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فھرس ببلیوغرافي

إشراف خدیجة.1
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[مظاھر التجدید في كتاب دراسات نقدیة في النحو العربي لعبد الرحمن أیوب 

المركز الجامعي : میلة - . إشراف خدیجة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69-. 2016، میلة

800136911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1369/1

أعزیز حیاة.2
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[المكان في المجموعة القصصیة شرایین عاریة لـ زكیة عالل 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. أعزیز حیاة/ تر نیل شھادة الماس
800178211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1782/1

الدیب خدیجة .3
ص ن[السنة الخامسة -البنیة الصوتیة لقصار السور القرآنیة وأثرھا في تعلیم اللغة العربیة لدى تالمیذ اإلبتدائي 

-. الدیب خدیجة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص119-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة 

800136611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1366/1

الدیب عقیلة .4
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[من الموحش لحیدر حیدر بنیة الزمن في روایة الز

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . الدیب عقیلة / الماستر 
80079911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/799/1

الدیب ھیام .5
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[لنازك المالئكة " خمس أغان لأللم " ي في قصیدة سیمیائیة الخطاب الشعر

، المركز الجامعي میلة: میلة -. الدیب ھیام / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص84-. 2016
800140111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1401/1
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العابد سمیر.6
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-عصر ملوك الطوائف - صورة الرجل في المخیلة األنثویة األندلسیة 

+ 21*30؛ . ص46-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. العابد سمیر/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80081211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/812/1

العابد صدام.7
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[دور الصورة التربویة في تعلیم القراءة السنة األولى من التعلیم اإلبتدائي أنموذجا 

؛ . ص74- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. العابد صدام/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوطقرص + 21*30

800112211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1122/1

العابد فجریة .8
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[دور اإلعراب في تولید المعنى جزء عم نموذجا 

.غوط قرص مض+ 21*30؛ . ص55-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . العابد فجریة / الماستر 
800181111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1811/1

العایب آسیة .9
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[اإلنسجام النصي في القرآن الكریم سورة یوسف أنموذجا 

؛ . ص74- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، العایب آسیة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800212911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2129/1

العایب الھام.10
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[رؤیة العالم في الحكمة العربیة عند أبي العتاھیة مقاربة تفكیكیة 

؛ . ص98-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). شرفام(معاشو بوشمة ، العایب الھام/ نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800220911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2209/1
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العایب حسیبة .11
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[مھارة التعامل مع الطفل بین الرسول صلى هللا علیھ وسلم القدوة والمعلم الحدیث 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(خذري نوري ، العایب حسیبة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص86-. 2018
800212711ك .م.د.ر-.2018: ل م د -ماستر

800/2127/1

العایب نصیرة .12
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[شعر محمد أبو راس الجزائري دراسة موضوعاتیة فنیة 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص98-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. العایب نصیرة / شھادة الماستر 
800182311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1823/1

العایب ھاجر .13
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[قصیدة عیون أمي دراسة نحویة داللیة 

قرص + 21*30؛ . ص116- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، العایب ھاجر 
.مضغوط 

800225411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2254/1

العطافي نبیلة .14
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع) [صلى هللا علیھ وسلم (دالیة ابن جابر األندلسي في مدح النبي 

قرص + 21*30؛ . ص167-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. العطافي نبیلة / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800110011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1100/1

العقون سھام.15
- . 1.ط-. العقون سھام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعر والدة بنت المستكفي دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80053911ك .م.د.ر

800/539/1

العلمي زینب.16
نسیة وأثره على تعلیمیة اللغة الفرنسیة في طور التعلیم المتوسط سنة رابعة التداخل اللغوي بین العربیة والفر

: میلة -. العلمي زینب/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[متوسط أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص124-. 2017، المركز الجامعي میلة

800182111ك.م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1821/1
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العیفة خولة.17
مذكرة ] : نص مطبوع[ألبي العالء المعري دراسة أسلوبیة إحصائیة " قصیدة أیا دیك عدت من أیادیك صیحة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. العیفة خولة/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2016
800139411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1394/1

العیفة مدیحة.18
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[التجریب اللغوي في روایة بلقیس بكائیة آخر اللیل لعالوة كوسة أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . العیفة مدیحة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800179211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1792/1

العیفة نورة.19
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المقامة القریضیة لبدیع الزمان الھمذاني مقاریة تداولیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2014، معي میلةالمركز الجا: میلة -. العیفة نورة/ شھادة الماستر 
80075911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/759/1

العیون حیاة.20
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[لعبد الحمید بن ھدوقة " ریح الجنوب"االفتراض المسبق في 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. العیون حیاة/ شھادة الماستر 
80075211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/752/1

الفني خدیجة .21
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الحرب في شعر الصعالیك عروة بن الورد أنموذجا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص100-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. الفني خدیجة / الماستر 
800169211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1692/1

إلھام خنفر .22
إلھام خنفر / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' طھ''األثرالصوتي وداللتھ للحروف العاملة في صورة 

.قرص مضغو ط+ 21*30؛ . ص125-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. 
80051911ك .م.د.ر

800/519/1
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الواسع فارس .23
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[األفطس دراسة أسلوبیة رثائیة ابن عبدون في ملوك بني 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص82-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. الواسع فارس / شھادة الماستر 
.

800106411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1064/1

أمال مزیود.24
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اللغوي القاموس المحیط للفیروز آبادي أنموذج الحقیقة والمجاز في المعجم

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، أمال مزیود/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60

800219611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2196/1

أمغران بشرى .25
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[قراءة في كتاب اإلعراب المیسر لمحمد علي أبي العباس 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمغران بشرى / شھادة الماستر 
.

800165211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1652/1

أمغران نجوى.26
أمغران / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أنموذجا -الجملة الشرطیة بین البنیة والداللة سورة النساء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . نجوى
80049711ك .م.د.ر

800/497/1

آمنة حمودة.27
-. آمنة حمودة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' تشومسكي''و '' ابن خلدون '' بلیغیة بین الملكة الت

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص100-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80051811ك .م.د.ر

800/518/1

آنسة قندولي .28
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[األعرج النص الموازي في روایة مملكة الفراشة لواسیني 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. آنسة قندولي / شھادة الماستر 
800116411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1164/1
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أودینة مریم.29
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[اربة تحلیلیة معجم األخطاء الشائعة لمحمد العدناني مق

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص118-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . أودینة مریم/ الماستر 
800165911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1659/1

أور النادر سمیة .30
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[ر الطلبیة في مسردیة األدیب بالغة األسالیب اإلنشائیة غی

قرص + 21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. أور النادر سمیة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800174211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1742/1

أوشیكن آمنة .31
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[في قصیدة تھ دالال البن الفارض الرمز الصوفي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . أوشیكن آمنة / الماستر 
800117711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1177/1

إیمان عبد العزیز.32
إیمان / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-جمیل بثینة أ نموذجا -عریة في الغزل العذري الصورة الش
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص101- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. عبد العزیز

80047211ك .م.د.ر

800/472/1

إیمان مریاح.33
. إیمان مریاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- زیدون نمودجا ابن -التطور الفني للقصیدة األندلسیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص173-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-
80046711ك .م.د.ر-. 2013: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -ماستر

800/467/1

بارة سلیمة .34
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[روایة مذنبون لون دمھم في كفي للحبیب السائح صراع المركز والھامش في 

.قرص مضغوط - . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بارة سلیمة / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
800115411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1154/1
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بارة عائشة .35
نص [اللغة وأثرھا في تعلم اللغة الثانیة دراسة میدانیة طلبة السنة األولى إنجلیزیة بالمركز الجامعي میلة أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بارة عائشة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص132-. 2017
800173711ك .م.د.ر-. 2017: د ل م-ماستر

800/1737/1

بازري نوال.36
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الثنائیات الضدیة في دیوان أبي العتاھیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص98-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بازري نوال
800169811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1698/1

بازول حسام.37
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في مرثیات حسان بن ثابت 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بازول حسام/ 
80082911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/829/1

بازولة شعبان .38
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[النماذج البشریة في كتاب األذكیاء إلبن الجوزي قراءة في ضوء النقد الثقافي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بازولة شعبان / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2018
800218411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2184/1

بازولة فضیلة .39
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات الھویة في شعر عامر شارف نماذج منتقاة 

+ 21*30؛ . ص62- . 2018، لجامعي میلةالمركز ا: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بازولة فضیلة / الماستر 
.قرص مضغوط 

800221311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2213/1

بالي بسمة .40
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[بالغة السرد في مسردیة األقنعة المثقوبة لألدیب الجزائري عز الدین جالوجي 

21*30؛ . ص69-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . سمة بالي ب/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800170611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1706/1
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بحاش نور الھدى.41
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[أنموذجا " خیر جلیس كتاب"شعریة االنزیاح عند المتنبي قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص117-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بحاش نور الھدى/ استر نیل شھادة الم
.مضغوط

80075311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/753/1

بحري الزھراء .42
شھادة مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل] : نص مطبوع[التقلید والتجدید في شعر الولید بن یزید األموي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص102-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بحري الزھراء / الماستر 
800107911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1079/1

بخوش حسینة .43
/ ة الماستر مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھاد] : نص مطبوع[بالغة التكرار في شعر عمر بن أبي ربیعة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بخوش حسینة 
800117311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1173/1

بخي فضیلة .44
/ تر مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماس] : نص مطبوع[البنیة السردیة في عینیة أبي ذؤیب الھذلي 

قرص + 21*30؛ . ص91-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عالوة كوسة، بخي فضیلة 
.مضغوط 

800221211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2212/1

بدرون إیمان.45
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة روایة عائد إلى قبري لـ زكیة عالل أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، بدرون إیمان/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85-. 2018
800221111ك .م.د.ر-.2018: ل م د -ماستر

800/2211/1

بدرون صلیحة.46
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[میلة في النصوص الرحلیة العربیة الحسن الوزان نموذجا 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بدرون صلیحة/ شھادة الماستر 
.

