون.882
سعاد ، صبرینة بلعقون] / نص مطبوع" [يال أرید لھده القصیدة أن تنتھ"دالالت الفعل المضارع في قصیدة 

.19*27؛ . ص70-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. حیمر
80013011ك .م.د.ر

800/130/1/1

صبرینة بلواد .883
إیمان ، ھدى روابح، صبرینة بلواد ] / نص مطبوع[لـمحمد حسین ھیكل دراسة تحلیلیة ''روایة ھكذا خلقت 

.19*27؛ . ص45-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. شروال 
80021211ك .م.د.ر

800/212/1/1

صحراوي منیة .884
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[داللة انزیاح الحركة اإلعرابیة في بعض األسالیب النحویة أین لیالي آلل خلیفة 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. منیة صحراوي / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص49

80094811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/948/1

صفاء بودفار.885
] : نص مطبوع[لجبران خلیل جبران أنموذجا " النبي"التقدیم والتأخیر في ضوابط النحو ومقاصد البالغة كتاب 

صفاء / لسانیات تطبیقیة / دراسات لغویة: تخصص: ل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنی
+ 21*30؛ . ص68-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(خالد سوماني، بودفار

.قرص مضغوط
800190611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1906/1

صفاء بوقزولة.886
صفاء ؛ فضیلة بوعنان؛ كریمة لحكیري] / نص مطبوع[الجملة العربیة بین القدامى و المحدثین دراسة وصفیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بوقزولة
80010911ك .م.د.ر

800/109/1/1
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مترانصفاء .887
: میلة -. 1ط-. منى العیفة، كریم لعیایشة، صفاء متران] / نص مطبوع[جمالیات الفرس في شعر امرئ القیس 

.19*27؛ . ص66-. 2012، المركز الجامعي میلة
80012711ك .م.د.ر

800/127/1/1

صفصافة آمنة .888
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : وعنص مطب[التكوین البیداغوجي للمعلم وأثره في العملیة التعلیمیة 

قرص + 21*30؛ . ص45-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. صفصافة آمنة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800159511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1595/1

صالي سمیة .889
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[لـ عز الدین جالوي " لفحیعة سرادق الحلم وا: "التقنیات السردیة في روایة 

؛ . ص91-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. صالي سمیة / في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80069211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/692/1, 800/692/2

صلیحة بو الطواطو.890
صلیحة بو ؛ كریمة مقران؛ مسعودة أوشیكن] / نص مطبوع" [أنمودجا"مفدي زكریاء"شعر الغربة و السجون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. الطواطو
8001011ك .م.د.ر

800/10/1/1

صلیحة بوطالب.891
مذكرة ] : نص مطبوع[دراست داللیة : -أنموذجا–لھشام الجخ " التأشیرة"ب االستعجالي في قصیدة مالمح األد

وھیبة ، صلیحة بوطالب/ لغة عربیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص94-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(جراح

.مضغوط
800188811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1888/1

صلیحة حاج مخناش.892
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[داللة التكرار في قصیدة یوم الشعب لمحمد العید آل خلیفة 

المركز : میلة -). مشرفا(دنیا بن قسمي ، صلیحة حاج مخناش/ دراسات أدبیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800194911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1949/1
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صمیدع راویة .893
میلة الجزائر - . صمیدع راویة ؛ لبیوض حیاة] / نص مطبوع[-عینة-القصة الشعبیة في والیة میلة بقرة لیتامى

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2011، المركز الجامعي میلة: 
8002111ك .م.د.ر

800/21/1/1

صوریة بوجردة.894
لنیل مذكرة ] : نص مطبوع[-أنموذجا -مدیح الظل العالي -سیمیائیة الرمز في شعر محمود درویش قصیدة 

؛ . ص131-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. صوریة بوجردة؛ صوریة زواغي/ شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

800357ك .م.د.ر

800/357/1

صوریة لكاش.895
في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس] : نص مطبوع[لغسان كنفاني '' أم السعد''البنیة السردیة في روایة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مسعود بن ساري، صوریة لكاش/ أدب عربي : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800193111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1931/1

صولي منیرة .896
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[جمالیات المكان في المیة األعشي دراسة بنیویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. صولي منیرة / واألدب العربي 
80069411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/694/1, 800/694/2

صویلح نزیھة .897
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أھمیة القرص المضغوط في تعلیمیة قواعد اللغة العربیة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . صویلح نزیھة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800134311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1343/1

صویلح ھاجر.898
- . مزنر نور الھدى، صویلح ھاجر] / نص مطبوع[-دراسة سیمیائیة -لغة الجسد في شعر األعشى والخنساء 

.19*27؛ . ص48-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80018711ك .م.د.ر

800/187/1/1
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صید إلھام.899
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[للشاعر عبد هللا البردوني دراسة أسلوبیة " ماذا أحدث عن صنعاء " دة قصی

؛ . ص77-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. صید إلھام/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800125111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1251/1

صید أمین .900
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ظاھرة اإلعراب بین القدامى والمحدثین دراسة تطبیقیة على سورة طھ 

+ 21*30؛ . ص71-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. صید أمین / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800156411ك .م.د.ر-.2017: ل م د -لیسانس

800/1564/1

صید فطیمة.901
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[أال ما لعینك أم مالھا " قصیدة الخنساء 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. صید فطیمة/ العربي 
800124711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1247/1

ضیاف مریم.902
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[- دراسة سوسیوثقافیة -مظاھر الصراع في شعر بكر بن حماد التیھارتي 

؛ . ص81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ضیاف مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80071111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/711/1, 800/711/2

طارق بوكمایة.903
- . طارق بوكمایة؛ مراد بوقفة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لمفدي زكریاء " الذبیح الصاعد "
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80031211ك .م.د.ر

800/312/1

طاشي ریمة .904
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[لجیاللي خالص دراسة فنیة )مع خیوط الفجر(دراسة قصة نھایة المطاف بین یدیك 

؛ .ص67-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . طاشي ریمة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800124611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1246/1
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طالب سلیمان نورالھدى.905
مذكرة مقدمة لنیل شھادة شھادة ] : نص مطبوع[یا عین فیضي : أغراض األسالیب اإلنشائیة في قصیدة الخنساء 

-). مشرفا(سطوف عزوز ، لب سلیمان نورالھدىطا/ تخصص أدب عربي : اللیسانس في اللغة و األدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800205411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2054/1

طالبي وفاء.906
في ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-حویة دراسة ن-المرفوعات وأنماطھا في سورة األنعام 

+ /.21*30؛ . ص89-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . طالبي وفاء/ اللغة واألدب العربي 
80056611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/566/1, 800/566/2

طایش حمزة .907
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إلنشاء بین المفاھیم البالغیة والمباحث التداولیة الحدیثة الخبر وا

21*30؛ . ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. طایش حمزة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800158611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1586/1

طبال أحالم.908
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التناص الدیني في التائیة الصغرى البن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. طبال أحالم/ واألدب العربي 
80086711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/867/1

طرشي سناء.909
] : نص مطبوع[لواسیني األعرج رسائل الشوق والصبابة والحنین " طوق الیاسمین " توظیف التراث في روایة 

: میلة -. 1.ط- . طرشي سناء؛ رزایقي بسمة/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30؛ . ص70-. 2013، المركز الجامعي میلة

80044211ك .م.د.ر

800/442/1

طغان مریم .910
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات الرمز وجمالیتھ في دیوان یغیر ألوانھ البحر لنازك المالئكة 

+ 21*30؛ . ص54-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . طغان مریم / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800102911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1029/1
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طلیعة ھدى.911
علیوط / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع" [أنموذجا " الشعر الثوري عند مفدي زكریا اللھب المقدس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. طلیعة ھدى؛ حدة
80038711ك .م.د.ر

800/387/1

طمار فاطمة.912
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[روایة وجھان لعنقاء واحدة لعبد الكریم ناصیف دراسة سیمیائیة 

+ 21*30؛ . ص56-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. طمار فاطمة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص 
80088011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/880/1

طورشي زھیرة.913
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة فنیة - دیوان أطلس المعجزات لصالح خرفي 

؛ . ص72-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . طورشي زھیرة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80070911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/709/1, 800/709/2

طیاب فطیمة.914
مذكرة ] : نص مطبوع[التوظیف الدیداكتیكي للصورة في تعلیم حروف اللغة العربیة األقسام التحضیریة أنموذجا 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. طیاب فطیمة/ اللغة واألدب العربي مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107

80096911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/969/1

طیبش رقیة.915
میلة -.طیبش رقیة؛ سیاري سمیة] / نص مطبوع[-الجحیم أنموذجا-المشاھد في الكومیدیا اإللھیة لدانتي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص34-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8002211ك .م.د.ر

800/22/1/1

طیبي إبتسام .916
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[علوم اللغة في تفسیر التحریر والتنویر الجزء الثالث والرابع أنموذجا 

21*30؛ . ص45-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. طیبي إبتسام /اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800152811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1528/1
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عابدي نجوى.917
مذكرة ] : نص مطبوع[أنموذجا " الیاقوت والخفاش " المسرح الجزائري وخصائصھ عند أحمد ابو الدشیشة 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عابدي نجوى/ في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانسمقدمة لنیل 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

80062011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/620/1, 800/620/2

عابدي وردة .918
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ون أنموذجا أیام أرخ لھا الشعر الجزائري أحمد سحن

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عابدي وردة / واألدب العربي 
800102011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1020/1

عادل قدرز.919
؛ عبد الحفیظ بن ناصر/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[القاسم الشابي النزعة اإلنسانیة في شعر أبي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. عادل قدرز
80040011ك .م.د.ر

800/400/1

عاشوري نسیمة .920
. عمیمور إیمان، عاشوري نسیمة ] / نص مطبوع['' حیزیة ''صورة العشق و الموت في قصیدة :مقاربة سیمیائیة

.19*27؛ . ص118-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-
80017611ك .م.د.ر

800/176/1/1

عایدة بوتقرموشت.921
عایدة ] / نص مطبوع[جمالیات المكان في روایة الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي للطاھر وطار 

.19*27؛ . ص41-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. فوزیة شایبي ، بوتقرموشت
80020011ك .م.د.ر

800/200/1/1

عائدة خریمش.922
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع) [نمادج مختارة(البنیة االیقاعیة في شعر بذر شاكر السیاب

-). مشرفا( وفاء مناصري، عائدة خریمش/ لسانیات تطبیقیة / لغویةدراسات: تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800190311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1903/1
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عائشة بوالبعیر.923
فتیحة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لعیسى الحیلح ) 2( كراف الخطایا التناص في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . عائشة بوالبعیر؛ فرطاس
.مضغوط

80035811ك .م.د.ر

800/358/1

عائشة قشود.924
-. فایزة فریج، عائشة قشود] / نص مطبوع[لمرزاق بقطاش ''ة طیور في الظھیر'':جمالیات المكان في روایة 

.19*27؛ . ص41-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80012211ك .م.د.ر

800/122/1/1

عبد الرحمان بن جازیة .925
الرحمان بن عبد ] / نص مطبوع['' ال تشتر العبد أنمودجا''''خصائص شعر الھجاء عند أبي الطیب المتنبي ''

.19*27؛ . ص95-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. حمزة عسكري ، سمیر العابد، جازیة 
80015011ك .م.د.ر

800/150/1/1

عبد الرزاق بوقرش.926
] : نص مطبوع[السنة الثالثة من التعلیم المتوسط نمودجا : بالغة المحسنات البدیعیة في النصوص الشعریة 

، عبد الرزاق بوقرش/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: رة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب العربيمذك
قرص + 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم 

.مضغوط
800194311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1943/1

عبد الرزاق كنزة .927
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة السیرة روایة كشف المحجوب لفرید األنصاري أنموذجا 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عبد الرزاق كنزة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط قرص + 21*30؛ . ص126

800101611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1016/1

عبد العالي وسیلة .928
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[اإلحتجاج بالحدیث النبوي عند ابن خروف من خالل كتاب شرح جمل الزجاجي 

-. 2015، الجامعي میلةالمركز: میلة -. عبد العالي وسیلة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89

80097111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/971/1
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عبد اللیوة ناصر .929
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[اللغة واإلعتقاد من منظور ابن تمیمة قراءة في كتاب إقتضاء سراط مستقیم 

؛ . ص38-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . عبد اللیوة ناصر / عربي شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ال
.قرص مضغوط + 21*30

800117911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1179/1

عبدیش مریم.930
اللیسانس مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[داللة الزمن في روایة بلقیس بكائیة آخر اللیل لعالوة كوسة 

قرص + 21*30؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عبدیش مریم/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800147811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1478/1

عبلة مریزق.931
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[واعتاللھا في سورة اللیل دراسة نحویة ، داللة األفعال المضارعة 

قرص + 21*30؛ . ص52-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . عبلة مریزق؛ أمال زغمار
.مضغوط

80031411ك .م.د.ر

800/314/1

عبید رمیسة.932
یل شھادة مذكرة مقدمة لن] : نص مطبوع[للحبیب السایح " مذنبون لون دمھم في كفي" نقد المرجعیات في روایة 

+ 21*30؛ . ص91-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عبید رمیسة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80067511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/675/1, 800/675/2

عبید یاسمینة.933
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ي روایة ساق البامبو البحث عن الھویة وإكتشاف الذات ف

قرص + 21*30؛ . ص54- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . عبید یاسمینة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800157611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1576/1

عتروز بسمة .934
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[التمثیل دیوان أحد عشر كوكبا محمد درویش أنموذجا الصورة الشعریة و

؛ . ص57-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عتروز بسمة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800157811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1578/1



156

عتروز حنان .935
نص [أثر األغاني والحكایات الشعبیة في ظل تكوین الملكة اللغویة للطفل مرحلة ما قبل التمدرس نموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. عتروز حنان / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص96-. 2017، میلة
800146911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -سلیسان

800/1469/1

عتروز رتیبة .936
نص [دور األناشید والمحفوظات في تنمیة الرصید اللغوي السنة الثالثة إبتدائي عینة دراسة وصفیة تحلیلیة 

لمركز الجامعي ا: میلة -. عتروز رتیبة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص59-. 2016، میلة

800134911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1349/1

عتروز فایزة.937
عتروز ؛ بوحبیلة عبد العزیز] / نص مطبوع[مالمح القصة الجزائریة بین الحربین العالمیتین األولى و الثانیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2011، كز الجامعي میلةالمر: میلة الجزائر - . فایزة
8008511ك .م.د.ر

800/85/1/1

عتمة آمنة.938
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بنیة اللغة في ھمزیة عبید هللا بن قیس الرقیات 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-.2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عتمة آمنة/ واألدب العربي 
80062911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/629/1, 800/629/2

عتمة حیاة.939
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جمالیة المشھد الدرامي قي حكایة األمیرة السجینة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. اةعتمة حی/ واألدب العربي 
80087811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/878/1

عثروز أمال.940
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللسانس في األدب ] : نص مطبوع[لتوین البرغوتي ** في القدس**اإللتزام في قصیدة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، عثروز أمال/ عربي أدب : تخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، بوالصوف

800209411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2094/1
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عثروز نورة .941
نص [السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا ) اللغة الفرنسیة (تعلم اللغة الثانیة في ) العربیة الفصحى (تأثیر اللغة األولى 

المركز الجامعي : میلة -. عثروز نورة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71-. 2016، میلة

800127411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1274/1

عجرود إیمان.942
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أسلوب اإلستفھام عند بدر شاكر السیاب دراسة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص81-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عجرود إیمان/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80094911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/949/1

عرابة بثینة .943
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اإللتفات من الغیبة إلى الخطاب دراسة أسلوبیة سورة الشعراء أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص51-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عرابة بثینة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80096411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/964/1

عراس غربي.944
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[توظیف النظریة السلوكیة في تعلیم القراءة لتالمیذ السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي 

عبد المؤمن ، عراس غربي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص65-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(رحماني
.مضغوط
800187011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1870/1

عراق أمنة.945
] نص مطبوع[لثاني دراسة إحصائیة فنیة الجزء ا" الجزائر في العصر الحاضر "الموضوعات في كتاب شعراء 

. ص65-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. عراق أمنة؛ شباح أسماء/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80035611ك .م.د.ر

800/356/1

عرفي رقیة.946
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا " راألسفار عن نتائج األسفا"رمزیة السفر في صوفیة ابن عربي 

؛ . ص46-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . عرفي رقیة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80060711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/607/1, 800/607/2
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ود عزري خل.947
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دور المقاربة بالكفاءات في تثبیث الملكة اللغویة لدى تالمیذ الثانوي 

21*30؛ . ص49- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . عزري خلود / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800152511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1525/1

عزري مدیحة .948
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قراءة في كتاب اللغة العربیة بین المعیاریة والوصفیة لــ تمام حسان 

21*30؛ . ص36-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عزري مدیحة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800159811ك .م.د.ر-. 2017: م د ل -لیسانس

800/1598/1

عزوز خولة .949
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اإلشاریات الشخصیة في روایة كشف المحجوب لفرید األنصاري 

21*30؛ . ص53-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عزوز خولة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط قرص + 

800157911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1579/1

عزیز سمیة.950
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[فن الرسالة عند الفضیل الورتالني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عزیز سمیة
80068511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -یسانسل

800/685/1, 800/685/2

عزیزة زغبیب .951
، منوبة سماحة، عزیزة زغبیب ] / نص مطبوع[- دراسة صوتیة -قصیدة وصف شعب بوان كسرى للمتنبي 

.19*27؛ . ص65-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. مریم بوراس
80018911ك .م.د.ر

800/189/1/1

عزیزي ریاض.952
مذكرة مقدمة لنیل شوادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لمحمد عیسى المؤدب › جھاد ناعم‹:التاریخي في روایة 

: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، عزیزي ریاض/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي 

800204011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2040/1
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عشوب سمیرة .953
نص [واقع التمارین اللغویة في الجامعة الجزائریة دراسة على قسم السنة الثالثة أدب عربي جامعة میلة نموذجا 

المركز : میلة -. عشوب سمیرة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : بوعمط
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص54-. 2016، الجامعي میلة

800132711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1327/1

عصمان زینب .954
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لرحمان شكري أنموذجا داللة الصوت في قصیدة الزوجة الغادرة لعبد ا

؛ . ص 60-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عصمان زینب / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800104611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1046/1

عضراء خالف.955
: میلة الجزائر -. عضراء خالف] / نص مطبوع[دراسة إحصائیة تحلیلیة داللیة .المتنبيالحكمة في شعلر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2011، المركز الجامعي میلة
8000211ك .م.د.ر

800/02/1/1

عقبة قاسمیة.956
مذكرة ] : نص مطبوع['' أحد عشر كوكبا أنمودجا" جمالیة البنیة اإلیقاعیة في شعر محمود درویش قصیدة 

( وفاء مناصري، عقبة قاسمیة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا

800191411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1914/1

عقون آمنة.957
: میلة الجزائر - . عقون آمنة] / نص مطبوع[استراتیجیات الخطاب الشعري قصیدة المساء إلیلیا أبي ماضي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2011، المركز الجامعي میلة
8004011ك .م.د.ر

800/40/1/1

عقون مریم .958
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أبي القاسم سعد هللا من خالل مجلة اآلداب دراسة فنیة أدب المقاومة عند 

؛ . ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عقون مریم / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800101811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1018/1
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عكال نادیة.959
المركز : میلة الجزائر - . عكال نادیة؛ ذیب شھیمة ] / نص مطبوع[الدراسة البالغیة لقصیدة عموریة ألبي تمام 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2011، الجامعي میلة
8008011ك .م.د.ر

800/80/1/1

عالل سمیة .960
] : نص مطبوع[م اللغة العربیة القسم التحضیري أنموذجا في تعل) فرضیة الفترة الحرجة ( تأثیر عامل السن 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. عالل سمیة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2015

80095111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/951/1

عالل شروق.961
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[غة ودماغ اإلنسان قراءة وصفیة لكتاب توجھات معاصرة في التربیة والتعلیم الل

؛ . ص49-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عالل شروق/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800148211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1482/1

عالوة قرمیش.962
المركز : میلة - . 1ط-. عالوة قرمیش] / نص مطبوع[البنى السردیة في روایة الشمعة و الدھالیز للطاھر وطار 

.19*27؛ . ص95-. 2012، الجامعي میلة
80014911ك .م.د.ر

800/149/1/1

علواش أمینة.963
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بن ثابت أنموذجا الخصائص الفنیة لقصیدة المدیح النبوي حسان

: میلة -). مشرفا(معاشوبووشمة ، علواش أمینة/ دراسات أدبیة : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800203111ك .م.د.ر- . 2018: ة میل: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2031/1

علوي ریمة .964
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[أشكال الخطاب في روایة مموزین 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. علوي ریمة 
800105811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1058/1
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علیوش حسناء.965
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة لسنة ثالثة ثانوي-تعلیم النحو العربي في ضوء المقاربة بالكفاءات 

. ص81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. علیوش حسناء/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

80054711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/547/1

علیوش روفیة .966
] / نص مطبوع['' مرحلة التعلیم الثانوي''تدریس البالغة العربیة بین المناھج المستعملة واللسانیات التداولیة 

.19*27؛ . ص60-. 2012، الجامعي میلةالمركز : میلة - . 1ط-. علیوش روفیة 
80012111ك .م.د.ر

800/121/1/1

عمران سھام.967
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[أنموذجا " باخرة الموت " المقاومة السیاسیة في أدب الحركة اإلصالحیة 

؛ . ص108- . 2014، میلةالمركز الجامعي : میلة -. عمران سھام/ في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80072011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/720/1, 800/720/2

عمراوي ریمة .968
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع['' أحالم مستغانمي '' الحقول الداللیة في روایة األسود یلیق بك 

؛ . ص66-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . عمراوي ریمة / اللغة واألدب العربي اللیسانس في 
.قرص مضغوط + 21*30

800145811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1458/1

عمراوي نریمان .969
/ واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ظاھرة التصغیر في شعر جریر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص49-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . عمراوي نریمان 
800128311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1283/1

عمرو عیاش مروة.970
یسانس في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الل] : نص مطبوع[الواو والفاء في سورة یوسف دراسة داللیة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص128-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . عمرو عیاش مروة/ واألدب العربي 
.مضغوط
80091411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/914/1



162

عمروش جعفر.971
نیل شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة ل] : نص مطبوع[-أنموذجا -رمز الخمرة عند المتصوفة ابن الفارض 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عمروش جعفر/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80068211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/682/2, 800/682/3

عمورة إكرام .972
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جزائر لمفدي زكریا جمالیة خطاب العنف في إلیاذة ال

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص50-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. عمورة إكرام / واألدب العربي 
.

800132011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1320/1

عمورة سمیحة.973
بن الشیخ ؛ لعقابي أیمان] / نص مطبوع[- أنموذجا -عر إیلیا أبي ماضي قصیدة الطالسم البعد النفسي في ش

.22*30؛ . ص93-. 2012، المركز الجامعي میلة: الجزائر - . 1.ط-. عمورة سمیحة؛ سعاد
80020411ك .م.د.ر

800/204/1/1

عمیرات جھاد.974
الرفض التام لما في "-وصفیة نقدیة في كتاب جنایة سبویھمقاربة - التیسیر النحوي من منظور زكریا أزون 

-. عمیرات جھاد/ في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع" [النحو من أوھام
+ /.21*30؛ 53-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة 

80055511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/555/1, 800/555/2

عمیمور رقیة.975
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[جمالیة الحوار األدبي في إلیادة الجزائر لمفدي زكریا 

. ص102-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. عمیمور رقیة؛ جامع یاسمینة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80043511ك .م.د.ر

800/435/1

عمیمور صالحة .976
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع['' ابن المرزیان ''لـ '' دم الثقالء '' الخبر الفكاھي في كتاب 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عمیمور صالحة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800163011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1630/1
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عواطف قنیفي.977
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[الملكة اللغویة بین علماء التراث واللسانیین دراسة وصفیة تحلیلیة 

قرص + 21*30؛ . ص54-. 2013، ةالمركز الجامعي میل: میلة -. 1.ط-. عواطف قنیفي؛ الضاویة طباع
.مضغوط

80031311ك .م.د.ر

800/313/1

عوري نور الھدى.978
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تأثیر اإلدارة الصفیة على تحقیق األھداف التعلیمیة في المرحلة الثانویة 

؛ . ص49- . 2017، الجامعي میلةالمركز: میلة -. عوري نور الھدى/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800147011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1470/1

عولمیت فیروز.979
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الفصاحة والبالغة عند عبد القاھر الجرجاني في كتابھ دالئل اإلعجاز 

؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . عولمیت فیروز/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80090511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/905/1

عولمیت ھاجر.980
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة تحلیلیة " رؤیة جدیدة في الصرف"المنھج الصوتي للبنیة العربیة 

. ص58-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عولمیت ھاجر/ للیسانس في اللغة واألدب العربي لنیل شھادة ا
+ /.21*30؛ 

80054411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/544/1, 800/544/2

عومار بلیلط.981
بلقاسم العشي ، عومار بلیلط] / نص مطبوع[-دادیة أنموذجاالمقامة البغ-العطف في الجملة العربیة دراسة نحویة 

.19*27؛ . ص69- . 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. أحمد بورقبة ، 
80015211ك .م.د.ر

800/152/1/1

عومارة صارة .982
ادة اللیسانس في مذكرة مقدمة لنیل شھ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة حروف الدم لبشرى بوشارب 

قرص + 21*30؛ ص 49-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عومارة صارة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800160511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1605/1
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عیادي أسماء.983
] : نص مطبوع[أنموذجا " من الداخلالغزو "قصیدة : جمالیات األسلوب الشعري عند الشاعر عبد هللا البردوني 
نبیل ، عیادي أسماء/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیزانر في اللغة واألدب العربي 

قرص + 21*30؛ . ص40-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بومصران
.مضغوط
800189711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1897/1

عیبش سامیة .984
مذكرة ] : نص مطبوع[أنموذجا " نكبة دمشق" التقلید والتجدید في القصیدة الررثائیة عند أحمد شوقي قصیدة 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عیبش سامیة / في اللغة واألدب العربي ، مقدمة لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52

80070511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/705/1, 800/705/2

عین سویة عزیزة.985
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[-روایة عطر الدھشة أنموذجا -تجلیات الخطاب الروائي الجزائري المعاصر 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عین سویة عزیزة/ اللغة واألدب العربي في، لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69

80061911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/619/1, 800/619/2

غراب سلیمان.986
مذكرة ] : نص مطبوع[ل فاطمة لزھیر بن أبي سلمى المستوى الصوتي والمستوى الصرفي في قصیدة عفا من آ

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. غراب سلیمان/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

80090711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/907/1

غرارة أمین .987
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ل دیارھم ألبي الطیب المتنبي دراسة صوتیة قصیدة كبرت حو

+ 21*30؛ . ص58-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. غرارة أمین / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80097711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/977/1

غراز عبلة .988
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعروة بن الورد "أقلي علي اللوم "سلطة الفعل نسقیة الذات في قصیدة 
+ 21*30؛ . ص30-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. غراز عبلة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط 
800128711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1287/1
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غطاھم إیمان .989
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة فرسان األحالم القتیلة إلبر اھیم الكوني 

21*30؛ . ص54- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . غطاھم إیمان / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800105511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1055/1

غطوط مریم .990
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[مفھوم النسق في النقد الثقافي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص45-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. غطوط مریم 
800121711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1217/1

غوالمي مریم.991
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الجملة الفعلیة في قصیدة الحزن لنزار قباني دراسة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص61- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. غوالمي مریم/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80084711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/847/1

غیشي أمینة .992
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أسباب نفور تالمیذ السنة الثالثة ثانوي من قواعد اإلعراب 

قرص+ 21*30؛ . ص68- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. غیشي أمینة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800163411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1634/1

غیموز مفیدة.993
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[تمثالت اآلخر في روایة صدیقتي الیھودیة 

الجامعي عبد الحفیظ المركز : میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، غیموز مفیدة/ أدب عربي : تخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2018، بوالصوف

800198711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1987/1

فاتح جبیر.994
میلة - . فاتح جبیر؛ ھشام بخوش] / نص مطبوع[-دراسة فنیة نفسیة-في شعر عنترة -اآلخر- صورة الحیوان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
80011211ك .م.د.ر

800/112/1/1
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فاتن بوزراع .995
-. 1ط-. سارة بن محجوب، سامیة بوحوش، فاتن بوزراع ] / نص مطبوع[قصص األطفال ووظیفتھا التربویة 

.19*27؛ . ص91-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80012811ك .م.د.ر

800/128/1/1

فاتن جنحي.996
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [الطاھر وطار " العجائبیة في روایة الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ل 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. فاتن جنحي؛ سھام صیفون/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص80

80043111ك .م.د.ر

800/431/1

فاطمة الزھراء بزخش.997
فاطمة ؛ عزیزة بن عبید/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[اسم الفاعل في سورة غافر دراسة صرفیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. الزھراء بزخش
80031811ك .م.د.ر

800/318/1

فاطمة الزھراء بوراس.998
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[مظاھر التجدید عند جبران خلیل جبران قصیدة المواكب نموذجا 

+ 21*30؛ . ص54-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. فاطمة الزھراء بوراس؛ راضیة عزیز
.قرص مضغوط

80036811ك .م.د.ر

800/368/1

فاطمة الزھراء تبوب .999
ھدى ، فاطمة الزھراء تبوب ] / نص مطبوع[- لـ محمد ساري - روایة البطلقة السحریة ''بناء الشخصیة في 

.19*27؛ . ص62-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. سویعد
80020811ك .م.د.ر

800/208/1/1

ھراء حمدونيفاطمة الز.1000
صوریة ، فاطمة الزھراء حمدوني] / نص مطبوع[-أنموذجا-"سورة یوسف"االسلوب القصصي القرآني في

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بوشكندة
8003611ك .م.د.ر

800/36/1/1
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فاطمة دقاس.1001
مذكرة ] : نص مطبوع[أنموذجا " دیوان ھمسات وصرخات " األخضر السائحي صورة الوطن في شعر محمد 

المركز الجامعي : میلة -. 1.ط-. فاطمة دقاس؛ حیاة كریوش / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111-. 2013، میلة

80043311ك .م.د.ر

800/433/1

فاطمة زعرة.1002
فاطمة ؛ نجاة بولیان/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[جمالیة األنا في شعر المتنبي دراسة نفسیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. زعرة
80040911ك .م.د.ر

800/409/1

فاطمة قیدوش.1003
" خراب " لزكیة عالل و" من وحي العاصفة " قصتي :رة في التسعینات السوداویة في القصة الجزائریة القصی

المركز : میلة -. 1.ط-. فاطمة قیدوش/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لعبد الحمید عمران أنموذجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2013، الجامعي میلة

80035111ك .م.د.ر

800/351/1

وسفایزة بلمس.1004
فایزة ؛ وسام طیطوش] / نص مطبوع. [لواسیني األعرج" أنثى السراب"بنیة الخطاب السردي في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بلمسوس
8002411ك .م.د.ر

800/24/1/1

فایزة صفصافة.1005
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لطفل األسرة ودورھا في اكتساب اللغة عند ا

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(نوري خذري، فایزة صفصافة/ لغة عربیة : تخصص : العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-. 2018، بوالصوف

800207311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2073/1

فتیحة بلفار.1006
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[-أنموذجا - الصورة الشعریة عند محمود درویش قصیدة األرض 

قرص + 21*30؛ . ص82-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. فتیحة بلفار؛ فضیلة زغیلط
.مضغوط

80036011ك .م.د.ر

800/360/1
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فتیحة بلمھبول.1007
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش " أثر الفراشة "جدلیة الواقعي والشعري في مجموعة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. فتیحة بلمھبول؛ صبرینة العیفة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2013

80041711ك .م.د.ر

800/417/1

فتیحة خالد.1008
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [مغني اللبیب عن كتب األعاریب"الجملة عند ابن ھشام األنصاري من خالل كتابھ 

+ 21*30؛ . ص81-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . سارة لعقد، فتیحة خالد/ شھادة اللیسانس 
.قرص مضغوط

80031011ك .م.د.ر

800/310/1

فجریة العابد.1009
-. فجریة العابد؛ حنان شعیبي/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[داللة لفظ الصبر في القران الكریم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80030111ك .م.د.ر

800/301/1

لیلىفدان .1010
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[بیدااغوجیا الفروق الفردیة وأثرھا في إدارة الصف المرحلة اإلبتدائیة الطور األول 

؛ . ص104-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. فدان لیلى/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80085711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/857/1

فدسي نجاة.1011
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[التصوف عند ابن سھل التستري 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(جراح وھیبة ، فدسي نجاة/ أدب عربي : تخصص
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص78-. 2018

800185611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1856/1

فرحات رابح .1012
فرحات / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[النقد األدبي عند أحمد أمین 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص38-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. رابح 
800118811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1188/1
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فرحاتي منیرة.1013
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة لشخصیات روایة الكراف الخطایا لعیسى لحیلح 

21*30؛ . ص35- . 2015، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. فرحاتي منیرة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 
80099511ك .م.د.ر

800/995/1

فرطاس أمال.1014
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[السرد في الروایة النسائیة الحدیثة ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي أنموذجا 

؛ . ص62- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . فرطاس أمال/ في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط + 21*30

80061411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/614/1, 800/614/2

فرطاس شھرزاد.1015
في مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[بنیة الفعل الماضي في سورة األعراف دراسة صرفیة 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. فرطاس شھرزاد/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80084611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/846/1

فریال خالد.1016
ادة اللیزانر في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھ] : نص مطبوع[دراسة أدبیة فنیة : األمثال الشعبیة في مدینة فرجیوة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشوبووشمة ، فریال خالد/ دراسات أدبیة : تخصص: واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص35-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800203211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2032/1

ریدة بحایرف.1017
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع" [البارودي أنموذجا " مالمح التقلید في شعر عصر النھضة العربیة 

قرص + 21*30؛ . ص85-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . فریدة بحایر؛ حسینة عرجون
.مضغوط

80037311ك .م.د.ر

800/373/1

فریدة بریكة .1018
، فریدة بریكة ] / نص مطبوع[أنموذجا ''أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ''المشتقات في معلقة زھیر بن أبي سلمى 

.19*27؛ . ص65-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. أسماء بوفنغور
80014611ك .م.د.ر

800/146/1/1
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فریدة بوحبل.1019
میلة -. فریدة بوحبل؛ سوریة مزھود] / نص مطبوع[البقرة أنمودجا أسلوب النداء في القران الكریم سورة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8009211ك .م.د.ر

800/92/1/1

فزاني صوفیا.1020
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع) [دراسة بنیویة(للحبیب السائح " الموت في وھران " متاھة السرد في روایة 

؛ . ص147-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . فزاني صوفیا/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80064911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/649/1, 800/649/2

فضیلة بارة.1021
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [أغاني الحیاة " شعري عند أبي القاسم الشابي من خالل دیوانھ منابع اإللھام ال
؛ . ص85-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . فضیلة بارة؛ فطیمة الزھراء بویزار/ شھادة لیسانس 

.قرص مضغوط+ 21*30
80038011ك .م.د.ر

800/380/1

فضیلة بن حمادة .1022
نص " [أنموذجا"دیوان تمتع المحو المھدي أخریف : ریة الكتابة و بالغة المحو في الشعر المغربي المعاصر شع

/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
. ص42-. 2018، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، فضیلة بن حمادة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
800193211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1932/1

فضیلة سلیخ.1023
آمال ، فضیلة سلیخ] / نص مطبوع[دراسة نحویة داللیة -أسلوب النداء في دیوان اللھب المقدس لمفدي زكریاء 

.19*27؛ . ص60- . 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. مخناش
80015811800/158/1/1ك .م.د.ر

فطیمة بوبنیو.1024
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش " األرض " البنیة السیاقیة للفعل الماضي من خالل قصیدة 

+ 21*30؛ . ص103-. 2013، الجامعي میلةالمركز : میلة -. 1.ط- . فطیمة بوبنیو؛ مریم بیوض/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80030811ك .م.د.ر

800/308/1
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فطیمة زنتوت.1025
حوریة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ظاھرة الحذف بین النحاة واللسانیین بین سیبویھ وتشومسكي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. فطیمة زنتوت؛ شلي
80031611ك .م.د.ر

800/316/1

فطیمة عوینة.1026
: میلة الجزائر - . فطیمة عوینة؛ إیمان سقني] / نص مطبوع[في سورة البقرة "على"و"في"معاني حرفي الجر

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2011، المركز الجامعي میلة
80011011ك .م.د.ر

800/110/1/1

فغرور فاطمة .1027
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[بالغة األمر في سورة المائدة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. فغرور فاطمة 
800120111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1201/1

فغرور ھالة.1028
- . فغرور ھالة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[اإلشمام في القرأن الكریم سورة الشورى نموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80032211ك .م.د.ر

800/322/1

فقراوي عائدة .1029
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ا األسبوع مقاربة تداولیة روایة الشھداء یعودون ھذ

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص51-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. فقراوي عائدة / واألدب العربي 
.

