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   ،ماجٌسبٌر1987-1986قسنطٌنة ،.- أبو قرة سلطانً /الموت والرثاء فً الشعر الجاهلً -1

           

                  1/221/800  
-2004قسنطٌنة ، .- بن شعبان عبد الغنً/التحلٌل الداللً السماء هللا الحسنى و أفعاله فً سورة الحشر -2

 ، ماجستٌر2005

         1/222/800  

  ّ، ماجستٌر2008-2007قسنطٌنة ،.- لٌندة زواوي "/دراسة داللٌة"فقه اللغة للثعالبً  -3

           

        1/223/800  

  ، ماجستٌر2008-2007قسنطٌنة ، .- عمر بوفاس /مالمح الرد فً النص الشعري القدٌم من خالل  -4

        1/224/800 

-2005قسنطٌنة ،.- الجمعً حمٌدات/بنٌة الجملة العربٌة فً دٌوان درٌد بن الصمة دراسة نحوٌة داللٌة  -5

  ،ماجستٌر2006

      1/225/800 
  ، ماجستٌر2008-2007قسنطٌنة ،.- ٌمٌنة بن سوٌكً / استراتٌجٌة الخطاب النقدي عند عبد هللا محمد -6

       1/226/800 

 قسنطٌنة ، ماجستٌر.- عمار دٌس / مقاٌس النقد عند ابن سالم -7

    1/227/800 
  ، ماجستٌر1984قسنطٌنة ، .- محمد منصوري / شعر التهكم و السخرٌة عند حافظ و طوقان  -8

   1/228/800 

  ، ماجستٌر2008-2007قسنطٌنة ، .- السعٌد بوبقار "/ دراسة تحلٌلٌة "فلسطٌن فً أدب االبراهٌمً  -9

      1/229/800 

 ، ماجستٌر1986قسنطٌنة ، .- السعٌد بن براهٌم"/ مجال االفعال " الحذف والتقدٌر فً الجملة العربٌة  -10

  

               1/230/800 

 ، 2007-2006قسنطٌنة ، .- طبٌش عبد الكرٌم/ أدب المقاومة عند محمد السعٌد من خالل جرٌدة البرق -11

    ماجستٌر

     

                                  1/ 231/800 
  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ،.- بومعسل كمال / سٌمٌائٌة الفضاء فً مرحلة أبً حامد الغرناطً  -12
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    1/232/800 
 ، 1987قسنطٌنة ،.- عز الدٌن بوبٌشً/ مصطفى صادق الرافعً موضوعاته النثرٌة وخصائصة الفنٌة -13

 ماجستٌر

   1/233/800 

  ، ماجستبر2007-2006قسنطٌنة ،.- السعٌد بحري-/دراسة تارٌخٌة فنٌة–الشعر فً ظل الدولة الحفصٌة  -14

  

                              1/234/800 
  ،  ماجستٌر1998-1997قسنطٌنة ، .- العارم عزانً /موسى االحمدي نوٌوات حٌاتة و اثاره -15

            1/236/800 

رزٌق وزغاٌة /لغة الهندسة فً كتاب الرٌاضٌات للسنة السادسة من التعلٌم االساسً دراسة داللٌة فً التركٌب -16

          ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة، .- 

                                       1/235/800 

 ، ماجستٌر                                                                                                                                                                                                                                2006-2005قسنطٌنة ،.- راضٌة عداد /االدب الشعبً فً منطقة أم البواقً النثر خاصة  -17

1                 /237/800                                            

  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ،.- قاسم بن موسى / بنٌة الخطاب الروائً عند محمد عبد الحلٌم عبد هللا -18

 1        /238/800 

 ، 2006-2005قسنطٌنة ، .- احسن تلٌالنً  / 1962و1954المقاومة الوطنٌة فً المسرح الجزائري مابٌن  -19

 ماجستٌر

                                            1/239/800     

-2007قسنطٌنة ، .- سمٌرة جدو / عملٌة التلقً فً المجالس االدبٌة الشعرٌة فً الجاهلٌة وصدر االسالم -20

  ، ماجستٌر2008

                    1/240/800                         

  ، دكتوراه2006-2005قسنطٌنة ، .- محمد صالح خرفً / جمالٌات المكان فً شعر الجزائري المعاصر  -21

                                    1/241/800  

 ، 2006-2005قسنطٌنة ، .- عبد الناصر مباركٌة - / نموذجا-استراتٌجٌة القارئ فً البنٌة النصٌة الروائٌة -22

 دكتوراه

                                                                                    1/242/800                           

  ، ماجستٌر2007-2006قسنطٌنة ، .- روفٌة بعنوط / شعرٌة النص الموازنة فً دواوٌن عٌد هللا حمادٌى  -23
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                                         1/243/800 