800166511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1665/1
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بدرون وھیبة .47
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التجربة المعجمیة عند أحمد مختار عمر 

قرص + 21*30؛ . ص93- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، بدرون وھیبة 
.مضغوط 

800223111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2231/1

برباش فؤاد .48
تعلیم نشاط البالغة وأثره على الملكة التواصلیة لدى تالمیذ كتاب الجیل الثاني في اللغة العربیة للسنة الثالثة 

مسیلي وردة ، ش فؤاد بربا/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[متوسط أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص98-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800225111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2251/1

برباش لیندة.49
ستكماال مذكرة معدة ا] : نص مطبوع[االشتقاق في اللغة العربیة في ضوء اللسانیات الحاسوبیة نماذج تطبیقیة 

+ 21*30؛ . ص165-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. برباش لیندة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800112511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1125/1

برحال مسعودة .50
/ متطلبات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة استكماال ل] : نص مطبوع[سردیة الشعر عند ابن ھانئ األندلسي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. برحال مسعودة 
80084011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/840/1

بریبش فاطمة .51
نیل شھادة الماستر تخصص مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات] : نص مطبوع[شعریة المبالغة في شعر أبي نواس 

.قرص مضغوط + 21*30؛ 91-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بریبش فاطمة / أدب عربي قدیم 
800144511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1445/1

بریكة فریدة.52
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[عینة االحتجاج في النحو العربي الشواھد الشعریة في كتاب سیبویھ الجزء الثاني 

؛ . ص95- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بریكة فریدة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80075611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/756/1
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بزیر حنان .53
مذكرة ] : نص مطبوع[غة العربیة الفصحى األقسام التحضیریة أنموذجا األلعاب التعلیمیة وأھمیتھا في تعلم الل

؛ . ص156-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بزیر حنان / معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800114011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1140/1

بسباس فیروز.54
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[المباحث الصوتیة عند إخوان الصفاء الرسائل أنموذجا دراسة وصفیة تحلیلیة 

؛ . ص80-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بسباس فیروز/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800166411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1664/1

بعداش داود .55
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[توظیف تراث الدین اإلسالمي في شعر أبي العالء المعري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بعداش داود / شھادة الماستر 
800176211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1762/1

بعزیز وفاء.56
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[وصف البیئة األندلسیة في موشحات ابن زھر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بعزیز وفاء/ 
800107811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1078/1

بعوش وسیلة.57
- . بعوش وسیلة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[- حجة الوداع أنموذجا - الحجاج في الخطاب النبوي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص119-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80050511ك .م.د.ر

800/505/1

بعوطة كنزة.58
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ب للبحتري تحوالت الذات في قصیدة الذئ

قرص + 21*30؛ . ص51-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بعوطة كنزة/ تخصص أدب قدیم 
.مضغوط 

800139511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1395/1
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بقباقي الزھراء .59
ءة في تعلیم النصوص األدبیة في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الثانیة أدب وفلسفة أنموذجا إستغالل نظریة القرا

المركز الجامعي : میلة - . بقباقي الزھراء / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص114-. 2017، میلة

800172311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1723/1

بلبیوض مفیدة .60
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الظواھر التطریزیة ودورھا في إنتاج المعنى الوقف في القرآن الكریم أنموذجا 

؛ . ص79-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلبیوض مفیدة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط قرص + 21*30

800172411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1724/1

بلحاج خدیجة .61
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[التدریس بالكفاءات بین المعلم والمتعلم سنة أولى متوسط عینة 

-. 2016، امعي میلةالمركز الج: میلة -. بلحاج خدیجة / نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص108

800136511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1365/1

بلحربي دونیا .62
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[لھجة میلة وعالقتھا بالفصحى من خالل األمثال والحكم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص64-. 2017، لمركز الجامعي میلةا: میلة - . بلحربي دونیا / شھادة الماستر 
800165111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1651/1

بلحربي نزیھة.63
مذكرة مقدمة لنیل ] : نص مطبوع[تمظھر نظریة نحو النص في التراث العربي البیان والتبیین للجاحظ أنموذجا 

؛ . ص67- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلحربي نزیھة/ لعربي شھادة الماستر في اللغة واألدب ا
.قرص مضغوط + 21*30

800138411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1384/1



12

بلحلو وفاء.64
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[تعلیمیة النحو لتالمیذ السنة الثانیة متوسط الجیل الثاني أنموذجا 

؛ . ص103-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، بلحلو وفاء/ نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800218711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2187/1

بلحلو یاسمینة.65
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[دراسة في ضوء النقد الثقافي " عمروبن كلثوم " النسق والنسق المضاد في معلقة 

؛ . ص88-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلحلو یاسمینة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80079111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -رماست

800/791/1

بلخن سعاد.66
طریقة شرح مفردات القوامیس المدرسیة ودورھا في إكتساب اللغة دراسة وصفیة وتحلیلیة قاموس الرائد 

ز المرك: میلة -. بلخن سعاد/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2017، الجامعي میلة

800165811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1658/1

بلخیر أحالم .67
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[رحلة العبدري الشعریة دراسة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص147-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). رفامش(بورایو عبد الحفیظ ، بلخیر أحالم 
.قرص مضغوط 

800110811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2108/1

بلخیر دالل .68
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[صورة اآلخر العربي الفارسي في كتاب البخالء للجاحظ 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. یر دالل بلخ/ شھادة الماستر 
800167211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1672/1
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بلرامول زینب .69
مذكرة معدة ] : نص مطبوع) [السنة الثالثة ثانوي أنموذجا (المقاربة التداولیة في تعلیم اللغة العربیة وأنشطتھا 

؛ . ص117-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلرامول زینب / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800172211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1722/1

بلطوم إبتسام.70
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-الحكایة اإلطار أنموذجا -سطوة اللغة وتطویع اآلخر في ألف لیلة ولیلة

+ 21*30؛ . ص91-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلطوم إبتسام/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80077411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/774/1

بلعاتي صفاء.71
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[للطاھر وطار " الولي الطاھر یعود الى مقامھ الزكي" مالمح التجریب في روایة 

؛ . ص113-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلعاتي صفاء/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

80076811ك .م.د.ر-. 2014: یلة م: ل م د -ماستر

800/768/1

بلعطار إیمان .72
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الداللة اللغویة أللفاظ الخوف في القرآن الكریم 

+21*30؛ . ص52- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بلعطار إیمان / الماستر 
.قرص مضغوط 

800223911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2239/1

بلعطار بریزة .73
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[تجلیات األسطورة في روایة نزیف الحجر إلبراھیم الكوني 

قرص مضغوط + 21*30؛ .ص81-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلعطار بریزة / شھادة الماستر 
.