800164311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1643/1

فقراوي مدیحة.1030
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [أبي مدین شعیب"الرمز الصوفي في شعر جمالیة 

قرص + 21*30؛ . ص86-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. فقراوي مدیحة/ واألدب العربي 
.مضغوط
80062611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/626/1, 800/626/2
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فقراوي نھى .1031
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[شعر الجھاد عند عبد هللا بن رواحة دراسة موضوعیة فنیة 

قرص + 21*30؛ . ص52-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . فقراوي نھى / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800122511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1225/1

فلواط إبتسام .1032
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة إمرأة بال مالمح لكمال بركاني 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص78-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. فلواط إبتسام / واألدب العربي 
800132611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -یسانسل

800/1326/1

فلیح مروة .1033
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیمیة نشاط القراءة في كتاب اللغة العربیة السنة الثانیة إبتدائي الجیل الثاني فلیح مروة 

-. 2017، الجامعي میلةالمركز: میلة -. فلیح مروة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69

800163611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1636/1

فلیفلة صابرة.1034
/ في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : ٍٍنص مطبوع[رمز المرأة في دیوان ابن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2014، الجامعي میلةالمركز : میلة - . فلیفلة صابرة
80064811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/648/1, 800/648/2

فنار سناء.1035
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الوصل والفصل في القران الكریم سورة یوسف أنموذجا 

؛ . ص89-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. فنار سناء؛ مناخ سارة/ ألدب العربي اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30

80043411ك .م.د.ر

800/434/1

فناش منى.1036
، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. فناش منى] / نص مطبوع[استلھام التراث الشعبي عند واسیني ااألعرج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2011
8006511ك .م.د.ر

800/65/1/1
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فنغور كریمة.1037
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البعد السیاسي لقصیدة ھوامش على دفتر النكسة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . فنغور كریمة/ واألدب العربي 
80086811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/868/1

فنینش نجاح.1038
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المقامة العقیقیة للیازجي دراسة بنیویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. فنینش نجاح/ العربي 
80087711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/877/1

فوزیة سعیود.1039
میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، فوزیة سعیود] / نص مطبوع[مظاھر الحداثة في شعر حسان بن ثابت 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8007111ك .م.د.ر-. 2011: میلة : قتصادیة علوم ا: لیسانس 

800/71/1/1

فوزیة غطوط.1040
المركز الجامعي : میلة الجزائر -. فوزیة غطوط] / نص مطبوع[أبو نواس والحداثة في الشعریة العربیة القدیمة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2011، میلة
8008311ك .م.د.ر

800/83/1/1

سیسفیروز قع.1041
معجم العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي ] : نص مطبوع[الخلفیات اللسانیة للصناعة المعجمیة عند العرب 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. صبرینة نوار، فراح برباش، فیروز قعسیس/ دراسة منھجیة ''نموذجا
.19*27؛ . ص122-. 2012

80018211ك .م.د.ر

800/182/1/1

یصل لموالديف.1042
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[أنموذجا " تاء الخجل " خصائص الكتابة النسویة 

؛ . ص110-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. فیصل لموالدي؛ ربیع كردود/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80044311ك .م.د.ر

800/443/1
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فیاللي فتیحة.1043
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [أنموذجا'األسطور في شعر بدر شاكر السیاب المسیح بعد الصلب 

+ 21*30؛ . ص73-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. فیاللي فتیحة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80063411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/634/1, 800/634/2

قابور فیروز.1044
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[التناص القرآني في رثائیات المتنبي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص51- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قابور فیروز/ 
800103711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1037/1

قاجة منى.1045
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع" [الخصائص"القضایا الداللیة عند ابن جني من خالل كتاب 

قرص +21*30؛ . ص107- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . قاجة منى/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80055911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/559/1, 800/559/2

قادري خولة .1046
نص [القوامیس المدرسیة ودورھا في إكتساب اللغة العربیة دراسة وصفیة وتحلیلیة لمعجم الوجیز أنموذجا 

- ). مشرفا( باروق ھشام، قادري خولة / اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص73-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة 

800183211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1832/1

قارة شیماء.1047
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : طبوعنص م[نشاط القراءة لتالمیذ السنة األولى ابتدائي من الجیل الثاني 

المركز : میلة - ). مشرفا(نوري خدري، قارة شیماء/ لسانیات تطبیقیة :تخصص : اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800195911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1959/1

قارة مروة.1048
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أثر لغة الدردشة على بنیة اللغة العربیة الفیسبوك أنموذجا 

؛ . ص51-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، قارة مروة/ اللغة واألدب العربي 
.وط قرص مضغ+ 21*30

800183111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1831/1
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قاسم سامیة .1049
مذكرة ] : نص مطبوع[التواصل باللغة الفصحى وأثره في العملیة التعلیمیة مرحلة التعلیم المتوسط أنموذجا 

-. 2017، الجامعي میلةالمركز: میلة -. قاسم سامیة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63

800161411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1614/1

قاسمي أمیمة .1050
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[داللة الحركة اإلعرابیة الضمة في سورة یس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2017، المركز الجامعي میلة:میلة -. قاسمي أمیمة / واألدب العربي 
800148811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1488/1

قاسمیة إیمان.1051
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة عبد الملك مرتاض مرایا مشطیة أنموذجا 

21*30؛ . ص87-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قاسمیة إیمان/ ي اللیسانس في اللغة واألدب العرب
.قرص مضغوط + 

800103211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1032/1

قبلي منیرة .1052
قبلي منیرة / في اللغة واألدب العربي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[الوطن في شعر السیاب 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 93-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. 
80064311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/643/1, 800/643/2

قجالي مالك.1053
ذكرة م] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش " ویلفظني البحر" الشخصیات وتشظي الھویة في المجموعة القصصیة 
كوسة عالوة ، قجالي مالك/ أدب عربي : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(
800209911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2099/1

قجان كریمة .1054
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اإلكتساب اللغوي وعالقتھ بالنمو العضوي السنة أولى إبتدائي أنموذجا 

21*30؛ . ص62-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قجان كریمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800124111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1241/1
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قجبور إسمھان .1055
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مقدمة القصیدة العربیة في عھد الدولة الزیانیة زھر البستان أنموذجا 

؛ . ص76-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قجبور إسمھان / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800129311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1293/1

قجور سعاد .1056
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قراءة سیمیائیة في دیوان حمامة وقید لسعد مردف 

.قرص مضغوط + 21*30؛ ص 73-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قجور سعاد / واألدب العربي 
800122211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1222/1

قحامة نضال.1057
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة التمارین اللغویة في كتاب اللغة العربیة السنة الثالثة آداب وفلسفة 

؛ . ص79- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قحامة نضال/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800126111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1261/1

قردوح أحالم.1058
تفاعلیة الخطاب بین المعلم والمتعلم في المرحلة الجامعیة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة أنموذجا 

المركز : میلة -. قردوح أحالم/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص46-. 2017، الجامعي میلة

800153811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1538/1

قردوح خولة .1059
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنموذجا-ریقي جدلیة األنا واآلخر في الروایة العربیة روایة لیون االف

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، قردوح خولة : / اللیسانس، في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800204711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2047/1

قرعیش زینب .1060
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[المرأة الجزائریة المناضلة في الشعر العربي الحدیث جمیلة بوحیرد أنموذجا 

؛ . ص54-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قرعیش زینب / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800157311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1573/1
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قرعیش نجیة .1061
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[تداخل األجناس األدبیة في روایة ذاكرة الجسد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. قرعیش نجیة / واألدب العربي 
80067711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/677/1, 800/677/2

قرقوري قمر.1062
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[األخطاء اإلمالئیة عند تالمیذ الرابعة متوسط 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2016، الجامعي میلةالمركز: میلة -. قرقوري قمر/ واألدب العربي 
800126611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1266/1

قرماش إبتسام .1063
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الجملة الفعلیة في قصیدة فلسفة الثعبان المقدس لـ أبي القاسم الشابي 

21*30؛ . ص50-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قرماش إبتسام / العربي اللیسانس في اللغة واألدب
.قرص مضغوط + 

800160711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1607/1

قرواز إكرام.1064
مقدمة لنیل شھادة مذكرة ] : نص مطبوع[مقارنة بین اإلناث و الذكور : تعلیمیة التعبیر الكتابي مقاربة بالكفاءات 

معاشو ، قرواز إكرام/ لسانیات تطبیقیة / لغة عربیة: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص55-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بووشمة
.مضغوط
800193911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1939/1

قرواز خلود.1065
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة السرد في روایة الذین ضحكوا حتى البكاء لمحمود مصطفى 

: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، قرواز خلود/ أدب عربي : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2018، فالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصو

800208711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2087/1

قرواز رانیة .1066
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع) [األھداف والمضامین (تعلیمیة القراءة في كتاب اللغة العربیة السنة الثانیة إبتدائي 

؛ . ص45-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قرواز رانیة / سانس في اللغة واألدب العربي لنیل شھادة اللی
.قرص مضغوط + 21*30

800161911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1619/1
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قرواز عبیر.1067
مة لنیل شھادة اللیسانس في مذكرة مقد] : نص مطبوع[لصبحي فحماوي '' روایة عذبة''إستراتجیة تمثیل اآلخر في

المركز : میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، قرواز عبیر/ د راسات أدبیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800199611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1996/1

قرواز كنزة .1068
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التناص في روایة عذراء قریش لجورجي زیدان 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص64-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قرواز كنزة / واألدب العربي 
800160011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1600/1

قروج رامي.1069
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[التقدیم والتأخیر في الجملة العربیة سورة مریم أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قروج رامي/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800156311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1563/1

قریمد حبیبة.1070
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جمالیات التكرار عند نزار قباني قصیدة بلقیس 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قریمد حبیبة/ واألدب العربي 
80092511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/925/1

قساس رحیمة.1071
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع) [نمارج مختارة: (الفصل والوصل في البالغة العربیة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، قساس رحیمة/ لغة عربیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2018، لصوفعبد الحفیظ بوا

800196011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1960/1

قسام حیاة .1072
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[التوكید واإلیجاز ووظیفتھما اإلقناعیة في خطب اإلمام علي 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قسام حیاة / بي في اللغة واألدب العر
.مضغوط
800127211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1272/1
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قسمي إیمان.1073
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[المكان في معلقة إمرئ القیس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. إیمانقسمي
80086011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/860/1

قسوم حیاة .1074
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الكفایة التداولیة في روایة آخر الفرسان لفرید األنصاري دراسة تداولیة 

+ 21*30؛ . ص97-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قسوم حیاة / ي اللغة واألدب العربي اللیسانس ف
.قرص مضغوط 

80099211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/992/1

قسوم عزیزة.1075
مقدمة لنیل شھادة مذكرة ] : نص مطبوع[-نماذج مختارة من القرآن الكریم-نظریة المطابقة بین الفعل والفاعل 

+ 21*30؛ . ص49-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. قسوم عزیزة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
./

80059211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/592/1, 800/592/2

قشود نسیمة.1076
میلة - . 1ط-. بوشكندة فریدة، قشود نسیمة] / نص مطبوع[عامرشارف ''لبوح مراسیم ا'':بنیة العنوان في دیوان 

.19*27؛ . ص79-. 2012، المركز الجامعي میلة: 
80022011ك .م.د.ر

800/220/1/1

قشیشو ریمة .1077
للیسانس مذكرة مقدمة لنیل شھادة ا] : نص مطبوع[بالغة التشبیھ في الشعر الجاھلي زھیر بن أبي سلمى أنموذجا 

. + ص2142*30؛ . ص42-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . قشیشو ریمة / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800126011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1260/1

مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قصیدة علي ابن حزمون األندلسي دراسة أسلوبیة .1078
قرص + 21*30؛ . ص74- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لیسانس في اللغة واألدب العربي ال

.مضغوط
80090011ك .م.د.ر

800/900/11
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قلتوم بوحزام.1079
أمال ؛ حسناء طبال ] / نص مطبوع" [ایلیا أبو ماضي أنموذجا"االغتراب والحنین عند شعراء المھجر 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. مقلتوم بوحزا؛ بوقطوش
.مضغوط

8003111ك .م.د.ر

800/31/1/1

قلقالة ریمة .1080
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[طرائق التدریس وأثرھا على نفسیة التلمیذ المرحلة اإلبتدائیة أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص62-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قلقالة ریمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط 

800125811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1258/1

قمبور نجاة.1081
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة السرد التاریخي في روایة كتاب األمیر مسالك أبواب الحدید 

+ 21*30؛ . ص78-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قمبور نجاة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800105111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1051/1

قمري آمنة.1082
مذكرة ] : نص مطبوع[ندلسي الصورة البیانیة في قصیدة سالم على من جاء بالحق والھدى للشاعر ابن الجنان األ

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قمري آمنة/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104

80089711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/897/1

قمري أمینة .1083
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[العربیة للسنة أولى من التعلیم المتوسط دراسة دیداكتیكیة في كتاب اللغة 

؛ . ص41-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قمري أمینة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800153711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1537/1

لقندوز بال.1084
أنمودجا -االغتراب وتحوالت النص الشعري لبلنذ الحیدري- تلقي الخطاب الشعري في النقذ الجزائري المعاصر 

قندوز / أدب عربي : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في المغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
+ 21*30؛ . ص40-. 2018، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بالل

.قرص مضغوط
800184611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1846/1



181

قندوز نسیمة .1085
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في دیوان وشم على زند قرشي لعبد هللا عیسى لحیلح 

21*30؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . قندوز نسیمة / األدب العربي اللیسانس في اللغة و
.قرص مضغوط+ 

800103611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1036/1

قندولي دنیا .1086
لغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ال] : نص مطبوع[مظاھر الحداثة في الدرس النحوي المخزومي 

.قر ص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . قندولي دنیا / واألدب العربي 
800119811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1198/1

قنوش أیوب.1087
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[أسلوب اإلقناع في سورة الفرقان دراسة بالغیة 

+ /.21*30؛ . ص46-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . قنوش أیوب/ واألدب العربي 
80058711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/587/1, 800/587/2

قنیفي سمیة .1088
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة : ]نص مطبوع) [الطور اإلبتدائي (إستعمال العامیة في التعلیم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . قنیفي سمیة / واألدب العربي 
800151511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1515/1

قوادر خولة .1089
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[نموذجا الصورة البیانیة في شعر األعشى میمون المعلقة أ

قرص + 21*30؛ . ص39-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قوادر خولة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800120011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1200/1

قوادرة رفیقة.1090
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[محفوظ قصر الشوق نموذجا الروایة اإلجتماعیة عند نجیب

قرص + 21*30؛ . ص77-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قوادرة رفیقة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80090211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/902/1
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قومیدي ریمة .1091
] : نص مطبوع[القراءة الصامتة في تنمیة مھارة الفھم القرائي دراسة في مستوى السنة الرابعة إبتدائي دور 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. قومیدي ریمة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص55-. 2017

800156811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1568/1

قویدر حیاة .1092
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[أسس اإلبداع الشعري في كتاب العمدة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . قویدر حیاة / العربي 
800106011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1060/1

قویدر خولة.1093
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مظاھر التجدید عند جبران خلیل جبران في كتابھ األجنحة المتكسرة 

-). مشرفا(خالد سوماني، قویدر خولة/ دراسات أدبیة / أدب عربي: تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص28-. 2018، لجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز ا: میلة 

800209311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2093/1

قویدر منال.1094
ة مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغ] : نص مطبوع[-علیھ السالم -داللة أبنیة اإلسم في سورة یوسف 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. قویدر منال/ واألدب العربي 
80055011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/550/1, 800/550/2

قویدر وسیلة.1095
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : مطبوعنص [روایة غادة أم القرى ألحمد رضا حوحو دراسة موضوعاتیة 

قرص + 21*30؛ . ص60-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. قویدر وسیلة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80069111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/691/1, 800/691/2

قیقاح إلھام.1096
میلة -. قیقاح إلھام؛ درموشي نعیمة] / نص مطبوع" [المعلقات نموذج"رأة في الشعر الجاھلي صورة الم
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 

8000811ك .م.د.ر

800/08/1/1
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كباب إیمان .1097
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في : ] نص مطبوع[قصیدة وصف شعب بوان كسرى للمتنبي دراسة أسلوبیة 

قرص + 21*30؛ . ص39- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. كباب إیمان / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800125711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1257/1

كبیر فریدة.1098
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة تحلیلیة - المنجد في اللغة واألعالم 

+ /.21*30؛ . ص60-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . كبیر فریدة/ واألدب العربي 
80058511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/585/1, 800/585/2

كتمان أحمد .1099
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دیة في روایة دم الغزال لمرزاق بقطاش البنیة السر

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. كتمان أحمد / واألدب العربي 
800104111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1041/1

فایزة كحل السنان .1100
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[نزعة األلم وجروح الروح في قصائد الحب المھجریة ابراھیم ناجي أنموذجا 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . كحل السنان فایزة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص116

800103311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1033/1

كرباش أمال.1101
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع" [مصرع كلیوباترا " اإلیقاع والحوار المسرحي في مسرحیة 

+ 21*30؛ . ص98-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بن سي علیوة عرجونة، كرباش أمال
.قرص مضغوط

80035311ك .م.د.ر

800/353/1

كردوس إیمان.1102
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[االسم المنقوص ودالالتھ السیاقیة في نمادج من القرآن الكریم 

المركز : میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كردوس إیمان/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2018، صوفالجامعي عبد الحفیظ بوال

800197011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1970/1
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كركوش آمنة.1103
] : نص مطبوع[بیداغوجیة التوجیھ من خالل كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة متوسط من الجیل الثاني نموذجا 

یوسف ، كركوش آمنة/ لغة عربیة : تخصص: ھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل ش
قرص + 21*30؛ . ص34-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(یحیاوي

.مضغوط
800189811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1898/1

أحالم كروش.1104
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[سیمیائیات اللون وأثرھا في تعلم أصوات اللغة العربیة سنة أولى إبتدائي أنموذجا 

. ص83-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . كروش أحالم / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800146811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1468/1

كروشي سومیة.1105
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[قصیدة یا تونس الخضراء دراسة نحویة وظیفیة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. كروشي سومیة/ واألدب العربي 
.مضغوط

80055611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : أدب عربي لغة و: ل م د -ماستر

800/556/1, 800/556/2

كریطر سعیدة.1106
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[فرانسوا مورو : الصورة البیانیة من المنظور الغربي قراءة في كتاب البالغة ل

-). مشرفا(خالد سوماني،كریطر سعیدة/ أدب عربي : تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800189511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1895/1

كریمة بوراس.1107
میلة الجزائر -. كریمة بوراس؛ عفاف العیون] / نص مطبوع[بالغة االستعارة في إلیادة الجزائر لمفدي زكریاء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2011، المركز الجامعي میلة: 
8007911ك .م.د.ر

800/79/1/1

كریمة حیمر.1108
مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[شعر المعارضات عند محمود سامي البارودي دراسة موضوعیة فنیة 

قرص + 21*30؛ . ص111-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. مة حیمركری؛ خضراء قعسیس/ 
.مضغوط

80039011ك .م.د.ر

800/390/1
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كریمة داغور.1109
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-السنة األولى ابتدائي أنموذجا-تعلیمیة الكتابة عند التالمیذ 

المركز : میلة -). مشرفا(خیر الدین ھبال ، كریمة داغور/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص35-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

8001901011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1910/1

كریمة صایفي.1110
: میلة الجزائر -. كریمة صایفي] / نص مطبوع" [لعبد الحمید بن ھدوقة"ایة غدا یوم جدیدبنیة الزمن في رو

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2011، المركز الجامعي میلة
8006011ك .م.د.ر

800/60/1/1

كریمة قدادرة.1111
یاسمینة ؛ أمینة مخلوفي/ ] نص مطبوع[لنزار قباني " ھوامش على دفتر النكسة"مقاربة سیمیائیة في قصیدة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . كریمة قدادرة؛ بنور
80010811ك .م.د.ر

800/108/1/1

كریمة قنیفي.1112
یسانس في مذكرة مقدمة لنیل شھادة الل] : نص مطبوع[جمالیة المكان في روایة یوم رائع للموت ل سمیر قسیمي 

المركز : میلة - ). مشرفا(جمال سفاري ، كریمة قنیفي/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800208511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2085/1

ریمة مشیتوة ك.1113
-. فاطمة سعیداني ، ھاجر بوحبل، كریمة مشیتوة ] / نص مطبوع[دالالت الفعل المضارع في سورة الكھف 

.19*27؛ . ص54-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80015711ك .م.د.ر

800/157/1/1

كریوط أمیرة .1114
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[یة إبتدائي مظاھر الھویة في كتاب ریاض النصوص للسنة الثان

21*30؛ . ص55- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . كریوط أمیرة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800152711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1527/1
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كریوط عائشة.1115
مذكرة ] : نص مطبوع" [أنموذجا "األنشطة التّعلیمیة لمادة اللغة العربیة لسنوات األولى متوسط اكتساب التّلمیذ 

توفیق ، كریوط عائشة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص : مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و األدب العربي
قرص + 21*30؛ . ص107-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بركات

.مضغوط
800190011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1900/1

كریوط فطیمة .1116
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[معاني حروف العطف في سورة التوبة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2015، عي میلةالمركز الجام: میلة -. كریوط فطیمة / العربي 
80095911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/959/1

كشاشة یاسمینة.1117
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لجبران خلیل جبران " دمعة و ابتسامة"شعریة الوصف في 

المركز : میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، اشة یاسمینةكش/ تخصص أدب عربي : في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800185711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1857/1

كعوش خدیجة .1118
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب : ] نص مطبوع[المقامة البدویة للیازجي دراسة بنیویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. كعوش خدیجة / العربي 
800101411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1014/1

كلثوم العربي.1119
سلیمة ؛ سمیحة حمیم] / نص مطبوع[الطالسم -مودجا سؤال الھویة في الشعر المھجري ایلیا ابو ماضي أن

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. كلثوم العربي؛ بوخبزة 
8007611ك .م.د.ر

800/76/1/1

كنزاي سارة.1120
مقدمة لنیل شھادة اللیسانس مذكرة ] : نص مطبوع[أنموذجا /عرجونة /التجربة القصصیة عند زلیخة السعودي

قرص + 21*30؛ . ص75-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. كنزاي سارة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80062711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/627/1, 800/627/2
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كنزة بوشلوش.1121
المركز الجامعي : میلة الجزائر -. كنزة بوشلوش؛ حمیدة بوشلوش] / نص مطبوع[الت الغرائبیة في أدب الرح

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2011، میلة
8004911ك .م.د.ر

800/49/1/1

كنزة صیفون.1122
فجریة / مذكرة تخرج لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[داللة لفظ الرجل في القرآن الكریم دراسة داللیة لغویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. كنزة صیفون؛ لكنوش
80032911ك .م.د.ر

800/329/1

كنیزة إیمان .1123
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[التحلیل اللغوي للخطاب الشعري في دیوان عطر المحبة للشاعر سلیم مزھود 

؛ . ص76-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. كنیزة إیمان / نس في اللغة واألدب العربي شھادة اللیسا
.قرص مضغوط + 21*30

800150911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1509/1

كنیوة أمیرة .1124
دائي إلى األولى متسط أنموذجا المتعلم في مراحل إنتقالھ بین األطوار الصعوبات والمشاكل من السنة الخامسة إبت

المركز : میلة - . كنیوة أمیرة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2017، الجامعي میلة

800161711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1617/1

كواشي فاطمة.1125
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[ة الفعلیة المنفیة والمثبتة في سورة آل عمران الجمل

.قرص مضغوط+ 21*30؛ 81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. كواشي فاطمة/ واألدب العربي 
80058911ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/589/1, 800/589/2

كوثر شبیطة.1126
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جمالیة المجاز اللغوي في دیوان عبد الحمید عبابسة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(سعاد حمیدة، كوثر شبیطة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص:و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800192811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1928/1
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كوكو خولة .1127
نص [أنموذجا " قطر النبات في مدح ذي المعجزات " بنیة المدحیة النبویة عند ابن الخلوف القسنطیني قصیدة 

المركز الجامعي : میلة -. كوكو خولة / في اللغة واألدب العربي ، ادة لیسانسمذكرة مقدمة لنیل شھ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص45-. 2014، میلة

80072411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/724/1

كویتر فاطمة.1128
بوھالي / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ھیمي خطاب الھویة في إبداعات الشیخ محمد البشیر اإلبرا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. كویتر فاطمة؛ ھاجر
80034911ك .م.د.ر

800/349/1

كیحل نسیمة.1129
مذكرة ] : نص مطبوع: [رابعة ابتدائي دور التمارین اللغویة في ترسیخ المادة المعرفیة لدى المتعلم في السنة ال

مناصري وفاء ، كیحل نسیمة/ لغة عربیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800186111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1861/1

المیة خالد .1130
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[دیوان الروائي الحمر لـ صالح خباشة دراسة موضوعیة فنیة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . المیة خالد / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800153011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1530/1

لبشاقي سمیة.1131
مذكرة ] : نص مطبوع[-نماذج من القرآن الكریم - العامل واإلعراب وأثرھما في تحویل المعنى دراسة تطبیقیة 

-. 2014، الجامعي میلةالمركز : میلة -. لبشاقي سمیة/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
+ /.21*30؛ . ص64

80057211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/572/1, 800/572/2

لبصیر إیمان .1132
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[النقد الثقافي من منظور اإلستشراق عند ادواردو سعید 

قرص + 21*30؛ . ص39- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لبصیر إیمان / ب العربي اللغة واألد
.مضغوط 

800131311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1313/1
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لبصیر جودة.1133
رة مذك] : نص مطبوع" [آل عمران "وضائف التراكیب اإلستنادیة في اللغة العربیة دراسة تطبیقیة في سورة 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . لبصیر جودة/ في اللغة واألدب العربي ، مقدمة لنیل شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96

80058811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/588/1, 800/588/2

لبصیر مریم.1134
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[فوضون إلبراھیم سعدي أنموذجا الواقعیة في روایة المر
قرص + 21*30؛ . ص112-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . لبصیر مریم/ اللغة واألدب العربي 

.مضغوط 
800103811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1038/1

لبنى بلدي.1135
. لبنى بلدي؛ صلیحة بركات/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ل المثالي في شعر الخنساء صورة الرج

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-
80040211ك .م.د.ر

800/402/1

لبیض آمال .1136
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[األولى إبتدائي أنموذجا أثر السمع في تنمیة الملكة اللغویة عند أطفال السنة 

؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لبیض آمال / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800162111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1621/1

لبیض ریمة .1137
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[غوجي في القسم وأثره على العملیة التعلیمیة التفاعل البیدا

قرص + 21*30؛ . ص53-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لبیض ریمة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800160611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1606/1

منة لحرش آ.1138
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد اللغة العربیة في المدرسة الجزائریة دراسة میدانیة لصف الرابعة متوسط 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لحرش آمنة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57

800120611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1206/1
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لحرش ریان .1139
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[األلف بین اللھجة والفصحى دراسة صوتیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لحرش ریان / العربي 
800162311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1623/1

لحكیري فاتن .1140
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة -لمفدي زكریا " ھذا نوفمبر" الجملة الفعلیة في قصیدة 

؛ . ص90-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. لحكیري فاتن / في اللغة واألدب العربي ، شھادة لیسانس
.رص مضغوطق+ 21*30

80058411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/584/1, 800/584/2

لحماري بریزة.1141
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة نصف وجھي المحروق لعبد القادر شرابة 

21*30؛ . ص61- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . زةلحماري بری/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80063311ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/633/1, 800/633/2

لحماري خدیجة .1142
مقدمة لنیل شھادة اللیسانس مذكرة ] : نص مطبوع[المغایرة بین الخبر واإلنشاء في القرآن الكریم دراسة بالغیة 

+ 21*30؛ . ص75-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . لحماري خدیجة / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80096611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/966/1

لحماري كریمة.1143
المدرسي للسنة الثالثة من التعلم الثانوي شعبة آداب حضور المناھج النقدیة في أسئلة تحلیل النص األدبي للكتاب

/ أدب عربي: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[وفلسفة 
، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(خالد سوماني، لحماري كریمة/ دراسات أدبیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص24-. 2018
800209011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2090/1

لحواس خولة .1144
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة أنظمة الفعل في قصیدة أعرف الحب ولكن ألحمد مطر 

21*30؛ . ص44- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لحواس خولة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800161811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1618/1
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لحیلح أمینة .1145
] : نص مطبوع[أسلوب أستاذ اللغة العربیة في التدریس وأثره في نفسیة التلمیذ السنة الثالثة ثانوي أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. لحیلح أمینة / للیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة ا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص124-. 2015

80095311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/953/1

لحیلح سامیة.1146
مذكرة مقدمة لنیل : ] نص مطبوع" [دراسة داللیة"نواصب وجوازم الفعل المضارع في سورتي یونس وھود 

: میلة - ). مشرفا(یاسة ظریفة ، لحیلح سامیة/ لغة عربیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800186011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1860/1

لحیلح سمیة.1147
مذكرة ] : نص مطبوع[أثر المحیط المدرسي في التحصیل اللغوي لتالمیذ السنة األولى من التعلیم المتوسط 

توفیق ، لحیلح سمیة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص82-. 2018، بد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي ع: میلة -). مشرفا(بركات

.مضغوط
800189211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1892/1

لخنافر أمیرة.1148
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع['' نشید البجع لعبد الحلیم مخالفة ''التصویر الفني في قصیدة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، لخنافر أمیرة/ تخصص أدب عربي : اللغة و األدب العربي في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800205711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2057/1

لخنافر نادیة.1149
مذكرة ] : نص مطبوع[نیس من القصیدة العربیة القدیمة في الجزء األول من كتابھ الثابت والمتحول موقف أدو

قرص + 21*30؛ . ص80-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. لخنافر نادیة/ لنیل شھادة لیسانس 
.مضغوط

80041011ك .م.د.ر

800/410/1

لدرع أحالم .1150
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[العلمیة وأثره في إكتساب اللغة عند األطفال متن الجزریة أنموذجا تعلیمیة المتون

؛ . ص50-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لدرع أحالم / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800153611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1536/1
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لرقط خدیجة .1151
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قصیدة أنا المھدي المنتظر لعبد هللا عیسى لحیلح دراسة أسلوبیة 

21*30؛ . ص54-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لرقط خدیجة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800149811ك .م.د.ر-.2017: ل م د -لیسانس

800/1498/1

لزباش فاطمة.1152
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ظاھرة اإلغتراب في الشعر العربي القدیم أبو فراس الحمداني أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص48-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. لزباش فاطمة؛ قنوش مریم/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80037211ك .م.د.ر

800/372/1

لزھر حلیم.1153
، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. لزھر حلیم] / نص مطبوع[صورة البطل في معلقة عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2011
8009511ك .م.د.ر

800//1/1

لشھب خدیجة.1154
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قباني القیم الجمالیة في قصید أطفال الحجارة لنزار 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. لشھب خدیجة/ واألدب العربي 
80063211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/632/1, 800/632/2

لشھب عزیزة.1155
میلة -. لشھب عزیزة؛ مغزیلي حنان؛ بوصبع خالیدة] / نص مطبوع[ظاھرة األلم في شعر أبي القاسم الشابي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8008411ك .م.د.ر

800/84/1/1

لشھب لیندة.1156
] : نص مطبوع['' نص محاور الطیبعة''و '' الشرید''یدة دراسة أسلوبیة لكتاب السنة الثالثة متوسط نموذج قص

بومصران ، لشھب لیندة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مكملة لنیل شھادة لیسانس في اللغة واألدب عربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(نبیل 

800194411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1944/1
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لطرش إلھام .1157
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قصیدة المنفرجة البن النحوي دراسة أسلوبیة 

؛ . ص80- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لطرش إلھام / واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800183611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1836/1

لطرش ثابث.1158
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لھدي القاتي " سقطت رؤوس المارة"الصورة الشعریة في دیوان 

: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، لطرش ثابث/ دراسات أدبیة : تخصص: اللیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800207911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2079/1

لطمن صبرینة .1159
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أنموذجا اإلبالغیة في التقاریر الصحفیة جریدة القدس العربي 

+ 21*30؛ . ص 64-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لطمن صبرینة / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800160111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1601/1

لطمن نور الدین .1160
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ة یوم رائع للموت لسمیر قسیمي بنیة الشخصیات في روای

قرص + 21*30؛ . ص32-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لطمن نور الدین / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800161311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1613/1

لطون لیلى.1161
مذكرة ] : نص مطبوع[-أنموذجا-"الحسین بن محمد السعید الورتیالني"اء المتخیل في الرحلة الجزائریة الفض

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. لطون لیلى/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86

80065411ك .م.د.ر- . 2014: ة میل: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/654/1, 800/654/2

لعتامنة إبتسام .1162
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[النص األدبي بین الثابث والمتغیر في النقد العربي المعاصر 

قرص + 21*30؛ . ص38-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لعتامنة إبتسام / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800152911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1529/1
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لعتامنة زینب.1163
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تجلیات المدینة في روایة خویا دحمان لمرزاق بقطاش 

قرص + 21*30؛ . ص48- . 2015، میلةالمركز الجامعي : میلة -. لعتامنة زینب/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80089511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/895/1

لعرابة فاطمة.1164
غول / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[قضیة اللفظ والمعنى عند الجاحظ دراسة في األسس المعرفیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2013، معي میلةالمركز الجا: میلة -. 1.ط- . لعرابة فاطمة؛ حنان
80037711ك .م.د.ر

800/377/1

لعریبي أمال.1165
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة للمعلم في قصیدة إلى المعلم ألحمد سحنون 

قرص + 21*30؛ . ص45-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعریبي أمال/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80086411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/864/1

لعزیز نجاة.1166
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[داللة األفعال المضارعة ومعانیھا في سورة الجن 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2015، میلةالمركز الجامعي: میلة -. لعزیز نجاة/ واألدب العربي 
80094511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/945/1

لعمایر فاطمة .1167
نص [ماھیة الوضعیة اإلدماجیة ودورھا في إكتساب الملكة اللغویة في المرحلة اإلبتدائیة السنة الخامسة أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة - . لعمایر فاطمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص55-. 2016، میلة

800124011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1240/1

لعمراني ھشام.1168
-. لعمراني ھشام؛ طبیش فیصل] / نص مطبوع[ظاھرة الصعلكة في الشعر الجاھلي عروة بن الورد أنمودج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8000911ك .م.د.ر

800/09/1/1
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لعموري فھیمة .1169
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع) [القضیة الفلسطینیة (الموازنة بین نزار قباني ومحمود درویش 

؛ . ص82-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعموري فھیمة / لغة واألدب العربي اللیسانس في ال
.قرص مضغوط+ 21*30

80096011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/960/1

لعور سعاد.1170
] : نص مطبوع[سنة أولى ابتدائي أنمودجا : صعوبات تعلم اللغة لدى تالمیذ الطور األول من التعلیم األساسي 

بركات ، لعور سعاد/ تخصص لسانیات تطبیقیة : مذكرة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص66-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(توفیق 

.مضغوط
800205011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2050/1

لعور سومیة.1171
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التطور الداللي بین ألفاظ الشعر ةالقرآن حسان ابن ثابت أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص49-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . لعور سومیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80085511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/855/1

لعور نعیمة .1172
نص [البناء الحجاجي في غریب األنباء في مناظرة األرض والسماء لمحمد بن مبارك الجزائري الدمشقي 

ي المركز الجامع: میلة - . لعور نعیمة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94-. 2017، میلة

800161111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1611/1

لعور ھدى .1173
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لغة الطفل بین التعلیم واإلكتساب السنة الثالثة ابتدائي أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص70-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -.لعور ھدى / في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800121811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1218/1

لعور ھدى .1174
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة النحو في المدرسة الجزائریة دراسة میدانیة لصف السنة الثالثة ثانوي 

؛ . ص59-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعور ھدى / ي اللغة واألدب العربي شھادة اللیسانس ف
.قرص مضغوط+ 21*30

800120711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1207/1
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لعویسي أمال .1175
اللیسانس في اللغة مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[حضور التاریخ في روایة شعلة المایدة لمحمد مفالح 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعویسي أمال / واألدب العربي 
800102611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1026/1

لعیفة ریمة.1176
شھادة اللیسانس في اللغة و األدب مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[شعریة الكتابة في كتاب الحب لمحمد بنیس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( وفاء مناصري، لعیفة ریمة/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800191811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1918/1

لفحل سمیة .1177
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[عوائق اإلكتساب اللغوي لدى فئة الصم والبكم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لفحل سمیة / واألدب العربي 
800121211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1212/1

لقریوي مریم.1178
مذكرة معدة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[الوظیفة التربویة للرمز في قصة فستان العید لعالوة كوسة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، لقریوي مریم/ لسانیات تطبیقیة : تخصص : اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800205111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2051/1

لكنوش سارة .1179
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[آلیات القراءة في كتاب اللغة العربیة الجیل الثاني السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، لكنوش سارة / اللغة واألدب العربي شھادة اللیسانس في 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71-. 2018

800183811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1838/1

لمھشھش رمیساء .1180
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[إبتدائي أنموذجا القراءة وأثرھا في إكتساب قواعد اللغة العربیة للسنة الثانیة 

. ص67-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لمھشھش رمیساء / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800124311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1243/1
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لمودع إیمان .1181
] نص مطبوع[المفاھیمیة في تعلیمیة قواعد اللغة العربیة السنة الثالثة ثانوي آداب وفلسفة أنموذجا أھمیة الخرائط

، المركز الجامعي میلة: میلة - . لمودع إیمان / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2017

800161011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1610/1

لمودع فریدة .1182
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[المضمر المتروك إظھاره وقرائنھ سورة البقرة أنموذج 

قرص + 21*30؛ . ص57- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لمودع فریدة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800158011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1580/1

لموسي وسام.1183
مذكرة ] : نص مطبوع[لحبیب السائح '' وھیبة بوذراع'': اإلمتدادات الداللیة للمكان في روایة الموت في وھران 

وھیبة ، لموسي وسام/ األدب العربي : تخصص:مقدمة لنیل شھادة لیسانس، في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص78-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(جراح

.مضغوط
800206111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2061/1

لموي دنیا .1184
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : بوعنص مط[العتبات النصیة في روایة البحث عن ولید مسعود لجبرا ابراھیم جبرا 

+ 21*30؛ . ص71-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . لموي دنیا / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800101011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1010/1

لمیاء بلھروس .1185
مریم ، لمیاء بلھروس ] / نص مطبوع[نموذجا ''نھایة األمس''جزائریة تجلیات الواقعیة اإلشتراكیة في الروایة ال

.19*27؛ . ص53-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . نجاة خنفري ، بن سمارة 
80019711ك .م.د.ر

800/197/1/1

لمیاء بوحبل.1186
لمیاء ؛ عائشة بوراس؛ شھرزاد كعوان] / نص مطبوع[البنیة اللغویة في سورة الكھف دراسة لسانیة بنیویة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بوحبل
8002511ك .م.د.ر

800/25/1/1
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لمیاء ضروایة.1187
مذكرةمقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[النزعة الجمالیة عند جبران خلیل جبران قصیدة المواكب أنموذجا 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . لمیاء ضروایة؛ بثینة رجم/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69

80044111ك .م.د.ر

800/441/1

لمیاء مخناش.1188
شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة لنیل] : نص مطبوع[أناشید الروضة ودورھا في تنمیة الرصید اللغوي للطفل 

المركز : میلة - ). مشرفا(نوري خذري، لمیاء مخناش/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800193611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1936/1

لمیز سھیلة.1189
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [األصوات اللغویة" المصطلح الصوتي عند إبراھیم أنیس في كتاب 

+ 21*30؛ . ص134-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . لمیز سھیلة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط

80056511ك .م.د.ر- . 2014: میلة: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/565/1, 800/565/2

لوصیف ھاجر .1190
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التراكیب النحویة في سورة یس دراسة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لوصیف ھاجر / واألدب العربي 
.مضغوط
80098811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/988/1

لویزة حمدي.1191
؛ رانة خدیم هللا/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[في سورة البقرة " الباء والالم " معاني حرف الجر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . لویزة حمدي
80033511ك .م.د.ر

800/335/1

لیلى بوحبل.1192
- . 1ط-. وداد لعواسنة، لیلى بوحبل] / نص مطبوع[المنصوبات من األسماء و أنماطھا في سورة الروم وسبأ 

.19*27؛ . ص160-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80014211ك .م.د.ر

800/142/1/1
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لیلى حمودي.1193
المركز : میلة الجزائر -. لیلى حمودي] / نص مطبوع[سطوري في مسرح توفیق الحكیم حضور النص األ

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2011، الجامعي میلة
8002611ك .م.د.ر

800/26/1/1

لیلى قویدر.1194
لیلى ؛ یم بوعفینةمر/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[اإلسناد في الجملة الفعلیة سورة مریم نموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. قویدر
80033311ك .م.د.ر

800/333/1

مالك بالل.1195
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[- أنموذجا-الدرس النحوي عند الزمخشري المنصوبات في كتابھ المفصل 

؛ . ص105-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مالك بالل/ واألدب العربي في اللغة ، شھادة لیسانس
30*21./ +

80059611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/596/1, 800/596/2

مالوسي أمینة.1196
كرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة مذ] : نص مطبوع[جمالیة اللغة في ھائیة مالك بن عبد الرحمان المالقي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مالوسي أمینة/ واألدب العربي 
80088411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/884/1

مبارك حداد أمیرة.1197
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[لیوسف و غلیسي '' تعزیة جعفر الطیار''داللة األسالیب اإلنشائیة في 

جمال ، مبارك حداد أمیرة/ تخصص لسانیات تطبیقیة : لمتطلبات نیل شھادة اللیسانس في الغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص47-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا( سفاري

.مضغوط
800198811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د-لیسانس

800/1988/1

مبارك عزام جوھرة.1198
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[الحواریة في روایة األسود یلیق بك 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مبارك عزام جوھرة/ 
80066511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/665/1, 800/665/2



200

مباركي آیة.1199
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-لألزھر عطیة -" یسار بن األعسر"رحزیة السرد في روایة 

+ 21*30؛ . ص80-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. آیةمباركي / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط

80065811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/658/1, 800/658/2

متران خدیجة .1200
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[المصطلح اللساني في معجم المصطلحات األلسنیة لمبارك مبارك نقد وتحلیل 

؛ . ص65-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . متران خدیجة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800123211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1232/1

مجدوب حمیدة.1201
] : نص مطبوع['' دراسة تحلیلیة وصفیة'': ة الرابعة ابتدائي تعلیم اللغة العربیة وفق منھاج الجیل الثاني للسن

مجدوب / لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة لیسانس فیاللغة و األدب العربي 
21*30؛ . ص42-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، حمیدة

.رص مضغوطق+ 
800196811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1968/1

مجراب إیمان.1202
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[السنة األولى أنموذجا : الفعل التعلیمي في اإلبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(وھیبة جراح، جراب إیمانم/ لغة عربیة /تخصص أدب عربي : و األدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800206211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2062/1

مجوب رانیة.1203
؛ لمزري زینب] / نص مطبوع[-نمودجا-إبراھیم جبراموضوع البحر في األدب العربي روایة السفینة لجبرل 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. مجوب رانیة
8005211ك .م.د.ر

800/52/1/1

محبوبة حبیلة.1204
؛ أمنة صفصافة/ سانس مذكرة لنیل شھادة لی] : نص مطبوع[نظریة الحقول الداللیة نونیة ابن زیدون أنموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. محبوبة حبیلة
80030511ك .م.د.ر

800/305/1
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محبوبي ھاجر.1205
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[الجملة الخبریة في القرآن الكریم وأثرھا في المعنى سورة القصص أنموذجا 

؛ . ص65-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. محبوبي ھاجر/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي شھادة
.قرص مضغوط+ 21*30

800146611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1466/1

محمد بوزیدي.1206
لیسانس في اللغة واألدب مذكرة مقدمة لنیل شھادة ال] : نص مطبوع[داللة الفعل الثالثي في سورة یوسف 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(ظریفة یاسة، محمد بوزیدي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2018، بوالصوف

800191311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1913/1

قشيمحمد .1207
؛ فرید عیاد؛ إلیاس دراحي] / نص مطبوع" [محمد العید آل خلیفة أ نموذجا"اإلتجاه القومي في الشعر الجزائري

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلم الجزائر - . محمد قشي
8004311ك .م.د.ر

800/43/1/1

محمود رشیدة.1208
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لعربیة سورة األحقاف أنموذجا ظاھرة الحذف فیر اللغة ا

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . محمود رشیدة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

80095811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/958/1

محي الدین الویزة.1209
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لمحمد العید ال خلیفة " أین لیالي؟ : "د اإلیدیولوجي في قصیدة البع

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. محي الدین الویزة
80035011ك .م.د.ر

800/350/1

مخاترة عفاف.1210
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[في ضوء لسانیات النص " لدوقلة المنبجي"ة تحلیل القصیدة الیتیم

؛ . ص106- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مخاترة عفاف/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80063011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/630/1, 800/630/2
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مخلوف راضیة .1211
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة كولونیل الزبربر لحبیب السائح 

قرص + 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . مخلوف راضیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800155111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1551/1

مخلوف مریم .1212
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[خصوصیة الخطاب الروائي عند فضیلة الفاروق روایة مزاج مراھقة أنموذجا 

. ص81-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مخلوف مریم / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800103511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1035/1

مخلوفي أمینة.1213
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دالالت صیغ المبالغة في شعر الحماسة دیوان حسان بن ثابث أنموذجا 

. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یاسة ظریفة ، مخلوفي أمینة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص46-

800184211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1842/1

مخناش شافیة .1214
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[جمالیات الصورة الشعریة قصیدة العب النرد نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ناش شافیة مخ/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80091811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/918/1

مخناش نعیمة.1215
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[حقیقة اللغة بین لسانیات الجملة ولسانیات النص 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مخناش نعیمة/ الماستر 
80082211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/822/1

مدوري حلیمة .1216
مقدمة لنیل شھادة مذكرة ] : نص مطبوع[نظریة الحقول الداللیة في قصیدة فلسطین إنا أجبنا ألحمد سحنون 

21*30؛ . ص49-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مدوري حلیمة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800149011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1490/1
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مدوكالي آیة .1217
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الرابعة أنموذجا قصار السور وأثرھا في تنمیة الملكة اللغویة عند الطفل

؛ . ص56- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مدوكالي آیة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800154111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1541/1

مذبوح سمیة .1218
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع" [التوبة"ة الفعلیة في سورة داللة الجمل

+ /.21*30؛ . ص74- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . مذبوح سمیة / العربي 
80059411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/594/1, 800/594/2

مرابط بشرى.1219
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[داللة الخبر في مسرحیة بین الجنة والجنون لعالوة كوسة 

. ص59-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مرابط بشرى/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800182911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -لیسانس

800/1829/1

مرابطان عقیلة.1220
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[نظریة سعید األفغاني للقیاس من خالل كتابھ األصوألنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص78-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مرابطان عقیلة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط

80059011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سانسلی

800/590/1, 800/590/2

مراد أحالم .1221
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[للشاعر بدر شاكر السیاب دراسة بالغیة '' لك الحمد ''قصیدة سفر أیوب 

؛ . ص50-. 2017، المركز الجامعي میلة: لة می-. مراد أحالم / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800150111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1501/1

مرازقة رحمة .1222
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الشروق أنموذجا - التداول اللغوي في لغة الصحافة الجزائریة 

21*30؛ . ص46-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مرازقة رحمة / ربي في اللغة واألدب الع، لیسانس
.قرص مضغوط + 

80058211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -ماستر

800/582/1, 800/582/2
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مراكشي بسمة.1223
: میلة الجزائر -. مراكشي بسمة؛ یمةرزایقي نس] / نص مطبوع[الثورة الجزائریة في شعر أبي القاسم سعدهللا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2011، المركز الجامعي میلة
80011311ك .م.د.ر

800/113/1/1

مراكشي مروة .1224
نص [تجلیات الثورة الجزائریة في المجموعة القصصیة ضحایا الغدر وطوفان الغضب لـ محمد الطاھر سحري 

المركز : میلة -. مراكشي مروة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص28-. 2016، الجامعي میلة

800122411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1224/1

مرحوم رقیة .1225
ة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة مذكر] : نص مطبوع[األسماء المشتقة وداللتھا في سورة آل عمران 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص37-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مرحوم رقیة / واألدب العربي 
800100311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1003/1

مرحوم صابرینة.1226
مذكرة ] : نص مطبوع[انموذجا -برقیة من السجن-موسیقى الشعر في شعر محمود درویش دراسة صوتیة داللیة 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. مرحوم صابرینة؛ بوالشعیر كلثوم/ تخرج لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80

80029311ك .م.د.ر

800/293/1

مرداس حلیمة .1227
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[كویلو بالغة السرد في روایة الخمیائي ل باولو 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص52-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مرداس حلیمة / واألدب العربي 
.