 ، 2007-2006قسنطٌنة ـ .- فطٌمة بوفامة / جمٌلة بوحٌرد الرمز اللغوي فً الشعر العربً المعاصر -24

 ماجستٌر

 

                                                        1/244/800 
 ، 2007-2006قسنطٌنة ، .- حنٌفة بداش / االسلوبٌة الوظٌفٌة موقعها من كتاب البٌان فً روائع القران  -25

 ماجستبر

                                                             1/245/800 

  ، ماجستٌر2007-2006قسنطٌنة ،.- خدٌجة محفوظً / بنٌة الملفوظ الحجابً فً العصر االموي  -26

 

1/246/800                      
  ، ماجستٌر2008-2007قسنطٌنة ، .- سلٌم مزهود / مفهوم الخطاب االصالحً عند الشٌخ مبارك المٌلً  -27

1/247/800               

 ، 2005-2004قسنطٌنة ، .- نبٌلة بونشادة / بنٌة النص السردي غدا ٌوم جدٌد ل عبد الحمٌد بن هدوقة  -28

 ماجستٌر

1                                             /248/800 

  ، ماجستٌر2005-2004قسنطٌنة ، .- رتٌبة هٌود / االلغاز الشعرٌة فً مدٌنة قسنطٌنة  -29

                                            1/249/800 

  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ، .- ابوزٌد مومنً / معلقة امرئ القٌس دراسة احصائٌة تحلٌلٌة  -30

1/250/800  

 ، 2006-2005قسنطٌنة ، .- قدور نبٌلة / التداخل اللغوي بٌن العربٌة والفرنسٌة و أثره فً تعلٌمٌة  -31

 ماجستٌر

1/251/800 

  ، 2006-2005قسنطٌنة ، .- العٌد سلطانً / شعر الخوارج خصائصة المعنوٌة و الفنٌة فً العصر األموي  -32

 ماجستٌر

1/252/800 

-2004قسنطٌنة ، .- ٌمٌنة قرفً / الجملة الطلبٌة فً عٌون البصائر للبشٌر االبراهٌمً دراسة نحوٌة داللٌة  -33

  ، ماجستٌر2005

1/253/800 
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  ، ماجستٌر1983قسنطٌنة ، .- بلقاسم لٌبارٌر / نمو اللغة وتكرثها من خالل لسان العرب  -34

 

1/254/800 
  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ، .- صباح غراٌبٌة "/ عبد الملك بن مروان"الشعر و النقد فً  -35

 

1/255/800 
  ، ماجستٌر 2006-2005عبد الصمد ، / دور اسم الموصول فً بناء الجملة و تطبٌقاته على سورة البقرة  -36

 

1/256/800 
  ، ماجستٌر 2007-2006قسنطٌنة ، .- بوتٌوتة عٌد المالك / تجلٌات السرد فً القصٌدة الجاهلٌة  -37

 

1/257/800 
.- حمٌدي نور الدٌن / سلطة اللغة وسلطة الشعر عند النقاد و الشعراء النقاد الرواد فً العصر الحدٌث  -38

 ماجستٌر- 2007-2006قسنطٌنة ، 

1/258/800 
  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ، .- موسوب احمد / الوظٌفة فً سورة البقرة  -39

 

                                                    1/259/800 

  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ، .- علً نكاح / معلقة طرفة بن العبد و زهٌر بن ابً سلمى  -40

 

                                                   1/260/800 
 ، 2006-2005قسنطٌنة ، .- رفٌقة بن سٌسٌة / االبنٌة الصرفٌة ودالالتها فً سورة ٌوسف علٌه السالم  -41

 ماجستٌر                         

                                                     1/261/800 

  ماجستٌر2007-2006قسنطٌنة ، .- هدٌة جبلً / ظاهرة االنزٌاح فً سورة النمل دراسة أسلوبٌة  -42

1/262/800 

 1986قسنطٌنة ، .- عبد الكرٌم عوفً / لهجة برٌكة وصلتها بالعربٌة الفصحى دراسة لغوبة وصفٌة  -43

 ماجستٌر

1/263/800 
/ الخطاب الشعري الجزائري المعاصر واشكالٌة االنتماء الحضاري من مطلع االستقالل الى نهاٌة الثمانٌنات  -44

  ، دكتوراه2007-2006قسنطٌنة ، .- عبد المالك ضٌف 

1/264/800 

 2006-2005قسنطٌنة ، .- فتٌحة كحلوش / الخطاب الشعري العربً المعاصر من السلطة الى حركٌة االبداع  -45

 ، دكتوراه
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1/265/800 
  ، دكتوراه2006قسنطٌنة ، .- عورار محمد / بنٌة القصٌدة الهزلٌة فً الجاهلٌة و االسالم  -46

 

1/266/800 
  ، دكتوراه2006-2005قسنطٌنة ، .- عثمان طٌبة / التداخل اللغوي و مظاهره فً الشعر الجاهلً  -47