800175611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1756/1
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بلعطار صبرینة .74
بلعطار / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[صورة البطل في شعر علقمة الفحل 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص111-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . صبرینة 
800107711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1077/1

بلعیدي عائشة.75
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[نموذجا -لمحمد السعید الزاھري -قصة عائشة -القصة الجزائریة المقاومة 

؛ . ص68-. 2014، میلةالمركز الجامعي : میلة - . بلعیدي عائشة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80077211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/772/1

بلعیفة نورة .76
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[ثنائیة األنا واآلخر في النص الرحلي المسالك والممالك البن حوقل أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بلعیفة نورة / ربي قدیم إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب ع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75-. 2016
800144811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1448/1

بلقط سمیر.77
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[لبلحیا الطاھر " سالطین الرمل"الموروث الشعبي في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلقط سمیر/ شھادة الماستر 
80082511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/825/1

ط نادیةبلق.78
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة كامارد الصدیق حاج أحمد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلقط نادیة/ الماستر 
800180211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1802/1

مریم بلمھبول .79
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[استحضار الشخصیة التراثیة في دیوان أسفار المالئكة لعز الدین میھوبي 

+ 21*30؛ . ص96-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلمھبول مریم / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800116211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1162/1
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بلمھدي جمال الدین .80
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[بالغة الصور الشعریة في شعر خلیل مطران 

+ 21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بلمھدي جمال الدین / 
.قرص مضغوط 

800213711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2137/1

بلموھوب رتیبة .81
: میلة -. 1ط-. بلموھوب رتیبة / مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[البناء الصوتي في سورة الرحمان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص130-. 2013، المركز الجامعي میلة
80050011ك .م.د.ر

800/500/1

بلھاین أمیرة .82
] : نص مطبوع[للشاعر سلیم مزھود ) بوح العتاب (سیمیاء العتاب وأبعاده الداللیة في المقطوعات الشعریة 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلھاین أمیرة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66

800165611ك .م.د.ر-. 2017: د ل م -ماستر

800/1656/1

بلواط فرید.83
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[دور نظریة النحو الوظیفي في تفسیر اللغة العربیة نماذج تحلیلیة من دیوان المتنبي 

. 2018، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، بلواط فرید/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص59-

800227011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2270/1

بلیلط عومار.84
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[علم الداللة ودوره في فھم القرآن الكریم جزء عامة ، عینة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2014، جامعي میلةالمركز ال: میلة -. بلیلط عومار/ شھادة الماستر 
80078411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/784/1

بن الشبلي سھام .85
] : نص مطبوع[طریقة تعلیم اللغة العربیة في المدرسة الجزائریة السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي أنموذجا 

- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن الشبلي سھام / ت نیل شھادة الماستر مذكرة معدة استكماال لمتطلبا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص78

800114711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1147/1
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بن الشیخ سامیة.86
-. بن الشیخ سامیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جدلیة الحیاة والموت في معلقة لبید بن ربیعة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80044611ك .م.د.ر

800/446/1

بن الشیخ سمیر .87
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[رآن الكریم آلیة التضافر وأثرھا في توجیھ دالالت الق

21*30؛ . ص98-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، بن الشیخ سمیر / الماستر 
.قرص مضغوط + 

800221011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2210/1

بن العایب آسیة .88
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[زمن في روایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي بنیة ال

؛ . ص108-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بن العایب آسیة / الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800222311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2223/1

بن بوعون بشرى.89
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[القضایا النحویة واللسانیة في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حیان التوحیدي 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بن بوعون بشرى/ ماستر 
.مضغوط

80048511ك .م.د.ر

800/485/1

وة بن تومي مر.90
نص [اإلزدواجیة اللغویة في المؤسسة الجزائریة إدارة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن تومي مروة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص113-. 2017
800170811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1708/1
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بن جازیة عبد الرحمان.91
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[البن شھید األندلسي " التوابع والزوابع"الفكاھة في رسالة 

قرص + 21*30؛ . ص96-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن جازیة عبد الرحمان/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80077611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/776/1

بن جواد خیرة .92
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[إشكالیة تعلیم اللغة العربیة في المرحلة اإلبتدائیة السنة الرابعة نشاط القراءة أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. بن جواد خیرة / بي إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العر
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص125-. 2016، میلة

800136111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1361/1

بن حافظ إیمان .93
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المنھج النحوي البن تیمیة في التفسیر الكبیر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص124-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن حافظ إیمان / 
800175311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1753/1

ریس بن حمادة إد.94
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[ظاھرة التوازي في معلقة زھیر بن أبي سلمى دراسة أسلوبیة داللیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، بن حمادة إدریس / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص97-. 2018
800220111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2201/1

بن خلیفة سارة.95
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[معاني حروف الجر في القرآن الكریم مقاربة داللیة سورة القصص عینة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن خلیفة سارة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2016
800143211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1432/1
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بن خلیفة فاطمة.96
مذكرة معدة ] : نص مطبوع) [الجزء األول من سورة البقرة (التوابع في القرآن الكریم توجیھھا النحوي والداللي 

المركز الجامعي : میلة - . بن خلیفة فاطمة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص172-. 2016، لةمی

800143411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1434/1

بن خلیفة مریم .97
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التعبیر لدى تالمیذ السنة األولى متوسط نشاط التعبیر الكتابي أنموذجا 

21*30؛ . ص89-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. ة مریم بن خلیف/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 

800138211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1382/1

بن داس یمینة .98
بن / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة نفسیة - : الغربة والحنین في شعر عبد الرحمن الداخل 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. داس یمینة
80047111ك .م.د.ر

800/471/1

بن داس یمینة .99
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[اإلنزیاح المكاني في روایة شبح الكالیدوني لـ محمد مفالح 

؛ . ص74- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(اري جمال سف، بن داس یمینة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800211211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2112/1

بن دقیش عبد الحمید.100
مذكرة : ] نص مطبوع[مفھوم الزمان في القرآن الكریم البنیة والداللة الربع األخیر من القرآن الكریم أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن دقیش عبد الحمید/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص64-. 2018، الجامعي میلة

800214011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2140/1
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بن رجم شریفة .101
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة-یوسف الثالث األندلسيوصف الطبیعة في شعر الملك
+ 21*30؛ . ص101-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن رجم شریفة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 

.قرص مضغوط
80073411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/734/1

بن رمیشي أمال.102
مذكرة ] : نص مطبوع[لیاسمینة خضرا " خرفان المولى " المتطرف الدیني ورفض اآلخر الذاتي في روایة 

المركز : میلة -. بن رمیشي أمال/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص140-. 2016، الجامعي میلة

800139811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1398/1

بن زاید دریة .103
نص [وضع اللغة العربیة في اإلدارة الجزائریة إدارة المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة اإلخوة طوبال دراسة میدانیة 

: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، بن زاید دریة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.غوط قرص مض+ 21*30؛ . ص116-. 2018، المركز الجامعي میلة

800217511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2175/1

بن زاید نعیمة .104
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[البناء الدرامي في مسرحیة یوغرطة أسد نومیدیا لعمر بوذیبة 

؛ . ص40-. 2018، عي میلةالمركز الجام: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، بن زاید نعیمة / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800221611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2216/1

بن زبوشي نعیمة.105
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة -الفخر في شعر لبید بن ربیعة العامري 

قرص + 21*30؛ . ص218-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن زبوشي نعیمة/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80083911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/839/1
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بن زرافة أحالم .106
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[واقع إكتساب المفاھیم النحویة في مادة اللغة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص93-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . الم بن زرافة أح
800166211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1662/1

بن زھرة عبیر.107
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع" [لباولو كویلو " میثولوجیا الذات ومركزیة الحلم في روایة الخیمیائي 

المركز الجامعي : میلة -. بن زھرة عبیر/ ھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث و معاصر لمتطلبات نیل ش
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص83-. 2016، میلة

800140311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1403/1

بن زھرة كمال.108
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[جا تعلیمیة الدرس الصوتي وفق المنھج البنوي السنة أولى إبتدائي أنموذ

. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة كمال/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-

800223011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2230/1

بن زھرة مریم .109
صورة السلطان محمد بكداش في كتاب التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بالد الجزائر المحمیة لمحمد بن 

بن زھرة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- دراسة فنیة -میمون الجزائري 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مریم 
80082311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/823/1

بن زھرة مریم .110
أنموذجا mbc3سنوات 6إلى 4أثر البرامج التلفزیونیة المدبلجة في إكتساب اللغة العربیة الفصحى لألطفال من 

بن زھرة / خصص علوم اللسان العربي مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ت] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص125-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. مریم 
800143111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1431/1
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بن سلیمان مھدي.111
مذكرة ] : نص مطبوع) [لفضاءالشخصیة وا( '' إبن صاحبة الظفیرتین والناسك واللص'' البنیة السردیة في قصة 

+ 21*30؛ . ص116-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . بن سلیمان مھدي/ لنیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80045511ك .م.د.ر

800/455/1

بن سمارة أحمد .112
الدراسي المرحلة اإلبتدائیة أنموذجا ثنائیة التعبیر باللھجة العامیة واللغة العربیة الفصحى وأثرھما على التحصیل 

المركز الجامعي : میلة -. بن سمارة أحمد / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2017، میلة

800178911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1789/1

بن سي علیوة عرجونة .113
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[المقامة التفاحیة للسیوطي دراسة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن سي علیوة عرجونة / 
800108411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1084/1