800155411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1554/1

مرزوق صونیا.1228
لة اإلبتدائیة بین المناھج المستعملة واللسانیات التداولیة السنة الرابعة إبتدائي تدریس اللغة العربیة في المرح

: میلة - . مرزوق صونیا/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[نموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-. 2017، المركز الجامعي میلة

800159011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1590/1
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مرزوقي أمیرة.1229
: میلة -. 1.ط-. مرزوقي أمیرة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[المفاھیم اللسانیة عند ابن خلدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2013، المركز الجامعي میلة
80033111ك .م.د.ر

800/331/1

مرغید سماح .1230
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[الجملة اإلسمیة وأنماطھا في سورة النور 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مرغید سماح / العربي 
80094711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/947/1

مرمون سعاد.1231
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المعنى البالغي للتكرار في القرآن الكریم سورة المرسالت أنموذجا 

21*30؛ . ص69-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مرمون سعاد/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80085911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/859/1

مروان أحمد.1232
مذكرة ] : نص مطبوع[المھارات اللغویة ودورھا في التحصیل اللغوي صف السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مروان أحمد/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40

800148411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د-لیسانس

800/1484/1

مروان سلیمة .1233
فدان ، لعیایشة رقیة ، مروان سلیمة ] / نص مطبوع[صورة الحزن في دیوان أغاني الحیاة ألبي القاسم الشابي 

.19*27؛ . ص78-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. مسعودة 
80021911ك .م.د.ر

800/219/1/1

مروة األسد.1234
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[مفھوم المیزان الصرفي من منظور النحاة العرب القدامى 

المركز : میلة - ). مشرفا(الخثیر داودي ، مروة األسد/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص39-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800201511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2015/1
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مروة بن مشري.1235
میلة -. مروة بن مشري؛ سھام عواطي ] / نص مطبوع[سمیائیة العنوان في دیوان طعنات شرقیة لعادل محلو 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
80010411ك .م.د.ر

800/104/1/1

مروة سایري.1236
مذكرة ةمقدمة لنیل شھادة الیسانس ] : نص مطبوع[لحسناء بروش '' مأمأه''خصائص البنیة اللسانیة في قصیدة 

المركز : میلة-). مشرفا(عبد الغاني قبایلي ، مروة سایري/ تخصص أدب عربي : في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800189411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1894/1

مروش شھرة .1237
مقدمة لنیل مذكرة] : نص مطبوع[البنیة األسلوبیة في الخطاب الشعري عند أبي ماضي دیوان الخمائل أنمودجا 

؛ . ص58-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مروش شھرة / في اللغة وااألدب العربي ، شھادة لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80057711ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/577/1, 800/577/2

مریخي رشیدة.1238
المركز : میلة الجزائر - . مریخي رشیدة؛ بازولة خرفیة] / نص مطبوع[مفدي زكریا الحضور الدیني في قصیدة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2011، الجامعي میلة
8005711ك .م.د.ر

800/57/1/1

مریخي زدى .1239
] : نص مطبوع[دور النصوص القصصیة في تنمیة الرصید اللغوي لتالمیذ السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. مریخي زدى / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2016

800133711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1337/1

مریخي عبلة.1240
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[نوال یتیم : لتوظیف التراث في دیوان والنازفات عشقا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مریخي عبلة/ دراسات أدبیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800202011ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2020/1
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مریخي ھالة .1241
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[اإلنتاج الكتابي للمتعلمین في ضوء المقاربة النصیة السنة األولى ثانوي أنموذجا 

. ص85-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مریخي ھالة / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800158811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1588/1

مریم بلمھبول.1242
؛ نصیرة حیمروش/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس = دراسة موضوعاتیة فنیة ] : نص مطبوع[شعر أحمد سحنون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. مریم بلمھبول
80035911ك .م.د.ر

800/359/1

مریم بو القمح.1243
: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة اللسانیة في سورة یس 

بد الحفیظ المركز الجامعي ع: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، مریم بو القمح/ لسانیات تطبیقیة : تخصص
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2018، بوالصوف

800197811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1978/1

مریم بوالجوع لبیض.1244
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لنزار قباني " متى یعلنون وفاة العرب " مقاربة لسانیة في قصیدة 
. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. یاسمینة العیون، مریم بوالجوع لبیض/ في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-
80043611ك .م.د.ر

800/436/1

مریم بوشوكة.1245
/ اللغة واألدب العربي مذكرة لنیل شھادة لیسانس في ] : نص مطبوع[صورة المرأة في شعر األمیر عبد القادر 

قرص + 21*30؛ . ص67-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. مریم بوشوكة؛ سماح بوشردخ
.مضغوط

80042011ك .م.د.ر

800/420/1

مریم بوصبیع.1246
سلیمة /مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[البنیة الزمكانیة في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. مریم بوصبیع؛ بوغابة
80039211ك .م.د.ر

800/392/1
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مریم تمسي.1247
فضیلة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[مشاكل التواصل اللغوي عند االطفال في سن الرابعة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. مریم تمسي؛ كیبوش
80028911ك .م.د.ر

800/289/1

مریم دباش.1248
: میلة الجزائر - . مریم دباش] / نص مطبوع[إلبن عرب "مریضة األجفان"قصیدة-التفكیكیةعند جاك دریدا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2011، المركز الجامعي میلة
8009711ك .م.د.ر

800/97/1/1

مریم روابح.1249
مریم ؛ صباح بوخمیس/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[في سورة اإلسراء دراسة سیاقیة " إن"داللة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. روابح

80031711ك .م.د.ر

800/317/1

مریم زطیلي.1250
] : نص مطبوع" [أنموذجا" جمالیات البادیة في قصیدة األمیر عبد القادر یا عادرا إلمرئ قد ھام في الحضر 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . مریم زطیلي؛ عبد الھادي عمیرة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55

80041311ك .م.د.ر

800/413/1

مریم زغمار.1251
] : نص مطبوع[- دراسة بنیویة في قصیدة أین لیالي لمحمد العید آل خلیفة- دور النص اللغوي في توجیھ المعنى 

عبد ، مریم زغمار/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص46-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - . )مشرفا(المؤمن رحماني
.قرص مضغوط

800190711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1907/1

مریم سرسوب.1252
اللیسانس في اللغة مذكرة لنیل شھادة] : نص مطبوع" [حیاة الرایس"بنیة الشخصیة في مسرحیة عشتار للكاتبة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(عالوة كوسة، مریم سرسوب/ أدب عربي : تخصص: و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800188611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1886/1
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بدمریم عا.1253
آمنة ، مریم عابد] / نص مطبوع[-دراسة سمیائیة -قالت لي السمراء نمودجا :داللة الرمز في شعر نزار قباني 

.19*27؛ . ص128-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. الزھراء بن جدو، حلیم 
80013411ك .م.د.ر

800/134/1/1

مریم غرزولي.1254
میلة -. مریم غرزولي؛ زینة بن عراب؛ سلمى برباش] / نص مطبوع[امى و المحدثین ظاھرة اإلعراب بین القد

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
80010211ك .م.د.ر

800/102/1/1

مریم مرابطان.1255
ل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب مذكرة مقدمة لنی] : نص مطبوع[المحسنات البدیعیة في األربعین النوو یة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عیسى قیزة، مریم مرابطان/ لسانیات تطبیقیة : العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2018، بوالصوف

800195611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1956/1

یم مروجمر.1256
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-سأقذف نفسي أمامك ل دیھیة لویز- دراسة البنیة السردیة في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مریم مروج/ أدب عربي : تخصص: اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800199211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1992/1

مزعاش أحمد.1257
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[سیمیائیة المعجم وداللتھ في قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش 

21*30؛ . ص36- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة- . مزعاش أحمد/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800131911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1319/1

مزمار أمیرة.1258
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في دیوان صالح عبد الصبور 

قرص + 21*30؛ . ص130-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . ةمزمار أمیر/ واألدب العربي 
.مضغوط
80062411ك .م.د.ر- . 2014: 2014: لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/624/1, 800/624/2
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مزمار وردة.1259
یل شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة لن] : نص مطبوع[إذ وإستعماالتھا في القرآن الكریم نماذج من الربع األول 

قرص + 21*30؛ . ص83-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مزمار وردة/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80085811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/858/1

مزھود إیمان.1260
-. زلواش فریدة، مزھود إیمان] / طبوعنص م[- مقاربة وصفیة تحلیلیة- أصولھا و إمتداداتھا :الثنائیات اللغویة

.19*27؛ . ص68-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80013211ك .م.د.ر

800/132/1/1

مزھود عبد الكریم .1261
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أسس الصناعة المعجمیة في محیط المحیط لبطرس البستاني 

+ 21*30؛ . ص48-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مزھود عبد الكریم / دب العربي في اللغة واأل
.قرص مضغوط 

80094111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/941/1

مساعد یوسف.1262
شھادة مذكرة مقدمة لنیل] : نص مطبوع[اللفظ المولد في معجم تاج العروس للزبیدي دراسة إحصائیة داللیة 

21*30؛ . ص61- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مساعد یوسف/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

80098311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/983/1

مسبوط ھدى .1263
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[مفھوم اإلعراب قراءة وصفیة لكتاب العربیة واإلعراب لعبد السالم المسدي 

؛ ص 60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مسبوط ھدى / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800158211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1582/1

مسكین آسیا .1264
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع" [السنة الرابعة متوسط أنموذجا "رسي التعنیف اللغوي وأثره على التحصیل المد

. ص102-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . مسكین آسیا / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800128411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1284/1
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مسكین ربیعة .1265
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[القیم األخالقیة واإلجتماعیة في شعر الصعالیك تأبط شرا أنموذجا 

21*30؛ . ص70- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مسكین ربیعة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

80089811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/898/1

مسكین سعیدة.1266
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [أندونیس"لـ- تاریخ یتمزق في جسد امرأة -لغة الجسد في مجموعة 

21*30؛ . ص113- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . مسكین سعیدة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 
80066011ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -سانسلی

800/660/1, 800/660/2

مسلم سلوى .1267
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[بالغة البیان والبدیع في قصیدة المنفرجة البن النحوي 

قرص + 21*30؛ . ص35- . 2016، معي میلةالمركز الجا: میلة -. مسلم سلوى / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800130611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1306/1

مسیعود خدیجة.1268
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[دراسة الحقوق الداللیة في المیة حسان بن ثابث األنصاري 

قرص + 21*30؛ . ص42-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . مسیعود خدیجة/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800121511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1215/1

مسیعود سیموشة.1269
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[سورة الكھف نموذجا : بالغة التشبیھ في القرآن الكریم 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مسیعود سیموشة/ لغة و األدب العربي شھادة اللیسانس في ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800207611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2076/1

مشحالك رفیقة .1270
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[جخ دراسة أسلوبیة قصیدة التأشیرة لھشام ال

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مشحالك رفیقة / العربي 
800104211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1042/1
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مشناق إیمان.1271
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[حسن ظاظا دراسة لسیانیة لكتاب اللسان واإلنسان مفھوم اللغة عند

+ 21*30؛ . ص31-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. مشناق إیمان/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800125411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1254/1

شیتوة نجیبة م.1272
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[آلیات وضع المصطلح في كتاب التعریفات لــ عبد القاھر الجرجاني 

21*30؛ . ص59- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. مشیتوة نجیبة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800124211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1242/1

مطاعي غادة.1273
مذكرة مقدمة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة ریح یوسف لعالوة كوسة 

المركز : میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، مطاعي غادة/ دراسات أدبیة : التخصص: اللسانس لغة وأدب عربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800193411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1934/1

مطلس سمیحة .1274
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[النظم واإلستبدال في التراكیب الصوتیة عند التالمیذ 

قرص + 21*30؛ . ص90-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سمیحة مطلس / واألدب العربي 
.مضغوط 

800146311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1463/1

مطمط سارة.1275
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[شعریة الماء عند خلیل مطران 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص65-. 2015، المركز الجامعي میلة: لة می- . مطمط سارة
80092711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/927/1

معالجي حسیبة .1276
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[سیاق الفاصلة القرآنیة في الجزء األول من القرآن الكریم 

قرص + 21*30؛ . ص45-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . معالجي حسیبة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800130911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1309/1
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معالجي مریم .1277
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[توظیف الرمز الدیني والتاریخي في قصیدة ھذا نوفمبر لمفدي زكریاء 

21*30؛ . ص48- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . معالجي مریم / للیسانس في اللغة واألدب العربي ا
.قرص مضغوط + 

800160311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1603/1

معروف أمیرة .1278
] : نص مطبوع[میم البرغوتي مشھدیة التصویر في الشعر الفلسطیني قصیدة ستون عاما وما بكم خجل للشاعر ت

، المركز الجامعي میلة: میلة -. معروف أمیرة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص50-. 2017

800147411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1474/1

معزوزي وفاء.1279
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[في روایة دفء الملح لمصطفى تكاني سیمیاء العتبات النصیة

قرص + 21*30؛ . ص49-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. معزوزي وفاء/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80067111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/671/1, 800/671/2

معكوف حلیمة .1280
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع) [جزء عم(دالالت التكرار في القرآن الكریم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص40-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. معكوف حلیمة / العربي 
800127511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1275/1

معمري ھدى.1281
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع" [أحبك وال أحبك" البنیة الرمزیة في شعر محمود درویش 

قرص + 21*30؛ . ص84-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . معمري ھدى/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
80055211ك .م.د.ر- . 2014: میلة : عربي لغة و أدب: ل م د -لیسانس

800/552/1, 800/552/2

معیمور سھام.1282
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[العلة الصرفیة الداللیة في كتاب سیبویھ 

.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص44-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. معیمور سھام/ العربي 
80093711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/937/1
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مغران المیة .1283
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة أنشطة اللغة العربیة في القسم التحضیري 

قرص مضغوط + 21*30؛ .ص85-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مغران المیة / واألدب العربي 
.

800152411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1524/1

مغزیلي منى.1284
میلة -. مغزیلي منى؛ زرندي ابتسام] / نص مطبوع[توظیف الفنون في روایة بما تحلم الذئاب؟لیاسمینة خضرا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8004711ك .م.د.ر

800/47/1/1

مغالوي إكرام.1285
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ألبي شرف النووي ) األربعین نوویة (ظاھرة الحذف في كتاب 

21*30؛ . ص64- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. مغالوي إكرام/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800128011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -نسلیسا

800/1280/1

مغیش رانیا.1286
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-أنموذجا –دراسة أسلوبیة لقصیدة ابن الرومي رثاء المدن 

المركز : میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، مغیش رانیا/ أدب عربي : تخصص: في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800210511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2105/1

مفرج صبرینة .1287
یل شھادة مذكرة مقدمة لن] : نص مطبوع[نظریة الوحدة ومظاھرھا في الطور اإلبتدائي السنة الثالثة نموذجا 

21*30؛ . ص52-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. مفرج صبرینة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800118711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1187/1

مفیدة بوعبیبسة.1288
] نص مطبوع[-عجاز القرآن والبالغة النبویة قراءة في كتاب إ- المفاھیم البالغیة عند مصطفى صادق الرافعي 

، مفیدة بوعبیبسة/ لسانیات تطبیقیة : تخصص : مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللسانس في اللغة واألدب العربي : 
قرص + 21*30؛ . ص76-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عیسى قیزة

.مضغوط
800191711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : و أدب عربي لغة: ل م د -لیسانس

800/1917/1
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مفیدة عجرود.1289
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[الملمح النفسي في الشعر النسوي األندلسي عصر الموحدین نموذجا 

قرص + 21*30؛. ص106-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. مفیدة عجرود؛ زینب بن عیاش
.مضغوط

80039311ك .م.د.ر

800/393/1

مقحوت حسیبة.1290
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أسلوب الشرط في دیوان اإلمام الشافعي دراسة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص77-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مقحوت حسیبة/ اللغة واألدب العربي 
.ضغوطم

80096811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/968/1

مقران سفیان .1291
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[القضایا النقدیة في المقامة الحسانیة لبشیر عروس 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص36-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مقران سفیان / واألدب العربي 
.

800150711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1507/1

مقورة زینب.1292
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[قصیدة الذبیح الصاعد لـ مفدي زكریاء دراسة سیمیائیة 

قرص + 21*30؛ . ص64- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . مقورة زینب/ اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800135011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1350/1

مقیمح سماح.1293
: تخصص: مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[آلیة تلقین أحكام التالوة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مغربي محمد رضا ، مقیمح سماح/ لغة عربیة / أدب عربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2018، بوالصوف

800203811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2038/1

مالس إلھام.1294
] : نص مطبوع" [أنموذجا-جبران جبران خلیل-األجنحة المتكسرة " القیم اإلنسانیة في الروایة العربیة الحدیثة 

. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مالس إلھام/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-

80068611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/686/1, 800/686/2
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ملیكة بوشارب.1295
نص [لجبران خلیل جبران دراسة في ضوء النظریة التوزیعیة " المواكب " صورة الفاعل النحوي في قصیدة 

-. 1.ط- . ملیكة بوشارب؛ سعاد شحالط/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 

80032811ك .م.د.ر

800/328/1

مناصر ھبة.1296
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أسلوب القسم في القرآن دراسة داللیة بالغیة جزء عم أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص54-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مناصر ھبة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص 
80090611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/906/1

مناع الحسین.1297
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الصوامت و الصوائت عند ابن جني في ضوء الدرس الصوتي الحدیث 

21*30؛ . ص128-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مناع الحسین/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

80097211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/972/1

مناع أمینة .1298
أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة لعبد الرحمان حاج صالح من خالل كتابھ مدخل إلى علم 

میلة -. مناع أمینة / في اللغة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس] : نص مطبوع[اللسان الحدیث 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2017، المركز الجامعي میلة: 

800156511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1565/1

منال صیفي.1299
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[دور المقاربة بالكفاءات في تثبیث الملكة اللغویة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 

بعداش ناصر ، منال صیفي/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800196111ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1961/1

منال طالب سلیمان.1300
میلة -. منال طالب سلیمان؛ منى بن جعطیط] / نص مطبوع[المكان وداللتھ في روایة الزلزال للطاھر وطار 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
80010611ك .م.د.ر

800/106/1/1
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لخنافرمنال.1301
میلة -. منال لخنافر؛ فوزیة لخنافر] / نص مطبوع[بعض اآلیات أنموذجا -أسلوب التوكید في السور المكیة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8002911ك .م.د.ر

800/29/1/1

منال مكیرد.1302
المركز : میلة الجزائر -. منال مكیرد؛ یمنى مزھود] / نص مطبوع[المرأة في القرآن الكریم الداللة والتركیب 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2011، الجامعي میلة
80011711ك .م.د.ر

800/117/1/1

منصري سمیة .1303
مذكرة ] : نص مطبوع[التخطیط اللغوي عند نھاد الموسى قراءة في كتاب اللغة العربیة في العصر الحدیث 

- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. منصري سمیة / ة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي مقدم
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50

800125611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1256/1

منقاح ھشام.1304
نص [الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني القیم النقدیة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومھ للقاضي ابن 

المركز الجامعي : میلة -. منقاح ھشام/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2014، میلة

80066411ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/664/1, 800/664/2

منومس فاطمة الزھراء .1305
مذكرة ] : نص مطبوع[دور مھارة النطق في اكتساب اللغة لدى المتعلم في الطور األول من التعلیم اإلبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. منومس فاطمة الزھراء / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2016

800123911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1239/1

منى لعور.1306
میلة الجزائر -. منى لعور؛ حكیمة بخوش؛ سلیمة خالف] / نص مطبوع" [كمال أبو دیب"النظریة الشعریة عند

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2011، المركز الجامعي میلة: 
8001311ك .م.د.ر

800/13/1/1
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منیرة زروقي.1307
منیرة ؛ مریم بودھوس؛ رقیة دلوش] / نص مطبوع[أنموذجا " إبن المتروكة"البناء المرفولوجي للحكایة الشعبیة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. زروقي
8007411ك .م.د.ر

800/74/1/1

م كریمةمودع عزا.1308
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة البنیة السردیة في القرآن الكریم قصة أھل الكھف نموذجا 

؛ . ص61-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مودع عزام كریمة/ في اللغة واألدب العربي ، لیسانس
.قرص مضغوط+ 21*30

80061011ك .م.د.ر- . 2014:میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/610/1, 800/610/2

موساوي كنزة.1309
موساوي ؛ مزیتي ھدي] / نص مطبوع[-التقدیم والتـأخیر في القرآن الكریم بعض الآلیات من القرآن أنموذجا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. كنزة
8009911ك .م.د.ر

800/99/1/1

موسى بوعیطة.1310
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[أصالة اللغة العربیة في رسالة الضب للبشیر اإلبراھیمي 

: میلة - ). مشرفا(الخثیر داودي ، موسى بوعیطة/ تخصص لسانیات تطبیقیة : شھادة الیسانس لغة وأدب عربي
.21*30؛ . ص73-. 2018، یظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحف

800190911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1909/1

موشموش سمیة .1311
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تحلیل الخطاب السردي في روایة ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي 

؛ . ص69-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. موشموش سمیة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30

80089411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/894/1

موھوب سارة .1312
میلة -. موھوب سارة ؛ بلموھوب رتیبة ] / نص مطبوع" [قراءة في المجاز"تشكیل القصیدة عند المتنبي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2011، لمركز الجامعي میلةا: الجزائر 
8000411ك .م.د.ر

800/04/1/1
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موھوب عایدة.1313
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [تاللي تضیق بعوسجھا " بنیة العنوان في دیوان عمار الجنیدي 

21*30؛ . ص47- . 2016، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. موھوب عایدة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800132511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1325/1

میروح أمینة.1314
مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس في اللغة و ] : نص مطبوع[داللة البناء الصوتي في دیوان الساعة ألحمد مطر 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا( وفاء مناصري، میروح أمینة/ لغة عربیة: تخصص: األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص35-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800203711ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2037/1

میروح بشرى .1315
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس: ]نص مطبوع[الرومانسیة بین الشابي ورمضان حمود 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. میروح بشرى / العربي 
80061811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/618/1, 800/618/2

نادیة خضاري.1316
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[كتاب القراءة أ نمودجا : التي یواجھھا تالمیذ السنة أولى إبتدائي صعوبات التعلم

بعداش ناصر ، نادیة خضاري/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: لنیل شھادة المیسانس في المغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800198311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1983/1

نادیة دلوش.1317
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[التوظیف الرمزي في شعر أبي القاسم الشابي 

+ 21*30؛ . ص62-. 2013، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. 1.ط-. نادیة دلوش؛ خولة قردون/ العربي 
.قرص مضغوط

80042911ك .م.د.ر

800/429/1

نادیة زید الخیر.1318
مذكرة ] : نص مطبوع[أنموذجا "اللغة العربیة معناھا "مظاھر التجدید في النظام الصرفي عند تمام حسان كتاب 

+ 21*30؛ . ص94-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . نادیة زید الخیر/ لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط

80029211ك .م.د.ر

800/292/1
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نادیة لشھب .1319
-. 1ط-. بشرى لعور ، لیلى مزھود، نادیة لشھب ] / نص مطبوع[دراسة فنیة - زھدیات بكر بن حماد ورثائیاتھ 

.19*27؛ . ص40-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80020611ك .م.د.ر

800/206/1/1

نادیة محمود.1320
میلة الجزائر -. نادیة محمود؛ صلیحة طلحة؛ سعاد خالف] / نص مطبوع" [نازك المالئكة"البناء الفني في شعر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2011، المركز الجامعي میلة: 
8008811ك .م.د.ر

800/88/1/1

ناصري آمال .1321
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[في الحدیث النبوي الشریف المجاز 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص41-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . ناصري آمال 
800159711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1597/1

ناصي نجاة.1322
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة -ألبي القاسم الشابي "المجھول النبي" قصیدة 

+ 21*30؛ . ص85-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ناصي نجاة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
./

80055111ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/551/1, 800/551/2

نبیلة خیروش.1323
سامیة عین ؛ سامیة بو كمایة / -] : نص مطبوع[-دراسة بنیویة" أنمودجا"لونجة بنت الغولة"القصة الشعبیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . نبیلة خیروش؛ سویة 
8006211ك .م.د.ر

800/62/1/1

نبیھة لبیوض.1324
وظائف رومان جاكبسون اللغویة في قصیدة العشاء األخیر لصاحب الجاللة إبلیس األول ألحمد مطر دراسة 

المركز : میلة -. 1.ط-. نبیھة لبیوض؛ نظیرة أجطیو/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[لسانیة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2013، الجامعي میلة

80029511ك .م.د.ر

800/295/1
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نجاة برباش.1325
] : نص مطبوع[أنموذجا " رفقا بالمسن " مالمح انسجام النص في دیوان حنین لعلي مناصریة دراسة أسلوبیة 

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. نجاة برباش؛ نسیمة بلحیمر/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

80035211ك .م.د.ر

800/352/1

نجاة بلبكاي.1326
الزھرة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[التصویر الفني في القرأن الكریم سورة النمل أنموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . نجاة بلبكاي؛ نعمون
80035411ك .م.د.ر

800/354/1

نجاة ربوح.1327
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة داللیة لغویة سورة الرحمن أنموذجا ، دالالت التكرار في تأسیس مفھوم التوحید 

المركز : میلة -. 1.ط-. نجاة ربوح؛ مریم مغالوي/ مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2013، الجامعي میلة

80031911ك .م.د.ر

800/319/1

نجاة شباح.1328
، نجاة شباح] / نص مطبوع[العالم اآلخر دراسة جیومیتافیزیقیة بین ملحمة جلجامش وكتاب الموتى الفرعوني 

.19*27؛ . ص102-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. نسیمة بن لزرق، عرجونة شایب 
80019111ك .م.د.ر

800/191/1/1

نجاح بوكرك.1329
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[تنمیة مھارة القراءة في الطور األول السنة الخامسة إبتدائي 

المركز : میلة - ). مشرفا(معاشو بووشمة، نجاح بوكرك/ تخصص لسانیات تطبیقیة : في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص40-. 2018، بد الحفیظ بوالصوفالجامعي ع

800196211ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1962/1

نجار آمنة.1330
المركز : میلة - . 1ط-. نجار آمنة] / نص مطبوع[الواقع اإلجتماعي في روایة زقاق المدق لنجیب محفوظ 

.19*27؛ . ص40-. 2012،الجامعي میلة
80013111ك .م.د.ر

800/131/1/1
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نجار شیماء.1331
-. نجار شیماء/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[-لمحمود طرشونة -" دنیا " بنیة المكان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80038911ك .م.د.ر

800/389/1

نجمة دراحي.1332
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة بنیویة : الجملة الفعلیة في سورة الرحمن 

-) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، نجمة دراحي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص : لیسانس في اللغة و األدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2018، فیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الح: میلة 

800199911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1999/1

نجوى أمغران.1333
المركز الجامعي : میلة الجزائر -. نجوى أمغران؛ نبیلة شایب العین] / نص مطبوع[تجدید النحو عند ابن مضاء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص31-.2011، میلة
80011911ك .م.د.ر

800/119/1/1

نجوى بوالعیش.1334
؛ دالل بلعطار/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[مقاربة داللیة " بلقیس" البنى التركیبیة في قصیدة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص61-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . نجوى بوالعیش
80030311ك .م.د.ر

800/303/1

نزیھة جعبوب.1335
نزیھة ؛ منیرة جعبوب؛ ربیعة میروح] / نص مطبوع[ألحالم مستغانمي "عابر سریر"توظیف العنوان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . جعبوب
8002711ك .م.د.ر

800/27/1/1

نسرین سكفالي.1336
؛ مریم قاعد؛ زینب فعرور] / نص مطبوع[-أنموذجا- الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث مفدي زكریا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. نسرین سكفالي
8003911ك .م.د.ر

800/39/1/1

نسیبة بریك.1337
نسیبة ؛ سھام مجوج] / نص مطبوع[- سورة األ عراف نموذجا-الجملة اإلسمیة و داللتھا في القرآن الكریم بناء 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 69-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. بریك

80010111ك .م.د.ر

800/101/1/1



223

نسیمة بوفدش.1338
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الكریم دراسة داللیة لغویة إحصائیة مفھوم ألفاظ الطبیعة والكون في القرأن

+ 21*30؛ . ص53-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. نسیمة بوفدش؛ عبیر بوعوین/ لیسانس 
.قرص مضغوط

80032311ك .م.د.ر

800/323/1

نسیمة كروم.1339
المركز الجامعي : میلة الجزائر -. نسیمة كروم] / نص مطبوع[اللیة اللعنة والغفران لعزالدین میھوبي دراسة د

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2011، میلة
8003311ك .م.د.ر

800/33/1/1

نصیحة دكدوك.1340
مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[دراسة األفعال المضارعة دراسة صرفیة داللیة سورة الملك أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص81-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. نصیحة دكدوك؛ بوكمایةرحمة / 
.مضغوط

80034511ك .م.د.ر

800/345/1

نصیحة لكنوش.1341
: میلة الجزائر -. نصیحة لكنوش؛ صبرینة رقاد] / نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة الالز للطاھر وطار 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2011،المركز الجامعي میلة
80011611ك .م.د.ر

800/116/1/1

نصیرة بخوش.1342
: میلة الجزائر -. نصیرة بخوش؛ راویة یخلف] / نص مطبوع[بناء الخطاب الروائي في روایات الطاھر وطار 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2011، المركز الجامعي میلة
8003811ك .م.د.ر

800/38/1/1

نصیرة خالوش.1343
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[لرابح عمار األطرش '' تداعیات رجل آیل للسقوط ''سیمیائیة العنوان في قصص 

مسعود بن ، نصیرة خالوش/ أدب عربي : تخصص : لنیل شھادة الیسانس في اللغة و األدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص61-. 2018، بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(ساري

.مضغوط
800188411ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1884/1
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نعمون حلیمة .1344
في اللغة واألدب ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[دالالت الجملة اإلسمیة في سورة النور 

+ /.21*30؛ . ص54-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. یمة نعمون حل/ العربي 
80058611ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/586/1, 800/586/2

نعیمة بلحمرة.1345
لمیاء ، ودصوریة كش، نعیمة بلحمرة] / نص مطبوع[المسائل النقدیة في رسالة الغفران ألبي العالء المعري 

.19*27؛ . ص55-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. سراط
80017311ك .م.د.ر

800/173/1/1

نعیمة بن زبوشي.1346
عائشة ، إبتسام بوقجاني، نعیمة بن زبوشي] / نص مطبوع[لنازك المالئكة ''الكولیرا''دراسة أسلوبیة لقصیدة

.19*17؛ . ص92-. 2012، الجامعي میلةالمركز : میلة -. 1ط-. بلعیدي
80014711ك .م.د.ر

800/147/1/1

نعیمة عیاد.1347
- . 1ط-. صلیحة مجراب ، نعیمة عیاد] / نص مطبوع[دراسة صرفیة لالفعال قي قصیدة بلقیس لنزار قباني 

.19*27؛ . ص85-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة 
80014011ك .م.د.ر

800/140/1/1

نعیمة مخناش.1348
لبنى ؛ سھى قاسمي] / نص مطبوع[سمیائیة الخطاب الشعري في قصیدة من مفكرة عاشق دمشقي لنزار قباني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص160-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. نعیمة مخناش؛ حاجي
8006611ك .م.د.ر

800/66/1/1

نموشي الشیماء .1349
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لبنیة األسلوبیة في شعر سلیمان جوادي دیوان قال سلیمان أنموذجا ا

؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. نموشي الشیماء / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800163211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1632/1

نموشي جمیلة .1350
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[الصراع اللغوي بین العامیة والفصحى عند التلمیذ السنة الثالثة إبتدائي نموذجا 

؛ . ص61-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. نموشي جمیلة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800119311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -سانسلی

800/1193/1
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نموشي سھام .1351
-. ثایر نوال ، نموشي سھام ] / نص مطبوع[-دراسة موضوعیة فنیة -شعر الطبیعة عند ابن خفاجة األندلوسي 

.19*27؛ . ص26-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80017511ك .م.د.ر

800/175/1/1

نمول سیلیا .1352
دور األناشید والمحفوظات في تنمیة مھارتي اإلستماع والتعبیر في السنة الرابعة من الطور اإلبتدائي أنموذجا 

المركز : میلة - . نمول سیلیا / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2017، الجامعي میلة

800153511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1535/1

نھاد بوطمینة.1353
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[قیم الوصایا في العصر الجاھلي وصیة أكثم بن صیفي أنموذجا 

؛ . ص64-. 2013، الجامعي میلةالمركز: میلة - . 1.ط-. نھاد بوطمینة؛ أسیاء یوقریقة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80043711ك .م.د.ر

800/437/1

نھى خنوف.1354
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[صورة الجاریة في شعر العباس بن األحنف 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة-). مشرفا(عمار قرایري ، نھى خنوف/ أدب عربي : التخصص: العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2018، بوالصوف

800205311ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2053/1

نوار مسعودة .1355
مذكرة : ] نص مطبوع[خطر اللغة من منظور سالمة موسى قراءة في كتاب البالغة العصریة واللغة العربیة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . نوار مسعودة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص32

800119711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1197/1

نوال بوحوش.1356
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-لمحمد مفالح -"الشبح الكالیدوني''المالمح التاریخیة في روایة 
المركز : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة، نوال بوحوش/ أدب عربي : تخصص : اللیسانس في األدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2018، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800194811ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1948/1
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نوال بولمعیز.1357
كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر - النزعة التشاؤمیة في الشعر الجزائري الحدیث في العشرینات 

المركز : میلة -. 1.ط- . نوال بولمعیز؛ أسیة قویصة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2013، الجامعي میلة

80036511ك .م.د.ر

800/365/1

نور الھدى برور.1358
مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[ألبي القاسم الشابي انموذجا " أراك " القیمة التعبیریة للصوت قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص69-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. نور الھدى برور؛ دریة بن زاید/ 
.مضغوط

80032711ك .م.د.ر

800/327/1

نور الھدى عفیصة.1359
المركز : میلة -. نور الھدى عفیصة] / نص مطبوع['' البقرة''الجملة النحویة الوظیفیة دراسة تطبیقیة في سورة

.19*27؛ . ص81-. 2012، الجامعي میلة
80014511ك .م.د.ر

800/145/1/1

نورة العیفة.1360
المركز : میلة الجزائر -. نورة العیفة؛ نجاة بلزباش] / نص مطبوع[اإلستلزام الحواري في شعر البحتري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2011، الجامعي میلة
8009111ك .م.د.ر

800/91/1/1

نورة بومطرق.1361
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة : قباني قصیدة منشورات فدائیة على جدران اسرائیل ل نزار 

-). مشرفا(معاشو بووشمة، نورة بومطرق/ دراسات أدبیة : تخصص: شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800185411800/1854/1ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

نورة دحمان.1362
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لصالح عبد الصیور " مأساة الحالج " النزعة الصوفیة في 

؛ . ص72-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. نورة دحمان؛ حسینة بخوش/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

80043011ك .م.د.ر

800/430/1

نورة كنوش.1363
نورة ؛ زلیخة بولشفار/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[النزعة االجتماعیة في شعر حافظ إبراھیم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. كنوش
80038111ك .م.د.ر

800/381/1
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نوري إیمان .1364
قیاس مدى تحقیق التعبیر الكتابي لألھداف التربویة المسطرة في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الثانیة ثانوي 

نوري إیمان / مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[أداب وفلسفة أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89-. 2017، عي میلةالمركز الجام: میلة -. 