 

1/267/800 
  ، دكتوراه2007-2006قسنطٌنة ، .- سكٌنة قدور / فً الشعر العربً الحدٌث  -48

 

1/268/800 
  ،ماجستٌر1987قسنطٌنة ، .- احمد عقون / رثاء المدن و الممالٌك الزائلة فً الشعر العربً القدٌم  -49

 

1/269/800 
قسنطٌنة ، .- مصطفى بٌطام / مظاهر المجتمع ومظاهر التجدٌد من خالل الشعر فً العصر العباسً االول  -50

  ، ماجستٌر1985

 

1/270/800 
  ، ماجستٌر2008-2007قسنطٌنة ،.- فضٌلة زكٌة / التشكٌل الفنً فً شعر ابراهٌم ابً الٌقظان  -51

 

1/271/800 
-2006قسنطٌنة ،.- ابراهٌم لقمان / مالمح المقاومة ضد االستعمار فً شعر محمد ال خلٌفة دراسة فنٌة  -52

  ، ماجستٌر2007

 

1/272/800 
  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ، .- سالف بوحراثً / مبارك حلواج دراسة اسلوبٌة " دخان "دٌوان  -53

 

1/273/800 
 ، 2007-2006قسنطٌنة ، .- حكٌم سلٌمانً /  فً ادبٌات الحركة الوطنٌة 1945ماي 8صدى احداث  -54

 ماجستٌر

 

1/274/800 
.- العربً دحو  / 1962 الى 1945الشعر الشعبً و دوره فً الثورة التحرٌرٌة الكبرى بمنطقة االوراس من  -55

 قسنطٌنة ، ماجستٌر

 

1/275/800 
صورة المجتمع الصحراوي الجزائري فً القرن التاسع عشر من خالل كتابات الرحالة الفرنسٌة مقاربة  -56

  ماجستٌر2007قسنطٌنة ، .- احسن دواس / سوسٌو ثقافٌة 

1/276/800 
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قسنطٌنة .- طارق بولخصام / نظام الفصل و الوصل بٌن البالغة و النحو دراسة تطبٌقٌة فً سورة النور  -57

  ،ماجستٌر2006،

1/277/800 

  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ،.- سهام سدٌرة / بنٌة الزمان والمكان فً قصص الحدٌث النبوي الشرٌف  -58

 

1/278/800 
  ، ماجستٌر1983قسنطٌنة ،.- علً خدري / القلقشندي وكتابه صبح االعشى  -59

 

1/279/800 
  ، ماجستٌر2005-2004قسنطٌنة ، .- الحاج قٌدح / معلقة عمر بن كلثوم دراسة داللٌة  -60

 

1/280/800 
  ، ماجستٌر2005-2004قسنطٌنة ، .- لزهر فارس / الصورة الفنٌة فً شعر عثمان لوصٌف  -61

 

1/281/800 

 2005-2004قسنطٌنة ، .- عزٌزة علٌمة / نظام الجهات فً الدرس السٌمٌائً تطبٌق عملً على سورة مرٌم  -62

 ، ماجستٌر

 

1/282/800 

  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ، .- حٌور دالل / بنٌة النص السردي فً معارج ابن عربً  -63

 

1/283/800 
 ، 2008-2007قسنطٌنة ،.- جمال فنٌط / الحاجات اللغوٌة للكبار دراسة تطبٌقٌة فً مركز محو االمٌة بجٌجل  -64

 ماجستٌر

 

1/284/800 
  ، ماجستٌر 2008-2007قسنطٌنة ، .- هدى بن عزٌزة / عالقة البنٌة بالوظٌفة فً مفتاح العلوم للسكاكً  -65

 

1/285/800 
  ، ماجستٌر2007-2006قسنطٌنة ،.- اقسً خالد /اثار العربً التبسً  دراسة فنٌة  -66

 

1/286/800 
  ، ماجستٌر2006-2005قسنطٌنة ،.- سعودي ٌمٌنة /الحٌاة االدبٌة فً قسنطٌنة خالل الفترة العثمانٌة  -67

 

1/287/800 
 دكتوراه / 2006-2005قسنطٌنة ،.- محمد بن زاوي / الشخصٌة فً الشعر الجاهلً  -68
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1/288/800 

  ، دكتوراه2013-2012حنان بومالً ، /المسرح الشعري العربً المعاصر بٌن التاصٌل و التجرٌب  -69

 

1/1826/800 

  ، ماجستٌر2008-2007حنان بومالً، / االغتراب فً شعر بلند الحٌدري  -70

 

1/540/800 
  ، دكتوراه2016-2015ابراهٌم لقان ، / قضاٌا االلتزام فً الشعر الجزائري الحدٌث  -71

 

1/1825/800 
 

 

 

 

 

 

 

 