بن سي عمار منى .114
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[صورة المرأة عند الشعراء القدامى أبو فراس الحمداني أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن سي عمار منى / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800180311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1803/1

بن سي مسیعود آسیا .115
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المكان وتشكیل الداللة في شعر لبید بن ربیعة 

21*30؛ . ص73-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن سي مسیعود آسیا / تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 
800142911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -استرم

800/1429/1
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بن شیكو سارة .116
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تجلیات الصحراء في روایة تیمیمون لرشید بوجدرة 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن شیكو سارة / واألدب العربي 
.مضغوط 

800137811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1378/1

صالح ندى بن .117
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[األبعاد الداللیة في روایة رحمة لألدبیة نجاة مزھود 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن صالح ندى / الماستر 
800166311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1663/1

بن صغیر نورة .118
] : نص مطبوع[جمالیة التمثیل اإلستعاري في روایة المحالفة الثالثیة في المملكة الحیوانیة لـ أمین الریحاني 

- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن صغیر نورة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85

800180111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1801/1

بن عبد الرحمان ماجدة .119
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[صورة الوطن في الروایة الجزائریة روایة وعد الیاسمین أنموذجا 

، الجامعي میلةالمركز : میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، بن عبد الرحمان ماجدة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص84-. 2018
800214111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2141/1

بن عبد الرحمان نریمان .120
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[للحافظ ابن الجوزي " أخبار الحمقى والمغفلین " سردیة الخبر في كتاب 

؛ . ص82- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عبد الرحمان نریمان / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80074311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/743/1
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بن عبد القادر راقیة .121
مذكرة معدة إستكماال ] :نص مطبوع[البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة في قلبي أنثى عبریة لـ خولة حمدي 

21*30؛ . ص60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عبد القادر راقیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800181611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1816/1

بن عثمان شھرزاد .122
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[التداخل اللغوي في تعلیم المصطلحات العلمیة في مرحلة التعلیم الثانوي 

؛ . ص141-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عثمان شھرزاد / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800172111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1721/1

بن عثمان صفیة .123
مذكرة ] : نص مطبوع[الملكة التواصلیة وأثرھا في تطویر تعبیر التلمیذ شفویا تالمیذ الخامسة إبتدائي عینة 

المركز : میلة -. بن عثمان صفیة / مقدمة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص109-. 2016، الجامعي میلة

800137911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1379/1

بن عسكر خدیجة .124
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[اإلشاریات في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حیان التوحیدي مقاربة تداولیة 

المركز الجامعي : میلة -. بن عسكر خدیجة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69-. 2016، میلة

800143011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1430/1

بن عسكر فطیمة .125
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[جمالیات الخطاب الشعري في دیوان محمود الوراق مقاربة بنویة 

+ 21*30؛ . ص88-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عسكر فطیمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800168711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1687/1
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بن علیة كمال .126
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[األبعاد التداولیة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ 

.وط قرص مضغ+ 21*30؛ . ص129-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن علیة كمال / الماستر 
800115011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1150/1

بن عمیرة زوینة.127
مذكرة ] : نص مطبوع[یوسف زیدان دراسة من منظور النقد الثقافي " تمثیالت األنا واآلخر في روایة عزازیل لـ

المركز : میلة - . ةبن عمیرة زوین/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص151-. 2016، الجامعي میلة

800136311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1363/1

بن عمیمور نجالء .128
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دیوان عفیف الدین التلمساني دراسة بالغیة 

+ 21*30؛ . ص74-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، نجالء بن عمیمور
.قرص مضغوط 

800223811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2238/1

بن عویدة راضیة .129
ماال لمتطلبات نیل مذكرة معدة إستك] : نص مطبوع[القلعة وبجایة في الشعر الجزائري القدیم نماذج مختارة 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن عویدة راضیة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800168311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1683/1

بن عیاش علجیة.130
مذكرة معدة ] : نص مطبوع" [قیة دروس في اللسانیات التطبی"مصطلحات التعلیمیة عند صالح بلعید في كتابھ 

المركز الجامعي : میلة -. بن عیاش علجیة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص132-. 2016، میلة

800144211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1442/1
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بن عیسى رندة.131
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[نونیة اإلمام محمد بن صالح المعافري القحطاني األندلسي دراسة أسلوبیة 

+ 21*30؛ . ص82-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن عیسى رندة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800180411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1804/1

بن قرعیشي سارة.132
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[التعلیل الصرفي لھمزة الوصل في القرآن الكریم قراءة ورش عن ناقع أنمودجا 

؛ . ص90-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن قرعیشي سارة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

80078011ك .م.د.ر-. 2014: لة می: ل م د -ماستر

800/780/1

بن قرین عبلة .133
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[تداولیة األدب اإللكتروني الكتاب األدبي المسموع أنموذجا 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن قرین عبلة / شھادة الماستر 
800180011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1800/1

بن قویطن فطیمة.134
: میلة -. 1ط- . بن قویطن فطیمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في شعر ابن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2013، المركز الجامعي میلة
80044911ك .م.د.ر

800/449/1

بن كروم حنان .135
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[مھارة القراءة من منظور علم النفس اللغوي دراسة تحلیلیة السنة الثانیة إبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، بن كروم حنان / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص136-. 2018
800223311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2233/1

بن لزرق نسیمة.136
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[خطبة دیر الجماجم للحجاج بن یوسف الثقفي مقاربة أسلوبیة 

قرص + 21*30؛ . ص106-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن لزرق نسیمة/ شھادة الماستر 
.مضغوط

800107611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1076/1
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بن لوصیف موسى.137
] : نص مطبوع[أھمیة بیداغوجیا المشروع في مادة اللغة العربیة السنة األولى ثانوي شعبة اآلداب أنموذجا 

: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بن لوصیف موسى/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص97-. 2018، المركز الجامعي میلة

800218111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2181/1

بن مبارك مسعودة .138
ة إستكماال مذكرة معد] : نص مطبوع[أسماء المكان في دیوان اللھب المقدس لمفدي زكریاء دراسة صرفیة داللیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مبارك مسعودة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص105-. 2016
800142211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1422/1

بن مخلوف أمیرة.139
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[والكبریاء لعبد الملك بومنجل شعریة المفارقة في دیوان حدیث الجرح

+ 21*30؛ . ص80- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مخلوف أمیرة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800182011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1820/1

بن مخلوف رقیة .140
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[صورة اآلخر في روایة البیت األندلسي لواسیني األعرج 

قرص + 21*30؛ . ص70-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مخلوف رقیة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800116011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1160/1

رزوق جمیلة بن م.141
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[اآلخر في شعر األمیر عبد القادر الجزائري دراسة جمالیة 

.قرص مضغوط . + ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن مرزوق جمیلة / شھادة الماستر 
800116111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1161/1

بن مسیعود إیمان.142
بن / مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة - عینیة ابن جابر األندلسي في المدیح النبوي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص237-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . مسیعود إیمان
80052911ك .م.د.ر

800/529/1
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بن مسیعود مریم .143
مذكرة ] : نص مطبوع[أ نمودجا ) من لعین تجود بالھمالن(مح القصة في شعر أبي القاسم الواساني قصیدة مال

+ 21*30؛ . ص147-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بن مسیعود مریم / لنیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

80047411ك .م.د.ر

800/474/1

بن معمري نھلة .144
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[ثر الحضور النحوي في معجم المنجد األبجدي لدار الشرق بیروت لبنان أ

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن معمري نھلة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2016
800141311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1413/1

بن موسى ھالة.145
مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع['' عروة بن الورد نموذجا'جدلیة اإلنتماء والالانتماء في شعر الصعالیك 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. بن موسى ھالة/ 
80053211ك .م.د.ر

800/532/1

بن ناصر سعاد.146
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[التناص في دیوان العلة بین األشفار لغدي شتات 

+ 21*30؛ . ص61-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، بن ناصر سعاد/ الماستر 
.قرص مضغوط 

800212311800/2123/1ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

بن ناصر سھیر .147
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة عناقید الموت لعدي شتات 

21*30؛ . ص40-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، بن ناصر سھیر / الماستر 
.وط قرص مضغ+ 

800221511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2215/1

بن ناصف إیناس.148
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة - رائیة عمر بن أبي ربیعة 

.غوطقرص مض+ 21*30؛ . ص137- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بن ناصف إیناس/ 
80082811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/828/1
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بن ناصي ھاجر.149
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[بنیة الخطاب الروائي في روایة سوناتا ألشباح القدس لواسییني األعرج 

+ 21*30؛ . ص103-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن ناصي ھاجر/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800181711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1817/1

بن وریدة كنزة.150
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[مقاربة سیمیائیة في دیوان عفیف الدین التلمساني 

21*30؛ . ص103-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، بن وریدة كنزة/ الماستر 
.قرص مضغوط + 

800224411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2244/1

بن یوسف خولة .151
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[داللة لفظة الرحمن في القرآن الكریم وحقولھ الداللیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن یوسف خولة / الماستر 
800172511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1725/1

بن یونس رشیدة.152
] : نص مطبوع[منھجیة إثراء الرصید اللغوي في الكتاب المدرسي السنة الثالثة آداب وفلسفة دراسة تحلیلیة نقدیة 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بن یونس رشیدة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص106

800174311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1743/1

بنور یاسمینة .153
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المثقف والسلطة في روایة أصابع لولیتا لواسیني األعرج 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص107-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بنور یاسمینة / شھادة الماستر 
.