800162911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1629/1

نوري ھدى.1365
] : نص مطبوع[ألبي القاسم الشابي أنموذجا " النبي المجھول "الحنین واالغتراب في الشعر العربي المعاصر 
. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . نوري ھدى/ دب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واأل

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-
80071511ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/715/1, 800/715/2

نویشي حیاة .1366
مة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة مذكرة مقد] : نص مطبوع[التصنیف الداللي في قصیدة البردة للبوصیري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. نویشي حیاة / واألدب العربي 
800118311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1183/1

نویقس عفاف.1367
نص [لثة إبتدائي كتاب اللغة العربیة أنموذجا البنیة الحواریة في نصوص القراءة الموجھة لتالمیذ السنة الثا

المركز الجامعي : میلة -. نویقس عفاف/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2017، میلة

800147211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1472/1

ھاجر رقیق.1368
میلة -. ھاجر رقیق؛ سامیة بن الشیخ] / نص مطبوع[األسطورة في روایة الحوات والقصر للطاھر وطار 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8007711ك .م.د.ر

800/77/1/1

ھاجر سقراط.1369
ھاجر ؛ نبیلة العطافي/ ذكرة لنیل شھادة لیسانس م] : نص مطبوع[جمالیة الكتابة األدبیة عند مبارك المیلي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. سقراط
80040411ك .م.د.ر

800/404/1
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ھاجر سیفوني .1370
یناس بن إ، مریم غسمون، ھاجر سیفوني ] / نص مطبوع[ظاھرة الحب في مختارات من شعر عنترة بن شداد 

.19*27؛ . ص88-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. ناصف 
80015311ك .م.د.ر

800/153/1/1

ھاجر طیبي.1371
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[ألبي الطیب المتنبي ..." على قدر أھل العزم"داللة أسلوب القصر في قصیدة 

). مشرفا(عیسى قیزة، ھاجر طیبي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص:عربیة استكماال لمتطلبات نیل شھادة لیسانس لغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800201911ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/2019/1

ھالة بن موسى .1372
حیاة ] / نص مطبوع[ایة العربیة من خالل روایة غادةأم القرى ألحمد رضا حوحو صورة المرأة في الرو

+ 21*30؛ . ص41-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. ھالة بن موسى ؛ فاطمة تیس؛ ماضوي 
.قرص مضغوط

8006911ك .م.د.ر

800/69/1/1

ھالة بوشارف.1373
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ر الجزائري الحدیث رمضان حمود أنموذجا مالمح االتجاه الرومانسي في الشع

-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . ھالة بوشارف/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

80043911ك .م.د.ر

800/439/1

ھالة طویوي.1374
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[تعلیم اللغة العربیة لدى تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي دور الصورة في تسییر عملیة

وفاء ، ھالة طویوي/ لغة عربیة / أدب عربي: تخصص: لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
قرص + 21*30؛ . ص60-. 2018، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري

.ضغوطم
800186511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1865/1

ھالة وادي.1375
میلة -. ھالة وادي؛ وداد لعریوي؛ شھیرة قیبوح] / نص مطبوع[في سورة البقرة "من"معاني حرف الجر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8003711ك .م.د.ر

800/37/1/1
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ھبول أمیرة .1376
مذكرة ] : نص مطبوع[تدریس النحو في ظل المقاربة النصیة من خالل كتاب السنة الثانیة ثانوي آداب وفلسفة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. ھبول أمیرة / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69

800133211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1332/1

ھبول دلیلة.1377
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دالالت الخطاب اإلیدیولوجي في روایة كراف الحطایا لعیس لحیلح 

قرص + 21*30-. 2015، میلةالمركز الجامعي: میلة -. ھبول دلیلة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوط
800100911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1009/1

ھجیرة زغمار.1378
المركز : میلة الجزائر -. ھجیرة زغمار؛ لبنى كبیش] / نص مطبوع[مظاھر التجدید في شعر أبي القاسم الشابي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2011، الجامعي میلة
8006411ك .م.د.ر

800/64/1/1

ھدى بوصبع.1379
المركز الجامعي : میلة -. 1ط-. ھدى بوصبع] / نص مطبوع[األمر في سورة النساء دراسة نحویة بالغیة 

.19*27؛ . ص55-. 2012، میلة
80017911ك .م.د.ر

800/179/1/1

ھدى سیك.1380
؛ وسیلة تیكودان] / نص مطبوع[األدب الجزائري الحدیث دور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في نھضة

قرص + 21*30؛ . ص72- . 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. ھدى سیك؛ سلوى طواھرة 
.مضغوط

8002811ك .م.د.ر

800/28/1/1

ھشام بوقندورة.1381
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : مطبوعنص[للمحسن بن ھنیة " علي تخوم البرزخ " التفاعل النصي في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . ھشام بوقندورة؛ الشریف بوھزیلة
.مضغوط

80037611ك .م.د.ر

800/376/1
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ھشام فرحاتي .1382
خیر / خرج لنیل شھادة لیسانس مذكرة ت] : نص مطبوع[العلة النحویة عند ابن جني من خالل كتابھ الخصائص 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. ھشام فرحاتي ؛ الدین بوقطة 
.مضغوط

80032511ك .م.د.ر

800/325/1

ھناء بشنون.1383
أنمزذجا 1945-1917الحضور القراني في المعجم الشعري لدى شعراء الجزائر محمد العید أل خلیفة من 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . ھناء بشنون؛ أمال خلیفة/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2013

80038411ك .م.د.ر

800/384/1

ھناء خرباش.1384
ھناء ؛ لیلى بوشبورة ؛ ھام خنفر إل] / نص مطبوع[نواسخ الجملة اإلسمیة في سورتي آل عمران و النساء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر - . خرباش
8003011ك .م.د.ر

800/30/1/1

وارث مسعودة .1385
لنیل مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[تعلیمیة القراءة وأثرھا في التعبیر الشفھي السنة الخامسة ابتدائي أنموذجا 

؛ . ص50-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. وارث مسعودة / شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800123011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1230/1

وافیة بحان.1386
- . وافیة بحان؛ فتیحة بومشعل؛ ة حمودةآمن] / نص مطبوع[للفراء " معاني القرآن"السماع والقیاس في كتاب

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8006711ك .م.د.ر

800/67/1/1

وجعي خدیجة.1387
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[جدلیة األنا واآلخر في قصیدة غرناطة لنزار قباني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. وجعي خدیجة/ ألدب العربي وا
80088111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/881/1
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وداد رزایقي .1388
ة سواعدي ریحان، وداد رزایقي ] / نص مطبوع['' أنموذجا-'' المساء''النزعة التجدیدیة لشعر خلیل مطران قصیدة

.19*27؛ . ص64-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. 
80020111ك .م.د.ر

800/201/1

وداد رزایقي .1389
-. نورة بوودن ، نورة قبوجي ، وداد رزایقي ] / نص مطبوع[الحواریة في روایة ذاك الحنین للحبیب السائح 

.19*27؛ . ص35-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80020511ك .م.د.ر

800/205/1/1

وسام خلفة.1390
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللسانس في اللغة ] : نص مطبوع[القیم اإلسالمیة في روایة قاتل حمزة لنجیب الكیالني 

عبد المركز الجامعي: میلة -). مشرفا(محمد رضا مغربي، وسام خلفة/ أدب عربي : تخصص : واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، الحفیظ بوالصوف

800184511ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1845/1

وسام زواغي.1391
- . وسام زواغي؛ نورة بولحموتة] / نص مطبوع[-السنة األولى آداب أنموذجا- تعلیمة النحو في الطور الثانوي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2011، المركز الجامعي میلة: لجزائر میلة ا
8001911ك .م.د.ر

800/19/1/1

وسیلة قالتي.1392
-. وسیلة قالتي؛ لمیاء زلباح] / نص مطبوع[ألحالم مستغانمي " في روایة فوضى الحواس " سیمیائیة العنوان

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر 
8006311ك .م.د.ر

800/63/1/1

وفاء بودالل.1393
سارة بن ، وفاء بودالل] / نص مطبوع['' أنمودجا''عند تالمید السنة الثالثة الثانوي :ضعف الممارسة اللغویة 

.19*27؛ . ص50-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. قرعیشي
80013311ك .م.د.ر

800/133/1/1

وفاء بوكفوس.1394
مذكرة ] : نص مطبوع[حضور التاریخ في الروایة الجزائریة المعاصرة كتاب األمیر لواسیني األعرج أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. 1.ط-. وفاء بوكفوس؛ ھدى كنوش/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2013، میلة

80043811ك .م.د.ر

800/438/1
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وفاء جبلي.1395
غنیة ، وفاء جبلي] / نص مطبوع[نموذجا لدراسة موضوعیة فنیة -إبن سھل األندلسي- الموشحات األندلسیة

.19*27؛ . ص68-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. سعاد فنور، مغزیلي
80017711ك .م.د.ر

800/177/1/1

وفاء زاوي.1396
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الیسانس في ] : نص مطبوع[بكالوریا أنموذجا : تعلیمیة االستعارة في الطور الثانوي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(وھیبة جراح، وفاء زاوي/ لسانیات تطبیقیة : تخصص: اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43-. 2018، عبد الحفیظ بوالصوف

800196611ك .م.د.ر- . 2018: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/1966/1

وفاء عطوي.1397
نص [إلبراھیم سعدي أنموذجا " بوح الرجل القادم من الظالم " جمالیة التلقي في النص الروائي الجزائري روایة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . وفاء عطوي؛ سط طلحةعبد البا/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص162-. 2013

80040611ك .م.د.ر

800/406/1

ولطاش سكینة .1398
مذكرة ] : نص مطبوع[اآلراء النحویة في كتاب شرح كافیة ابن الحاجب مقاربة تحلیلیة للكتاب الجزء األول 

- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ولطاش سكینة / لیسانس في اللغة واألدب العربي مقدمة لنیل شھادة ال
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص73

80097911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/979/1

ولطاش فوزیة .1399
لنیل شھادة اللیسانس في مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[البناء البالغي لقصص القرآن سورة األعراف أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص50-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. ولطاش فوزیة / اللغة واألدب العربي 
.مضغوط 

800127111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1271/1

وھیبة جرفي .1400
المركز الجامعي : میلة -. 1ط-. یبة جرفي وھ] / نص مطبوع[جدلیة الحیاة والموت في الطلل دراسة المعلقات 

.19*27؛ . ص32-. 2012، میلة
80017411ك .م.د.ر

800/174/1/1
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یاسر بومناخ .1401
، عبد الحكیم عتروز ، یاسر بومناخ ] / نص مطبوع[نمودجا - الحبسة وأعراضھا لدى المتعلمین الفئة اإلبتدائیة 

.19*27؛ . ص89- . 2012، كز الجامعي میلةالمر: میلة -. 1ط-. عمار بوطالبي 
80016311ك .م.د.ر

800/163/1/1

یاسمینة بلحلو .1402
یاسمینة بلحلو ] / نص مطبوع[للشاعر عثمان لوصیف ''جرس لسموات تحت الماء ''جمالیات اإلنزیاح في دیوان 

.19*27-. 2012، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . رجیة بو الشالغم ، جھیدة فحیجة ، 
80016511ك .م.د.ر

800/165/1/1

یاسمینة زمیش.1403
میلة -. یاسمینة زمیش؛ سلوى علیلي] / نص مطبوع" [سبح"و"النبأ"أسلوب القسم في القرآن الكریم في حزبي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2011، المركز الجامعي میلة: الجزائر 
8009411ك .م.د.ر

800/94/1/1

یاسمینة قشود.1404
؛ نوال مغزیلي/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[معاني حروف العطف في ربع سورة مریم أنموذجا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. یاسمینة قشود
80034411ك .م.د.ر

800/344/1

یاسمینة منصوري.1405
/ مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع[وسم الھجرة إلى الشمال للطیب صالح دراسة لسانیة نصیة روایة م

+ 21*30؛ . ص68-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. یاسمینة منصوري؛ حمیدة بولعراوي
.قرص مضغوط

80031111ك .م.د.ر

800/311/1

یحي سلمى .1406
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لیة دیوان اللھب المقدس أنموذجا المنصوبات دراسة دال
قرص + 21*30؛ . ص90- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. یحي سلمى / اللغة واألدب العربي 

.مضغوط 
800159411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1594/1
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یخلف إیمان .1407
مذكرة ] : نص مطبوع) [أنموذجا - الطور الرابع متوسط (تعلیم اللغة العربیة بنظام الوحدة في المرحلة المتوسطة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. یخلف إیمان / مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800133911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -لیسانس

800/1339/1

یعقوب ھاجر .1408
مذكرة مقدمة ] : نص مطبوع[دراسة تحلیلیة لمحتوى النصوص األدبیة في الطور الثانوي شعبة آداب وفلسفة 

. ص79-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. یعقوب ھاجر / لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.رص مضغوط ق+ 21*30؛ 

800160811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -لیسانس

800/1608/1

یمونة جواد.1409
فطیمة / مذكرة لنیل شھادة لیسانس ] : نص مطبوع" [سورة غافر " األسلوب الخبري في القرأن الكریم بالغیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . یمونة جواد؛ شنتي
80034011ك .م.د.ر

800/340/1

یمینة بن صالح.1410
یمینة بن ؛ مریم بن مسیعود] / نص مطبوع[-نموذجا-خطاب المحكي في روایة سیدة المقام لواسیني األعرج

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92- . 2011، المركز الجامعي میلة: میلة الجزائر -. صالح
8008211ك .م.د.ر

800/82/1/1

یمینة مرغید .1411
-. نجاة جزار ، یمینة مرغید ] / نص مطبوع[الفرق بین الحال والتمییز في النحو العربي بین القدماء والمحدثین 

.19*27؛ ص .77-. 2011، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80016011ك .م.د.ر

800/160/1/1

یوسف لطرش.1412
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دراسة موضوعیة فنیة "طار قوم "عر ابن الرومي قصیدة ھجاء المجتمع في ش

؛ . ص91-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. یوسف لطرش؛ زین الدین غوالمي/ شھادة لیسانس 
.قرص مضغوط+ 21*30

80038311ك .م.د.ر

800/383/1



1

طیان نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرید البرغوتي "طال الشتات"الداللة التركیبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ ص 42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، طیان نزیھة/ العربي 
.مضغوط
800228911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2289/1

إبتسام یخلف
] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة-تدریس مھارات التواصل واستراتیجیاتھا التعلیمیة لدى تالمذة السنة االولى إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، إبتسام یخلف/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص105-. 2019، میلة

800253111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2531/1

أحریش رانیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-اإلشاریات المسرحیة في روایة بین الجنةوالجنون لعالوة كوسة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، أحریش رانیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

800244311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2443/1

أحالم شرافة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمد االمین سعیدي " أنا یا أنت" البنیات االسلوبیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( موالي كاملة، م شرافةأحال/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800246911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2469/1

الذیب خولة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لیاسمینة خضرا "خرفان المولى" بناء الشخصیات في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، الذیب خولة/ العربي 
.مضغوط
800241211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2412/1

الشلي یمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الروابط اللفظیة في الحدیث القدسي في ضوء نظریة النظم للجرجاني 

+ 21*30؛ . ص87-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، الشلي یمینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800259211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس
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طیان نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرید البرغوتي "طال الشتات"الداللة التركیبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ ص 42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، طیان نزیھة/ العربي 
.مضغوط
800228911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2289/1

إبتسام یخلف
] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة-تدریس مھارات التواصل واستراتیجیاتھا التعلیمیة لدى تالمذة السنة االولى إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، إبتسام یخلف/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص105-. 2019، میلة

800253111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2531/1

أحریش رانیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-اإلشاریات المسرحیة في روایة بین الجنةوالجنون لعالوة كوسة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، أحریش رانیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

800244311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2443/1

أحالم شرافة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمد االمین سعیدي " أنا یا أنت" البنیات االسلوبیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( موالي كاملة، م شرافةأحال/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800246911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2469/1

الذیب خولة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لیاسمینة خضرا "خرفان المولى" بناء الشخصیات في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، الذیب خولة/ العربي 
.مضغوط
800241211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2412/1

الشلي یمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الروابط اللفظیة في الحدیث القدسي في ضوء نظریة النظم للجرجاني 

+ 21*30؛ . ص87-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، الشلي یمینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800259211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس
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طیان نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرید البرغوتي "طال الشتات"الداللة التركیبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ ص 42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، طیان نزیھة/ العربي 
.مضغوط
800228911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2289/1

إبتسام یخلف
] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة-تدریس مھارات التواصل واستراتیجیاتھا التعلیمیة لدى تالمذة السنة االولى إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، إبتسام یخلف/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص105-. 2019، میلة

800253111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2531/1

أحریش رانیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-اإلشاریات المسرحیة في روایة بین الجنةوالجنون لعالوة كوسة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، أحریش رانیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

800244311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2443/1

أحالم شرافة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمد االمین سعیدي " أنا یا أنت" البنیات االسلوبیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( موالي كاملة، م شرافةأحال/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط 

800246911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2469/1

الذیب خولة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لیاسمینة خضرا "خرفان المولى" بناء الشخصیات في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، الذیب خولة/ العربي 
.مضغوط
800241211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2412/1

الشلي یمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الروابط اللفظیة في الحدیث القدسي في ضوء نظریة النظم للجرجاني 

+ 21*30؛ . ص87-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، الشلي یمینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800259211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس
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800/2592/1

الصید ھاجر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة الجملة النحویة في الطور الثاني من التعلیم االبتدائي السنة الرابعة والخامسة أنمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). فامشر(قبایلي عبد الغاني ، الصید ھاجر/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2019

800253911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2539/1

العایب حیاة
العایب / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[العالقات الداللیة في معجم محیط المحیط 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، حیاة
800258511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2585/1

یب لبنىالعا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعفاف فنوح -السبت لي ال أحد-تجلیات االنزیاح الداللي في قصیدة

+ 21*30؛ . ص38-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، العایب لبنى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2319/1

العشي یسرا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنزار قباني "سرقوا منا الزمان العربي " مقاربة أسلوبیة في قصیدة

قرص + 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، العشي یسرا/ واالدب العربي 
.مضغوط
800258611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2586/1

العمري أحالم
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المقامة الشتویة أنمودجا -الطباق والمقابلة في مقامات الحریري

+ 21*30؛ . ص49-. 2019، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا( لماني وھیبة، العمري أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800250411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2504/1

اھراو جھاد
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في عینیة لقیط بن یعمر اإلیادي 

2

800/2592/1

الصید ھاجر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة الجملة النحویة في الطور الثاني من التعلیم االبتدائي السنة الرابعة والخامسة أنمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). فامشر(قبایلي عبد الغاني ، الصید ھاجر/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2019

800253911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2539/1

العایب حیاة
العایب / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[العالقات الداللیة في معجم محیط المحیط 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، حیاة
800258511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2585/1

یب لبنىالعا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعفاف فنوح -السبت لي ال أحد-تجلیات االنزیاح الداللي في قصیدة

+ 21*30؛ . ص38-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، العایب لبنى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2319/1

العشي یسرا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنزار قباني "سرقوا منا الزمان العربي " مقاربة أسلوبیة في قصیدة

قرص + 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، العشي یسرا/ واالدب العربي 
.مضغوط
800258611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2586/1

العمري أحالم
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المقامة الشتویة أنمودجا -الطباق والمقابلة في مقامات الحریري

+ 21*30؛ . ص49-. 2019، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا( لماني وھیبة، العمري أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800250411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2504/1

اھراو جھاد
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في عینیة لقیط بن یعمر اإلیادي 
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800/2592/1

الصید ھاجر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[تعلیمیة الجملة النحویة في الطور الثاني من التعلیم االبتدائي السنة الرابعة والخامسة أنمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). فامشر(قبایلي عبد الغاني ، الصید ھاجر/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2019

800253911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2539/1

العایب حیاة
العایب / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[العالقات الداللیة في معجم محیط المحیط 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، حیاة
800258511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2585/1

یب لبنىالعا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعفاف فنوح -السبت لي ال أحد-تجلیات االنزیاح الداللي في قصیدة

+ 21*30؛ . ص38-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، العایب لبنى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2319/1

العشي یسرا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنزار قباني "سرقوا منا الزمان العربي " مقاربة أسلوبیة في قصیدة

قرص + 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، العشي یسرا/ واالدب العربي 
.مضغوط
800258611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2586/1

العمري أحالم
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المقامة الشتویة أنمودجا -الطباق والمقابلة في مقامات الحریري

+ 21*30؛ . ص49-. 2019، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا( لماني وھیبة، العمري أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800250411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2504/1

اھراو جھاد
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في عینیة لقیط بن یعمر اإلیادي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 43- . 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(بوزیدي سلیم ، اھراو جھاد
800228811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2288/1

بارة امال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-قراءة وصفیة تحلیلیة- 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بارة امال/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

800259311ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2593/1

باز سمیة 
نص [أسالیب تدریس مادة النحو العربي لطلبة السنة االولى لیسانس قسم اللغة واالدب العربي المركز الجامعي میلة 

مركز ال: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، باز سمیة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، الجامعي میلة

800254011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2540/1

بخي حنان 
اللیسانیات التطبیقیة لصالح / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة تحلیلیة -بلعید

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، بخي حنان 
800245111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2451/1

بخي دنیا 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- السنة الرابعة أنمودجا-محتوى القواعد ودوره في تنمیة الملكة اللغویة في المدرسة االبتدائیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بخي دنیا / شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67

800258711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -یسانسل

800/2587/1

بدرون أمیرة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لبشیر مفتي " دمیة النار"داللة المكان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، بدرون أمیرة
800240811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2408/1

3

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 43- . 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(بوزیدي سلیم ، اھراو جھاد
800228811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2288/1

بارة امال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-قراءة وصفیة تحلیلیة- 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بارة امال/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

800259311ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2593/1

باز سمیة 
نص [أسالیب تدریس مادة النحو العربي لطلبة السنة االولى لیسانس قسم اللغة واالدب العربي المركز الجامعي میلة 

مركز ال: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، باز سمیة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، الجامعي میلة

800254011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2540/1

بخي حنان 
اللیسانیات التطبیقیة لصالح / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة تحلیلیة -بلعید

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، بخي حنان 
800245111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2451/1

بخي دنیا 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- السنة الرابعة أنمودجا-محتوى القواعد ودوره في تنمیة الملكة اللغویة في المدرسة االبتدائیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بخي دنیا / شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67

800258711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -یسانسل

800/2587/1

بدرون أمیرة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لبشیر مفتي " دمیة النار"داللة المكان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، بدرون أمیرة
800240811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2408/1
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 43- . 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(بوزیدي سلیم ، اھراو جھاد
800228811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2288/1

بارة امال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-قراءة وصفیة تحلیلیة- 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بارة امال/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

800259311ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2593/1

باز سمیة 
نص [أسالیب تدریس مادة النحو العربي لطلبة السنة االولى لیسانس قسم اللغة واالدب العربي المركز الجامعي میلة 

مركز ال: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، باز سمیة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، الجامعي میلة

800254011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2540/1

بخي حنان 
اللیسانیات التطبیقیة لصالح / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة تحلیلیة -بلعید

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، بخي حنان 
800245111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2451/1

بخي دنیا 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- السنة الرابعة أنمودجا-محتوى القواعد ودوره في تنمیة الملكة اللغویة في المدرسة االبتدائیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بخي دنیا / شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67

800258711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -یسانسل

800/2587/1

بدرون أمیرة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لبشیر مفتي " دمیة النار"داللة المكان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، بدرون أمیرة
800240811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2408/1
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براھمة سلیمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیانس في اللغة ] : نص مطبوع[لبدیع الزمان الھمداني " المقامة البغدادیة"الملمح الكاركاتیري في 

+ 21*30؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، براھمة سلیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2295/1

برباش فطیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ألبو القاسم سعد هللا دراسة في الخصائص والمضامین " ثأر وحب" دیوان

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، برباش فطیمة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30

800241711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2417/1

برباش ھاجر
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لبشیؤ مفتي "خرائط لشھوة اللیل"األسالیب السردیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سلیوة حمیدة، برباش ھاجر/ العربي 
.مضغوط
800232211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2322/1

بركات رحمة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اساتدة قسم اللغة العربیة جامعة میلة عینة -التحضیر وأھدافھ التعلیمیة 

+ 21*30؛ . ص60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بركات رحمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2545/1

بریكة التوفیق
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[السنة الثانیة متوسط أنمودجا -طریقة التلقین وأثرھا في العملیة التعلیمیة 

21*30؛ . ص56-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، بریكة التوفیق/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800243811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2438/1

بریكة ریمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [الشئ معي اال معطفي"البنیة السردیة في المجموعة القصصیة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بریكة ریمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2343/1
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براھمة سلیمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیانس في اللغة ] : نص مطبوع[لبدیع الزمان الھمداني " المقامة البغدادیة"الملمح الكاركاتیري في 

+ 21*30؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، براھمة سلیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2295/1

برباش فطیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ألبو القاسم سعد هللا دراسة في الخصائص والمضامین " ثأر وحب" دیوان

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، برباش فطیمة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30

800241711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2417/1

برباش ھاجر
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لبشیؤ مفتي "خرائط لشھوة اللیل"األسالیب السردیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سلیوة حمیدة، برباش ھاجر/ العربي 
.مضغوط
800232211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2322/1

بركات رحمة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اساتدة قسم اللغة العربیة جامعة میلة عینة -التحضیر وأھدافھ التعلیمیة 

+ 21*30؛ . ص60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بركات رحمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2545/1

بریكة التوفیق
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[السنة الثانیة متوسط أنمودجا -طریقة التلقین وأثرھا في العملیة التعلیمیة 

21*30؛ . ص56-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، بریكة التوفیق/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800243811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2438/1

بریكة ریمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [الشئ معي اال معطفي"البنیة السردیة في المجموعة القصصیة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بریكة ریمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2343/1

4

براھمة سلیمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیانس في اللغة ] : نص مطبوع[لبدیع الزمان الھمداني " المقامة البغدادیة"الملمح الكاركاتیري في 

+ 21*30؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، براھمة سلیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2295/1

برباش فطیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ألبو القاسم سعد هللا دراسة في الخصائص والمضامین " ثأر وحب" دیوان

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، برباش فطیمة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30

800241711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2417/1

برباش ھاجر
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لبشیؤ مفتي "خرائط لشھوة اللیل"األسالیب السردیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سلیوة حمیدة، برباش ھاجر/ العربي 
.مضغوط
800232211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2322/1

بركات رحمة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[اساتدة قسم اللغة العربیة جامعة میلة عینة -التحضیر وأھدافھ التعلیمیة 

+ 21*30؛ . ص60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بركات رحمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2545/1

بریكة التوفیق
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[السنة الثانیة متوسط أنمودجا -طریقة التلقین وأثرھا في العملیة التعلیمیة 

21*30؛ . ص56-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، بریكة التوفیق/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800243811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2438/1

بریكة ریمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [الشئ معي اال معطفي"البنیة السردیة في المجموعة القصصیة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بریكة ریمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2343/1
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بریكة سارة
بریكة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لحنان فرفور "لو"العتبات الشعریة في دیوان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( ور لطیفة قر، سارة
800233411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2334/1

بزاز حنان 
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع. [لجبران خلیل جبران" إرم ذات العماد"الصراع الدرامي في مسرحیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بزاز حنان / أدب عربي : شھادةا لیسانس تخصص
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58

800227511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2275/1

بوحلوفة حیاة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-تحلیل أسلوبي-قصیدة مدیح من أھوى لمحمد عمران 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوحلوفة حیاة/ العربي 
.مضغوط
800251811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2518/1

بعزیز منیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع) [التحضیري نمودجا( تعلیمیة نطق الصوت عند الطفل في المدرسة االبتدائیة

21*30؛ . ص77-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، بعزیز منیرة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800245011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2450/1

بعوش شیماء
بعوش / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الحجاج في كتاب مجمع األمثال للمیداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، شیماء
800237711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2377/1

بعوش غالیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تجلیات الھویة في روایة موسم الھجرة الى الشمال 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . فامشر(ھبال خیر الدین ، بعوش غالیة
800233611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2336/1

5

بریكة سارة
بریكة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لحنان فرفور "لو"العتبات الشعریة في دیوان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( ور لطیفة قر، سارة
800233411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2334/1

بزاز حنان 
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع. [لجبران خلیل جبران" إرم ذات العماد"الصراع الدرامي في مسرحیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بزاز حنان / أدب عربي : شھادةا لیسانس تخصص
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58

800227511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2275/1

بوحلوفة حیاة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-تحلیل أسلوبي-قصیدة مدیح من أھوى لمحمد عمران 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوحلوفة حیاة/ العربي 
.مضغوط
800251811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2518/1

بعزیز منیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع) [التحضیري نمودجا( تعلیمیة نطق الصوت عند الطفل في المدرسة االبتدائیة

21*30؛ . ص77-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، بعزیز منیرة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800245011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2450/1

بعوش شیماء
بعوش / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الحجاج في كتاب مجمع األمثال للمیداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، شیماء
800237711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2377/1

بعوش غالیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تجلیات الھویة في روایة موسم الھجرة الى الشمال 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . فامشر(ھبال خیر الدین ، بعوش غالیة
800233611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2336/1

5

بریكة سارة
بریكة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لحنان فرفور "لو"العتبات الشعریة في دیوان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( ور لطیفة قر، سارة
800233411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2334/1

بزاز حنان 
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع. [لجبران خلیل جبران" إرم ذات العماد"الصراع الدرامي في مسرحیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بزاز حنان / أدب عربي : شھادةا لیسانس تخصص
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58

800227511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2275/1

بوحلوفة حیاة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-تحلیل أسلوبي-قصیدة مدیح من أھوى لمحمد عمران 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوحلوفة حیاة/ العربي 
.مضغوط
800251811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2518/1

بعزیز منیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع) [التحضیري نمودجا( تعلیمیة نطق الصوت عند الطفل في المدرسة االبتدائیة

21*30؛ . ص77-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، بعزیز منیرة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800245011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2450/1

بعوش شیماء
بعوش / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الحجاج في كتاب مجمع األمثال للمیداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، شیماء
800237711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2377/1

بعوش غالیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تجلیات الھویة في روایة موسم الھجرة الى الشمال 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . فامشر(ھبال خیر الدین ، بعوش غالیة
800233611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2336/1
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بعیطش نورة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المحتوى النحوي ومدى تحقیقھ لألھداف التعلیمیة السنة الرابعة متوسط انمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بعیطش نورة/ ة واالدب العربي اللیسانس في اللغ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80

800257811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2578/1

بلحربي بسمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرزاق بقطاش " دم الغزال"بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص66- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، بلحربي بسمة/ العربي 
.مضغوط
800234911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2349/1

بلحناش فاطمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[وظائفیة المقال النقدي األدبي في الصحافة جریدة الخبر نمودجا 

+ 21*30؛ . ص55-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، بلحناش فاطمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800235211ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-لیسانس

800/2352/1

بلخلفة ضیاء الدین
مذكرة ] : نص مطبوع[أنمودجا * القرد والغیلم*دالالت الشخصیة الرمزیة في روایة كلیلة ودمنة بین الوجھ والقناع قصة 

المركز الجامعي : میلة -).مشرفا(بوسكایة شھرزاد، بلخلفة ضیاء الدین/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2019، میلة

800231611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2316/1

بلخن أسماء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-سلیم مزھود-سیمیائیات العتبات في دیوان عطر المحبة لألستاد 

+ 21*30؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بلخن أسماء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2318/1

بلخیر الھام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة ثانیة نمودجا-أمراض الكالم وأثرھا في تعلیمیة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

.2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بلخیر الھام/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-

800246411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2464/1

6

بعیطش نورة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المحتوى النحوي ومدى تحقیقھ لألھداف التعلیمیة السنة الرابعة متوسط انمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بعیطش نورة/ ة واالدب العربي اللیسانس في اللغ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80

800257811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2578/1

بلحربي بسمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرزاق بقطاش " دم الغزال"بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص66- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، بلحربي بسمة/ العربي 
.مضغوط
800234911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2349/1

بلحناش فاطمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[وظائفیة المقال النقدي األدبي في الصحافة جریدة الخبر نمودجا 

+ 21*30؛ . ص55-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، بلحناش فاطمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800235211ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-لیسانس

800/2352/1

بلخلفة ضیاء الدین
مذكرة ] : نص مطبوع[أنمودجا * القرد والغیلم*دالالت الشخصیة الرمزیة في روایة كلیلة ودمنة بین الوجھ والقناع قصة 

المركز الجامعي : میلة -).مشرفا(بوسكایة شھرزاد، بلخلفة ضیاء الدین/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2019، میلة

800231611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2316/1

بلخن أسماء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-سلیم مزھود-سیمیائیات العتبات في دیوان عطر المحبة لألستاد 

+ 21*30؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بلخن أسماء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2318/1

بلخیر الھام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة ثانیة نمودجا-أمراض الكالم وأثرھا في تعلیمیة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

.2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بلخیر الھام/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-

800246411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2464/1

6

بعیطش نورة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المحتوى النحوي ومدى تحقیقھ لألھداف التعلیمیة السنة الرابعة متوسط انمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بعیطش نورة/ ة واالدب العربي اللیسانس في اللغ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80

800257811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2578/1

بلحربي بسمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرزاق بقطاش " دم الغزال"بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص66- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، بلحربي بسمة/ العربي 
.مضغوط
800234911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2349/1

بلحناش فاطمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[وظائفیة المقال النقدي األدبي في الصحافة جریدة الخبر نمودجا 

+ 21*30؛ . ص55-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، بلحناش فاطمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800235211ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-لیسانس

800/2352/1

بلخلفة ضیاء الدین
مذكرة ] : نص مطبوع[أنمودجا * القرد والغیلم*دالالت الشخصیة الرمزیة في روایة كلیلة ودمنة بین الوجھ والقناع قصة 

المركز الجامعي : میلة -).مشرفا(بوسكایة شھرزاد، بلخلفة ضیاء الدین/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-. 2019، میلة

800231611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2316/1

بلخن أسماء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-سلیم مزھود-سیمیائیات العتبات في دیوان عطر المحبة لألستاد 

+ 21*30؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بلخن أسماء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2318/1

بلخیر الھام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة ثانیة نمودجا-أمراض الكالم وأثرھا في تعلیمیة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

.2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بلخیر الھام/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-

800246411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2464/1
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بلخیري جمیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-انمودجا-لعز الدین جالوجي "روایة حائط المبكى"القومیة في الروایة 

؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ي قبایلي عبد الغان، بلخیري جمیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800241511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2415/1

بلطوم إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- مقاربة نحویة-ألبي فراس الحمداني "أراك عصي الدمع"أنواع الجمل في قصیدة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بلطوم إیمان/ اللغة واالدب العربي اللیسانس في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800239511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2395/1

بلعصام إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[المفاھیم النحویة في السنة الرابعة متوسط دراسة تقویمیة 

قرص + 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، بلعصام إیمان/ العربي 
.مضغوط
800253411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2534/1

بلعقون أمال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا " ترانیم في حضرة القبح لبشیر خلف" البنیة السردیة في القصة القصیرة جدا

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، بلعقون أمال/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

800240011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2400/1

بلعقون نصیرة 
/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[سجنیات المعتمد بن عباد دراسة في الحقول الداللیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوحالة طارق ، بلعقون نصیرة 
800230911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2309/1

بلعیدي نبیلة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا- جمالیات التناص االسطوري في شعر محمود درویشدیوان الجداریة واأرى ما أرید

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لةبلعیدي نبی/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92

800231211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2312/1

7

بلخیري جمیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-انمودجا-لعز الدین جالوجي "روایة حائط المبكى"القومیة في الروایة 

؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ي قبایلي عبد الغان، بلخیري جمیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800241511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2415/1

بلطوم إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- مقاربة نحویة-ألبي فراس الحمداني "أراك عصي الدمع"أنواع الجمل في قصیدة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بلطوم إیمان/ اللغة واالدب العربي اللیسانس في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800239511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2395/1

بلعصام إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[المفاھیم النحویة في السنة الرابعة متوسط دراسة تقویمیة 

قرص + 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، بلعصام إیمان/ العربي 
.مضغوط
800253411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2534/1

بلعقون أمال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا " ترانیم في حضرة القبح لبشیر خلف" البنیة السردیة في القصة القصیرة جدا

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، بلعقون أمال/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

800240011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2400/1

بلعقون نصیرة 
/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[سجنیات المعتمد بن عباد دراسة في الحقول الداللیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوحالة طارق ، بلعقون نصیرة 
800230911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2309/1

بلعیدي نبیلة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا- جمالیات التناص االسطوري في شعر محمود درویشدیوان الجداریة واأرى ما أرید

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لةبلعیدي نبی/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92

800231211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2312/1

7

بلخیري جمیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-انمودجا-لعز الدین جالوجي "روایة حائط المبكى"القومیة في الروایة 

؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ي قبایلي عبد الغان، بلخیري جمیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800241511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2415/1

بلطوم إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- مقاربة نحویة-ألبي فراس الحمداني "أراك عصي الدمع"أنواع الجمل في قصیدة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بلطوم إیمان/ اللغة واالدب العربي اللیسانس في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800239511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2395/1

بلعصام إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[المفاھیم النحویة في السنة الرابعة متوسط دراسة تقویمیة 

قرص + 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، بلعصام إیمان/ العربي 
.مضغوط
800253411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2534/1

بلعقون أمال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا " ترانیم في حضرة القبح لبشیر خلف" البنیة السردیة في القصة القصیرة جدا

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، بلعقون أمال/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

800240011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2400/1

بلعقون نصیرة 
/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[سجنیات المعتمد بن عباد دراسة في الحقول الداللیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوحالة طارق ، بلعقون نصیرة 
800230911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2309/1

بلعیدي نبیلة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا- جمالیات التناص االسطوري في شعر محمود درویشدیوان الجداریة واأرى ما أرید

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لةبلعیدي نبی/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92

800231211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2312/1
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بلغرز بادیة
بلغرز / ربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب الع] : نص مطبوع[لوحید المي "نوة"البنیة الزمكانیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بادیة
800240311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2403/1

بلقمري سلمى
] نص مطبوع[-میلة انموجا-یة أثر السیاق اللغوي في تعلیمیة اللغة العربیة لتالمیذ الرابعة متوسط في ضوء المقاربة النص

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بلقمري سلمى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، میلة

800245311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2453/1

بلمأمون ریان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أدب الطفل عند أحمد شوقي دراسة فنیة موضوعاتیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بلمأمون ریان/ 
800234411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2344/1

بلھدري ربیعة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-لسمیر قسیمي انمودجا - الطابوھات في الروایة الجزائریة روایة حب في خریف مائل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، بلھدري ربیعة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص75

800230011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2300/1

بلوصیف فاطیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " قاتل حمزة"جمالیة المكان في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص60- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، بلوصیف فاطیمة/ العربي 
.مضغوط
800238911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2389/1

بلوط منیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعبد القادر مھداوي " باب السبت"بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص64- . 2019، المركز الجامعي میلة: یلة م-). مشرفا(نوادریة كریمة ، بلوط منیرة/ العربي 
.مضغوط
800260611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2606/1

8

بلغرز بادیة
بلغرز / ربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب الع] : نص مطبوع[لوحید المي "نوة"البنیة الزمكانیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بادیة
800240311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2403/1

بلقمري سلمى
] نص مطبوع[-میلة انموجا-یة أثر السیاق اللغوي في تعلیمیة اللغة العربیة لتالمیذ الرابعة متوسط في ضوء المقاربة النص

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بلقمري سلمى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، میلة

800245311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2453/1

بلمأمون ریان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أدب الطفل عند أحمد شوقي دراسة فنیة موضوعاتیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بلمأمون ریان/ 
800234411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2344/1

بلھدري ربیعة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-لسمیر قسیمي انمودجا - الطابوھات في الروایة الجزائریة روایة حب في خریف مائل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، بلھدري ربیعة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص75

800230011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2300/1

بلوصیف فاطیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " قاتل حمزة"جمالیة المكان في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص60- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، بلوصیف فاطیمة/ العربي 
.مضغوط
800238911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2389/1

بلوط منیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعبد القادر مھداوي " باب السبت"بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص64- . 2019، المركز الجامعي میلة: یلة م-). مشرفا(نوادریة كریمة ، بلوط منیرة/ العربي 
.مضغوط
800260611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2606/1

8

بلغرز بادیة
بلغرز / ربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب الع] : نص مطبوع[لوحید المي "نوة"البنیة الزمكانیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بادیة
800240311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2403/1

بلقمري سلمى
] نص مطبوع[-میلة انموجا-یة أثر السیاق اللغوي في تعلیمیة اللغة العربیة لتالمیذ الرابعة متوسط في ضوء المقاربة النص

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بلقمري سلمى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، میلة

800245311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2453/1

بلمأمون ریان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أدب الطفل عند أحمد شوقي دراسة فنیة موضوعاتیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بلمأمون ریان/ 
800234411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2344/1

بلھدري ربیعة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-لسمیر قسیمي انمودجا - الطابوھات في الروایة الجزائریة روایة حب في خریف مائل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، بلھدري ربیعة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص75

800230011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2300/1

بلوصیف فاطیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " قاتل حمزة"جمالیة المكان في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص60- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، بلوصیف فاطیمة/ العربي 
.مضغوط
800238911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2389/1

بلوط منیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعبد القادر مھداوي " باب السبت"بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص64- . 2019، المركز الجامعي میلة: یلة م-). مشرفا(نوادریة كریمة ، بلوط منیرة/ العربي 
.مضغوط
800260611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2606/1
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بلیمان ریمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة-"قذى بعینیك أم بالعین عوار" الصورة الكنائیة في روایة الخنساء

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، بلیمان ریمة/ دب العربي اللیسانس في اللغة واال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86

800232611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2326/1

بن بجعیط سالف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : بوعنص مط[لعبد الرحمان بوزربة " وشایات ناي"الحس المأساوي وتجلیاتھ في دیوان 

؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بن بجعیط سالف/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800238811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2388/1

بن براھم الشیماء
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[في القفص لیوسف القعید دراسة سوسیو نصیة "افعة البلبلمر"البحث عن الخالص في روایة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بن براھم الشیماء/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-

800240911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2409/1

بن جدو سلوى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الیات انتقال الطفل من االسرة الى المدرسة مشكالت واقتراحات 

+ 21*30؛ . ص68- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، بن جدو سلوى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800258111ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -لیسانس

800/2581/1

بن حمادة بشرى
] : نص مطبوع" [دراسة مقارنة بین كتب الجیل االول والجیل الثاني" بناء االسئلة ودورھا في انجاح العملیة التعلیمیة

المركز : میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بن حمادة بشرى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص146-. 2019، الجامعي میلة

800248711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2487/1

بن حمیدة سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-دیوان حبات ومحبات لمنصف المزغني 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بشیري عمار ، بن حمیدة سمیة / العربي 
.مضغوط
800255311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2553/1

9

بلیمان ریمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة-"قذى بعینیك أم بالعین عوار" الصورة الكنائیة في روایة الخنساء

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، بلیمان ریمة/ دب العربي اللیسانس في اللغة واال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86

800232611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2326/1

بن بجعیط سالف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : بوعنص مط[لعبد الرحمان بوزربة " وشایات ناي"الحس المأساوي وتجلیاتھ في دیوان 

؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بن بجعیط سالف/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800238811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2388/1

بن براھم الشیماء
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[في القفص لیوسف القعید دراسة سوسیو نصیة "افعة البلبلمر"البحث عن الخالص في روایة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بن براھم الشیماء/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-

800240911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2409/1

بن جدو سلوى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الیات انتقال الطفل من االسرة الى المدرسة مشكالت واقتراحات 

+ 21*30؛ . ص68- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، بن جدو سلوى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800258111ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -لیسانس

800/2581/1

بن حمادة بشرى
] : نص مطبوع" [دراسة مقارنة بین كتب الجیل االول والجیل الثاني" بناء االسئلة ودورھا في انجاح العملیة التعلیمیة

المركز : میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بن حمادة بشرى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص146-. 2019، الجامعي میلة

800248711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2487/1

بن حمیدة سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-دیوان حبات ومحبات لمنصف المزغني 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بشیري عمار ، بن حمیدة سمیة / العربي 
.مضغوط
800255311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2553/1
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بلیمان ریمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة-"قذى بعینیك أم بالعین عوار" الصورة الكنائیة في روایة الخنساء

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، بلیمان ریمة/ دب العربي اللیسانس في اللغة واال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86

800232611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2326/1

بن بجعیط سالف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : بوعنص مط[لعبد الرحمان بوزربة " وشایات ناي"الحس المأساوي وتجلیاتھ في دیوان 

؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بن بجعیط سالف/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800238811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2388/1

بن براھم الشیماء
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[في القفص لیوسف القعید دراسة سوسیو نصیة "افعة البلبلمر"البحث عن الخالص في روایة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بن براھم الشیماء/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص36-

800240911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2409/1

بن جدو سلوى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الیات انتقال الطفل من االسرة الى المدرسة مشكالت واقتراحات 

+ 21*30؛ . ص68- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، بن جدو سلوى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800258111ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -لیسانس

800/2581/1

بن حمادة بشرى
] : نص مطبوع" [دراسة مقارنة بین كتب الجیل االول والجیل الثاني" بناء االسئلة ودورھا في انجاح العملیة التعلیمیة

المركز : میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، بن حمادة بشرى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص146-. 2019، الجامعي میلة

800248711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2487/1

بن حمیدة سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-دیوان حبات ومحبات لمنصف المزغني 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بشیري عمار ، بن حمیدة سمیة / العربي 
.مضغوط
800255311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2553/1
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بن حومر بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-لبشار بن برد- بنیة االسلوب في قصیدة لیل تھاوى كواكبھ 

قرص + 21*30؛ 60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بن حومر بشرى/ العربي 
.مضغوط
800229811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2298/1

بن دالي حسین ریان
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نمادج مختارة-دالالت الصیغ الفعلیة المزیدة في شعر احمد مطر 

؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بن دالي حسین ریان/ واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30

800251011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2510/1

بن زھرة فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الترجمة ودورھا في تعلیم اللغة الثانیة لدى معلمي السنة الثالثة ابتدائي 

؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ).مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة فاطمة الزھراء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2559/1

بن سلیمان فادیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[أثر الكتابة الحائطیة في تعزیز معارف المتعلم في المدرسة االبتدائیة 

21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن سلیمان فادیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800248311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2483/1

بن شوشان لیندة
مذكرة ] : نص مطبوع[الطریقة التعاونیة ودورھا في تعلم اللغة العربیة في ضوء كتب الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي 

ركز الجامعي الم: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بن شوشان لیندة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2019، میلة

800260011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2600/1

بن طاجین مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في نونیة المثقّب العبدي 

؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، مریم بن طاجین/ تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800227811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2278/1
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بن حومر بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-لبشار بن برد- بنیة االسلوب في قصیدة لیل تھاوى كواكبھ 

قرص + 21*30؛ 60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بن حومر بشرى/ العربي 
.مضغوط
800229811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2298/1

بن دالي حسین ریان
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نمادج مختارة-دالالت الصیغ الفعلیة المزیدة في شعر احمد مطر 

؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بن دالي حسین ریان/ واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30

800251011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2510/1

بن زھرة فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الترجمة ودورھا في تعلیم اللغة الثانیة لدى معلمي السنة الثالثة ابتدائي 

؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ).مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة فاطمة الزھراء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2559/1

بن سلیمان فادیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[أثر الكتابة الحائطیة في تعزیز معارف المتعلم في المدرسة االبتدائیة 

21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن سلیمان فادیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800248311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2483/1

بن شوشان لیندة
مذكرة ] : نص مطبوع[الطریقة التعاونیة ودورھا في تعلم اللغة العربیة في ضوء كتب الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي 

ركز الجامعي الم: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بن شوشان لیندة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2019، میلة

800260011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2600/1

بن طاجین مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في نونیة المثقّب العبدي 

؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، مریم بن طاجین/ تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800227811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2278/1
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بن حومر بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-لبشار بن برد- بنیة االسلوب في قصیدة لیل تھاوى كواكبھ 

قرص + 21*30؛ 60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بن حومر بشرى/ العربي 
.مضغوط
800229811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2298/1

بن دالي حسین ریان
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نمادج مختارة-دالالت الصیغ الفعلیة المزیدة في شعر احمد مطر 

؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بن دالي حسین ریان/ واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30

800251011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2510/1

بن زھرة فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الترجمة ودورھا في تعلیم اللغة الثانیة لدى معلمي السنة الثالثة ابتدائي 

؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ).مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة فاطمة الزھراء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2559/1

بن سلیمان فادیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[أثر الكتابة الحائطیة في تعزیز معارف المتعلم في المدرسة االبتدائیة 

21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن سلیمان فادیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800248311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2483/1

بن شوشان لیندة
مذكرة ] : نص مطبوع[الطریقة التعاونیة ودورھا في تعلم اللغة العربیة في ضوء كتب الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي 

ركز الجامعي الم: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بن شوشان لیندة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2019، میلة

800260011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2600/1

بن طاجین مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في نونیة المثقّب العبدي 

؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، مریم بن طاجین/ تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30

800227811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2278/1
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بن طاق أسماء
كرة لنیل شھادة مذ] : نص مطبوع" [اللیسانیات واللغة العربیة"أسلوب االشتغال عند عبد القادر فاسي الفھري في كتابھ 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، بن طاق أسماء/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص38

800247211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2472/1

بن عبد القادر إبتسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-ن زھیرلبھاء الدی" قلب محمل بالمحبة"قصیدة

؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بن عبد القادر إبتسام/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2491/1

صبرینةبن عبید
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مالمح شخصیة ابن سھل األندلسي من خالل شعره دراسة نفسیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، بن عبید صبرینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2347/1

بن لوصیف صباح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة داللیة في سورة االعلى-المقصور في القران الكریم 

+ 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بن لوصیف صباح/ العربي 
.قرص مضغوط

800259711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2597/1

بن لوصیف نھاد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الخامسة إبتدائي نمودجا -الطرائق التعلیمیة الحدیثة ودورھا في اكتساب الملكة اللغویة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). شرفام(مھناوي عبد الباقي، بن لوصیف نھاد/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2019

800256511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2565/1

بن مبارك حنان 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیني االعرج " سیرة المنتھى" المكون العرفاني في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن مبارك حنان / العربي
800238011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2380/1

11

بن طاق أسماء
كرة لنیل شھادة مذ] : نص مطبوع" [اللیسانیات واللغة العربیة"أسلوب االشتغال عند عبد القادر فاسي الفھري في كتابھ 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، بن طاق أسماء/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص38

800247211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2472/1

بن عبد القادر إبتسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-ن زھیرلبھاء الدی" قلب محمل بالمحبة"قصیدة

؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بن عبد القادر إبتسام/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2491/1

صبرینةبن عبید
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مالمح شخصیة ابن سھل األندلسي من خالل شعره دراسة نفسیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، بن عبید صبرینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2347/1

بن لوصیف صباح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة داللیة في سورة االعلى-المقصور في القران الكریم 

+ 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بن لوصیف صباح/ العربي 
.قرص مضغوط

800259711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2597/1

بن لوصیف نھاد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الخامسة إبتدائي نمودجا -الطرائق التعلیمیة الحدیثة ودورھا في اكتساب الملكة اللغویة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). شرفام(مھناوي عبد الباقي، بن لوصیف نھاد/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2019

800256511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2565/1

بن مبارك حنان 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیني االعرج " سیرة المنتھى" المكون العرفاني في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن مبارك حنان / العربي
800238011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2380/1
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بن طاق أسماء
كرة لنیل شھادة مذ] : نص مطبوع" [اللیسانیات واللغة العربیة"أسلوب االشتغال عند عبد القادر فاسي الفھري في كتابھ 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، بن طاق أسماء/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص38

800247211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2472/1

بن عبد القادر إبتسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-ن زھیرلبھاء الدی" قلب محمل بالمحبة"قصیدة

؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بن عبد القادر إبتسام/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2491/1

صبرینةبن عبید
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[مالمح شخصیة ابن سھل األندلسي من خالل شعره دراسة نفسیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، بن عبید صبرینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2347/1

بن لوصیف صباح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة داللیة في سورة االعلى-المقصور في القران الكریم 

+ 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بن لوصیف صباح/ العربي 
.قرص مضغوط

800259711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2597/1

بن لوصیف نھاد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الخامسة إبتدائي نمودجا -الطرائق التعلیمیة الحدیثة ودورھا في اكتساب الملكة اللغویة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). شرفام(مھناوي عبد الباقي، بن لوصیف نھاد/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2019

800256511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2565/1

بن مبارك حنان 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیني االعرج " سیرة المنتھى" المكون العرفاني في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن مبارك حنان / العربي
800238011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2380/1



12

بن مناح بسمة
في مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع" [رسائل السجون نمودجا"فن الرسالة في الجزائر مرحلة ماقبل االستقالل 

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بن مناح بسمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2350/1

بن یحي نورھان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أنمودجا - الكائن الذي یشبھ المدینة لعیسى شریط-شعریة الفضاء في روایة 
؛ . ص43-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، بن یحي نورھان/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800231511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2315/1

بنور بسمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تیمة الوطن في دیوان صلوات في زمن اإلحتراق 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بنور بسمة
800237111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2371/1

بو العتروس سماح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [مرید البرغوتي"تیمة المقاومة في روایة رأیت رام هللا 

قرص + 21*30؛ ص 60- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، بو العتروس سماح/ العربي 
.مضغوط
800229111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2291/1

بوالسلة غادة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة في البنیة والداللة-" ریح یوسف لعالوة كوسة" اللغة العامیة في روایة 

-.2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، بوالسلة غادة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43

800256611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2566/1

بوالشعیر أحالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنور الدین نویجم مقاربة أسلوبیة " جموح إنھزام "قصیدة 
قرص + 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، بوالشعیر أحالم/ العربي 

.مضغوط
800236611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2366/1
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بن مناح بسمة
في مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع" [رسائل السجون نمودجا"فن الرسالة في الجزائر مرحلة ماقبل االستقالل 

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بن مناح بسمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2350/1

بن یحي نورھان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أنمودجا - الكائن الذي یشبھ المدینة لعیسى شریط-شعریة الفضاء في روایة 
؛ . ص43-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، بن یحي نورھان/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800231511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2315/1

بنور بسمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تیمة الوطن في دیوان صلوات في زمن اإلحتراق 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بنور بسمة
800237111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2371/1

بو العتروس سماح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [مرید البرغوتي"تیمة المقاومة في روایة رأیت رام هللا 

قرص + 21*30؛ ص 60- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، بو العتروس سماح/ العربي 
.مضغوط
800229111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2291/1

بوالسلة غادة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة في البنیة والداللة-" ریح یوسف لعالوة كوسة" اللغة العامیة في روایة 

-.2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، بوالسلة غادة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43

800256611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2566/1

بوالشعیر أحالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنور الدین نویجم مقاربة أسلوبیة " جموح إنھزام "قصیدة 
قرص + 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، بوالشعیر أحالم/ العربي 

.مضغوط
800236611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2366/1
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بن مناح بسمة
في مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع" [رسائل السجون نمودجا"فن الرسالة في الجزائر مرحلة ماقبل االستقالل 

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بن مناح بسمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2350/1

بن یحي نورھان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أنمودجا - الكائن الذي یشبھ المدینة لعیسى شریط-شعریة الفضاء في روایة 
؛ . ص43-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، بن یحي نورھان/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800231511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2315/1

بنور بسمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تیمة الوطن في دیوان صلوات في زمن اإلحتراق 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص33-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بنور بسمة
800237111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2371/1

بو العتروس سماح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [مرید البرغوتي"تیمة المقاومة في روایة رأیت رام هللا 

قرص + 21*30؛ ص 60- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، بو العتروس سماح/ العربي 
.مضغوط
800229111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2291/1

بوالسلة غادة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة في البنیة والداللة-" ریح یوسف لعالوة كوسة" اللغة العامیة في روایة 

-.2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، بوالسلة غادة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص43

800256611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2566/1

بوالشعیر أحالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنور الدین نویجم مقاربة أسلوبیة " جموح إنھزام "قصیدة 
قرص + 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، بوالشعیر أحالم/ العربي 

.مضغوط
800236611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2366/1
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بوالصوف أسامة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [نونیة ابن زیدون"أسلوبیة االیقاع في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، بوالصوف أسامة
.مضغوط
800247711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2477/1

بوالقرعة نعیمة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[السنة االولى انمودجا -دور أسلوب المعلم في صقل الملكة اللغویة للمتعلمین 

؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوالقرعة نعیمة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2496/1

بوالقمح إخالص
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " ریح یوسف"بنیة الخطاب السردي في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: ة میل-). مشرفا(مودع سلیمان ، بوالقمح إخالص/ العربي 
.مضغوط
800236711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2367/1

بوالكابویة صارة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-المرحلة االیتدائیة انمودجا-المسرح ودوره في تنمیة الملكة اللغویة للتالمیذ 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوالكابویة صارة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د-لیسانس

800/2551/1

بواللحم صباح
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التغیرات الصوتیة في اللغة العربیة ودورھا في بناء الكلمة المفردة 

+ 21*30؛ . ص64- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، بواللحم صباح/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800251311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2513/1

بوالمرقة سلمى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[معیار جودة الكتاب المدرسي في تنمیة القراءة لتالمیذ السنة الثانیة إبتدائي 

؛ . ص67-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، بوالمرقة سلمى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800252811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2528/1
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بوالصوف أسامة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [نونیة ابن زیدون"أسلوبیة االیقاع في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، بوالصوف أسامة
.مضغوط
800247711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2477/1

بوالقرعة نعیمة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[السنة االولى انمودجا -دور أسلوب المعلم في صقل الملكة اللغویة للمتعلمین 

؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوالقرعة نعیمة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2496/1

بوالقمح إخالص
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " ریح یوسف"بنیة الخطاب السردي في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: ة میل-). مشرفا(مودع سلیمان ، بوالقمح إخالص/ العربي 
.مضغوط
800236711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2367/1

بوالكابویة صارة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-المرحلة االیتدائیة انمودجا-المسرح ودوره في تنمیة الملكة اللغویة للتالمیذ 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوالكابویة صارة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د-لیسانس

800/2551/1

بواللحم صباح
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التغیرات الصوتیة في اللغة العربیة ودورھا في بناء الكلمة المفردة 

+ 21*30؛ . ص64- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، بواللحم صباح/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800251311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2513/1

بوالمرقة سلمى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[معیار جودة الكتاب المدرسي في تنمیة القراءة لتالمیذ السنة الثانیة إبتدائي 

؛ . ص67-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، بوالمرقة سلمى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800252811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2528/1
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بوالصوف أسامة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [نونیة ابن زیدون"أسلوبیة االیقاع في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، بوالصوف أسامة
.مضغوط
800247711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2477/1

بوالقرعة نعیمة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[السنة االولى انمودجا -دور أسلوب المعلم في صقل الملكة اللغویة للمتعلمین 

؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوالقرعة نعیمة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2496/1

بوالقمح إخالص
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " ریح یوسف"بنیة الخطاب السردي في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: ة میل-). مشرفا(مودع سلیمان ، بوالقمح إخالص/ العربي 
.مضغوط
800236711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2367/1

بوالكابویة صارة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-المرحلة االیتدائیة انمودجا-المسرح ودوره في تنمیة الملكة اللغویة للتالمیذ 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوالكابویة صارة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د-لیسانس

800/2551/1

بواللحم صباح
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[التغیرات الصوتیة في اللغة العربیة ودورھا في بناء الكلمة المفردة 

+ 21*30؛ . ص64- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، بواللحم صباح/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800251311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2513/1

بوالمرقة سلمى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[معیار جودة الكتاب المدرسي في تنمیة القراءة لتالمیذ السنة الثانیة إبتدائي 

؛ . ص67-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، بوالمرقة سلمى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800252811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2528/1
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بوالنعجات فراح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرزاقر بقطاش " دار الزلیج"االتساق واالنسجام الداللیفي 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، بوالنعجات فراح/ ربي الع
.مضغوط
800244411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2444/1

بوترعة خولة
مذكرة ] : نص مطبوع[- أنمودجا-ألبي مدین بن سھلة"سعدي الحبیب اللي اھویت "البنیة األسلوبیةفي القصیدة الشعبیة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، بوترعة خولة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-

800245811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2458/1

بوتقرموشت سامیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [محي الدین بن عربي "جمالیة الرمز الصوفي في موشحات 

+ 21*30؛ . ص51- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بوتقرموشت سامیة / العربي 
.قرص مضغوط

800245911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2459/1

بوتقرموشت وسام
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمود شاكر " نمط صعب ونمط مخیف"القضایا اللغویة عند محمود شاكر قراءة وصفیة لكتاب 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ثیر داودي الخ، بوتقرموشت وسام/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019

800235411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2354/1

بوجریو مریم
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[-الطول االول إبتدائي نمودجا-تحفیز المشاركة داخل القسم ودوره في تنمیة المھارات اللغویة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوجریو مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800251611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2516/1

بوجالل غنیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الغربةفي شعرعبد الرحمان الداجل نمادج مختارة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ ص 47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بوجالل غنیة
800229011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2290/1
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بوالنعجات فراح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرزاقر بقطاش " دار الزلیج"االتساق واالنسجام الداللیفي 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، بوالنعجات فراح/ ربي الع
.مضغوط
800244411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2444/1

بوترعة خولة
مذكرة ] : نص مطبوع[- أنمودجا-ألبي مدین بن سھلة"سعدي الحبیب اللي اھویت "البنیة األسلوبیةفي القصیدة الشعبیة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، بوترعة خولة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-

800245811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2458/1

بوتقرموشت سامیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [محي الدین بن عربي "جمالیة الرمز الصوفي في موشحات 

+ 21*30؛ . ص51- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بوتقرموشت سامیة / العربي 
.قرص مضغوط

800245911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2459/1

بوتقرموشت وسام
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمود شاكر " نمط صعب ونمط مخیف"القضایا اللغویة عند محمود شاكر قراءة وصفیة لكتاب 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ثیر داودي الخ، بوتقرموشت وسام/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019

800235411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2354/1

بوجریو مریم
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[-الطول االول إبتدائي نمودجا-تحفیز المشاركة داخل القسم ودوره في تنمیة المھارات اللغویة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوجریو مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800251611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2516/1

بوجالل غنیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الغربةفي شعرعبد الرحمان الداجل نمادج مختارة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ ص 47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بوجالل غنیة
800229011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2290/1
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بوالنعجات فراح
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمرزاقر بقطاش " دار الزلیج"االتساق واالنسجام الداللیفي 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، بوالنعجات فراح/ ربي الع
.مضغوط
800244411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2444/1

بوترعة خولة
مذكرة ] : نص مطبوع[- أنمودجا-ألبي مدین بن سھلة"سعدي الحبیب اللي اھویت "البنیة األسلوبیةفي القصیدة الشعبیة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، بوترعة خولة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45-

800245811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2458/1

بوتقرموشت سامیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع" [محي الدین بن عربي "جمالیة الرمز الصوفي في موشحات 

+ 21*30؛ . ص51- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بوتقرموشت سامیة / العربي 
.قرص مضغوط

800245911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2459/1

بوتقرموشت وسام
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمود شاكر " نمط صعب ونمط مخیف"القضایا اللغویة عند محمود شاكر قراءة وصفیة لكتاب 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ثیر داودي الخ، بوتقرموشت وسام/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019

800235411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2354/1

بوجریو مریم
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[-الطول االول إبتدائي نمودجا-تحفیز المشاركة داخل القسم ودوره في تنمیة المھارات اللغویة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوجریو مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800251611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2516/1

بوجالل غنیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الغربةفي شعرعبد الرحمان الداجل نمادج مختارة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ ص 47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بوجالل غنیة
800229011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2290/1
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بوحلوفة حیاة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-تحلیل أسلوبي-یح من اھوى لمحمد عمران دقصیدة م
قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوحلوفة حیاة/ العربي 

.مضغوط
800251811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2518/1

بوحلوفة لیلى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[حضور فلسطین في شعر مصطفى الغماري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوحلوفة لیلى
800236011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2360/1

بوختالة مسعودة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس ] : نص مطبوع[-نمادج من القران الكریم- جمالیة الحدف في اللغة العربیة دراسة نحویةداللیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، بوختالة مسعودة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800254611ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -لیسانس

800/2546/1

بودمیعة سلمى
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة -كتاب اللغة العربیة اتلموجھلتالمیذ السنة الرابعة متوسط 

؛ . ص44-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بودمیعة سلمى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800250811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2508/1

بودن أسامة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[للیامین بن التومي " الزاویة المنسیة" مالمح الحداثة في روایة 

+ 21*30؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ).مشرفا(كریبع نسیمة ، بودن أسامة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800237811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2378/1

بودن لطیفة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ألم الزین بن شیخة المسیكني "جرحى السماء"سیمیائیة المكان واالحداث في روایة 

؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، بودن لطیفة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800277611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2776/1
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بوحلوفة حیاة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-تحلیل أسلوبي-یح من اھوى لمحمد عمران دقصیدة م
قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوحلوفة حیاة/ العربي 

.مضغوط
800251811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2518/1

بوحلوفة لیلى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[حضور فلسطین في شعر مصطفى الغماري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوحلوفة لیلى
800236011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2360/1

بوختالة مسعودة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس ] : نص مطبوع[-نمادج من القران الكریم- جمالیة الحدف في اللغة العربیة دراسة نحویةداللیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، بوختالة مسعودة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800254611ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -لیسانس

800/2546/1

بودمیعة سلمى
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة -كتاب اللغة العربیة اتلموجھلتالمیذ السنة الرابعة متوسط 

؛ . ص44-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بودمیعة سلمى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800250811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2508/1

بودن أسامة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[للیامین بن التومي " الزاویة المنسیة" مالمح الحداثة في روایة 

+ 21*30؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ).مشرفا(كریبع نسیمة ، بودن أسامة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800237811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2378/1

بودن لطیفة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ألم الزین بن شیخة المسیكني "جرحى السماء"سیمیائیة المكان واالحداث في روایة 

؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، بودن لطیفة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800277611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2776/1
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بوحلوفة حیاة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-تحلیل أسلوبي-یح من اھوى لمحمد عمران دقصیدة م
قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوحلوفة حیاة/ العربي 

.مضغوط
800251811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2518/1

بوحلوفة لیلى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[حضور فلسطین في شعر مصطفى الغماري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوحلوفة لیلى
800236011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2360/1

بوختالة مسعودة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس ] : نص مطبوع[-نمادج من القران الكریم- جمالیة الحدف في اللغة العربیة دراسة نحویةداللیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، بوختالة مسعودة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800254611ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -لیسانس

800/2546/1

بودمیعة سلمى
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة -كتاب اللغة العربیة اتلموجھلتالمیذ السنة الرابعة متوسط 

؛ . ص44-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بودمیعة سلمى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800250811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2508/1

بودن أسامة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[للیامین بن التومي " الزاویة المنسیة" مالمح الحداثة في روایة 

+ 21*30؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ).مشرفا(كریبع نسیمة ، بودن أسامة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800237811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2378/1

بودن لطیفة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ألم الزین بن شیخة المسیكني "جرحى السماء"سیمیائیة المكان واالحداث في روایة 

؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، بودن لطیفة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800277611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2776/1
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بودن وصال 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[تعلیمیة النص االدبي في ضوء المقاربة النصیة السنة الرابعة متوسط انمودجا 

؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بودن وصال / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2470/1

بورافة بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لصبحي فحماوي " صدیقتي الیھودیة" البنیة السردیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص73-. 2019، الجامعي میلةالمركز: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، بورافة بشرى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800236811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2368/1

بورافة سلمى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-لغسان كنفاني- بنیة الفضاء السردي في روایة رجال في الشمس 

+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(شیرعروس ب، بورافة سلمى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2306/1

بوربالة فتیحة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعزیزة بوقاعدة " البئر" شعریة الذات في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، بوربالة فتیحة
800240511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2405/1

بورومة بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-إلبن رشیق القیرواني-"رثاء القیروان"أنماط الجملة في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، بورومة بشرى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800237911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2379/1

بورویسة اسیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [لمصطفى الغمار"فنیة الصورة في قصیدة من یرد التتار

قرص + 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، بورویسة اسیة/ العربي 
.وطمضغ

800232111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2321/1
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بودن وصال 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[تعلیمیة النص االدبي في ضوء المقاربة النصیة السنة الرابعة متوسط انمودجا 

؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بودن وصال / في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2470/1

بورافة بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لصبحي فحماوي " صدیقتي الیھودیة" البنیة السردیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص73-. 2019، الجامعي میلةالمركز: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، بورافة بشرى/ واالدب العربي 
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800236811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس
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+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(شیرعروس ب، بورافة سلمى/ واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، بوربالة فتیحة
800240511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2405/1

بورومة بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-إلبن رشیق القیرواني-"رثاء القیروان"أنماط الجملة في قصیدة 
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.وطمضغ

800232111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2321/1

16

بودن وصال 
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+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(شیرعروس ب، بورافة سلمى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2306/1
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/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعزیزة بوقاعدة " البئر" شعریة الذات في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، بوربالة فتیحة
800240511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2405/1

بورومة بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-إلبن رشیق القیرواني-"رثاء القیروان"أنماط الجملة في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، بورومة بشرى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800237911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2379/1

بورویسة اسیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [لمصطفى الغمار"فنیة الصورة في قصیدة من یرد التتار

قرص + 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، بورویسة اسیة/ العربي 
.وطمضغ

800232111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2321/1
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بورویسة مریم
نص [السنة الثالثة ابتدائي انمودجا -دور الحركات البصریة واالشارات في تنمیة مھارة المحادثة في الطور االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(ھود سلیم مز، بورویسة مریم/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، الجامعي میلة

800255511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2555/1

بوزراع رحیمة
اللغة مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- مقاربة أسلوبیة احصائیة-المقامة البغدادیة لبدیع الزمان الھمداني

21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بوزراع رحیمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800239711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2397/1

بوزنورة سوسن
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة- لتمیم البرغوتي " أنا لي سماء كالسماء"قصیدة 

21*30؛ . ص79-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوزنورة سوسن/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800237311ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2373/1

بوزید سارة
] : نص مطبوع[انمودجا -االوزان الصرفیة في الكتب العلمیة الجیل الثاني كتاب علوم الطبیعة والحیاة للسنة االولى متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بوزید سارة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، الجامعي میلة

800277211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2772/1

بوسبتة حنان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- رحلة الورتالني-أدبیة الرحلة في كتاب نزھة االنظار في فصل علم التاریخ واألخبار 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، بوسبتة حنان/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800240211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2402/1

بوسدر دلیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لیاسمینة خضرا " لیلة الریس األخیرة"بناء الشخصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. سدر دلیلةبو/ واألدب العربي 
800242311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2423/1
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بورویسة مریم
نص [السنة الثالثة ابتدائي انمودجا -دور الحركات البصریة واالشارات في تنمیة مھارة المحادثة في الطور االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(ھود سلیم مز، بورویسة مریم/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
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21*30؛ . ص79-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوزنورة سوسن/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800237311ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2373/1
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] : نص مطبوع[انمودجا -االوزان الصرفیة في الكتب العلمیة الجیل الثاني كتاب علوم الطبیعة والحیاة للسنة االولى متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بوزید سارة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
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-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، بوسبتة حنان/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. سدر دلیلةبو/ واألدب العربي 
800242311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2423/1
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اللغة مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- مقاربة أسلوبیة احصائیة-المقامة البغدادیة لبدیع الزمان الھمداني

21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بوزراع رحیمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800239711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2397/1

بوزنورة سوسن
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة- لتمیم البرغوتي " أنا لي سماء كالسماء"قصیدة 

21*30؛ . ص79-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوزنورة سوسن/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800237311ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2373/1

بوزید سارة
] : نص مطبوع[انمودجا -االوزان الصرفیة في الكتب العلمیة الجیل الثاني كتاب علوم الطبیعة والحیاة للسنة االولى متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بوزید سارة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص50-. 2019، الجامعي میلة

800277211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2772/1

بوسبتة حنان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- رحلة الورتالني-أدبیة الرحلة في كتاب نزھة االنظار في فصل علم التاریخ واألخبار 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، بوسبتة حنان/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800240211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2402/1

بوسدر دلیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لیاسمینة خضرا " لیلة الریس األخیرة"بناء الشخصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. سدر دلیلةبو/ واألدب العربي 
800242311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2423/1
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بوشبورة لیندة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة صرفیة داللیة " أحمدسحنون"صیغ المبالغة في شعر 

قرص + 21*30؛ . ص82- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بوشبورة لیندة/ ي العرب
.مضغوط
800248911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2489/1

بوشرمة رقیة
] : نص مطبوع[-رابعة نمودجاالسنة الثالثة وال-كراس النشاطات في المرحلة االبتدائیة ودوره في تنمیة الملكة اللغویة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوشرمة رقیة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2019، میلة

800251911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2519/1

بوشنق ولید 
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لذي الرمة " دمع العین"یة في قصیدة البنیة االیقاع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بوشنق ولید 

800253611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2536/1

ة رانیةبوشوش
مذكرة ] : نص مطبوع[نمودجا -مرحلة التعلیم المتوسط-استخدام الوسائل المادیةوالتكنولوجیة واثرھا في تحصیل التالمیذ 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، بوشوشة رانیة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص76-. 2019

800256811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2568/1

بوصبیعة رقیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا -لبشیؤ خلف "القلیل من الفرح" بنیة الشخصیة في القصة القصیرة جدا 

-. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوصبیعة رقیة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55

800237011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2370/1

بوطفیس منال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أثر الفروق الفردیة في التحصیل العلمي لدى تالمیذ السنة االولى إبتدائي 

21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، منالبوطفیس/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800255411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2554/1
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بوشبورة لیندة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة صرفیة داللیة " أحمدسحنون"صیغ المبالغة في شعر 
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بوطالعة نجالء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-لمحمد علي الرباوي "أوراق مكیة"قصیدة 
قرص + 21*30؛ . ص54- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بوطالعة نجالء/ العربي 

.مضغوط
800257611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2576/1

بوعافیة الشریف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [لعالوة كوسة"إشتغال الرمز في دیوان ارتعاش المرایا 

قرص + 21*30؛ . ص54-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوحالة طارق ، بوعافیة الشریف/ العربي 
.مضغوط
800236511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2365/1

بوعافیة رومیساء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعزالدین المناصرة " قصیدة حیزیة من رذاذ الواحات"التشكیل في 

؛ . ص125-. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بوعافیة رومیساء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2351/1

بوعدام وسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[أنمودجا "لیاسمینة صالح "البنیة السردیة في روایة وطن من زجاج 

+ 21*30؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد، بوعدام وسام/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800235811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2358/1

بوفاغر حوریة
] : نص مطبوع[مكتسبات التالمیذ بین التدریس بالكفاءات المقررة والتدریس بالمضامین المعتمدة سنة خامسة انمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوفاغر حوریة/ یل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة لن
.قرص مضغوط+ 21*30-. 2019، میلة

800258911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2589/1

بوفاغس إلھام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لمولود فرعون "االرض والدم" البنیة السردیةفي روایة 

قرص + 21*30؛ . ص42- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، بوفاغس إلھام/ العربي 
.مضغوط
800243311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2433/1
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؛ . ص125-. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بوعافیة رومیساء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2351/1

بوعدام وسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[أنمودجا "لیاسمینة صالح "البنیة السردیة في روایة وطن من زجاج 

+ 21*30؛ . ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد، بوعدام وسام/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800235811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2358/1

بوفاغر حوریة
] : نص مطبوع[مكتسبات التالمیذ بین التدریس بالكفاءات المقررة والتدریس بالمضامین المعتمدة سنة خامسة انمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوفاغر حوریة/ یل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة لن
.قرص مضغوط+ 21*30-. 2019، میلة

800258911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2589/1

بوفاغس إلھام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لمولود فرعون "االرض والدم" البنیة السردیةفي روایة 

قرص + 21*30؛ . ص42- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، بوفاغس إلھام/ العربي 
.مضغوط
800243311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2433/1



20

بوفدش سلمى
نص [قراءة في المفھوم والمصطلح -عربي-انجلیزي -فرنسي - قراءة في معجم المصطلحات ا اللسنیة لمبارك مبارك 

المركز : میلة - ). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوفدش سلمى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-.2019، الجامعي میلة

800244211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2442/1

بوفالطة أحمد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[بنیة العنوان في دیوان مونیا لخداري غیوم الشوق لم تمطر 

قرص + 21*30؛ . ص33- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوفالطة أحمد/ العربي 
.مضغوط
800249011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2490/1

بوفلغة أمینة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[بالغة البدیع في قصیدة یقضة العرب إلبراھیم الیازجي 

قرص + 21*30؛ ص 71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، بوفلغة أمینة/ العربي 
.مضغوط
800228711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2287/1

بوقجاني ریان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[- قراءة أسلوبیة- تجلیات الغرابة اللغویة في رسالة الغفران

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقجاني ریان/ العربي 
.مضغوط
800243411ك .م.د.ر-. 2019: م د ل-لیسانس

800/2434/1

بوقریبیة ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة الرابعة نمودجا-دروس الدعم وأثرھا في تحصیل مادة اللغة العربیة للطور المتوسط 

. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقریبیة ریمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-

800253011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2530/1

بوقریبیة زھیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع* [مقاربة لسانیة - انفتاح النسق اللساني على المستوى الصوتي 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقریبیة زھیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800255711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2557/1
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بوفدش سلمى
نص [قراءة في المفھوم والمصطلح -عربي-انجلیزي -فرنسي - قراءة في معجم المصطلحات ا اللسنیة لمبارك مبارك 

المركز : میلة - ). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوفدش سلمى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-.2019، الجامعي میلة

800244211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2442/1

بوفالطة أحمد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[بنیة العنوان في دیوان مونیا لخداري غیوم الشوق لم تمطر 

قرص + 21*30؛ . ص33- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوفالطة أحمد/ العربي 
.مضغوط
800249011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2490/1

بوفلغة أمینة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[بالغة البدیع في قصیدة یقضة العرب إلبراھیم الیازجي 

قرص + 21*30؛ ص 71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، بوفلغة أمینة/ العربي 
.مضغوط
800228711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2287/1

بوقجاني ریان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[- قراءة أسلوبیة- تجلیات الغرابة اللغویة في رسالة الغفران

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقجاني ریان/ العربي 
.مضغوط
800243411ك .م.د.ر-. 2019: م د ل-لیسانس

800/2434/1

بوقریبیة ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة الرابعة نمودجا-دروس الدعم وأثرھا في تحصیل مادة اللغة العربیة للطور المتوسط 

. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقریبیة ریمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-

800253011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2530/1

بوقریبیة زھیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع* [مقاربة لسانیة - انفتاح النسق اللساني على المستوى الصوتي 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقریبیة زھیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800255711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2557/1
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بوفدش سلمى
نص [قراءة في المفھوم والمصطلح -عربي-انجلیزي -فرنسي - قراءة في معجم المصطلحات ا اللسنیة لمبارك مبارك 

المركز : میلة - ). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوفدش سلمى/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-.2019، الجامعي میلة

800244211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2442/1

بوفالطة أحمد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[بنیة العنوان في دیوان مونیا لخداري غیوم الشوق لم تمطر 

قرص + 21*30؛ . ص33- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوفالطة أحمد/ العربي 
.مضغوط
800249011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2490/1

بوفلغة أمینة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[بالغة البدیع في قصیدة یقضة العرب إلبراھیم الیازجي 

قرص + 21*30؛ ص 71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، بوفلغة أمینة/ العربي 
.مضغوط
800228711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2287/1

بوقجاني ریان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[- قراءة أسلوبیة- تجلیات الغرابة اللغویة في رسالة الغفران

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقجاني ریان/ العربي 
.مضغوط
800243411ك .م.د.ر-. 2019: م د ل-لیسانس

800/2434/1

بوقریبیة ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة الرابعة نمودجا-دروس الدعم وأثرھا في تحصیل مادة اللغة العربیة للطور المتوسط 

. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقریبیة ریمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48-

800253011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2530/1

بوقریبیة زھیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع* [مقاربة لسانیة - انفتاح النسق اللساني على المستوى الصوتي 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، بوقریبیة زھیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800255711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2557/1
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بوقریة رضوان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لسمیرقسیمي "تصریح بضیاع " الھویة في روایة/تشظي الذات 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، بوقریة رضوان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800240411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2404/1

بوقطة عائشة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[قراءة في معجم علوم اللغة العربیة عن االئمة لمحمد سلیمان عبد هللا االشقر 

؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوقطة عائشة / في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30

800247511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2475/1

بوكمایة نبیلة
] : نص مطبوع[السنة الثالثة ثانوي انمودجا -أسالیب التقویم في االنشطة اللغویة الصورة البیانیة في كتاب اللغة العربیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جرة سمیرة بو، بوكمایة نبیلة/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2019

800254411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2544/1

بولحیسة حلیمة
العربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیلة سناني " المغارة الثانیة " الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، بولحیسة حلیمة/ 
.مضغوط
800233511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2335/1

بولسان خلود
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-االسنة االولى إبتدائي نمودج- دور الصورة في تعلیم حروف اللغة العربیة الجیل الثاني 

. ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، بولسان خلود/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800244811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2448/1

بولعجین إبتسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انمودجا -الحبسة- طور االول من التعلیم االبتدائي معیقات النطق لتالمیذ ال

؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بولعجین إبتسام/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800260411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2604/1
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بوقریة رضوان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لسمیرقسیمي "تصریح بضیاع " الھویة في روایة/تشظي الذات 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، بوقریة رضوان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800240411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2404/1

بوقطة عائشة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[قراءة في معجم علوم اللغة العربیة عن االئمة لمحمد سلیمان عبد هللا االشقر 

؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوقطة عائشة / في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30

800247511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2475/1

بوكمایة نبیلة
] : نص مطبوع[السنة الثالثة ثانوي انمودجا -أسالیب التقویم في االنشطة اللغویة الصورة البیانیة في كتاب اللغة العربیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جرة سمیرة بو، بوكمایة نبیلة/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2019

800254411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2544/1

بولحیسة حلیمة
العربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیلة سناني " المغارة الثانیة " الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، بولحیسة حلیمة/ 
.مضغوط
800233511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2335/1

بولسان خلود
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-االسنة االولى إبتدائي نمودج- دور الصورة في تعلیم حروف اللغة العربیة الجیل الثاني 

. ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، بولسان خلود/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800244811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2448/1