800115311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1153/1

بنیوي نجمة .154
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في شعر عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بنیوي نجمة 
80081611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/816/1
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بھلول وفاء.155
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة دوار العتمة لوافیة بن مسعود 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بھلول وفاء/ الماستر 
800177111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1771/1

بو عبد هللا أبیة .156
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[مستویات الصورة الشعریة عند بشار بن برد وأبي العالء المعري دراسة مقارنة 

المركز الجامعي : میلة -. بو عبد هللا أبیة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص65-. 2016، میلة

800144011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1440/1

بوالثلج یاسمینة.157
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة " جادك الغیث "موشحة لسان الدین بن الخطیب 

. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالثلج یاسمینة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94-

800139211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1392/1

بوالحرت بشرى .158
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[قصیدة غیوم ألنسى الحاج دراسة أسلوبیة 

؛ . ص122-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوالحرت بشرى / تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30

800141511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1415/1

بوالحرث ضریفة.159
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[لمفدي زكریاء دراسة في مستویات اللغة " وقال هللا"قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص126-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالحرث ضریفة/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80076211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/762/1
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بوالدبان رحمة .160
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تقنیة القناع في دیوان للجحیم إلھ آخر لحسناء بروش 

21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، بوالدبان رحمة / الماستر 
.قرص مضغوط+ 

800222411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -رماست

800/2224/1

بوالشعیر أسماء.161
بوالشعیر / مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع. [شعر الحرمان في العصر العباسي أبو الشمقمق أنموذجا

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . أسماء
80050311ك .م.د.ر

800/503/1

بوالصبعین آمنة .162
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[لفیصل األحمر " ساعة حرب،ساعة حب" تداخل األجناس في روایة 

21*30؛ . ص111- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوالصبعین آمنة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 

80074211ك .م.د.ر-. 2014: لة می: ل م د -ماستر

800/742/1

بوالصیود ریمة .163
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[البعد اللساني في نصوص مادة اللغة العربیة للسنة األولى متوسط الجیل الثاني 

؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوالصیود ریمة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800164811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1648/1

بوالصیود مریم .164
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[المواطنة اللغویة في جھودات صالح بلعید اللسانیة 

21*30؛ . ص49-. 2018، الجامعي میلةالمركز: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بوالصیود مریم / الماستر 
.قرص مضغوط + 

800218811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2188/1
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بوالطواطو فاطمة .165
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[اإلختالف النحوي في كتاب شرح التسھیل ألبي حیان األندلسي 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوالطواطو فاطمة / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص108

800225011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2250/1

بوالطواطو نجمة.166
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[سیمیائیة العناوین في الكتب المدرسیة الخاصة باللغة العربیة الجیل الثاني أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، بوالطواطو نجمة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-.2018
800223611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2236/1

بوالعتروس بسمة .167
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[- عینة- أثر مھارة القراءة في تنمیة التعبیر الكتابي كتاب السنة األولى متوسط 

المركز : میلة -. بوالعتروس بسمة / العربي إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2016، الجامعي میلة

800136711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1367/1

بوالعیش إیمان.168
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[قصیدة ابن خمیس التلمساني في الحنین إلى تلمسان دراسة أسلوبیة 

+ 21*30؛ . ص103-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوالعیش إیمان/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800111511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1115/1

بوالغالغ نبیھة .169
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[أشكال المیتاقص في المقامة المجاعیة للھمذاني 

+ 21*30؛ . ص64-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، بوالغالغ نبیھة / الماستر 
.قرص مضغوط 

800224611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2246/1
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بوالفلفل فرح.170
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[البناء الصوتي في شعر األمیر عبد القادر الجزائري دراسة داللیة 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، بوالفلفل فرح/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص82

800220811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2208/1

بوالفول منال.171
مذكرة ] : نص مطبوع[دور اإلستماع في تقویة مھارة القراءة والكتابة لدى تالمیذ السنة األولى والثانیة إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(یم مزھود سل، بوالفول منال/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2018، میلة

800222611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2226/1

بوبرام الیزید.172
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة شقراء لرجل أحدب للروائیة الجزائریة نادیة مدني 

؛ . ص77-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوبرام الیزید/ متطلبات نیل شھادة الماستر إستكماال ل
.قرص مضغوط + 21*30

800177911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1779/1

بوبریم رزیقة.173
إستكماال لمتطلبات نیل شھادة مذكرة معدة ] : نص مطبوع[ثنائیة التقلیدي والحداثي في شعر محمد العید آل خلیفة 

؛ . ص199-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، بوبریم رزیقة/ الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800215411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2154/1

بوبكري سلیمان.174
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[التحلیل الصوتي لقصار السور في القرآن الكریم 

21*30؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوبكري سلیمان/ الماستر 
.قرص مضغوط + 

800226911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2269/1
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بوبنیو فطیمة .175
ألحمد " قصیدة العشاء األخیر لصاحب الجاللة إبلیس األول " العدول في الدراسات العربیة والدراسات الغربیة 

بوبنیو / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي ] : نص مطبوع[مطر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص106-. 2016، یلةالمركز الجامعي م: میلة - . فطیمة 
800140811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1408/1

بوتاریة إلھام .176
نص [أنموذجا 1الكتابة اللسانیة عند الحاج صالح من خالل كتابھ بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوتاریة إلھام / ة الماستر مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھاد] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90-. 2015
800113211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1132/1

بوتقرموشت عایدة.177
لمتطلبات نیل مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[لعبد هللا العشي " مقام البوح " التوظیف الرمزي في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوتقرموشت عایدة/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80082011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/820/1

بوجزة عبد الغاني.178
بوجزة عبد / نیل شھادة الماستر مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[السجن في شعر ابن زیدون 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص163-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. الغاني
800109211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1092/1

بوجعطاط أمین.179
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في شعر وضاح الیمن 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوجعطاط أمین/ تخصص أدب قدیم 
.مضغوط 

800144111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1441/1

ةبوجمعة طلح.180
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في شعر عروة بن الورد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوجمعة طلحة
800108911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1089/1
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بوحبل أمال.181
مذكرة ] : نص مطبوع[القانوني في اللغة العربیة داللتھ وإشكالیة ترجمتھ قانون العقوبات أنموذجا المصطلح 

؛ . ص92-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوحبل أمال/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800170711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1707/1

بوحبل رقیة .182
بوحبل / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' دراسة تحلیلیة'' مالمح التقلید في شعر ابن ھانئ األندلسي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. رقیة 
80045911ك .م.د.ر

800/459/1

بوحبل ریمة .183
نتقال من بیداغوجیا األھداف إلى المقاربة بالكفایات في مادة البالغة العربیة للسنة األولى من التعلیم الثانوي اإل

معزوز عبد الحلیم ، بوحبل ریمة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص125-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800219811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2198/1

بوحبل لیلى.184
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[تعلیم اللغة العربیة بین الواقع والمأمول السنة الرابعة متوسط نموذجا 

+ 21*30؛ . ص105-. 2014، معي میلةالمركز الجا: میلة -. بوحبل لیلى/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80076111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/761/1

بوحبل ھاجر.185
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[آلیات الحجاج في مسرحیة السلطان الحائر لتوفیق الحكیم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحبل ھاجر/ شھادة الماستر 
80074011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/740/1
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بوحبیلة ریمة.186
أثر اإلختبارات المدرسیة في تنمیة الكفاءة التعلیمیة في مادة اللغة العربیة لدى تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم 

/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المتوسط حمودي علي باینان أنموذجا 
+ 21*30؛ . ص102-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - . )مشرفا(خلیل عبد الكریم ، بوحبیلة ریمة

.قرص مضغوط 
800214911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2149/1

بوحبیلة سناء.187
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دراسة تداولیة : آراء الجاحظ النقدیة من خالل البیان والتبیین الخطابة أ نمودجا 

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بوحبیلة سناء/شھادة الماستر 
.مضغوط 