بولعجین إبتسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انمودجا -الحبسة- طور االول من التعلیم االبتدائي معیقات النطق لتالمیذ ال

؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بولعجین إبتسام/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800260411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2604/1
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بوقریة رضوان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لسمیرقسیمي "تصریح بضیاع " الھویة في روایة/تشظي الذات 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، بوقریة رضوان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800240411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2404/1

بوقطة عائشة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[قراءة في معجم علوم اللغة العربیة عن االئمة لمحمد سلیمان عبد هللا االشقر 

؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوقطة عائشة / في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30

800247511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2475/1

بوكمایة نبیلة
] : نص مطبوع[السنة الثالثة ثانوي انمودجا -أسالیب التقویم في االنشطة اللغویة الصورة البیانیة في كتاب اللغة العربیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جرة سمیرة بو، بوكمایة نبیلة/ مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2019

800254411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2544/1

بولحیسة حلیمة
العربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیلة سناني " المغارة الثانیة " الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، بولحیسة حلیمة/ 
.مضغوط
800233511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2335/1

بولسان خلود
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-االسنة االولى إبتدائي نمودج- دور الصورة في تعلیم حروف اللغة العربیة الجیل الثاني 

. ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، بولسان خلود/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800244811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2448/1

بولعجین إبتسام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انمودجا -الحبسة- طور االول من التعلیم االبتدائي معیقات النطق لتالمیذ ال

؛ . ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بولعجین إبتسام/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800260411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2604/1
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بولعراس أمیرة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة األسلوبیة في قال سلیمان لسلیمان جوادي 

قرص + 21*30؛ . ص79-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بولعراس أمیرة
.مضغوط
800242611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د-لیسانس

800/2426/1

بولعراس مروة
بولعراس / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أغراض التشبیھ في معلقة عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مروة
800238311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2383/1

بولقرود إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألحالم مستغانمي " األسود یلیق بك"شعریة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، بولقرود إیمان/ العربي 
.مضغوط
800235311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2353/1

بولمداود فاطمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تحلیل العملیة التعلیمیة في ضوءالنظریات اللسانیة 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(حمر العین عبد الھادي ، بولمداود فاطمة
.مضغوط
800244711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2447/1

بومزبر مروة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني "عمالقة الشمال "أغراض التقدیم والتأخیر البالغیة في 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، بومزبر مروة/ لعربي اللغة واالدب ا
.قرص مضغوط+ 21*30

800257411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2574/1

بومطرق عبد النور
نیل شھادة اللیسانس في مذكرة ل] : نص مطبوع[إلكرام دمبري " نبض شارد"سیمیائیة العتبات في المجموعة القصصیة 

؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، بومطرق عبد النور/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800233211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2332/1
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بولعراس أمیرة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة األسلوبیة في قال سلیمان لسلیمان جوادي 

قرص + 21*30؛ . ص79-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بولعراس أمیرة
.مضغوط
800242611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د-لیسانس

800/2426/1

بولعراس مروة
بولعراس / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أغراض التشبیھ في معلقة عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مروة
800238311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2383/1

بولقرود إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألحالم مستغانمي " األسود یلیق بك"شعریة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، بولقرود إیمان/ العربي 
.مضغوط
800235311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2353/1

بولمداود فاطمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تحلیل العملیة التعلیمیة في ضوءالنظریات اللسانیة 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(حمر العین عبد الھادي ، بولمداود فاطمة
.مضغوط
800244711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2447/1
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مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني "عمالقة الشمال "أغراض التقدیم والتأخیر البالغیة في 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، بومزبر مروة/ لعربي اللغة واالدب ا
.قرص مضغوط+ 21*30
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؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، بومطرق عبد النور/ اللغة واالدب العربي 
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22

بولعراس أمیرة
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.مضغوط
800244711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2447/1

بومزبر مروة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني "عمالقة الشمال "أغراض التقدیم والتأخیر البالغیة في 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، بومزبر مروة/ لعربي اللغة واالدب ا
.قرص مضغوط+ 21*30

800257411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2574/1

بومطرق عبد النور
نیل شھادة اللیسانس في مذكرة ل] : نص مطبوع[إلكرام دمبري " نبض شارد"سیمیائیة العتبات في المجموعة القصصیة 

؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، بومطرق عبد النور/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800233211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2332/1
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بوملیط اسیا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ء النقد األسطوري قصیدة بعد الجلید لخلیل الحاوي مقاربة في ضو

+ 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوملیط اسیا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800240611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2406/1

بوودن منال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [انمودجا" ق"سورة - دراسة صوتیة داللیة -ة الثالثیة معاني االبنی

+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوودن منال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800256711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2567/1

تامن موسى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بالغة المحسنات البدیعیة في مقاالت عیون البصائر لمحمد البشیر االبراھیمي انمودجا 

؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، تامن موسى/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800257011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2570/1

تبوب أسیة
/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة-إللیا ابو ماضي " السجینة"قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، تبوب أسیة
800249711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2497/1

تعلوب ھاجر
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في دیوان على أجنحة الشجون لنجاة مزھود 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2019، لةالمركز الجامعي می: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، تعلوب ھاجر/ العربي 
.مضغوط
800240111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2401/1

تیفراتن سمیحة
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[نشاط المحادثة ودوره في تنمیة المھارات اللغویة للسنوات الثالثة االولى في المرحلة اإلبتدائیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، تیفراتن سمیحة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

800251411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2514/1
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بوملیط اسیا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ء النقد األسطوري قصیدة بعد الجلید لخلیل الحاوي مقاربة في ضو

+ 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوملیط اسیا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800240611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2406/1

بوودن منال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [انمودجا" ق"سورة - دراسة صوتیة داللیة -ة الثالثیة معاني االبنی

+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوودن منال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800256711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2567/1

تامن موسى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بالغة المحسنات البدیعیة في مقاالت عیون البصائر لمحمد البشیر االبراھیمي انمودجا 

؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، تامن موسى/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800257011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2570/1

تبوب أسیة
/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة-إللیا ابو ماضي " السجینة"قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، تبوب أسیة
800249711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2497/1

تعلوب ھاجر
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في دیوان على أجنحة الشجون لنجاة مزھود 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2019، لةالمركز الجامعي می: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، تعلوب ھاجر/ العربي 
.مضغوط
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مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[نشاط المحادثة ودوره في تنمیة المھارات اللغویة للسنوات الثالثة االولى في المرحلة اإلبتدائیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، تیفراتن سمیحة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

800251411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2514/1

23

بوملیط اسیا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ء النقد األسطوري قصیدة بعد الجلید لخلیل الحاوي مقاربة في ضو

+ 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوملیط اسیا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800240611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2406/1

بوودن منال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [انمودجا" ق"سورة - دراسة صوتیة داللیة -ة الثالثیة معاني االبنی

+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوودن منال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800256711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2567/1

تامن موسى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بالغة المحسنات البدیعیة في مقاالت عیون البصائر لمحمد البشیر االبراھیمي انمودجا 

؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، تامن موسى/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800257011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2570/1

تبوب أسیة
/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة-إللیا ابو ماضي " السجینة"قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، تبوب أسیة
800249711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2497/1

تعلوب ھاجر
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في دیوان على أجنحة الشجون لنجاة مزھود 

قرص + 21*30؛ . ص66-. 2019، لةالمركز الجامعي می: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، تعلوب ھاجر/ العربي 
.مضغوط
800240111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2401/1

تیفراتن سمیحة
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[نشاط المحادثة ودوره في تنمیة المھارات اللغویة للسنوات الثالثة االولى في المرحلة اإلبتدائیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، تیفراتن سمیحة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82

800251411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2514/1
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جاب هللا عفاف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-مقاربةأسلوبیة -والصبح إذا أسفر ألحمد مطر ...كال" قصیدة 

+ 21*30؛ . ص55-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، جاب هللا عفاف/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2572/1

جامع آمنة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " نوار اللوز"طبوغرافیة االفضیة المكانیة في روایة 

+ 21*30؛ ص 60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، جامع آمنة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2294/1

جامع خولة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لطرفة ابن العبد د راسة إیقاعیة " الحق الضائع " قصیدة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، جامع خولة / ب عربي واألدب العربي تخصص أد
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72

800228311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2283/1

جبایلي لمیاء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[صعوبات تعلم اللغة العربیة كلغة ثانیةفي مرحلة االبتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص63- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، جبایلي لمیاء/ العربي 
.مضغوط
800232811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2328/1

جبلي أسماء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " البحث عن السعادة"بنیة الفعل الثالثي في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص49- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عامر رضا ، جبلي أسماء/ واألدب العربي 
.مضغوط
800247411ك .م.د.ر-. 2019: م د ل-لیسانس

800/2474/1

جحیش الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بیداغوجیا الصف وأثرھا في تفاعل تالمیذ سنوات الثالث إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص65-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، جحیش الزھراء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800256311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2563/1
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جاب هللا عفاف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-مقاربةأسلوبیة -والصبح إذا أسفر ألحمد مطر ...كال" قصیدة 

+ 21*30؛ . ص55-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، جاب هللا عفاف/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2572/1

جامع آمنة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " نوار اللوز"طبوغرافیة االفضیة المكانیة في روایة 

+ 21*30؛ ص 60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، جامع آمنة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2294/1

جامع خولة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لطرفة ابن العبد د راسة إیقاعیة " الحق الضائع " قصیدة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، جامع خولة / ب عربي واألدب العربي تخصص أد
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72

800228311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2283/1

جبایلي لمیاء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[صعوبات تعلم اللغة العربیة كلغة ثانیةفي مرحلة االبتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص63- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، جبایلي لمیاء/ العربي 
.مضغوط
800232811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2328/1

جبلي أسماء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " البحث عن السعادة"بنیة الفعل الثالثي في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص49- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عامر رضا ، جبلي أسماء/ واألدب العربي 
.مضغوط
800247411ك .م.د.ر-. 2019: م د ل-لیسانس

800/2474/1

جحیش الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بیداغوجیا الصف وأثرھا في تفاعل تالمیذ سنوات الثالث إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص65-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، جحیش الزھراء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800256311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2563/1
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جاب هللا عفاف
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-مقاربةأسلوبیة -والصبح إذا أسفر ألحمد مطر ...كال" قصیدة 

+ 21*30؛ . ص55-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، جاب هللا عفاف/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2572/1

جامع آمنة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " نوار اللوز"طبوغرافیة االفضیة المكانیة في روایة 

+ 21*30؛ ص 60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوادریة كریمة ، جامع آمنة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2294/1

جامع خولة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لطرفة ابن العبد د راسة إیقاعیة " الحق الضائع " قصیدة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، جامع خولة / ب عربي واألدب العربي تخصص أد
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72

800228311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2283/1

جبایلي لمیاء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[صعوبات تعلم اللغة العربیة كلغة ثانیةفي مرحلة االبتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص63- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، جبایلي لمیاء/ العربي 
.مضغوط
800232811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2328/1

جبلي أسماء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " البحث عن السعادة"بنیة الفعل الثالثي في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص49- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عامر رضا ، جبلي أسماء/ واألدب العربي 
.مضغوط
800247411ك .م.د.ر-. 2019: م د ل-لیسانس

800/2474/1

جحیش الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بیداغوجیا الصف وأثرھا في تفاعل تالمیذ سنوات الثالث إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص65-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، جحیش الزھراء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800256311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2563/1



25

جحیش جمال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " ریح یوسف"جمالیات التناص في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص72- . 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، جحیش جمال/ العربي 
.مضغوط
800237611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2376/1

جحیش رشیدة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [دراسة تقویمیة"تعلیمیة الكتابة عند تالمید السنة الثانیة ابتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. جحیش رشیدة/ واألدب العربي 
800244111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2441/1

جعبوب خولة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-میلة-البعد اإلجتماعي في األمثال الشعبیة دراسة میدانیة في منطقة سیدي مروان

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، جعبوب خولة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61
800241411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2414/1

جغمون أحالم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دور مدرسة اكسفورد في نشأة وتطور التداولیة 

.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، جغمون أحالم
800253511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2535/1

جلیل إلھام 
-كتاب اللغة العربیة وكتاب التربیة االسالمیة وكتاب التربیة المدنیة السنة الثانیة -دراسة في موضوعات كتب الجیل الثاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. جلیل إلھام / مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص57-. 2019

800250211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2502/1

حاج عزام امیرة
] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة-لجورج ماطوري " منھج المعجمیة" تجلیات مباحث علم اللغة اإلجتماعي في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). شرفام( قیزة عیسى ، حاج عزام امیرة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2019، میلة

800250511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2505/1
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جحیش جمال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " ریح یوسف"جمالیات التناص في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص72- . 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، جحیش جمال/ العربي 
.مضغوط
800237611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2376/1

جحیش رشیدة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [دراسة تقویمیة"تعلیمیة الكتابة عند تالمید السنة الثانیة ابتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. جحیش رشیدة/ واألدب العربي 
800244111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2441/1

جعبوب خولة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-میلة-البعد اإلجتماعي في األمثال الشعبیة دراسة میدانیة في منطقة سیدي مروان

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، جعبوب خولة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61
800241411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2414/1

جغمون أحالم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دور مدرسة اكسفورد في نشأة وتطور التداولیة 

.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، جغمون أحالم
800253511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2535/1

جلیل إلھام 
-كتاب اللغة العربیة وكتاب التربیة االسالمیة وكتاب التربیة المدنیة السنة الثانیة -دراسة في موضوعات كتب الجیل الثاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. جلیل إلھام / مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص57-. 2019

800250211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2502/1

حاج عزام امیرة
] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة-لجورج ماطوري " منھج المعجمیة" تجلیات مباحث علم اللغة اإلجتماعي في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). شرفام( قیزة عیسى ، حاج عزام امیرة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2019، میلة

800250511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2505/1
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جحیش جمال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " ریح یوسف"جمالیات التناص في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص72- . 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، جحیش جمال/ العربي 
.مضغوط
800237611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2376/1

جحیش رشیدة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [دراسة تقویمیة"تعلیمیة الكتابة عند تالمید السنة الثانیة ابتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. جحیش رشیدة/ واألدب العربي 
800244111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2441/1

جعبوب خولة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-میلة-البعد اإلجتماعي في األمثال الشعبیة دراسة میدانیة في منطقة سیدي مروان

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، جعبوب خولة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص61
800241411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2414/1

جغمون أحالم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دور مدرسة اكسفورد في نشأة وتطور التداولیة 

.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، جغمون أحالم
800253511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2535/1

جلیل إلھام 
-كتاب اللغة العربیة وكتاب التربیة االسالمیة وكتاب التربیة المدنیة السنة الثانیة -دراسة في موضوعات كتب الجیل الثاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. جلیل إلھام / مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص57-. 2019

800250211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2502/1

حاج عزام امیرة
] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة-لجورج ماطوري " منھج المعجمیة" تجلیات مباحث علم اللغة اإلجتماعي في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). شرفام( قیزة عیسى ، حاج عزام امیرة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2019، میلة

800250511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2505/1
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حاج عزام مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قصیدة خذني إلى األقصى لـ أیمن العتوم دراسة أسلوبیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، حاج عزام مریم / عربي تخصص أدب عربي واألدب ال
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57

800227711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2277/1

حافي رسو رھام
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : مطبوعنص[لعبد هللا العشى " یطوف باألسماء"سیمیائیة العتبات النصیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، حافي رسو رھام/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800236411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2364/1

حد مسعود راویة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ارات اللغویة للسنة الثالثة إبتدائي اإلمالء وأثاره في تعلیم المھ

قرص + 21*30؛ . ص68- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حد مسعود راویة/ العربي 
.مضغوط
800249311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2493/1

ري دنیاحكی
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المصطلح التقني في مرحلة االبتدائي كتاب العلوم والتكنولوجیا وأثره في تعلم الطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، حكیري دنیا/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51

800260311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2603/1

حالوة وفاء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الحالم مستغانمي " على مرفأ االیام"دور شخصیة البطل في روایة 

+ 21*30؛ .ص40-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، حالوة وفاء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2392/1

حلیس راضیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-سنة اولى ثانوي- دور النصوص االدبیة في تحقیق الكفاءة الختامیة لجروس اللغة العربیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( الكضیف عبد الم، حلیس راضیة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019

800258411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2584/1
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حاج عزام مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[قصیدة خذني إلى األقصى لـ أیمن العتوم دراسة أسلوبیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، حاج عزام مریم / عربي تخصص أدب عربي واألدب ال
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51
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27

حلیس كریمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-لجبران خلیل جبران-بالغة الخبر واإلنشاءفي قصیدة باألمس 

+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، حلیس كریمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800232711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2327/1

حلیمي مروة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-تقویم مكتسبات الطفل اللغوي في ضوء كتب الجیل الثاني السنة اولى 

قرص + 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. حلیمي مروة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوط
800238611ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2386/1

حمادة فاطمة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[طریقة معالجة االخطاء في التدریس للسنة الثانیة ثانوي أنمودجا 

+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، حمادة فاطمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2543/1

حمارة حیاة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المرفوعات في اللغة العربیة في ألفیة ابن مالك 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، حمارة حیاة
800256911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2569/1

حمامي سارة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا-صفات معلم اللغة العربیة الناجح السنة الخامسة إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می- ). مشرفا(بركات توفیق ، حمامي سارة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800259911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2599/1

حمامي ھناء
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[النشاطات التكمیلیة ودورھا في تنمیة قدرات التلمیذ في المرحلة اإلبتدائیة 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، حمامي ھناء/ العربي اللیسانس في اللغة واألدب
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66

800228611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2286/1
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حلیس كریمة
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مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا-صفات معلم اللغة العربیة الناجح السنة الخامسة إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می- ). مشرفا(بركات توفیق ، حمامي سارة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط
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800228611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس
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حمدوش حسیبة
نیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب مذكرة ل] : نص مطبوع[جمالیات الفواتح النصیة لدیوان بیاض األزمنة لعلي الرمني 

قرص + 21*30؛ . ص41-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، حمدوش حسیبة/ العربي 
.مضغوط
800237411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2374/1

حمري إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة اللیل الغریب لمراد بوكرزازة

قرص + 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بن صخري الزبیر، حمري إیمان/ العربي 
.مضغوط
800277411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2774/1

حمالوي سارة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إستثمار المعارف اللسانیة في تعلیمیة اللغة العربیة 

قرص + 21*30؛ . ص63- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، حمالوي سارة
.مضغوط
800260211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2602/1

حموش شبیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األشغال الیدویةودورھا في في تنمیة الحس االكتشافي لدى تالمید السنة االولى إبتدائي 

. ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( لماني وھیبة، حموش شبیلة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800244911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2449/1

حمیمد فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[السیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة لدى الطفل السنة الخامسة ابتدائي نمودجا 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، حمیمد فاطمة الزھراء/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-
800254811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2548/1

حیرش لیندة 
المركز النفسي البیداغوجي لالطفال المعوقین ذھنیاالشھید "صعوبات الرسم اإلمالئي لدى دوي االحتیاجات الخاصة 

ھبال ، حیرش لیندة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع" [نمودجا- حمزاوي الطیب میلة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(خیر الدین 

800243511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2435/1
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حمدوش حسیبة
نیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب مذكرة ل] : نص مطبوع[جمالیات الفواتح النصیة لدیوان بیاض األزمنة لعلي الرمني 

قرص + 21*30؛ . ص41-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، حمدوش حسیبة/ العربي 
.مضغوط
800237411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2374/1

حمري إیمان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة اللیل الغریب لمراد بوكرزازة

قرص + 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بن صخري الزبیر، حمري إیمان/ العربي 
.مضغوط
800277411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2774/1

حمالوي سارة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إستثمار المعارف اللسانیة في تعلیمیة اللغة العربیة 

قرص + 21*30؛ . ص63- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، حمالوي سارة
.مضغوط
800260211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2602/1

حموش شبیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األشغال الیدویةودورھا في في تنمیة الحس االكتشافي لدى تالمید السنة االولى إبتدائي 

. ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( لماني وھیبة، حموش شبیلة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800244911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2449/1

حمیمد فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[السیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة لدى الطفل السنة الخامسة ابتدائي نمودجا 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، حمیمد فاطمة الزھراء/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-
800254811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2548/1
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800/2435/1
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800/2602/1

حموش شبیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[األشغال الیدویةودورھا في في تنمیة الحس االكتشافي لدى تالمید السنة االولى إبتدائي 

. ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( لماني وھیبة، حموش شبیلة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800244911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2449/1

حمیمد فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[السیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة لدى الطفل السنة الخامسة ابتدائي نمودجا 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، حمیمد فاطمة الزھراء/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46-
800254811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سانسلی

800/2548/1

حیرش لیندة 
المركز النفسي البیداغوجي لالطفال المعوقین ذھنیاالشھید "صعوبات الرسم اإلمالئي لدى دوي االحتیاجات الخاصة 

ھبال ، حیرش لیندة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع" [نمودجا- حمزاوي الطیب میلة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(خیر الدین 

800243511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2435/1
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ختالة بثینة
ھادة اللیسانس في اللغة مذكرة لنیل ش] : نص مطبوع[الثورة في الشعر الحزائري ألبي القاسم خمار دیوان ظالل وأصداء 

قرص + 21*30؛ . ص58- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، ختالة بثینة/ واالدب العربي 
.مضغوط
800258811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2588/1

خرباش سارة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : مطبوعنص [-لمصطفى محمود-البنیة الزمنیة في روایة العنكبوت 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، خرباش سارة/ العربي 
.مضغوط
800277311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2773/1

خالف حسني
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- الثانیة متوسط- الطور المتوسطتفاوت قدرات التعبیر الشفوي لدى تالمید 

؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، خالف حسني/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2473/1

خالف رشیدة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [المشاكل والحلول " الممارسة اللغویة العامیة وأثرھا على لغة التعلیم السنة أولى إبتدائي

-. 2019، المجلس األعلى للثقافة: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، خالف رشیدة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص40

800245611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2456/1

خلیفة أزھار
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[االدوات االجرائیة لوضع المصطلح اللساني لعبد السالم المسدي 

+ 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، خلیفة أزھار/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2577/1

خلیفة بغدوش راویة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [التكویر"أسلوب الشرط وأثره في المعنى من خالل سورة 

+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، خلیفة بغدوش راویة/ العربي 
.قرص مضغوط

800260111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2601/1
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ختالة بثینة
ھادة اللیسانس في اللغة مذكرة لنیل ش] : نص مطبوع[الثورة في الشعر الحزائري ألبي القاسم خمار دیوان ظالل وأصداء 

قرص + 21*30؛ . ص58- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، ختالة بثینة/ واالدب العربي 
.مضغوط
800258811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2588/1

خرباش سارة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : مطبوعنص [-لمصطفى محمود-البنیة الزمنیة في روایة العنكبوت 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، خرباش سارة/ العربي 
.مضغوط
800277311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2773/1

خالف حسني
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[- الثانیة متوسط- الطور المتوسطتفاوت قدرات التعبیر الشفوي لدى تالمید 

؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، خالف حسني/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2473/1

خالف رشیدة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [المشاكل والحلول " الممارسة اللغویة العامیة وأثرھا على لغة التعلیم السنة أولى إبتدائي

-. 2019، المجلس األعلى للثقافة: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، خالف رشیدة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص40

800245611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2456/1

خلیفة أزھار
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[االدوات االجرائیة لوضع المصطلح اللساني لعبد السالم المسدي 

+ 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، خلیفة أزھار/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2577/1

خلیفة بغدوش راویة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [التكویر"أسلوب الشرط وأثره في المعنى من خالل سورة 

+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، خلیفة بغدوش راویة/ العربي 
.قرص مضغوط

800260111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2601/1
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-. 2019، المجلس األعلى للثقافة: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، خالف رشیدة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص40
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مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[االدوات االجرائیة لوضع المصطلح اللساني لعبد السالم المسدي 

+ 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، خلیفة أزھار/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2577/1

خلیفة بغدوش راویة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [التكویر"أسلوب الشرط وأثره في المعنى من خالل سورة 

+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بركات توفیق ، خلیفة بغدوش راویة/ العربي 
.قرص مضغوط

800260111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2601/1
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خنور نجالء
خنور / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[تعلیمیة الصوت في المدارس االبتدائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة، نجالء
800243711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2437/1

خیر الدین سماح
، خیر الدین سماح/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة الفعل الثالثي في سورة الروم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا 
800252011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2520/1

خیطر خلود
مدكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المرحلة التحضیریة انمودجا - التطبیقات التربویةوأثرھا في رعایة سلوك الطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، خیطر خلود/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97

800251211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2512/1

دالي سھام
دالي / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " خطیئة مریم"الراوي في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، سھام
800242011ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2420/1

دراجي بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-أنمودجا- تعلیم حروف اللغة العربیة السنةاالولى ابتدائي 

+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، دراجي بشرى/ العربي 
.قرص مضغوط

800247811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2478/1

درادة نھال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [محمد دیب"القضایا االجتماعیة في روایة الحریق ل 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، لةالمركز الجامعي می: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، درادة نھال/ العربي 
.مضغوط
800233111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2331/1
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خنور نجالء
خنور / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[تعلیمیة الصوت في المدارس االبتدائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة، نجالء
800243711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2437/1

خیر الدین سماح
، خیر الدین سماح/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة الفعل الثالثي في سورة الروم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا 
800252011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2520/1

خیطر خلود
مدكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المرحلة التحضیریة انمودجا - التطبیقات التربویةوأثرھا في رعایة سلوك الطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، خیطر خلود/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97

800251211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2512/1

دالي سھام
دالي / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " خطیئة مریم"الراوي في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، سھام
800242011ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2420/1

دراجي بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-أنمودجا- تعلیم حروف اللغة العربیة السنةاالولى ابتدائي 

+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، دراجي بشرى/ العربي 
.قرص مضغوط

800247811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2478/1

درادة نھال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [محمد دیب"القضایا االجتماعیة في روایة الحریق ل 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، لةالمركز الجامعي می: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، درادة نھال/ العربي 
.مضغوط
800233111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2331/1
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خنور نجالء
خنور / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[تعلیمیة الصوت في المدارس االبتدائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة، نجالء
800243711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2437/1

خیر الدین سماح
، خیر الدین سماح/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بنیة الفعل الثالثي في سورة الروم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا 
800252011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2520/1

خیطر خلود
مدكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المرحلة التحضیریة انمودجا - التطبیقات التربویةوأثرھا في رعایة سلوك الطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، خیطر خلود/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97

800251211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2512/1

دالي سھام
دالي / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " خطیئة مریم"الراوي في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، سھام
800242011ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2420/1

دراجي بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-أنمودجا- تعلیم حروف اللغة العربیة السنةاالولى ابتدائي 

+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، دراجي بشرى/ العربي 
.قرص مضغوط

800247811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2478/1

درادة نھال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [محمد دیب"القضایا االجتماعیة في روایة الحریق ل 

قرص + 21*30؛ . ص71-. 2019، لةالمركز الجامعي می: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، درادة نھال/ العربي 
.مضغوط
800233111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2331/1
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دربالة صبرینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس التعلیمیة الجزائریة 

؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(د الھادي حمر العین عب، دربالة صبرینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2479/1

دربوش خدیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-السنة اولى متوسط نمودجا-العائق التعلیمي وأثره في عملیة التحصیل

؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سحیاوي یوسف، دربوش خدیجة/ للغة واالدب العربي ا
.قرص مضغوط+ 21*30

800248511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2485/1

درموشي رفیعة
ذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة م] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " میالذ نھر البنفسج"شعریة الغموض في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، درموشي رفیعة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2346/1

درویش محمد حسین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش " ضني البحرویلف"البنیة السردیة في المجموعة القصصیة

؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(جراح وھیبة ، درویش محمد حسین/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800239311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2393/1

دعاس رشا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [لشھرزاد زاغر"بیت من الجماجم "ل االشكالي في روایة البط

+ 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، دعاس رشا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2307/1

دمبري ریان 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مستویات االستعمال اللغوي في مدونات التواصل الحدیثة 

قرص + 21*30؛ . ص69- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، دمبري ریان / العربي 
.مضغوط
800259511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2595/1
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دربالة صبرینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس التعلیمیة الجزائریة 

؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(د الھادي حمر العین عب، دربالة صبرینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2479/1

دربوش خدیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-السنة اولى متوسط نمودجا-العائق التعلیمي وأثره في عملیة التحصیل

؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سحیاوي یوسف، دربوش خدیجة/ للغة واالدب العربي ا
.قرص مضغوط+ 21*30

800248511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2485/1

درموشي رفیعة
ذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة م] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " میالذ نھر البنفسج"شعریة الغموض في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، درموشي رفیعة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2346/1

درویش محمد حسین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش " ضني البحرویلف"البنیة السردیة في المجموعة القصصیة

؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(جراح وھیبة ، درویش محمد حسین/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800239311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2393/1

دعاس رشا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [لشھرزاد زاغر"بیت من الجماجم "ل االشكالي في روایة البط

+ 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، دعاس رشا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2307/1

دمبري ریان 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مستویات االستعمال اللغوي في مدونات التواصل الحدیثة 

قرص + 21*30؛ . ص69- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، دمبري ریان / العربي 
.مضغوط
800259511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2595/1
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دربالة صبرینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس التعلیمیة الجزائریة 

؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(د الھادي حمر العین عب، دربالة صبرینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800247911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2479/1

دربوش خدیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-السنة اولى متوسط نمودجا-العائق التعلیمي وأثره في عملیة التحصیل

؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سحیاوي یوسف، دربوش خدیجة/ للغة واالدب العربي ا
.قرص مضغوط+ 21*30

800248511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2485/1

درموشي رفیعة
ذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة م] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " میالذ نھر البنفسج"شعریة الغموض في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، درموشي رفیعة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2346/1

درویش محمد حسین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش " ضني البحرویلف"البنیة السردیة في المجموعة القصصیة

؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(جراح وھیبة ، درویش محمد حسین/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800239311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2393/1

دعاس رشا
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [لشھرزاد زاغر"بیت من الجماجم "ل االشكالي في روایة البط

+ 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، دعاس رشا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2307/1

دمبري ریان 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مستویات االستعمال اللغوي في مدونات التواصل الحدیثة 

قرص + 21*30؛ . ص69- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، دمبري ریان / العربي 
.مضغوط
800259511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2595/1
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دولة سناء
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [مفدي زكریا"تجلیات السیرة النبویة في قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفنغور نادیة ، دولة سناء
800239911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2399/1

راجح ھدى
راجح / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة بنیویة-ألحمد مطر* الحریة* قصیدة

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، ھدى
800243911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2439/1

رحمون أكرم 
رحمون أكرم / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسةأسلوبیة-میمیة النابغة الجعدي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، 
800231011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2310/1

رزین سمیحة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[نمودجا " الشنفرى" شعر الصعالیك بین االغتراب المكاني والضیافة اللغویة

؛ . ص52-. 2019، مركز الجامعي میلةال: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، رزین سمیحة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2355/1

راعي سعدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في متن األجرومیة -الوصف العلمي للقاعدة النحویةعند االجرومي 

. ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، ي سعدةراع/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800245511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2455/1

رقعي سمیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [لزكیة عالل "الیات السرد في رسائل تتحدى النار والحصار 

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، رقعي سمیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2305/1

32

دولة سناء
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [مفدي زكریا"تجلیات السیرة النبویة في قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفنغور نادیة ، دولة سناء
800239911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2399/1

راجح ھدى
راجح / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة بنیویة-ألحمد مطر* الحریة* قصیدة

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، ھدى
800243911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2439/1

رحمون أكرم 
رحمون أكرم / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسةأسلوبیة-میمیة النابغة الجعدي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، 
800231011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2310/1

رزین سمیحة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[نمودجا " الشنفرى" شعر الصعالیك بین االغتراب المكاني والضیافة اللغویة

؛ . ص52-. 2019، مركز الجامعي میلةال: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، رزین سمیحة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2355/1

راعي سعدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في متن األجرومیة -الوصف العلمي للقاعدة النحویةعند االجرومي 

. ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، ي سعدةراع/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800245511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2455/1

رقعي سمیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [لزكیة عالل "الیات السرد في رسائل تتحدى النار والحصار 

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، رقعي سمیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2305/1
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دولة سناء
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [مفدي زكریا"تجلیات السیرة النبویة في قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوفنغور نادیة ، دولة سناء
800239911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2399/1

راجح ھدى
راجح / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة بنیویة-ألحمد مطر* الحریة* قصیدة

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، ھدى
800243911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2439/1

رحمون أكرم 
رحمون أكرم / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسةأسلوبیة-میمیة النابغة الجعدي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، 
800231011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2310/1

رزین سمیحة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[نمودجا " الشنفرى" شعر الصعالیك بین االغتراب المكاني والضیافة اللغویة

؛ . ص52-. 2019، مركز الجامعي میلةال: میلة -). مشرفا( یاحي أسماء، رزین سمیحة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800235511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2355/1

راعي سعدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في متن األجرومیة -الوصف العلمي للقاعدة النحویةعند االجرومي 

. ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، ي سعدةراع/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800245511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2455/1

رقعي سمیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [لزكیة عالل "الیات السرد في رسائل تتحدى النار والحصار 

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، رقعي سمیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2305/1



33

رمیتة صبرین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [نمادج مختارة"الموشح االندلسي وتخطي ھیمنة األنمودج األعلى 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، رمیتة صبرین/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2341/1

زدارة دلیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مقاربة نحویة داللیة -"زھیر بن ابي سلمى"التوابع في معلقة 

قرص + 21*30؛ .ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، زدارة دلیلة/ العربي 
.مضغوط
800278011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2780/1

زروقي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الیات تذلیل الصعوبات التعلمیة في القواعد النحویة السنة الخامسةإبتدائي انمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بد الھادي حمر العین ع، زروقي خدیجة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2019

800248811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2488/1

زریمش عائشة
] : عنص مطبو[والمعالجة في المرحلة االبتدائیة السنة الرابعة نمودجا أثر اضطرابات النطق عللة عملیة التعلیم التشخیص

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، زریمش عائشة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2019، میلة

800246511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2465/1

زغمار إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة " بین الجیل االول والثاني من التعلیم المتوسط"تعلیمیة اللغة العربیة 

. ص85-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( قرج أوریدة، زغمار إیمان/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800259811ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2598/1

زغمار سھى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة تحلیلیة-البنیة االسنادیة في الجملة الفعلیة 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، زغمار سھى
800256011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2560/1
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رمیتة صبرین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [نمادج مختارة"الموشح االندلسي وتخطي ھیمنة األنمودج األعلى 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، رمیتة صبرین/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2341/1

زدارة دلیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مقاربة نحویة داللیة -"زھیر بن ابي سلمى"التوابع في معلقة 

قرص + 21*30؛ .ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، زدارة دلیلة/ العربي 
.مضغوط
800278011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2780/1

زروقي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الیات تذلیل الصعوبات التعلمیة في القواعد النحویة السنة الخامسةإبتدائي انمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بد الھادي حمر العین ع، زروقي خدیجة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2019

800248811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2488/1

زریمش عائشة
] : عنص مطبو[والمعالجة في المرحلة االبتدائیة السنة الرابعة نمودجا أثر اضطرابات النطق عللة عملیة التعلیم التشخیص

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، زریمش عائشة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2019، میلة

800246511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2465/1

زغمار إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة " بین الجیل االول والثاني من التعلیم المتوسط"تعلیمیة اللغة العربیة 

. ص85-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( قرج أوریدة، زغمار إیمان/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800259811ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2598/1

زغمار سھى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة تحلیلیة-البنیة االسنادیة في الجملة الفعلیة 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، زغمار سھى
800256011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2560/1
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رمیتة صبرین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [نمادج مختارة"الموشح االندلسي وتخطي ھیمنة األنمودج األعلى 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، رمیتة صبرین/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800234111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2341/1

زدارة دلیلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مقاربة نحویة داللیة -"زھیر بن ابي سلمى"التوابع في معلقة 

قرص + 21*30؛ .ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، زدارة دلیلة/ العربي 
.مضغوط
800278011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2780/1

زروقي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الیات تذلیل الصعوبات التعلمیة في القواعد النحویة السنة الخامسةإبتدائي انمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بد الھادي حمر العین ع، زروقي خدیجة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51-. 2019

800248811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2488/1

زریمش عائشة
] : عنص مطبو[والمعالجة في المرحلة االبتدائیة السنة الرابعة نمودجا أثر اضطرابات النطق عللة عملیة التعلیم التشخیص

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، زریمش عائشة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2019، میلة

800246511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2465/1

زغمار إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة " بین الجیل االول والثاني من التعلیم المتوسط"تعلیمیة اللغة العربیة 

. ص85-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( قرج أوریدة، زغمار إیمان/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800259811ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -لیسانس

800/2598/1

زغمار سھى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-مقاربة تحلیلیة-البنیة االسنادیة في الجملة الفعلیة 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، زغمار سھى
800256011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2560/1
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زغمار فریال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش سیمیائیا " انا یوسف یاأبي"دراسة وتحلیل قصیدة 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، زغمار فریال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800252511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2525/1

زغواني أمیرة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في كتاب معاني الحروف للرماني -الوظائف النحویة لحروف اللغة العربیة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، أمیرةزغواني / شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-

800255811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2558/1

زلة صلیحة
الول من التعلیم دور التالؤم بین مادتي اللغة العربیة والتربیة االسالمیة في تنمیة مھارات اللغة العربیة الفصحى للطور ا

). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، زلة صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االبتدائي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -

800259411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2594/1

نزماموش حنا
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[ألسیا جبار " بوابة الذكریات"الزمن في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، زماموش حنان
800232411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2324/1

زموري شیماء
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انمودجا " أغنیة الشمس"أسلوبیة الخطاب الشعري عند حسن دواس قصیدة 

؛ . ص74-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، زموري شیماء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2494/1

زنتوت صارة
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[تالمیذ الطور الثاني من التعلیم االبتدائي -أثر استخدام الوسائط التكنولوجیة في الذكاء اللغوي 

- . 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، زنتوت صارة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53

800249811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2498/1

34

زغمار فریال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش سیمیائیا " انا یوسف یاأبي"دراسة وتحلیل قصیدة 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، زغمار فریال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800252511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2525/1

زغواني أمیرة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في كتاب معاني الحروف للرماني -الوظائف النحویة لحروف اللغة العربیة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، أمیرةزغواني / شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-

800255811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2558/1

زلة صلیحة
الول من التعلیم دور التالؤم بین مادتي اللغة العربیة والتربیة االسالمیة في تنمیة مھارات اللغة العربیة الفصحى للطور ا

). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، زلة صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االبتدائي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -

800259411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2594/1

نزماموش حنا
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[ألسیا جبار " بوابة الذكریات"الزمن في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، زماموش حنان
800232411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2324/1

زموري شیماء
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انمودجا " أغنیة الشمس"أسلوبیة الخطاب الشعري عند حسن دواس قصیدة 

؛ . ص74-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، زموري شیماء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2494/1

زنتوت صارة
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[تالمیذ الطور الثاني من التعلیم االبتدائي -أثر استخدام الوسائط التكنولوجیة في الذكاء اللغوي 

- . 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، زنتوت صارة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53

800249811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2498/1
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زغمار فریال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش سیمیائیا " انا یوسف یاأبي"دراسة وتحلیل قصیدة 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، زغمار فریال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800252511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2525/1

زغواني أمیرة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[قراءة وصفیة في كتاب معاني الحروف للرماني -الوظائف النحویة لحروف اللغة العربیة 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، أمیرةزغواني / شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-

800255811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2558/1

زلة صلیحة
الول من التعلیم دور التالؤم بین مادتي اللغة العربیة والتربیة االسالمیة في تنمیة مھارات اللغة العربیة الفصحى للطور ا

). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، زلة صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االبتدائي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -

800259411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2594/1

نزماموش حنا
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[ألسیا جبار " بوابة الذكریات"الزمن في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، زماموش حنان
800232411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2324/1

زموري شیماء
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[انمودجا " أغنیة الشمس"أسلوبیة الخطاب الشعري عند حسن دواس قصیدة 

؛ . ص74-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، زموري شیماء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800249411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2494/1

زنتوت صارة
مدكرة لنیل ] : نص مطبوع[تالمیذ الطور الثاني من التعلیم االبتدائي -أثر استخدام الوسائط التكنولوجیة في الذكاء اللغوي 

- . 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، زنتوت صارة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53

800249811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2498/1
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زنداوي خالد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة -قصیدة الحجر الصغیر إلیلیا ابو ماضي

قرص + 21*30؛ . ص43-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(معاشو بوشمة ، زنداوي خالد/ العربي 
.مضغوط
800231411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2314/1

زھدي سكینة
/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد الداللیة الجمالیة إلستعارة في سورة االسراء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - . زھدي سكینة
800250711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2507/1

زواغي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الیات اكتساب ملكة القراءة من خالل الكتب المساعدة للثالثةابتدائي 