80053711ك .م.د.ر

800/537/1

بوحرود باھیة .188
] نص مطبوع[تمثیالت اآلخر وإرتباك الھویة في الخطاب المضاد روایة خرفان المولى لیاسمینة خضرا أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، بوحرود باھیة / متطلبات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة إستكماال ل: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2018، الجامعي میلة

800211411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2114/1

بوحالسة سعاد.189
بوحالسة / ماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة استك] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في شعر الخنساء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعاد
80076911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/769/1

بوحالسة نجود.190
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع" [معاني القرآن لألخفش األوسط"مالمح النحو الكوفي من خالل كتاب 

+ 21*30؛ . ص71-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحالسة نجود/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80076011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/760/1
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بوحمارة الویزة .191
فن إدارة الخالف نماذج من السنة النبویة والعملیة التعلیمیة الحدیثة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف قسم 

/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اللغة واألدب العربي طلبة الماستر أنموذجا 
+ 21*30؛ . ص109-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ن سمیر معزوز، بوحمارة الویزة 
.قرص مضغوط 

800217311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2173/1

بوحناش أحالم .192
التمذھب الشعري في العصر األموي قصیدة طربت وما شوقا إلى البیض أطرب الكمیت بن زید األسدي أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة - . بوحناش أحالم / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص192-. 2017، میلة

800168411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1684/1

بوحناش رقیة .193
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[مفھوم الشعر في مقدمة شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 

قرص + 21*30؛ . ص100-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحناش رقیة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800108211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د-ماستر

800/1082/1

بوحناش سمیرة.194
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة البیانیة في معلقة طرفة بن العبد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص78-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحناش سمیرة
800180511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1805/1

بوحناش عائشة .195
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[فنیات الروایة البولیسیة روایة السؤال لغالي ھالسا أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص56-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوحناش عائشة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800177211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1772/1
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بوحناش لبنى.196
میلة - . 1ط-. بوحناش لبنى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- عنترة بن شداد- البناء الفني في معلقة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2013، المركز الجامعي میلة: 
80044811ك .م.د.ر

800/448/1

بوحناش نعیمة.197
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة سوسیو نصیة لدیوان جمیل بثینة 

+ 21*30؛ . ص63-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوحناش نعیمة/ تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط 

800142711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1427/1

بوحوش وردة .198
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الطرائق التعلیمیة في سن الترمیذي 

+ 21*30؛ . ص124-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، بوحوش وردة 
.قرص مضغوط 

800226011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2260/1

بوخالفة إیمان .199
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[القصیدة عند أبي العتاھیة دراسة موضوعاتیة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص83-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوخالفة إیمان / الماستر 
800170511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1705/1

بوختالة أمینة .200
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[قصیدة في اإلنتظار لمحمود درویش مقاربة أسلوبیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص105-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوختالة أمینة / الماستر 
800112911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1129/1

بوخش بشرى .201
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الغزل في شعر إبن األبار دراسة تحلیلیة داللیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص88-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوخش بشرى / الماستر 
800168611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1686/1
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بوخطوطة زوینة.202
بوخطوطة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الزھد في شعر بكر بن حماد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص58-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . زوینة
80078611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/786/1

بوخمیلة حیاة .203
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[الفروق المنھجیة بین نحو سیبویھ ونحو ابن مالك دراسة موازنة 

؛ . ص79-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، بوخمیلة حیاة / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800225611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2256/1

بوخونة بدیعة .204
مذكرة ] : نص مطبوع[مبحث األبنیة الصرفیة عند فاضل صالح السامرائي في كتابھ معاني األبنیة في العربیة 

المركز : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، بوخونة بدیعة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2018، الجامعي میلة

800225811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2258/1

بودریعات محمد .205
نص [البنیة التركیبیة في الجملة العربیة ودورھا في تحدید الداللة قصیدة نسافر كالناس لمحمود درویش أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودریعات محمد / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : عمطبو
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2017
800170911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1709/1

بودالل وفاء.206
مذكرة ] : نص مطبوع[-دراسة وصفیة تحلیلیة -عینة اللھجات العربیة في كتاب سیبویھ الجزء الثالث والرابع

؛ . ص112-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودالل وفاء/ معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80078911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/789/1
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بودمیعة نجاح .207
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[یا الموت والبعث في یائیة مالك بن الریب التمیمي مقاربة أسلوبیة فنتاز

+ 21*30؛ . ص115-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودمیعة نجاح / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800109611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1096/1

بودن ریمة .208
] نص مطبوع[تقنیة المدیح النبوي عند لسان الدین بن الخطیب قصیدة سل ما لسلمى بنار الھجر تكویني أنموذجا 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بودن ریمة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص145

800111211ك .م.د.ر-. 2015: م د ل-ماستر

800/1112/1

بوذن الویزة .209
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[القصیدة الیتیمة لدوقلة المنبجي دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوذن الویزة / الماستر 
800170311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1703/1

بوذیبة جابر.210
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة العروض لتالمیذ السنة الثالثة آداب وفلسفة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص97-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوذیبة جابر/ الماستر 
800113411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -سترما

800/1134/1

بوراس إیمان .211
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[التحلیل اللغوي للھجة الجزائریة لھجة مدینة المسیلة أنموذجا 

؛ . ص80- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(خذري نوري ، بوراس إیمان / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط . + ص2180*30

800219511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2195/1

بوراس عائشة.212
. بوراس عائشة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[صورة الفاعل بین المدرسة الكوفیة والنحو الوظیفي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-
80050711ك .م.د.ر

800/507/1
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بوراس كریمة.213
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[علم البیان عند ابن جني في كتابھ الخصائص دراسة في المصطلحات والمفاھیم 

؛ . ص68-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوراس كریمة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80074811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/748/1

بوراس مریم.214
بوراس / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البنیة اللغویة في سورة الواقعة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . مریم
80073111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/731/1

بوراس نسیمة .215
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الشعر الجزائري في العھد الفاطمي أعالمھ وأغراضھ ولغتھ 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوراس نسیمة / شھادة الماستر 
.

800182211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1822/1

بوراوي أسماء.216
أثر السیاق اللغوي وغیر اللغوي في تعلیمیة اللغة العربیة لتالمیذ السنة األولى متوسط الجیل الثاني من خالل 

مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[كتاب اللغة العربیة في ضوء المقاربة النصیة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2017، المركز الجامعي میلة:میلة - . بوراوي أسماء/ 

800174511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1745/1

بورویسة سلیمة .217
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[التعدد اللغوي في المجتمع الجزائري والیة بجایة أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص162-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. یمة بورویسة سل/ شھادة الماستر 
.مضغوط 

800173911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1739/1
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بوریس رقیة .218
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[مفھوم الترادف اللغوي من منظور محمد شحرور 

+ 21*30؛ . ص98-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، بوریس رقیة / الماستر 
.قرص مضغوط 

800217911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2179/1

بوزراع خدیجة .219
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[بنیة الزمان والمكان في قصة حي بن یقظان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزراع خدیجة / 
80079511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/795/1

بوزغایة جنات .220
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[مفھوم اللغة من منظور ستیفن بنكر دراسة وصفیة تحلیلیة لكتاب الغریزة اللغویة 

؛ . ص100- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزغایة جنات / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800171911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1719/1

بوزیدي حمزة .221
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[دراما األزمة في المسرحیة الشعریة الجزائریة انتصار الحب لعبد هللا خمار نموذجا 

؛ . ص98-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزیدي حمزة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800178111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1781/1

بوسبیسي سعدیة .222
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[القصیدة السیر ذاتیة عند محمود درویش قصائد مختارة 

قرص + 21*30؛ . ص165-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوسبیسي سعدیة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800116911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1169/1
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بوسدر صلیحة .223
مذكرة ] : نص مطبوع[أثر برامج الفضائیات العربیة الموجھة للطفل على آدائھ اللغوي قناة كرامیش أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوسدر صلیحة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص103-. 2018، میلة

800212611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2126/1

بوشاعت نسرین .224
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة -قصیدة فتح عموریة ألبي تمام 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشاعت نسرین / الماستر 
80075011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د-ماستر

800/750/1

بوشامة رانیة .225
أثر اللغة العربیة الفصحى في تنمیة المھارات اللغویة لدى متعلمي السنة األولى متوسط الجیل الثاني أنموذجا 

مركز الجامعي ال: میلة -. بوشامة رانیة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص152-. 2017، میلة

800166111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1661/1

بوشردخ سماح .226
مذكرة ] : نص مطبوع[صورة الصوفي في قصیدة ما لذة العیش إال صحبة الفقراء ألبي مدین شعیب التلمساني 

المركز : میلة -. بوشردخ سماح / لماستر تخصص أدب عربي قدیم معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2016، الجامعي میلة

800142811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1428/1

بوشطوب حواء .227
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في روایة رحمة لنجاة مزھود مقاربة أسلوبیة 

قرص + 21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشطوب حواء / شھادة الماستر 
.مضغوط

800179311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1793/1
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بوشعیر سالف .228
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[التصنیف الداللي في معجم المنجد في اللغة لكراع النمل دراسة داللیة 

+ 21*30؛ . ص85-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشعیر سالف / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800173311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1733/1

بوشفة زینب .229
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[لـزینب عساف " بواب الذاكرة الفظ"سیمیائیة الفضاء الطباعي في دیوان 

+ 21*30؛ . ص128-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشفة زینب / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80083811ك .م.د.ر-. 2014: یلة م: ل م د -ماستر

800/838/1

بوشكندة حلیمة .230
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[تمثالت الھویة الثقافیة في روایة شاي العروس لمیسلون ھادي 

قرص + 21*30؛ . ص86- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوشكندة حلیمة / نیل شھادة الماستر 
.غوط مض

800177811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1778/1

بوشلوش حمیدة.231
- . 1ط-. بوشلوش حمیدة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اإلیقاع وإنتاج الداللة في نونیة بن زیدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص205-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80045811ك .م.د.ر

800/458/1

بوشوكة مریم .232
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تمثالت الصراع الثقافي في شعر أبي نواس 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوشوكة مریم 
800110811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1108/1

بوصبع سامیة.233
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[قصیدة النثر عند محمد الماغوط من التأسیس إلى التجریب 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوصبع سامیة/ شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص125

800137711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1377/1
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بوصبیع مریم .234
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[أسس الجمال النسوي في شعر المعلقات السبع 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوصبیع مریم / الماستر 
800108811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1088/1

بوطرنیخ زینة.235
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تشكیل اللغة في دیوان مسافات لنور الدین درویش 

؛ . ص82-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطرنیخ زینة/ الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.مضغوط قرص + 21*30

800141911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1419/1

بوطغان رقیة .236
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات الحس التراجیدي في شعر األعمى التطیلي 

+ 21*30؛ . ص58- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوطغان رقیة / الماستر 
.قرص مضغوط 

800224911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2249/1

بوطالعة آسیا .237
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[عسر القراءة عند تالمیذ الطور المتوسط 

قرص + 21*30؛ . ص76-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بوطالعة آسیا 
.مضغوط 

800214611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2146/1

بوطواطو إیمان.238
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[األسطورة في قصیدة إنتظار العائدین لــ محمود درویش 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوطواطو إیمان/ شھادة الماستر 
.

800173411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1734/1
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بوطواطو سھیلة .239
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[شعریة السرد في المجموعة القصصیة الوجھ الثالث للمونالیزا لكریمة عیطوش 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوطواطو سھیلة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 97-. 2018
800220711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2207/1

بوظفار مروة .240
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[األبعاد النصیة في ألفاظ الفرح والحزن في روایة رحمة لنجاة مزھود دراسة تداولیة 

؛ . ص91-. 2017، المركز الجامعي میلة: ة میل-. بوظفار مروة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800171511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1715/1

بوعافیة أمیرة .241
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اللغة الشعریة في منتقیات جمھرة أشعار العرب ألبي زید القرشي 

+ 21*30؛ . ص114-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. وعافیة أمیرة ب/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800167411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1674/1

بوعبیبسة لمیاء.242
نص [قراءة في ضوء نظریة النحو الوظیفي ) واسیني األعرج (لـ " نوار اللوز"الخطاب الحواري في روایة 

-. بوعبیبسة لمیاء/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي : ] مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص65-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة 

800137211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1372/1

بوعبیسة إیمان .243
مذكرة معدة ] : نص مطبوع) [دراسة موازنة (أغماتیات المعتمد بن عباد رومیات أبي فراس الحمداني و

؛ . ص134-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعبیسة إیمان / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800111111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1111/1
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عفافبوعتروس .244
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[- المعلقة أنموذجا -الصورة الفنیة في شعر طرفة بن العبد البكري 

21*30؛ . ص107-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعتروس عفاف/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 

80075111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/751/1

بوعزیز أمیمة .245
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[ظاھرة الحذف عند عبد القاھر الجرجاني من خالل كتابھ دالئل اإلعجاز 

+ 21*30؛ . ص119-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوعزیز أمیمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800113011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1130/1

بوعشیبة عالء الدین .246
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[األراء النحویة عند ابن القیم الجوزیة في كتابھ بدائع الفوائد 

قرص + 21*30؛ . ص83-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعشیبة عالء الدین / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800164511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1645/1

بوعفینة سعاد.247
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات فن المدح في سیفیات أبي الطیب المتنبي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص120-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعفینة سعاد/ الماستر 
800107211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1072/1

بوعنان إبتسام .248
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة في روایة زھوة للحبیب السائح 

قرص + 21*30؛ . ص76- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوعنان إبتسام / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800115611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1156/1
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بوعنان فضیلة.249
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-دراسة بیانیة لسورة الكھف - دور السیاق في فھم معاني التراكیب 

+ 21*30؛ . ص126-. 2014، لمركز الجامعي میلةا: میلة -. بوعنان فضیلة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80080511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/805/1

بوعنان لبنى.250
نص [التمثیل السردي في أدب الرحلة رسالة ابن الفضالن إألى بالد الترك والخزر والروس والصقالیة أنموذجا 

: میلة - . بوعنان لبنى/ ال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم مذكرة معدة إستكما] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص99-. 2016، المركز الجامعي میلة

800143711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1437/1

بوغابة سلیمة .251
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : بوعنص مط[سیمیائیة المكان في شعر الصعالیك الشنفرى أنموذجا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوغابة سلیمة / الماستر 
800108711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1087/1

بوغادي ریمة .252
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[األبعاد التعلیمیة في المعاجم المدرسیة معجم الوجیز أنموذجا 

؛ . ص72-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، بوغادي ریمة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800218011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2180/1

بوغرة مریم .253
نص ) [دراسة تقویمیة (تعلیمیة النص النقدي في مرحلة التعلیم الجامعي السنة األولى لغة وأدب عربي أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوغرة مریم / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص131-. 2017
800172711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1727/1
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بوفدش نسیمة .254
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[أنموذجا ) أبا ھند(العنف اللغوي في شعر عمرو بن كلثوم معلقة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوفدش نسیمة / نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص97

800137411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1374/1

بوفلغور بسمة .255
دور الحوار في تعلیم قواعد اللغة العربیة في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي تخصص جدع مشترك 

سوماني ، بوفلغور بسمة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[آداب أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خالد 

800213411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2134/1

بوفنغور أسماء.256
/ مذكرة معدة استكمال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أقسام الكلم العربي عند سیبویھ وتمام حسان 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص112-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوفنغور أسماء
80076411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/764/1

بوفنغور وداد.257
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[دور التعلم التعاوني في اكتساب مھارة القراءة لتالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ةظریفة یاس، بوفنغور وداد/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص73-. 2018
800226711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2267/1

بوقاعدة كریمة .258
وتأثیرھا على الملكة اللغویة للطالب الجامعي قسم اللغة ) franco arabeالفرانكو آداب (التعابیر الفایسبوكیة 

مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[دب العربیین بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة أنموذجا واأل
. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بوقاعدة كریمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص126-
800219911ك.م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2199/1
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بوقروة بسمة.259
نص [القیاس وأھمیتھ في تعلم القواعد النحویة في ضوء المقاربة بالكفاءات لتالمیذ السنة الرابعة إبتدائي نموذجا 

: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بوقروة بسمة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.ضغوط قرص م+ 21*30؛ . ص79-. 2018، المركز الجامعي میلة

800217411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2174/1

بوقریبة جمعة .260
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[جمالیات المكان في قصیدة وصف قصر ملكي ببجایة البن حمدیس الصقلي 

، جامعي میلةالمركز ال: میلة -. بوقریبة جمعة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89-. 2016
800141111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1411/1

بوقریقة أسیاء .261
-. بوقریقة أسیاء / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التلقي في شعر جریر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص82-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة 
800110111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1101/1

بوقزولة آمنة .262
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[لمصطفى محمد الغماري " حدیث الشمس والذاكرة "ظاھرة التناص في دیوان 

المركز : میلة -. زولة آمنة بوق/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2016، الجامعي میلة

800140711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1407/1

بوقشیرة آمنة.263
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[المصطلح النقدي في كتاب السنة أولى متوسط مناھج الجیل الثاني أنموذجا 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، بوقشیرة آمنة/ ت نیل شھادة الماستر لمتطلبا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص136

800227111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2271/1
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بوقطة سھام .264
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : مطبوعنص [تجلیات التراث الدیني واألدبي في دیوان ابن ھانئ األندلسي 