21*30؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، زواغي خدیجة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800260711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2607/1

زواغي سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- المعجم التربوي انمودجا-المصطلح التعلیمي والیات وضعھ 

+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، زواغي سمیة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800255011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2550/1

زوید جلیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخاص بمدیري الثانوي واإلكمالي 2005قراءة تحلیلیة لوحدة التشریع المدرسي لسنة

. ص95-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد ، زوید جلیلة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800238511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2385/1

زوید سعاد
زوید / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-دالیة ابن الرومیفي رثاء ابنھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( یاحي أسماء، سعاد
800242811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2428/1
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زنداوي خالد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة -قصیدة الحجر الصغیر إلیلیا ابو ماضي

قرص + 21*30؛ . ص43-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(معاشو بوشمة ، زنداوي خالد/ العربي 
.مضغوط
800231411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2314/1

زھدي سكینة
/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد الداللیة الجمالیة إلستعارة في سورة االسراء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - . زھدي سكینة
800250711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2507/1

زواغي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الیات اكتساب ملكة القراءة من خالل الكتب المساعدة للثالثةابتدائي 

21*30؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، زواغي خدیجة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800260711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2607/1

زواغي سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- المعجم التربوي انمودجا-المصطلح التعلیمي والیات وضعھ 

+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، زواغي سمیة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800255011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2550/1

زوید جلیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخاص بمدیري الثانوي واإلكمالي 2005قراءة تحلیلیة لوحدة التشریع المدرسي لسنة

. ص95-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد ، زوید جلیلة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800238511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2385/1

زوید سعاد
زوید / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-دالیة ابن الرومیفي رثاء ابنھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( یاحي أسماء، سعاد
800242811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2428/1
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زنداوي خالد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة -قصیدة الحجر الصغیر إلیلیا ابو ماضي

قرص + 21*30؛ . ص43-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(معاشو بوشمة ، زنداوي خالد/ العربي 
.مضغوط
800231411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2314/1

زھدي سكینة
/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد الداللیة الجمالیة إلستعارة في سورة االسراء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - . زھدي سكینة
800250711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2507/1

زواغي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[الیات اكتساب ملكة القراءة من خالل الكتب المساعدة للثالثةابتدائي 

21*30؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، زواغي خدیجة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800260711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2607/1

زواغي سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- المعجم التربوي انمودجا-المصطلح التعلیمي والیات وضعھ 

+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، زواغي سمیة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800255011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2550/1

زوید جلیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخاص بمدیري الثانوي واإلكمالي 2005قراءة تحلیلیة لوحدة التشریع المدرسي لسنة

. ص95-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد ، زوید جلیلة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800238511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2385/1

زوید سعاد
زوید / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-دالیة ابن الرومیفي رثاء ابنھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( یاحي أسماء، سعاد
800242811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2428/1
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زیان رمیسة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البناء الفني في قصیدة یا قدس لمحمد مصطفى الغماري 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، زیان رمیسة / واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800228411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2284/1

زیان ھاجر
ة لنیل شھادة مذكر] : نص مطبوع[األخطاء اللغویة أثناء عملیة القراءة وسبل عالجھا عند تالمیذ سنة أولى متوسط 

. ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سونامي خالد ، زیان ھاجر/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800252911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2529/1

ساحلي عالء 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[إلبراھیمي روایة الثالثة لمحمد البشیر ا" شعریة التداخل في 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، ساحلي عالء / واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62

800228111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2281/1

سایب مروة
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة -مادة اللغة العربیة الطور الثاني-كتب المدرسیة وشبھ المدرسیة عالقة تضادأم تكاملال

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، سایب مروة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019

800251111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2511/1

سباعي سامیة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " سیدة المقام" أنواع الدالالت في روایة

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، سباعي سامیة/ العربي 
.مضغوط
800250111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2501/1

سخري زقار خولة
، سخري زقار خولة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- دراسة فنیة-دالیة البحتري 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم 

800236211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2362/1
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زیان رمیسة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البناء الفني في قصیدة یا قدس لمحمد مصطفى الغماري 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، زیان رمیسة / واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800228411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2284/1

زیان ھاجر
ة لنیل شھادة مذكر] : نص مطبوع[األخطاء اللغویة أثناء عملیة القراءة وسبل عالجھا عند تالمیذ سنة أولى متوسط 

. ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سونامي خالد ، زیان ھاجر/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800252911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2529/1

ساحلي عالء 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[إلبراھیمي روایة الثالثة لمحمد البشیر ا" شعریة التداخل في 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، ساحلي عالء / واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62

800228111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2281/1

سایب مروة
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة -مادة اللغة العربیة الطور الثاني-كتب المدرسیة وشبھ المدرسیة عالقة تضادأم تكاملال

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، سایب مروة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019

800251111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2511/1

سباعي سامیة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " سیدة المقام" أنواع الدالالت في روایة

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، سباعي سامیة/ العربي 
.مضغوط
800250111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2501/1

سخري زقار خولة
، سخري زقار خولة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- دراسة فنیة-دالیة البحتري 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم 

800236211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2362/1
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زیان رمیسة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البناء الفني في قصیدة یا قدس لمحمد مصطفى الغماري 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، زیان رمیسة / واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800228411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2284/1

زیان ھاجر
ة لنیل شھادة مذكر] : نص مطبوع[األخطاء اللغویة أثناء عملیة القراءة وسبل عالجھا عند تالمیذ سنة أولى متوسط 

. ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سونامي خالد ، زیان ھاجر/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800252911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2529/1

ساحلي عالء 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[إلبراھیمي روایة الثالثة لمحمد البشیر ا" شعریة التداخل في 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، ساحلي عالء / واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62

800228111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2281/1

سایب مروة
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة -مادة اللغة العربیة الطور الثاني-كتب المدرسیة وشبھ المدرسیة عالقة تضادأم تكاملال

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، سایب مروة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019

800251111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2511/1

سباعي سامیة
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " سیدة المقام" أنواع الدالالت في روایة

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، سباعي سامیة/ العربي 
.مضغوط
800250111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2501/1

سخري زقار خولة
، سخري زقار خولة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- دراسة فنیة-دالیة البحتري 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم 

800236211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2362/1
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سرار ایناس
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة- " قصیدة الربیع االحمر" ظاھرة االنزیاح في

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، سرار ایناس/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2313/1

سریدي خولة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمریم ذیاب "رقص على أعتاب العابرین"تقنیات السرد في روایة 

+ 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، سریدي خولة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2427/1

سعدون فادیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الطباق انمودجا " یونس"المحسنات اللفظیة في سورة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2019، جامعي میلةالمركز ال: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، سعدون فادیة/ 
800257511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2575/1

سعیداني شیرین
سعیداني / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أبنیة المكان في روایة الجیفة لعیسى شریط 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: یلة م-). مشرفا(بعداش ناصر ، شیرین
800232311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2323/1

سعیود بھیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقاربة سیمیائیة في دیوان حكایا السندباد لنبیل مجوج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، سعیود بھیجة/ 
800241611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2416/1

سفاري رائد
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- مصطفى حركات-قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللیسانیات العامة وقضایا العربیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، سفاري رائد/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.غوطقرص مض+ 21*30؛ . ص69

800257911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2579/1
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سرار ایناس
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة- " قصیدة الربیع االحمر" ظاھرة االنزیاح في

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، سرار ایناس/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800231311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2313/1

سریدي خولة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمریم ذیاب "رقص على أعتاب العابرین"تقنیات السرد في روایة 

+ 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، سریدي خولة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2427/1

سعدون فادیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الطباق انمودجا " یونس"المحسنات اللفظیة في سورة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2019، جامعي میلةالمركز ال: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، سعدون فادیة/ 
800257511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2575/1

سعیداني شیرین
سعیداني / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أبنیة المكان في روایة الجیفة لعیسى شریط 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: یلة م-). مشرفا(بعداش ناصر ، شیرین
800232311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2323/1

سعیود بھیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقاربة سیمیائیة في دیوان حكایا السندباد لنبیل مجوج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، سعیود بھیجة/ 
800241611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2416/1

سفاري رائد
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- مصطفى حركات-قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللیسانیات العامة وقضایا العربیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، سفاري رائد/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.غوطقرص مض+ 21*30؛ . ص69

800257911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2579/1
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سرار ایناس
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة- " قصیدة الربیع االحمر" ظاھرة االنزیاح في

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، سرار ایناس/ واالدب العربي 
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800/2313/1

سریدي خولة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمریم ذیاب "رقص على أعتاب العابرین"تقنیات السرد في روایة 

+ 21*30؛ . ص64-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، سریدي خولة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2427/1

سعدون فادیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الطباق انمودجا " یونس"المحسنات اللفظیة في سورة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2019، جامعي میلةالمركز ال: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، سعدون فادیة/ 
800257511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2575/1

سعیداني شیرین
سعیداني / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أبنیة المكان في روایة الجیفة لعیسى شریط 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص39-. 2019، المركز الجامعي میلة: یلة م-). مشرفا(بعداش ناصر ، شیرین
800232311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2323/1

سعیود بھیجة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقاربة سیمیائیة في دیوان حكایا السندباد لنبیل مجوج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، سعیود بھیجة/ 
800241611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2416/1

سفاري رائد
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- مصطفى حركات-قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللیسانیات العامة وقضایا العربیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، سفاري رائد/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.غوطقرص مض+ 21*30؛ . ص69

800257911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2579/1
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سي ناصر نجود
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ضمن مجموعة الحواس الست "یونس قریب" الرؤیة والتشكیل في قصائد

؛ . ص69-. 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، سي ناصر نجود/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800233011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2330/1

شاقر أحالم
مذكرة لنیل شھادة الیساس في اللغة ] : نص مطبوع[-بشیر عروس-مقاربة بنویة لمختارات شعریة للشاعر الجزائري 

+ 21*30؛ ص 69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) .مشرفا(ھبال خیر الدین ، شاقر أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط 

800229311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2293/1

شامخ محمد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-إبتدائیة عطیة العمري انمودجا- لغة أطفال فرجیوة بین المدرسة والشارع دراسة میدانیة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، شامخ محمد/ غة واالدب العربي شھادة اللیسانس في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41

800256411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2564/1

شبلي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمعیة االرشاد واالصالح میلة نمودجا -التعلم من خالل القصص في مرحلة الروضة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، شبلي سارة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68

800253311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2533/1

شتیوي شھلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[عناصر البنیة الحجاجیة في المقامة الشتویة للحریري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، شتیوي شھلة/ 
800244611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2446/1

شرافة رحمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[سیمیائیة الذوات في دیوان النعمان یسترد لونھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، شرافة رحمة
800234011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2340/1
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سي ناصر نجود
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ضمن مجموعة الحواس الست "یونس قریب" الرؤیة والتشكیل في قصائد

؛ . ص69-. 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، سي ناصر نجود/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800233011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2330/1

شاقر أحالم
مذكرة لنیل شھادة الیساس في اللغة ] : نص مطبوع[-بشیر عروس-مقاربة بنویة لمختارات شعریة للشاعر الجزائري 

+ 21*30؛ ص 69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) .مشرفا(ھبال خیر الدین ، شاقر أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط 

800229311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2293/1

شامخ محمد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-إبتدائیة عطیة العمري انمودجا- لغة أطفال فرجیوة بین المدرسة والشارع دراسة میدانیة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، شامخ محمد/ غة واالدب العربي شھادة اللیسانس في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41

800256411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2564/1

شبلي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمعیة االرشاد واالصالح میلة نمودجا -التعلم من خالل القصص في مرحلة الروضة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، شبلي سارة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68

800253311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2533/1

شتیوي شھلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[عناصر البنیة الحجاجیة في المقامة الشتویة للحریري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، شتیوي شھلة/ 
800244611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2446/1

شرافة رحمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[سیمیائیة الذوات في دیوان النعمان یسترد لونھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، شرافة رحمة
800234011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2340/1
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سي ناصر نجود
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800233011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس
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.قرص مضغوط 

800229311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2293/1

شامخ محمد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-إبتدائیة عطیة العمري انمودجا- لغة أطفال فرجیوة بین المدرسة والشارع دراسة میدانیة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، شامخ محمد/ غة واالدب العربي شھادة اللیسانس في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41

800256411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2564/1

شبلي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمعیة االرشاد واالصالح میلة نمودجا -التعلم من خالل القصص في مرحلة الروضة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، شبلي سارة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68

800253311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2533/1

شتیوي شھلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[عناصر البنیة الحجاجیة في المقامة الشتویة للحریري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، شتیوي شھلة/ 
800244611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2446/1

شرافة رحمة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[سیمیائیة الذوات في دیوان النعمان یسترد لونھ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص51- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، شرافة رحمة
800234011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2340/1
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شرقي نھاد
] : نص مطبوع[تأثیر االدوات المساعدة في التنظیم الشكلي للمدرسة على تحصیل التعلیمي لتالمیذ في المرحلة االبتدائیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، شرقي نھاد/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019

800252711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2527/1

شعالل نادیة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[واسیني األعرج . ل. البنیة السردیة في روایة فاجعة المیمة السابعة بعد األلف

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(لھادي سمیة ا، شعالل نادیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي تخصص دراسات أدبیة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2019، میلة

800228011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2280/1

شلیغوم رمیسة
/ لعربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ا] : نص مطبوع[جمالیة الحوار في روایة شعلة المایدة لمحمد مفالح 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، شلیغوم رمیسة
800233311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2333/1

صالحي شھرزاد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] :نص مطبوع[لوسیني األعرج ) مسالك أبواب الحدید( التعایش الذیني في روایة كتاب االمیر

؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، صالحي شھرزاد/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800230411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2304/1

صمري احالم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[نمودجا ا" تاء الخجل " الحقول الداللیة في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، صمري احالم
800256111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2561/1

صمري ھالة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة-د إمراءة دیوان تاریخنا یتمزق في جس

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، صمري ھالة/ العربي 
.مضغوط
800258211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2582/1
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شرقي نھاد
] : نص مطبوع[تأثیر االدوات المساعدة في التنظیم الشكلي للمدرسة على تحصیل التعلیمي لتالمیذ في المرحلة االبتدائیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، شرقي نھاد/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019

800252711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2527/1

شعالل نادیة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[واسیني األعرج . ل. البنیة السردیة في روایة فاجعة المیمة السابعة بعد األلف

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(لھادي سمیة ا، شعالل نادیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي تخصص دراسات أدبیة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2019، میلة

800228011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2280/1

شلیغوم رمیسة
/ لعربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ا] : نص مطبوع[جمالیة الحوار في روایة شعلة المایدة لمحمد مفالح 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، شلیغوم رمیسة
800233311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2333/1

صالحي شھرزاد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] :نص مطبوع[لوسیني األعرج ) مسالك أبواب الحدید( التعایش الذیني في روایة كتاب االمیر

؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، صالحي شھرزاد/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800230411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2304/1

صمري احالم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[نمودجا ا" تاء الخجل " الحقول الداللیة في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، صمري احالم
800256111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2561/1

صمري ھالة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة-د إمراءة دیوان تاریخنا یتمزق في جس

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، صمري ھالة/ العربي 
.مضغوط
800258211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2582/1

39

شرقي نھاد
] : نص مطبوع[تأثیر االدوات المساعدة في التنظیم الشكلي للمدرسة على تحصیل التعلیمي لتالمیذ في المرحلة االبتدائیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، شرقي نھاد/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019

800252711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2527/1

شعالل نادیة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[واسیني األعرج . ل. البنیة السردیة في روایة فاجعة المیمة السابعة بعد األلف

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(لھادي سمیة ا، شعالل نادیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي تخصص دراسات أدبیة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2019، میلة

800228011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2280/1

شلیغوم رمیسة
/ لعربي مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ا] : نص مطبوع[جمالیة الحوار في روایة شعلة المایدة لمحمد مفالح 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، شلیغوم رمیسة
800233311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2333/1

صالحي شھرزاد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] :نص مطبوع[لوسیني األعرج ) مسالك أبواب الحدید( التعایش الذیني في روایة كتاب االمیر

؛ . ص66-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، صالحي شھرزاد/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800230411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2304/1

صمري احالم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[نمودجا ا" تاء الخجل " الحقول الداللیة في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص45- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، صمري احالم
800256111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2561/1

صمري ھالة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة-د إمراءة دیوان تاریخنا یتمزق في جس

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، صمري ھالة/ العربي 
.مضغوط
800258211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2582/1
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فاطیمةطایبي 
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- قراءة وصفیة تحلیلیة-قراءة في كتاب البیان والتبیین للجاحط 

21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، طایبي فاطیمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800250611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2506/1

طباخ امیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-قراءة وصفیة تحلیلیة-كتاب علم النفس التربوي لعبد الحي علي محمود 

21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، طباخ امیرة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800258011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2580/1

طویل مریة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تحقق التغدیة الراجعة عند تالمیذ السنة االولى ابتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص85-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، طویل مریة/ 
.مضغوط

800252111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2521/1

عزیزي أسماء
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع" [للحاتمي"مالمح التناص في حلیة المحاضرة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عزیزي أسماء
800242411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2424/1

عشبي إلھام
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة-لغة محادثة تالمیذ السنة االولى إبتدائي بین الصف وخارجھ 

. ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة-). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، عشبي إلھام/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800251511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2515/1

عطیة منى
] : نص مطبوع[- السنة الثالثة ابتدائي نمودجا-الوحدات التعلیمیة المقررة في المرحلة االبتدائیة وعالقتھا بالتحصیل اللغوي

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، عطیة منى/ للیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2019

800248611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2486/1
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فاطیمةطایبي 
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- قراءة وصفیة تحلیلیة-قراءة في كتاب البیان والتبیین للجاحط 

21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، طایبي فاطیمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800250611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2506/1

طباخ امیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-قراءة وصفیة تحلیلیة-كتاب علم النفس التربوي لعبد الحي علي محمود 

21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، طباخ امیرة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800258011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2580/1

طویل مریة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تحقق التغدیة الراجعة عند تالمیذ السنة االولى ابتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص85-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، طویل مریة/ 
.مضغوط

800252111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2521/1

عزیزي أسماء
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع" [للحاتمي"مالمح التناص في حلیة المحاضرة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عزیزي أسماء
800242411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2424/1

عشبي إلھام
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة-لغة محادثة تالمیذ السنة االولى إبتدائي بین الصف وخارجھ 

. ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة-). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، عشبي إلھام/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800251511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2515/1

عطیة منى
] : نص مطبوع[- السنة الثالثة ابتدائي نمودجا-الوحدات التعلیمیة المقررة في المرحلة االبتدائیة وعالقتھا بالتحصیل اللغوي

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، عطیة منى/ للیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2019

800248611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2486/1
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فاطیمةطایبي 
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- قراءة وصفیة تحلیلیة-قراءة في كتاب البیان والتبیین للجاحط 

21*30؛ . ص78-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، طایبي فاطیمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800250611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2506/1

طباخ امیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-قراءة وصفیة تحلیلیة-كتاب علم النفس التربوي لعبد الحي علي محمود 

21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، طباخ امیرة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800258011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2580/1

طویل مریة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تحقق التغدیة الراجعة عند تالمیذ السنة االولى ابتدائي 

قرص + 21*30؛ . ص85-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، طویل مریة/ 
.مضغوط

800252111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2521/1

عزیزي أسماء
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع" [للحاتمي"مالمح التناص في حلیة المحاضرة 

.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عزیزي أسماء
800242411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2424/1

عشبي إلھام
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة-لغة محادثة تالمیذ السنة االولى إبتدائي بین الصف وخارجھ 

. ص46-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة-). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، عشبي إلھام/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800251511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2515/1

عطیة منى
] : نص مطبوع[- السنة الثالثة ابتدائي نمودجا-الوحدات التعلیمیة المقررة في المرحلة االبتدائیة وعالقتھا بالتحصیل اللغوي

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، عطیة منى/ للیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2019

800248611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2486/1
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عالم زینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب : ]نص مطبوع[- مقاربة بنیویة تحلیلیة-دیوان خطب الدیكتاتور الموزونة 

قرص + 21*30؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، عالم زینة/ العربي 
.مضغوط
800252211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2522/1

علي بوخالفة حمو
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لنزار قباني " من مفكرة عاشق دمشق" وظیفیة التوابع النحویة في قصیدة

؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، علي بوخالفة حمو/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2556/1

علیلي حنان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لغادة السمان " عیناك قدري" تمظھر األنا واألخرفي المجموعة القصصیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، علیلي حنان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800241011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2410/1

علیوة أمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألمین الریحاني "رحلة نور األندلس"صورة األنا واألخر في 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، علیوة أمیرة/ العربي 
.مضغوط
800234811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2348/1

عمران فوزیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الرؤیة السردیة في روایة التراس لكمال قرور 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، عمران فوزیة
800233711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2337/1

عمیرة فریال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمخائیل نعیمة "تناثري "الموسیقى الداخلیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص49- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، عمیرة فریال/ العربي 
.مضغوط
800239411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2394/1
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عالم زینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب : ]نص مطبوع[- مقاربة بنیویة تحلیلیة-دیوان خطب الدیكتاتور الموزونة 

قرص + 21*30؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، عالم زینة/ العربي 
.مضغوط
800252211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2522/1

علي بوخالفة حمو
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لنزار قباني " من مفكرة عاشق دمشق" وظیفیة التوابع النحویة في قصیدة

؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، علي بوخالفة حمو/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2556/1

علیلي حنان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لغادة السمان " عیناك قدري" تمظھر األنا واألخرفي المجموعة القصصیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، علیلي حنان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800241011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2410/1

علیوة أمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألمین الریحاني "رحلة نور األندلس"صورة األنا واألخر في 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، علیوة أمیرة/ العربي 
.مضغوط
800234811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2348/1

عمران فوزیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الرؤیة السردیة في روایة التراس لكمال قرور 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، عمران فوزیة
800233711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2337/1

عمیرة فریال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمخائیل نعیمة "تناثري "الموسیقى الداخلیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص49- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، عمیرة فریال/ العربي 
.مضغوط
800239411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2394/1
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عالم زینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب : ]نص مطبوع[- مقاربة بنیویة تحلیلیة-دیوان خطب الدیكتاتور الموزونة 

قرص + 21*30؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، عالم زینة/ العربي 
.مضغوط
800252211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2522/1

علي بوخالفة حمو
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لنزار قباني " من مفكرة عاشق دمشق" وظیفیة التوابع النحویة في قصیدة

؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، علي بوخالفة حمو/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800255611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2556/1

علیلي حنان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لغادة السمان " عیناك قدري" تمظھر األنا واألخرفي المجموعة القصصیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، علیلي حنان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800241011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2410/1

علیوة أمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألمین الریحاني "رحلة نور األندلس"صورة األنا واألخر في 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، علیوة أمیرة/ العربي 
.مضغوط
800234811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2348/1

عمران فوزیة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الرؤیة السردیة في روایة التراس لكمال قرور 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، عمران فوزیة
800233711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2337/1

عمیرة فریال
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمخائیل نعیمة "تناثري "الموسیقى الداخلیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص49- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، عمیرة فریال/ العربي 
.مضغوط
800239411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2394/1
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عوري أحالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[سیمیاء النص الموازي في دیوان ترجمان المدینة لعصام شرف الدین ماجولین 

؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، عوري أحالم/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800234511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2345/1

عوفي بالل
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-الطور المتوسط نمودجا-)اسبابھا ونتائجھا(عزوف التالمیذ عن مادة الشعر 

؛ . ص63-. 2019، یلةالمركز الجامعي م: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، عوفي بالل/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800248211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2482/1

عیادي أنیس
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[سیمیائیة األھواء في قصیدة تأوب طیف من سمیرة لسامي البارودي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، أنیسعیادي/ اللغة واألدب العربي تخصص دراسات أدبیة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص34-. 2019

800227911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2279/1

عیواز امینة
مذكرة لنیل : ] نص مطبوع[أحمد مطر انمودجا - معالم التشافع والتفاعل بین العامیة والفصحى في الشعر العربي المعاصر 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، عیواز امینة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44

800259011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2590/1

غربوج دالل
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[یاسمینة خضرا ل" سنونوات كابول "بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، غربوج دالل/ العربي 
.مضغوط
800232911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2329/1

غربوج لبنى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[شوقي واالمیر عبد القادر شعر المنفى بین أحمد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. غربوج لبنى
800241911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2419/1
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عوري أحالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[سیمیاء النص الموازي في دیوان ترجمان المدینة لعصام شرف الدین ماجولین 

؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، عوري أحالم/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800234511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2345/1

عوفي بالل
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-الطور المتوسط نمودجا-)اسبابھا ونتائجھا(عزوف التالمیذ عن مادة الشعر 

؛ . ص63-. 2019، یلةالمركز الجامعي م: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، عوفي بالل/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800248211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2482/1

عیادي أنیس
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[سیمیائیة األھواء في قصیدة تأوب طیف من سمیرة لسامي البارودي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، أنیسعیادي/ اللغة واألدب العربي تخصص دراسات أدبیة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص34-. 2019

800227911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2279/1

عیواز امینة
مذكرة لنیل : ] نص مطبوع[أحمد مطر انمودجا - معالم التشافع والتفاعل بین العامیة والفصحى في الشعر العربي المعاصر 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، عیواز امینة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44

800259011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2590/1

غربوج دالل
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[یاسمینة خضرا ل" سنونوات كابول "بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، غربوج دالل/ العربي 
.مضغوط
800232911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2329/1

غربوج لبنى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[شوقي واالمیر عبد القادر شعر المنفى بین أحمد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. غربوج لبنى
800241911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2419/1
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عوري أحالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[سیمیاء النص الموازي في دیوان ترجمان المدینة لعصام شرف الدین ماجولین 

؛ . ص50-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، عوري أحالم/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800234511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2345/1

عوفي بالل
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-الطور المتوسط نمودجا-)اسبابھا ونتائجھا(عزوف التالمیذ عن مادة الشعر 

؛ . ص63-. 2019، یلةالمركز الجامعي م: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، عوفي بالل/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800248211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2482/1

عیادي أنیس
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[سیمیائیة األھواء في قصیدة تأوب طیف من سمیرة لسامي البارودي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، أنیسعیادي/ اللغة واألدب العربي تخصص دراسات أدبیة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص34-. 2019

800227911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2279/1

عیواز امینة
مذكرة لنیل : ] نص مطبوع[أحمد مطر انمودجا - معالم التشافع والتفاعل بین العامیة والفصحى في الشعر العربي المعاصر 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، عیواز امینة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44

800259011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2590/1

غربوج دالل
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[یاسمینة خضرا ل" سنونوات كابول "بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، غربوج دالل/ العربي 
.مضغوط
800232911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2329/1

غربوج لبنى
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[شوقي واالمیر عبد القادر شعر المنفى بین أحمد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. غربوج لبنى
800241911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2419/1
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غرس هللا جھینة
] : نص مطبوع[أنمودجا -دراسة میدانیة على مستوى ثانویة رابح خدروش-التسرب المدرسيالعنف اللفظي وعالقتھ ب

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، غرس هللا جھینة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2019، میلة

800238211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2382/1

غطاھم یسرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیني االعرج " نساء كازانوفا"صورة المرأة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص71- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، غطاھم یسرى/ العربي 
.مضغوط

800229711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2297/1

غیشي یاسمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمفدي زكریا " 73زنزانة العداب رقم" دراسة ألسلوبیة في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص84- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، غیشي یاسمینة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2422/1

فاسي احالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-المضامین أنمودجا- أدب النزال عند اإلصالحیین في الجزائر 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، فاسي احالم/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800241811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2418/1

فراح حلیم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-فاطمة قیدوش-" ویلفظني البحر" داللة المكان في المجموعة القصصیة

+ 21*30؛ . ص67-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، فراح حلیم/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800232511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سلیسان

800/2325/1

فراق غادة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا - العملیة التعلیمیة ودورھا في بناء تعلمات المطالعة الموجھة سنة أولى ثانوي 

-. 2019، مركز الجامعي میلةال: میلة - ). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، فراق غادة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800259111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2591/1
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غرس هللا جھینة
] : نص مطبوع[أنمودجا -دراسة میدانیة على مستوى ثانویة رابح خدروش-التسرب المدرسيالعنف اللفظي وعالقتھ ب

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، غرس هللا جھینة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2019، میلة

800238211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2382/1

غطاھم یسرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیني االعرج " نساء كازانوفا"صورة المرأة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص71- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، غطاھم یسرى/ العربي 
.مضغوط

800229711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2297/1

غیشي یاسمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمفدي زكریا " 73زنزانة العداب رقم" دراسة ألسلوبیة في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص84- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، غیشي یاسمینة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2422/1

فاسي احالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-المضامین أنمودجا- أدب النزال عند اإلصالحیین في الجزائر 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، فاسي احالم/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800241811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2418/1

فراح حلیم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-فاطمة قیدوش-" ویلفظني البحر" داللة المكان في المجموعة القصصیة

+ 21*30؛ . ص67-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، فراح حلیم/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800232511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سلیسان

800/2325/1

فراق غادة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا - العملیة التعلیمیة ودورھا في بناء تعلمات المطالعة الموجھة سنة أولى ثانوي 

-. 2019، مركز الجامعي میلةال: میلة - ). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، فراق غادة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800259111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2591/1
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غرس هللا جھینة
] : نص مطبوع[أنمودجا -دراسة میدانیة على مستوى ثانویة رابح خدروش-التسرب المدرسيالعنف اللفظي وعالقتھ ب

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، غرس هللا جھینة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2019، میلة

800238211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2382/1

غطاھم یسرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوسیني االعرج " نساء كازانوفا"صورة المرأة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص71- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، غطاھم یسرى/ العربي 
.مضغوط

800229711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2297/1

غیشي یاسمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمفدي زكریا " 73زنزانة العداب رقم" دراسة ألسلوبیة في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص84- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، غیشي یاسمینة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2422/1

فاسي احالم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-المضامین أنمودجا- أدب النزال عند اإلصالحیین في الجزائر 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، فاسي احالم/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800241811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2418/1

فراح حلیم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[-فاطمة قیدوش-" ویلفظني البحر" داللة المكان في المجموعة القصصیة

+ 21*30؛ . ص67-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، فراح حلیم/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800232511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سلیسان

800/2325/1

فراق غادة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا - العملیة التعلیمیة ودورھا في بناء تعلمات المطالعة الموجھة سنة أولى ثانوي 

-. 2019، مركز الجامعي میلةال: میلة - ). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، فراق غادة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57

800259111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2591/1
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فرطاس خلود
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[االھداف والمضامین في كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة ابتدائي 

+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ،فرطاس خلود/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800249211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2492/1

فقراوي إبتسام
واالدب مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لسعید شمشم " سویعات في البحر"البنیة السردیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، فقراوي إبتسام/ العربي 
.مضغوط
800238711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2387/1

فقراوي بشرى
لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة ] : نص مطبوع[لنجاة مزھود " رقعة الشطرنج"البنیة الزمنیةفي روایة

.قرص قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، فقراوي بشرى/ 
800277711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2777/1

فوغالي وردة
نص " [السنة األولى والثالثة انمودجا"طرائق التدریس المعتمدة حالیا في الطور الثانوي على ضوء التعلیمیات الحدیثة 

المركز : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، فوغالي وردة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص84-. 2019، الجامعي میلة

800246011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2460/1

قاب خدیجة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا- لنجیب الكیالني " روایة عمر یظھر في القدس" االلتزام في االدب العربي الحدیث 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(سطوف عزوز ، قاب خدیجة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55

800243111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2431/1

قاجوج حدة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي " الحالم"أنطولوجیا الزمان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( یاحي أسماء، قاجوج حدة
800277811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2778/1
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فرطاس خلود
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[االھداف والمضامین في كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة ابتدائي 

+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ،فرطاس خلود/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800249211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2492/1

فقراوي إبتسام
واالدب مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لسعید شمشم " سویعات في البحر"البنیة السردیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، فقراوي إبتسام/ العربي 
.مضغوط
800238711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2387/1

فقراوي بشرى
لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة ] : نص مطبوع[لنجاة مزھود " رقعة الشطرنج"البنیة الزمنیةفي روایة

.قرص قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، فقراوي بشرى/ 
800277711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2777/1

فوغالي وردة
نص " [السنة األولى والثالثة انمودجا"طرائق التدریس المعتمدة حالیا في الطور الثانوي على ضوء التعلیمیات الحدیثة 

المركز : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، فوغالي وردة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص84-. 2019، الجامعي میلة

800246011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2460/1

قاب خدیجة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا- لنجیب الكیالني " روایة عمر یظھر في القدس" االلتزام في االدب العربي الحدیث 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(سطوف عزوز ، قاب خدیجة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55

800243111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2431/1

قاجوج حدة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي " الحالم"أنطولوجیا الزمان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( یاحي أسماء، قاجوج حدة
800277811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2778/1
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فرطاس خلود
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[االھداف والمضامین في كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة ابتدائي 

+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ،فرطاس خلود/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800249211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2492/1

فقراوي إبتسام
واالدب مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لسعید شمشم " سویعات في البحر"البنیة السردیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، فقراوي إبتسام/ العربي 
.مضغوط
800238711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2387/1

فقراوي بشرى
لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي مذكرة ] : نص مطبوع[لنجاة مزھود " رقعة الشطرنج"البنیة الزمنیةفي روایة

.قرص قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، فقراوي بشرى/ 
800277711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2777/1

فوغالي وردة
نص " [السنة األولى والثالثة انمودجا"طرائق التدریس المعتمدة حالیا في الطور الثانوي على ضوء التعلیمیات الحدیثة 

المركز : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، فوغالي وردة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.رص مضغوطق+ 21*30؛ . ص84-. 2019، الجامعي میلة

800246011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2460/1

قاب خدیجة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا- لنجیب الكیالني " روایة عمر یظھر في القدس" االلتزام في االدب العربي الحدیث 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(سطوف عزوز ، قاب خدیجة/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55

800243111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2431/1

قاجوج حدة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي " الحالم"أنطولوجیا الزمان في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( یاحي أسماء، قاجوج حدة
800277811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2778/1
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قاجوج حلیمة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[محمد بنیس " مساءلة الحداثة " األسس النقدیة في كتاب 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، قاجوج حلیمة / العربي تخصص أدب عربي واألدب 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63

800228211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2282/1

قادري لبنى
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [السنة الخامسة إبتدائي"األسس التربویة للتعلیم وأثرھا على تعلم الطفل في المرحلة اإلبتدائیة 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، قادري لبنى/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48

800246211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2462/1

قارة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الجمل في كتاب االربعون النوویة دراسة بالغیة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص74- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، قارة الزھراء/ العربي 
.مضغوط
800244511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2445/1

قاسة بغدوش شرین
قاسة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة- قصیدة ولد الھدي ألحمد شوقي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بغدوش شرین
800235911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2359/1

قاشة سمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نمادج مختارة-جمالیة التشكیل البصري في الموشح األندلسي 

+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، قاشة سمیرة/ واالدب العربي 
.ضغوطقرص م
800235711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2357/1

قاع القربة عائشة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا-تعلیمیة التعبیر الكتابي لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، قاع القربة عائشة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800246311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2463/1
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قاجوج حلیمة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[محمد بنیس " مساءلة الحداثة " األسس النقدیة في كتاب 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، قاجوج حلیمة / العربي تخصص أدب عربي واألدب 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63

800228211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2282/1

قادري لبنى
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [السنة الخامسة إبتدائي"األسس التربویة للتعلیم وأثرھا على تعلم الطفل في المرحلة اإلبتدائیة 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، قادري لبنى/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48

800246211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2462/1

قارة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الجمل في كتاب االربعون النوویة دراسة بالغیة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص74- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، قارة الزھراء/ العربي 
.مضغوط
800244511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2445/1

قاسة بغدوش شرین
قاسة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة- قصیدة ولد الھدي ألحمد شوقي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بغدوش شرین
800235911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2359/1

قاشة سمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نمادج مختارة-جمالیة التشكیل البصري في الموشح األندلسي 

+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، قاشة سمیرة/ واالدب العربي 
.ضغوطقرص م
800235711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2357/1

قاع القربة عائشة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا-تعلیمیة التعبیر الكتابي لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، قاع القربة عائشة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800246311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2463/1

45

قاجوج حلیمة 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[محمد بنیس " مساءلة الحداثة " األسس النقدیة في كتاب 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، قاجوج حلیمة / العربي تخصص أدب عربي واألدب 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63

800228211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2282/1

قادري لبنى
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع" [السنة الخامسة إبتدائي"األسس التربویة للتعلیم وأثرھا على تعلم الطفل في المرحلة اإلبتدائیة 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، قادري لبنى/ شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص48

800246211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2462/1

قارة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الجمل في كتاب االربعون النوویة دراسة بالغیة نحویة 

قرص + 21*30؛ . ص74- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، قارة الزھراء/ العربي 
.مضغوط
800244511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2445/1

قاسة بغدوش شرین
قاسة / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة- قصیدة ولد الھدي ألحمد شوقي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بغدوش شرین
800235911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2359/1

قاشة سمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-نمادج مختارة-جمالیة التشكیل البصري في الموشح األندلسي 

+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، قاشة سمیرة/ واالدب العربي 
.ضغوطقرص م
800235711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2357/1

قاع القربة عائشة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا-تعلیمیة التعبیر الكتابي لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

+ 21*30؛ . ص75-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، قاع القربة عائشة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800246311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2463/1
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قایم أشواق 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة سردیة داللیة -روایة في قلبي انثى عبریة لخولة حمدي

+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود،قایم أشواق / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2390/1

قدرز لمیاء
] : عنص مطبو[الطور الثاني انمودجا "دور تعلم أحكام التالوة في إكتساب مھارات القراءة لدى تالمیذ الطور االبتذائي

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، قدرز لمیاء/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104-. 2019

800248411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2484/1

قدور حنان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[شعریة السرد في روایة على مرفأ األیام ألحالم مستغانمي 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، قدور حنان/ العربي 
.مضغوط
800234211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2342/1

قردوح إكرام
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللیسانیات النشأة والتطور 

. ص130-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قردوح إكرام/ العربي لألستاذ أحمد مومن 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ 

800249511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2495/1

قردوح إیمان
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [لفرید الدین العطار"بنیة النص في منطق الطیر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ * 68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، قردوح إیمان
800232011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2320/1

قردوح سارة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المستویات الثقافیة وأثرھا على تعلم الطفل في المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: ة میل-). مشرفا(موالي كاملة ، قردوح سارة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800247611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2476/1
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قایم أشواق 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة سردیة داللیة -روایة في قلبي انثى عبریة لخولة حمدي

+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود،قایم أشواق / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2390/1

قدرز لمیاء
] : عنص مطبو[الطور الثاني انمودجا "دور تعلم أحكام التالوة في إكتساب مھارات القراءة لدى تالمیذ الطور االبتذائي

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، قدرز لمیاء/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104-. 2019

800248411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2484/1

قدور حنان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[شعریة السرد في روایة على مرفأ األیام ألحالم مستغانمي 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، قدور حنان/ العربي 
.مضغوط
800234211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2342/1

قردوح إكرام
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللیسانیات النشأة والتطور 

. ص130-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قردوح إكرام/ العربي لألستاذ أحمد مومن 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ 

800249511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2495/1

قردوح إیمان
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [لفرید الدین العطار"بنیة النص في منطق الطیر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ * 68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، قردوح إیمان
800232011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2320/1

قردوح سارة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المستویات الثقافیة وأثرھا على تعلم الطفل في المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: ة میل-). مشرفا(موالي كاملة ، قردوح سارة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800247611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2476/1
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قایم أشواق 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة سردیة داللیة -روایة في قلبي انثى عبریة لخولة حمدي

+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود،قایم أشواق / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2390/1

قدرز لمیاء
] : عنص مطبو[الطور الثاني انمودجا "دور تعلم أحكام التالوة في إكتساب مھارات القراءة لدى تالمیذ الطور االبتذائي

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، قدرز لمیاء/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104-. 2019

800248411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2484/1

قدور حنان
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[شعریة السرد في روایة على مرفأ األیام ألحالم مستغانمي 

قرص + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، قدور حنان/ العربي 
.مضغوط
800234211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2342/1

قردوح إكرام
مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دراسة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللیسانیات النشأة والتطور 

. ص130-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قردوح إكرام/ العربي لألستاذ أحمد مومن 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ 

800249511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2495/1

قردوح إیمان
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [لفرید الدین العطار"بنیة النص في منطق الطیر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ * 68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، قردوح إیمان
800232011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2320/1

قردوح سارة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[المستویات الثقافیة وأثرھا على تعلم الطفل في المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: ة میل-). مشرفا(موالي كاملة ، قردوح سارة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800247611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2476/1
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قریدش مریم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-أنمودجا-"أحمد الخیاط"البنیة السردیةفي القصة الموجھة للطفل في الجزائر

؛ . ص97- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، قریدش مریم/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800243211ك .م.د.ر-.2019: ل م د -لیسانس

800/2432/1

قریني إلھام 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في المحتوى " الشعلة الزرقاء" رسائل جبران خلیل جبران الى مي زیادة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، قریني إلھام / اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99

800277511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2775/1

قریوي أمیرة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لیوسف وغلیسي " مھاجر غریب في بالد االنصار"شعریة المكان في قصیدة 
؛ . ص54- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. )مشرفا( ضیف عبد المالك، قریوي أمیرة / في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800241111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2411/1

قشود مروة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لتوفیق الحكیم " عصفور من الشرق" بنیة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص108-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لھادي سمیة ، قشود مروة / العربي 
.مضغوط
800239611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2396/1

قصري إبتسام 
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة األسلوبیة في شعر محمود درویش قصیدة عیون الموتى على األبواب أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، قصري إبتسام / دراسات أدبیة : شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي تخصص
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-.2019، الجامعي میلة

800227611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2276/1

قصور إكرام
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أنواع التقییمات والقیاسات الخاصة بالتحصیل في المرحلة المتوسطة 

21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(موالي كاملة ، قصور إكرام/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800227311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2273/1
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قریدش مریم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-أنمودجا-"أحمد الخیاط"البنیة السردیةفي القصة الموجھة للطفل في الجزائر

؛ . ص97- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، قریدش مریم/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800243211ك .م.د.ر-.2019: ل م د -لیسانس

800/2432/1

قریني إلھام 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في المحتوى " الشعلة الزرقاء" رسائل جبران خلیل جبران الى مي زیادة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، قریني إلھام / اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99

800277511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2775/1

قریوي أمیرة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لیوسف وغلیسي " مھاجر غریب في بالد االنصار"شعریة المكان في قصیدة 
؛ . ص54- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. )مشرفا( ضیف عبد المالك، قریوي أمیرة / في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800241111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2411/1

قشود مروة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لتوفیق الحكیم " عصفور من الشرق" بنیة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص108-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لھادي سمیة ، قشود مروة / العربي 
.مضغوط
800239611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2396/1

قصري إبتسام 
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة األسلوبیة في شعر محمود درویش قصیدة عیون الموتى على األبواب أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، قصري إبتسام / دراسات أدبیة : شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي تخصص
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-.2019، الجامعي میلة

800227611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2276/1

قصور إكرام
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أنواع التقییمات والقیاسات الخاصة بالتحصیل في المرحلة المتوسطة 

21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(موالي كاملة ، قصور إكرام/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800227311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2273/1
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قریدش مریم
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-أنمودجا-"أحمد الخیاط"البنیة السردیةفي القصة الموجھة للطفل في الجزائر

؛ . ص97- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، قریدش مریم/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800243211ك .م.د.ر-.2019: ل م د -لیسانس

800/2432/1

قریني إلھام 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في المحتوى " الشعلة الزرقاء" رسائل جبران خلیل جبران الى مي زیادة

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، قریني إلھام / اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99

800277511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2775/1

قریوي أمیرة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[لیوسف وغلیسي " مھاجر غریب في بالد االنصار"شعریة المكان في قصیدة 
؛ . ص54- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. )مشرفا( ضیف عبد المالك، قریوي أمیرة / في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800241111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2411/1

قشود مروة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لتوفیق الحكیم " عصفور من الشرق" بنیة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص108-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لھادي سمیة ، قشود مروة / العربي 
.مضغوط
800239611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2396/1

قصري إبتسام 
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة األسلوبیة في شعر محمود درویش قصیدة عیون الموتى على األبواب أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، قصري إبتسام / دراسات أدبیة : شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي تخصص
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-.2019، الجامعي میلة

800227611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2276/1

قصور إكرام
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[أنواع التقییمات والقیاسات الخاصة بالتحصیل في المرحلة المتوسطة 

21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(موالي كاملة ، قصور إكرام/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800227311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2273/1
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قمیري سارة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخصائص األسلوبیة في دیوان مسافات البوح واالحتراق لـ الطاھر بوصبع 

؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موسى مراد ، قمیري سارة/ ت أدبیة اللیسانس تخصص دراسا
.قرص مضغوط + 21*30

800227411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2274/1

قندولي إیمان 
] : نص مطبوع[تب االعاریب الجملة الظرفیة في اللغة العربیةعند ابن ھشام االنصاري من خالل كتاب مغنى اللبیب عن ك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قندولي إیمان / مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، میلة

800254711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2547/1

قندولي رانیة
] : نص مطبوع[-قسم اللغة واالدب العربي نمودجا-اتدة المركز الجامعي لمیلة الوسائط التكنولوجیة في التعلیم إستخدام اس

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، قندولي رانیة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2019، میلة
800251711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2517/1

قنیفي مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ألحمد خالد مصطفى دراسة موضوعیة " أرض السافلین " روایة 

-. 2019، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، قنیفي مریم / اللغة واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800228511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2285/1

قودة أحالم
] : نص مطبوع" [السنة الثانیة متوسط"تعلیمیة التعبیر الشفوي واثره في تنمیة مھارات التواصل في ضوء المقاربة النصیة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قودة أحالم/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص52-. 2019، میلة

800250911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2509/1

كبیر مروة
] : نص مطبوع[أثر التكییف البیداغوجي في تحسین جودة المناھج التعلیمیة السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، كبیر مروة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص57-. 2019، میلة

800245711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2457/1
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قمیري سارة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخصائص األسلوبیة في دیوان مسافات البوح واالحتراق لـ الطاھر بوصبع 

؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موسى مراد ، قمیري سارة/ ت أدبیة اللیسانس تخصص دراسا
.قرص مضغوط + 21*30

800227411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2274/1

قندولي إیمان 
] : نص مطبوع[تب االعاریب الجملة الظرفیة في اللغة العربیةعند ابن ھشام االنصاري من خالل كتاب مغنى اللبیب عن ك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قندولي إیمان / مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، میلة

800254711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2547/1

قندولي رانیة
] : نص مطبوع[-قسم اللغة واالدب العربي نمودجا-اتدة المركز الجامعي لمیلة الوسائط التكنولوجیة في التعلیم إستخدام اس

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، قندولي رانیة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2019، میلة
800251711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2517/1

قنیفي مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ألحمد خالد مصطفى دراسة موضوعیة " أرض السافلین " روایة 

-. 2019، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، قنیفي مریم / اللغة واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800228511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2285/1

قودة أحالم
] : نص مطبوع" [السنة الثانیة متوسط"تعلیمیة التعبیر الشفوي واثره في تنمیة مھارات التواصل في ضوء المقاربة النصیة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قودة أحالم/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص52-. 2019، میلة

800250911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2509/1

كبیر مروة
] : نص مطبوع[أثر التكییف البیداغوجي في تحسین جودة المناھج التعلیمیة السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، كبیر مروة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص57-. 2019، میلة

800245711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2457/1

48

قمیري سارة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الخصائص األسلوبیة في دیوان مسافات البوح واالحتراق لـ الطاھر بوصبع 

؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موسى مراد ، قمیري سارة/ ت أدبیة اللیسانس تخصص دراسا
.قرص مضغوط + 21*30

800227411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2274/1

قندولي إیمان 
] : نص مطبوع[تب االعاریب الجملة الظرفیة في اللغة العربیةعند ابن ھشام االنصاري من خالل كتاب مغنى اللبیب عن ك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قندولي إیمان / مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، میلة

800254711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2547/1

قندولي رانیة
] : نص مطبوع[-قسم اللغة واالدب العربي نمودجا-اتدة المركز الجامعي لمیلة الوسائط التكنولوجیة في التعلیم إستخدام اس

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، قندولي رانیة/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2019، میلة
800251711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -انسلیس

800/2517/1

قنیفي مریم 
مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[ألحمد خالد مصطفى دراسة موضوعیة " أرض السافلین " روایة 

-. 2019، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، قنیفي مریم / اللغة واألدب العربي تخصص أدب عربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53

800228511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2285/1

قودة أحالم
] : نص مطبوع" [السنة الثانیة متوسط"تعلیمیة التعبیر الشفوي واثره في تنمیة مھارات التواصل في ضوء المقاربة النصیة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، قودة أحالم/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص52-. 2019، میلة

800250911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2509/1

كبیر مروة
] : نص مطبوع[أثر التكییف البیداغوجي في تحسین جودة المناھج التعلیمیة السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، كبیر مروة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص57-. 2019، میلة

800245711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2457/1
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كرد علي میادة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور انمودجا -أثر علم النحو في التفسیر القراني 
-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، كرد علي میادة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59
800246711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2467/1

كرم راضیة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة - لعفاف فنوح " مازلت انثى" قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(باح وسیلة مر، كرم راضیة/ 
800254111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2541/1

كشود سمیرة
،كشود سمیرة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[السخریة في كتاب التطفیل للبغدادي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة 
800243011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2430/1

كشود لیندة
كرة مذ] : نص مطبوع[التقویم التشخیصي ودوره في بناء تعلمات المتعلم في ضوء كتب الجیل الثاني للسنة االولى متوسط 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كشود لیندة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2019

800248111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2481/1

كماح شیراز
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[طرائق تقییم وتحفیز التحصیل الدراسي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوري خدري، كماح شیراز/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2542/1

كنزة ربوح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في المفھوم واالسالیب - ضعف التحصیل العلمي لدى تالمیذ الطور اإلبتدائي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، كنزة ربوح/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46

800253811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2538/1
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كرد علي میادة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور انمودجا -أثر علم النحو في التفسیر القراني 
-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، كرد علي میادة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59
800246711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2467/1

كرم راضیة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة - لعفاف فنوح " مازلت انثى" قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(باح وسیلة مر، كرم راضیة/ 
800254111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2541/1

كشود سمیرة
،كشود سمیرة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[السخریة في كتاب التطفیل للبغدادي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة 
800243011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2430/1

كشود لیندة
كرة مذ] : نص مطبوع[التقویم التشخیصي ودوره في بناء تعلمات المتعلم في ضوء كتب الجیل الثاني للسنة االولى متوسط 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كشود لیندة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2019

800248111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2481/1

كماح شیراز
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[طرائق تقییم وتحفیز التحصیل الدراسي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوري خدري، كماح شیراز/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2542/1

كنزة ربوح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في المفھوم واالسالیب - ضعف التحصیل العلمي لدى تالمیذ الطور اإلبتدائي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، كنزة ربوح/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46

800253811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2538/1
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كرد علي میادة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور انمودجا -أثر علم النحو في التفسیر القراني 
-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، كرد علي میادة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59
800246711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2467/1

كرم راضیة
مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة - لعفاف فنوح " مازلت انثى" قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص49-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(باح وسیلة مر، كرم راضیة/ 
800254111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2541/1

كشود سمیرة
،كشود سمیرة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[السخریة في كتاب التطفیل للبغدادي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص54-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة 
800243011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2430/1

كشود لیندة
كرة مذ] : نص مطبوع[التقویم التشخیصي ودوره في بناء تعلمات المتعلم في ضوء كتب الجیل الثاني للسنة االولى متوسط 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كشود لیندة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2019

800248111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2481/1

كماح شیراز
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[طرائق تقییم وتحفیز التحصیل الدراسي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(نوري خدري، كماح شیراز/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800254211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2542/1

كنزة ربوح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة في المفھوم واالسالیب - ضعف التحصیل العلمي لدى تالمیذ الطور اإلبتدائي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، كنزة ربوح/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص46

800253811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2538/1
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كورتلي إكرام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة-المعجم اللغوي المزظف في كتاب اللغة العربیة للسنتین الثالثة والرابعة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الحلیم معزوز عبد، كورتلي إكرام/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2019

800259611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2596/1

كیحل نعیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [دراسة فونولوجیة" صیغة إفتعل في الربع االول من القران 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، كیحل نعیمة/ العربي 
.مضغوط
800258311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2583/1

لبصیر شھیرة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعبد هللا حمادي " انطق عن الھوى "شعریة العتبات النصیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص61- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، لبصیر شھیرة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239811ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2398/1

لحرش وافیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " أرض االنبیاء " االشاریات الشخصیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، لحرش وافیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -نسلیسا

800/2571/1

لحسن حمزة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة حلم وردي فاتح اللون لمیسلون ھادي 

+ 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كریبع نسیمة ، لحسن حمزة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800277911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2779/1

لحماري أمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [نجاة مزھود" البیان في المجموعة القصصیةالقصیرة رقص الدمى

+ 21*30؛ . ص61- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، لحماري أمینة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800245211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2452/1
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كورتلي إكرام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة-المعجم اللغوي المزظف في كتاب اللغة العربیة للسنتین الثالثة والرابعة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الحلیم معزوز عبد، كورتلي إكرام/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2019

800259611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2596/1

كیحل نعیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [دراسة فونولوجیة" صیغة إفتعل في الربع االول من القران 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، كیحل نعیمة/ العربي 
.مضغوط
800258311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2583/1

لبصیر شھیرة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعبد هللا حمادي " انطق عن الھوى "شعریة العتبات النصیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص61- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، لبصیر شھیرة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239811ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2398/1

لحرش وافیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " أرض االنبیاء " االشاریات الشخصیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، لحرش وافیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -نسلیسا

800/2571/1

لحسن حمزة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة حلم وردي فاتح اللون لمیسلون ھادي 

+ 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كریبع نسیمة ، لحسن حمزة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800277911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2779/1

لحماري أمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [نجاة مزھود" البیان في المجموعة القصصیةالقصیرة رقص الدمى

+ 21*30؛ . ص61- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، لحماري أمینة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800245211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2452/1
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كورتلي إكرام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة-المعجم اللغوي المزظف في كتاب اللغة العربیة للسنتین الثالثة والرابعة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الحلیم معزوز عبد، كورتلي إكرام/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2019

800259611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2596/1

كیحل نعیمة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [دراسة فونولوجیة" صیغة إفتعل في الربع االول من القران 

قرص + 21*30؛ . ص59-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، كیحل نعیمة/ العربي 
.مضغوط
800258311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2583/1

لبصیر شھیرة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعبد هللا حمادي " انطق عن الھوى "شعریة العتبات النصیة في دیوان 

+ 21*30؛ . ص61- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، لبصیر شھیرة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800239811ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2398/1

لحرش وافیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " أرض االنبیاء " االشاریات الشخصیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، لحرش وافیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800257111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -نسلیسا

800/2571/1

لحسن حمزة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة حلم وردي فاتح اللون لمیسلون ھادي 

+ 21*30؛ . ص61-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كریبع نسیمة ، لحسن حمزة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800277911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2779/1

لحماري أمینة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع" [نجاة مزھود" البیان في المجموعة القصصیةالقصیرة رقص الدمى

+ 21*30؛ . ص61- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، لحماري أمینة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800245211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2452/1
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لخنافر عبیر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الثانیة إبتدائي انمودجا -بیداغوجیا الكتاب الموحد وتجلیات االنسجام والموائمة بین مواده 

+ 21*30؛ . ص36-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. لخنافر عبیر/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص

800253711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2537/1

لطرش بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة- قصیدة بین قصور األغنیاء لنازك المالئكة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عامر رضا ، لطرش بشرى/ العربي 
.مضغوط
800240711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2407/1

لعشبي دنیا 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعمر عناز " كل ما حولي أسمیھ أنا"الغنزیاح التركیبي في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، لعشبي دنیا / واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800246611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2466/1

لعقد ندى 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[توظیف المصطلح العلمي في علوم الطبیعة والحیاة السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

؛ . ص43- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، لعقد ندى / العربي اللیسانس في اللغة واألدب 
.قرص مضغوط+ 21*30

800246811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2468/1

لعاللي حیاة
] نص مطبوع[-انمودجا-ي القضایا النقدیة في مقدمات الدواوین الشعریة الجزائریة الحدیثة یوسف وغلیسي وعبد هللا حماد

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( باروق ھشام، لعاللي حیاة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019

800230811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2308/1

لعور أماني
مدكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-إستعمال الضمائر في روایةنجمة الساحل لعبد العزیز بوشفیرات 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، لعور أماني/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83

800249911ك .م.د.ر-.2019: ل م د -لیسانس

800/2499/1
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لخنافر عبیر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الثانیة إبتدائي انمودجا -بیداغوجیا الكتاب الموحد وتجلیات االنسجام والموائمة بین مواده 

+ 21*30؛ . ص36-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. لخنافر عبیر/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص

800253711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2537/1

لطرش بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة- قصیدة بین قصور األغنیاء لنازك المالئكة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عامر رضا ، لطرش بشرى/ العربي 
.مضغوط
800240711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2407/1

لعشبي دنیا 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعمر عناز " كل ما حولي أسمیھ أنا"الغنزیاح التركیبي في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، لعشبي دنیا / واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800246611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2466/1

لعقد ندى 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[توظیف المصطلح العلمي في علوم الطبیعة والحیاة السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

؛ . ص43- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، لعقد ندى / العربي اللیسانس في اللغة واألدب 
.قرص مضغوط+ 21*30

800246811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2468/1

لعاللي حیاة
] نص مطبوع[-انمودجا-ي القضایا النقدیة في مقدمات الدواوین الشعریة الجزائریة الحدیثة یوسف وغلیسي وعبد هللا حماد

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( باروق ھشام، لعاللي حیاة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019

800230811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2308/1

لعور أماني
مدكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-إستعمال الضمائر في روایةنجمة الساحل لعبد العزیز بوشفیرات 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، لعور أماني/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83

800249911ك .م.د.ر-.2019: ل م د -لیسانس

800/2499/1
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لخنافر عبیر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[السنة الثانیة إبتدائي انمودجا -بیداغوجیا الكتاب الموحد وتجلیات االنسجام والموائمة بین مواده 

+ 21*30؛ . ص36-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. لخنافر عبیر/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص

800253711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2537/1

لطرش بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة- قصیدة بین قصور األغنیاء لنازك المالئكة 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عامر رضا ، لطرش بشرى/ العربي 
.مضغوط
800240711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2407/1

لعشبي دنیا 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لعمر عناز " كل ما حولي أسمیھ أنا"الغنزیاح التركیبي في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، لعشبي دنیا / واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800246611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2466/1

لعقد ندى 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[توظیف المصطلح العلمي في علوم الطبیعة والحیاة السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

؛ . ص43- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، لعقد ندى / العربي اللیسانس في اللغة واألدب 
.قرص مضغوط+ 21*30

800246811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2468/1

لعاللي حیاة
] نص مطبوع[-انمودجا-ي القضایا النقدیة في مقدمات الدواوین الشعریة الجزائریة الحدیثة یوسف وغلیسي وعبد هللا حماد

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( باروق ھشام، لعاللي حیاة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019

800230811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2308/1

لعور أماني
مدكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-إستعمال الضمائر في روایةنجمة الساحل لعبد العزیز بوشفیرات 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، لعور أماني/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83

800249911ك .م.د.ر-.2019: ل م د -لیسانس

800/2499/1
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لكحل سارة
مذكرة ] : نص مطبوع[الصورة التعلیمیة ودورھا في تعلیم اللغة العربیة السنة الثالثة إبتدائي كتاب اللغة العربیة نمودجا 

. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(نوري خدري، لكحل سارة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-

800246111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2461/1

لكنوش كریمة
الطور الثاني انمودجا -التعدد اللغوي في الجزائر وانعكاساتھ على تعلم مھارة التعبیر الكتابي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، لكنوش كریمة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة

800252311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2523/1

لكنوش مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعبد المالك مرتاض أنمودجا - روایة مرایا متشظیة -بنیة الشخصیات في الروایة الجزائریة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. لكنوش مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2302/1

لموسي أمیرة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة وصفیة لعلوم االیضاح لعلوم البالغة -مستویات البالغة من المنظور القزویني 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، لموسي أمیرة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98

800254911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2549/1

لموسي سمیحة
مذكرة ] : نص مطبوع[انمودجا - أثر االغاني والحكایات الشعبیة في تكوین الملكة اللغویة للطفل مرحلة ماقبل التمدرس 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، لموسي سمیحة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019

800248011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2480/1

لوصیف كنزة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- ألمبیر كامو - تشكیل صورة شخصیة البطل من خالل حوارھا الداخلي في روایة الغریب 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، لوصیف كنزة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66

800231711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2317/1
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لكحل سارة
مذكرة ] : نص مطبوع[الصورة التعلیمیة ودورھا في تعلیم اللغة العربیة السنة الثالثة إبتدائي كتاب اللغة العربیة نمودجا 

. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(نوري خدري، لكحل سارة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-

800246111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2461/1

لكنوش كریمة
الطور الثاني انمودجا -التعدد اللغوي في الجزائر وانعكاساتھ على تعلم مھارة التعبیر الكتابي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، لكنوش كریمة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة

800252311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2523/1

لكنوش مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعبد المالك مرتاض أنمودجا - روایة مرایا متشظیة -بنیة الشخصیات في الروایة الجزائریة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. لكنوش مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2302/1

لموسي أمیرة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة وصفیة لعلوم االیضاح لعلوم البالغة -مستویات البالغة من المنظور القزویني 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، لموسي أمیرة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98

800254911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2549/1

لموسي سمیحة
مذكرة ] : نص مطبوع[انمودجا - أثر االغاني والحكایات الشعبیة في تكوین الملكة اللغویة للطفل مرحلة ماقبل التمدرس 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، لموسي سمیحة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019

800248011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2480/1

لوصیف كنزة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- ألمبیر كامو - تشكیل صورة شخصیة البطل من خالل حوارھا الداخلي في روایة الغریب 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، لوصیف كنزة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66

800231711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2317/1
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لكحل سارة
مذكرة ] : نص مطبوع[الصورة التعلیمیة ودورھا في تعلیم اللغة العربیة السنة الثالثة إبتدائي كتاب اللغة العربیة نمودجا 

. 2019، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(نوري خدري، لكحل سارة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص53-

800246111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2461/1

لكنوش كریمة
الطور الثاني انمودجا -التعدد اللغوي في الجزائر وانعكاساتھ على تعلم مھارة التعبیر الكتابي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 

: میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، لكنوش كریمة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2019، المركز الجامعي میلة

800252311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2523/1

لكنوش مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعبد المالك مرتاض أنمودجا - روایة مرایا متشظیة -بنیة الشخصیات في الروایة الجزائریة 

+ 21*30؛ . ص42-. 2019، ركز الجامعي میلةالم: میلة -. لكنوش مریم/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800230211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2302/1

لموسي أمیرة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة وصفیة لعلوم االیضاح لعلوم البالغة -مستویات البالغة من المنظور القزویني 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، لموسي أمیرة/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98

800254911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2549/1

لموسي سمیحة
مذكرة ] : نص مطبوع[انمودجا - أثر االغاني والحكایات الشعبیة في تكوین الملكة اللغویة للطفل مرحلة ماقبل التمدرس 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، لموسي سمیحة/ لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019

800248011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2480/1

لوصیف كنزة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- ألمبیر كامو - تشكیل صورة شخصیة البطل من خالل حوارھا الداخلي في روایة الغریب 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، لوصیف كنزة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66

800231711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2317/1
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مایسة مصلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- واد العثمانیة انمودجا"تعلیمیة اللغة العربیة في المدارس القرانیة 

+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، مایسة مصلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800252411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2524/1

مجراب یاسین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنوارة لحرش " المكان یعول علیھ"شعریة المكان في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2019، معي میلةالمركز الجا: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، مجراب یاسین/ العربي 
.مضغوط
800237511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2375/1

محروق بشرى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- أنمودجا-القصة القصیرة ودورھا في تنمیة المھارات اللغویة للمتعلم الطور التحضیري 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، وق بشرىمحر/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52

800238411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2384/1

مخالیف أحالم
نس في اللغة مذكرة لنیل شھادة اللیسا] : نص مطبوع[لحسین جمیل البرغوتي "الضوء االزرق"التجربة الوجودیة في سیرة 

+ 21*30؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، مخالیف أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2299/1

مخلوف سارة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الخصائص النثریة االصالحیة للبشیر االبراھیمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، مخلوف سارة
800239111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2391/1

مداود بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة- واقع نمو اللغة عند الطفل في التحضیري وما بعد التحضیري 

؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، مداود بشرى/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800238111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سلیسان

800/2381/1
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مایسة مصلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- واد العثمانیة انمودجا"تعلیمیة اللغة العربیة في المدارس القرانیة 

+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، مایسة مصلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800252411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2524/1

مجراب یاسین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنوارة لحرش " المكان یعول علیھ"شعریة المكان في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2019، معي میلةالمركز الجا: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، مجراب یاسین/ العربي 
.مضغوط
800237511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2375/1

محروق بشرى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- أنمودجا-القصة القصیرة ودورھا في تنمیة المھارات اللغویة للمتعلم الطور التحضیري 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، وق بشرىمحر/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52

800238411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2384/1

مخالیف أحالم
نس في اللغة مذكرة لنیل شھادة اللیسا] : نص مطبوع[لحسین جمیل البرغوتي "الضوء االزرق"التجربة الوجودیة في سیرة 

+ 21*30؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، مخالیف أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2299/1

مخلوف سارة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الخصائص النثریة االصالحیة للبشیر االبراھیمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، مخلوف سارة
800239111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2391/1

مداود بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة- واقع نمو اللغة عند الطفل في التحضیري وما بعد التحضیري 

؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، مداود بشرى/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800238111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سلیسان

800/2381/1
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مایسة مصلة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[- واد العثمانیة انمودجا"تعلیمیة اللغة العربیة في المدارس القرانیة 

+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، مایسة مصلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800252411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2524/1

مجراب یاسین
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لنوارة لحرش " المكان یعول علیھ"شعریة المكان في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص46-. 2019، معي میلةالمركز الجا: میلة -). مشرفا( قرور لطیفة ، مجراب یاسین/ العربي 
.مضغوط
800237511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2375/1

محروق بشرى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- أنمودجا-القصة القصیرة ودورھا في تنمیة المھارات اللغویة للمتعلم الطور التحضیري 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، وق بشرىمحر/ اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52

800238411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2384/1

مخالیف أحالم
نس في اللغة مذكرة لنیل شھادة اللیسا] : نص مطبوع[لحسین جمیل البرغوتي "الضوء االزرق"التجربة الوجودیة في سیرة 

+ 21*30؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، مخالیف أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2299/1

مخلوف سارة
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الخصائص النثریة االصالحیة للبشیر االبراھیمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، مخلوف سارة
800239111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2391/1

مداود بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة- واقع نمو اللغة عند الطفل في التحضیري وما بعد التحضیري 

؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، مداود بشرى/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800238111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سلیسان

800/2381/1
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مرابط صوریة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لھارون ھاشم رشید " وردة على جبین القدس"أسلوبیة االنشاءفي دیوان 

21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، مرابط صوریة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800242911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2429/1

مراجي خدیجة
مراجي / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیة االنشاءفي معلقة طرفة بن العبد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. خدیجة
800243611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2436/1

مراكشي سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد البناءاللغوي الطور المتوسط السنة الثانیة متوسط انمودجا 

؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(بركات توفیق ، مراكشي سمیة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800252611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2526/1

مرحوم بسمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أثر اكتساب المفاھیم النحویة في االداء اللغوي لدى تالمیذ السنة الثانیة متوسط 

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، مرحوم بسمة / العربي في اللغة واالدب
.قرص مضغوط+ 21*30

800260511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2605/1

مرمول شیماء
] : نص مطبوع[-نمودجا-صالح نظریة التعلیل عند علماء العرب قراءة في كتاب البنى النحویة العربیةلعبد الرحمان حاج 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، مرمول شیماء/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2019، میلة

800250011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2500/1

مرواني إیمان
مرواني / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا -التقابل في معلقة عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، إیمان
800236111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2361/1

54

مرابط صوریة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لھارون ھاشم رشید " وردة على جبین القدس"أسلوبیة االنشاءفي دیوان 

21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، مرابط صوریة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800242911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2429/1

مراجي خدیجة
مراجي / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیة االنشاءفي معلقة طرفة بن العبد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. خدیجة
800243611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2436/1

مراكشي سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد البناءاللغوي الطور المتوسط السنة الثانیة متوسط انمودجا 

؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(بركات توفیق ، مراكشي سمیة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800252611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2526/1

مرحوم بسمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أثر اكتساب المفاھیم النحویة في االداء اللغوي لدى تالمیذ السنة الثانیة متوسط 

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، مرحوم بسمة / العربي في اللغة واالدب
.قرص مضغوط+ 21*30

800260511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2605/1

مرمول شیماء
] : نص مطبوع[-نمودجا-صالح نظریة التعلیل عند علماء العرب قراءة في كتاب البنى النحویة العربیةلعبد الرحمان حاج 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، مرمول شیماء/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2019، میلة

800250011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2500/1

مرواني إیمان
مرواني / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا -التقابل في معلقة عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، إیمان
800236111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2361/1
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مرابط صوریة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[لھارون ھاشم رشید " وردة على جبین القدس"أسلوبیة االنشاءفي دیوان 

21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، مرابط صوریة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800242911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2429/1

مراجي خدیجة
مراجي / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیة االنشاءفي معلقة طرفة بن العبد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. خدیجة
800243611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2436/1

مراكشي سمیة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[تعلیمیة قواعد البناءاللغوي الطور المتوسط السنة الثانیة متوسط انمودجا 

؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: لة می-). مشرفا(بركات توفیق ، مراكشي سمیة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800252611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2526/1

مرحوم بسمة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس ] : نص مطبوع[أثر اكتساب المفاھیم النحویة في االداء اللغوي لدى تالمیذ السنة الثانیة متوسط 

؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، مرحوم بسمة / العربي في اللغة واالدب
.قرص مضغوط+ 21*30

800260511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2605/1

مرمول شیماء
] : نص مطبوع[-نمودجا-صالح نظریة التعلیل عند علماء العرب قراءة في كتاب البنى النحویة العربیةلعبد الرحمان حاج 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، مرمول شیماء/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2019، میلة

800250011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2500/1

مرواني إیمان
مرواني / مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا -التقابل في معلقة عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، إیمان
800236111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2361/1
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مزھود اسیا 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة بغداد وقد انتصف اللیلفیھا لحیاةالرایس 

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مزھود اسیا / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800233911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2339/1

مزھود ریحانة
نص [كتاب البناء الموازي لعبد القادر الفاسي الفھري انمودجا -بنیة الجملة العربیة في الكتابات اللسانیة التولیدیة التحویلیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مزھود ریحانة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص167-. 2019، الجامعي میلة

800257311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2573/1

مطعیق رمیساء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعیة وفنیة-دیوان الدیكتاتور لعبد الملك بومنجل

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، مطعیق رمیساء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2421/1

مطلس المیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمصطفى محمد الغماري " أسرار الغربة"الموروث الدیني في دیوان 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بد الحفیظ بوریوع، مطلس المیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800241311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2413/1

معیش حیاة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[مضامینة وخصائصھ الفنیة -دیوان أغنیات نضالیة لمحمد الصالحباویة 

+ 21*30؛ ص 76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، معیش حیاة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2292/1

مقیمح حیاة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ة انمودجا مدرسة محمد بوزراع وریاض السعید میل-
-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، مقیمح حیاة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81
800255211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2552/1
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مزھود اسیا 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة بغداد وقد انتصف اللیلفیھا لحیاةالرایس 

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مزھود اسیا / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800233911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2339/1

مزھود ریحانة
نص [كتاب البناء الموازي لعبد القادر الفاسي الفھري انمودجا -بنیة الجملة العربیة في الكتابات اللسانیة التولیدیة التحویلیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مزھود ریحانة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص167-. 2019، الجامعي میلة

800257311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2573/1

مطعیق رمیساء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعیة وفنیة-دیوان الدیكتاتور لعبد الملك بومنجل

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، مطعیق رمیساء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2421/1

مطلس المیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمصطفى محمد الغماري " أسرار الغربة"الموروث الدیني في دیوان 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بد الحفیظ بوریوع، مطلس المیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800241311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2413/1

معیش حیاة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[مضامینة وخصائصھ الفنیة -دیوان أغنیات نضالیة لمحمد الصالحباویة 

+ 21*30؛ ص 76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، معیش حیاة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2292/1

مقیمح حیاة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ة انمودجا مدرسة محمد بوزراع وریاض السعید میل-
-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، مقیمح حیاة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81
800255211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2552/1
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مزھود اسیا 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة بغداد وقد انتصف اللیلفیھا لحیاةالرایس 

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مزھود اسیا / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800233911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2339/1

مزھود ریحانة
نص [كتاب البناء الموازي لعبد القادر الفاسي الفھري انمودجا -بنیة الجملة العربیة في الكتابات اللسانیة التولیدیة التحویلیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مزھود ریحانة/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص167-. 2019، الجامعي میلة

800257311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2573/1

مطعیق رمیساء
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعیة وفنیة-دیوان الدیكتاتور لعبد الملك بومنجل

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، مطعیق رمیساء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط

800242111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2421/1

مطلس المیة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[لمصطفى محمد الغماري " أسرار الغربة"الموروث الدیني في دیوان 

+ 21*30؛ . ص52-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بد الحفیظ بوریوع، مطلس المیة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800241311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2413/1

معیش حیاة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في ] : نص مطبوع[مضامینة وخصائصھ الفنیة -دیوان أغنیات نضالیة لمحمد الصالحباویة 

+ 21*30؛ ص 76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، معیش حیاة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800229211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2292/1

مقیمح حیاة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ة انمودجا مدرسة محمد بوزراع وریاض السعید میل-
-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، مقیمح حیاة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81
800255211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2552/1
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ملنداس محمد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمصطفى نطور " عام الحبل"شعریة الوصف في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن جامع یوسف ، ملنداس محمد/ العربي 
.مضغوط
800233811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2338/1

منقاح حكیمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دیوانالسیاب أنمودجا-التناص االسطوري في الشعرفي الشعر العربي الحیث والمعاصر 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، منقاح حكیمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص72

800237211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2372/1

میسي سمیة
میسي / مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [كتارسیس"دراسة صورة المراة في روایة 

.وطقرص مضغ+ 21*30؛ 62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، سمیة
800229611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2296/1

ناموس بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة "خطیئة مریم "البنیة السردیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، ناموس بشرى/ 
800236911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2369/1

نجار سمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ظاھرة اإلغتراب في دیوان شرف شمس غرب القمر للفیتوري 

قرص + 21*30؛ . ص55- . 2019، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، نجار سمیرة/ واألدب العربي 
.مضغوط
800242511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2425/1

ھباش مدیحة
بعداش ، ھباش مدیحة] / نص مطبوع[لطلبة السنة الثالثة لسانیات تطبیقیة التطبیقات اللغویة ودورھا في إعداد المعلم الناجح

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ناصر 
800245411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2454/1
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ملنداس محمد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمصطفى نطور " عام الحبل"شعریة الوصف في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن جامع یوسف ، ملنداس محمد/ العربي 
.مضغوط
800233811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2338/1

منقاح حكیمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دیوانالسیاب أنمودجا-التناص االسطوري في الشعرفي الشعر العربي الحیث والمعاصر 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، منقاح حكیمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص72

800237211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2372/1

میسي سمیة
میسي / مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [كتارسیس"دراسة صورة المراة في روایة 

.وطقرص مضغ+ 21*30؛ 62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، سمیة
800229611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2296/1

ناموس بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة "خطیئة مریم "البنیة السردیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، ناموس بشرى/ 
800236911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2369/1

نجار سمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ظاھرة اإلغتراب في دیوان شرف شمس غرب القمر للفیتوري 

قرص + 21*30؛ . ص55- . 2019، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، نجار سمیرة/ واألدب العربي 
.مضغوط
800242511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2425/1

ھباش مدیحة
بعداش ، ھباش مدیحة] / نص مطبوع[لطلبة السنة الثالثة لسانیات تطبیقیة التطبیقات اللغویة ودورھا في إعداد المعلم الناجح

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ناصر 
800245411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2454/1
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ملنداس محمد
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمصطفى نطور " عام الحبل"شعریة الوصف في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص53-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن جامع یوسف ، ملنداس محمد/ العربي 
.مضغوط
800233811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2338/1

منقاح حكیمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دیوانالسیاب أنمودجا-التناص االسطوري في الشعرفي الشعر العربي الحیث والمعاصر 

- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، منقاح حكیمة/ شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص72

800237211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2372/1

میسي سمیة
میسي / مذكرة لنیل شھادة الیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [كتارسیس"دراسة صورة المراة في روایة 

.وطقرص مضغ+ 21*30؛ 62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، سمیة
800229611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2296/1

ناموس بشرى
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة "خطیئة مریم "البنیة السردیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، ناموس بشرى/ 
800236911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2369/1

نجار سمیرة
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة ] : نص مطبوع[ظاھرة اإلغتراب في دیوان شرف شمس غرب القمر للفیتوري 

قرص + 21*30؛ . ص55- . 2019، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، نجار سمیرة/ واألدب العربي 
.مضغوط
800242511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2425/1

ھباش مدیحة
بعداش ، ھباش مدیحة] / نص مطبوع[لطلبة السنة الثالثة لسانیات تطبیقیة التطبیقات اللغویة ودورھا في إعداد المعلم الناجح

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص41-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ناصر 
800245411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2454/1
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ھباش نورة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الكیالني لنجیب"عمالقة الشمال " بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، ھباش نورة / العربي 
.مضغوط
800231111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2311/1

ھرنون مریم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [ابو تمام وعروبة الیوم" صیدة دراسة أسلوبیة في ق

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، ھرنون مریم
800230111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2301/1

ھریمي إیمان
نص [أنمودجا -توى نشاط التربیة اإلسالمیة واثره في تنمیة الملكة اللغویة لدى تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة السنة الخامسة مح

: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، ھریمي إیمان/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة

800250311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2503/1

وشكون مریم
، وشكون مریم/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المحسنات البدیعیة في شعر االخطل 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز 
800253211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2532/1

عبادو أصالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دور أدب الطفل في عملیة البناء اللغوي عند الطفل السنة الرابعة ابتدائي أنمودجا

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(د الھادي حمر العین عب، عبادو أصالة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2019

800244011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2440/1

بشرى خشاب
نص [دراسة في محاضرات علم النفس اللغوي لحنفي -مباحث اللسانیات النفسیة عند الباحثین المحدثین الجزائریین 

: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بشرى خشاب/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة

800256211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2562/1
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ھباش نورة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الكیالني لنجیب"عمالقة الشمال " بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، ھباش نورة / العربي 
.مضغوط
800231111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2311/1

ھرنون مریم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [ابو تمام وعروبة الیوم" صیدة دراسة أسلوبیة في ق

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، ھرنون مریم
800230111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2301/1

ھریمي إیمان
نص [أنمودجا -توى نشاط التربیة اإلسالمیة واثره في تنمیة الملكة اللغویة لدى تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة السنة الخامسة مح

: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، ھریمي إیمان/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة

800250311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2503/1

وشكون مریم
، وشكون مریم/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المحسنات البدیعیة في شعر االخطل 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز 
800253211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2532/1

عبادو أصالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دور أدب الطفل في عملیة البناء اللغوي عند الطفل السنة الرابعة ابتدائي أنمودجا

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(د الھادي حمر العین عب، عبادو أصالة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2019

800244011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2440/1

بشرى خشاب
نص [دراسة في محاضرات علم النفس اللغوي لحنفي -مباحث اللسانیات النفسیة عند الباحثین المحدثین الجزائریین 

: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بشرى خشاب/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة

800256211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2562/1
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ھباش نورة 
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الكیالني لنجیب"عمالقة الشمال " بنیة الشخصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص51-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، ھباش نورة / العربي 
.مضغوط
800231111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2311/1

ھرنون مریم
/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [ابو تمام وعروبة الیوم" صیدة دراسة أسلوبیة في ق

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، ھرنون مریم
800230111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2301/1

ھریمي إیمان
نص [أنمودجا -توى نشاط التربیة اإلسالمیة واثره في تنمیة الملكة اللغویة لدى تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة السنة الخامسة مح

: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، ھریمي إیمان/ مدكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة

800250311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2503/1

وشكون مریم
، وشكون مریم/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المحسنات البدیعیة في شعر االخطل 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز 
800253211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2532/1

عبادو أصالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دور أدب الطفل في عملیة البناء اللغوي عند الطفل السنة الرابعة ابتدائي أنمودجا

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(د الھادي حمر العین عب، عبادو أصالة / اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2019

800244011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2440/1

بشرى خشاب
نص [دراسة في محاضرات علم النفس اللغوي لحنفي -مباحث اللسانیات النفسیة عند الباحثین المحدثین الجزائریین 

: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بشرى خشاب/ مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة

800256211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -لیسانس

800/2562/1
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