؛ . ص130- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقطة سھام / شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30

800135811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1358/1

بوقویسم آمنة .265
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[شعر ابن اللبانة الداني دراسة موضوعاتیة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص109-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوقویسم آمنة / الماستر 
800110611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1106/1

بوكاري عبد المجید .266
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تعاور األفعال في الخطاب القرآني دراسة داللیة 

؛ . ص101-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مسیلي وردة ، بوكاري عبد المجید / الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

800218911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2189/1

بوكسیرة مسعود.267
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[داللة السیاق اللغوي في المتشابھ اللفظي من القرآن الكریم 

قرص + 21*30؛ . ص97-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكسیرة مسعود/ شھادة الماستر 
.مضغوط

800171311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1713/1

بوكفوس وفاء .268
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المقامة المسكیة للسیوطي دراسة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكفوس وفاء 
800108111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1081/1

بوكمایة آمال .269
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[قصیدة عبد هللا بن عمر البسكري في تشوقھ للمدینة المنورة ووصفھا دراسة أسلوبیة 

؛ .ص122-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكمایة آمال / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800167111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1671/1
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بوكمایة رحمة .270
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[البنى األسلوبیة في میمیة المتنبي قصیدة الحمى أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص157-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوكمایة رحمة / شھادة الماستر 
.مضغوط 

800112811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1128/1

بوكمایة سامیة.271
: میلة -. 1ط-. بوكمایة سامیة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-الھجاء عند المتنبي 

.قرص مضغوط+21*30؛ . ص114-. 2013، المركز الجامعي میلة
80052111ك .م.د.ر

800/521/1

بوكنتوشة سھام .272
] : نص مطبوع[تعلیمیة أنشطة اللغة العربیة في ضوء المقاربة بالكفاءات سنة أولة جذع مشترك آداب عینة 

: میلة -. بوكنتوشة سھام / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص137-. 2016، لمركز الجامعي میلةا

800137311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1373/1

بوكویرة جھیدة.273
-. 1ط- . بوكویرة جھیدة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[بردة اإلمام البوصیري مقاربة سیمیائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص130-. 2013،المركز الجامعي میلة: میلة 
80049111ك .م.د.ر

800/491/1

بولحلیب بسمة .274
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[الحال في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة في سورة األعراف 

قرص + 21*30؛ . ص86- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولحلیب بسمة / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800173011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1730/1

بولحلیب سمیة.275
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[التعددیة الثقافیة في روایة طوق الیاسمین لواسیني األعرج 

؛ . ص63-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، بولحلیب سمیة/ شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800221911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2219/1
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بولحموتة نورة.276
مذكرة ] : نص مطبوع[- دراسة في األسباب والبدائل المقترحة -نفور طلبة الجامعة من مادة النحو والصرف 

+ 21*30؛ . ص94-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . بولحموتة نورة/ لنیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80049311ك .م.د.ر

800/493/1

بولخطوط سھام .277
( ات النظریة الخلیلیة الحدیثة عند عبد الرحمن الحاج صالح من خالل العدد الرابع من كراسات المركزمصطلح

مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[دراسة تحلیلیة -) مركز ترقیة اللغة العربیة وتطویرھا
قرص + 21*30؛ . ص114-.2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولخطوط سھام / شھادة الماستر 

.مضغوط
80074911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/749/1

بولعجین دلیلة .278
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[الخطاب الكاریكاتوري في شعر ابن الرومي دراسة موضوعاتیة فنیة 

+ 21*30؛ . ص104-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولعجین دلیلة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800180711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1807/1

بولعجین سعاد.279
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[- دراسة أسلوبیة -جمالیة اإلیقاع في شعر أبي العتاھیة 

قرص + 21*30؛ . ص143-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولعجین سعاد/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80083611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/836/1

بولعجین قدور .280
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[التمثیالت الثقافیة في روایة األعظم إلبراھیم سعدي دراسة في ضوء النقد الثقافي 

؛ . ص102-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولعجین قدور / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30
800116611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -سترما

800/1166/1



53

بولعوینات أمینة .281
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[الكفایة المنطقیة في قصیدة تقول الحمامة للعنكبوت للشاعر تمیم البرغوتي 

+ 21*30؛ . ص64- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولعوینات أمینة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800167311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1673/1

بولعوینات صوریة .282
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[حضور المدینة في شعر منیرة سعدة خلخال 

؛ . ص74-. 2016، المركز الجامعي میلة: یلة م-. بولعوینات صوریة / تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30

800139111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1391/1

بولعیون زینة .283
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع" [إنعام بیوض" ل " السمك ال یبالي" بنیة الفضاء في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. یون زینة بولع/ شھادة الماستر 
80074511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/745/1

بولقرون إحسان .284
] نص مطبوع[المداخل المعجمیة بین القدیم والحدیث دراسة معجمیة داللیة معجم جمھرة اللغة والوسیط أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولقرون إحسان / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص149

800166011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1660/1

بولقرون حسینة.285
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[- عروة بن الورد أنموذجا - األنا بین الثابت والمتغیر االجتماعي

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . بولقرون حسینة/ نیل شھادة الماستر 
.مضغوط

80073511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/735/1

بولقرون سعاد.286
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[العدول في شعر النقائض الفرزدق نموذجا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . بولقرون سعاد
800169011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1690/1
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بولكروش حمیدة .287
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[البنیة اللغویة في قصیدة البرزخ والسكین لعبد هللا حمادي مقاربة أسلوبیة 

21*30؛ . ص143-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولكروش حمیدة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800111911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1119/1

بولكور منى .288
مذكرة مكملة لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[النقد األدبي اإللكتروني في الجزائر مجلة أصوات الشمال أنموذجا 

.21*30؛ . ص165-. 2016، جامعة جیجل: جیجل -. بولكور منى / شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
800182411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د-ماستر

800/1824/1

بولوسخ حجیلة .289
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الذات الناطقة واإلحالة المرجعیة في خطبة أبي حمزة الخارجي دراسة تداولیة 

؛ . ص89- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. بولوسخ حجیلة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800170111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1701/1

بولیان نجاة .290
بولیان / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[رسالة الطیر البن محرز الوھراني 

.مضغوط قرص + 21*30؛ . ص63-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. نجاة 
800111011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1110/1

بومحراث فوزیة .291
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[رد العامیة إلى أصولھا دراسة تحلیلیة لمعجم رد العامي إلى الفصیح ألحمد رضا 

؛ . ص75-. 2017، میلةالمركز الجامعي: میلة -. بومحراث فوزیة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800165311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1653/1

بومشعل فتیحة.292
نص [دراسة صوتیة لغویة من خالل كتاب أسباب حدوث الحروف :داللة األصوات اللغویة عند ابن سینا 

. ص136-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . بومشعل فتیحة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80050411ك .م.د.ر

800/504/1
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بوملیط نوارة .293
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الغربة واإلغتراب في شعر ابن الرومي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص96-. 2017،المركز الجامعي میلة: میلة -. بوملیط نوارة 
800170211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1702/1

بومناخ یاسر.294
نص [-عینة -المعنى في البالغة العربیة من منطور اللسانیات التداولیة دالئل الإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . بومناخ یاسر/ دة الماستر مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھا] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص202-. 2014
80074711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/747/1

بوناموس نجاة.295
بوناموس / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[فلسفة اللذة في شعر أبي نواس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. نجاة
80081111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/811/1

بونعاس حكیمة .296
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[صعوبات النطق لبعض حروف اللغة العربیة لدى تالمیذ السنة األولى إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة -. بونعاس حكیمة / ماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي إستك
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص52-. 2016، میلة

800135511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1355/1

بوھالي إلھام .297
غیر الصفي دراسة وتقویم لدى تالمیذ سنة ثالثة متوسط مدینة تعلیمیة اللغة العربیة من خالل النشاط المدرسي 

مزھود سلیم ، بوھالي إلھام / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[میلة أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص116-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800220411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2204/1

بوھالي رقیة .298
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[حضور األنثى وفعالیة الجسد في روایة تاء الخجل لفضیلة الفاروق 

+ 21*30؛ . ص108-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوھالي رقیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800117011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -لیسانس

800/1170/1
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بوھالي زینة.299
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في شعر ابن المعتز 

قرص + 21*30؛ . ص77-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوھالي زینة/ تخصص أدب عربي قدیم 
.غوط مض

800145411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1454/1

بوھالي ملیكة.300
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمود درویش " بطاقة ھویة"رؤیة العالم في قصیدة 

.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص47-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوھالي ملیكة/ الماستر 
80082411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/824/1

بوھالي ھاجر.301
بوھالي / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[حضور الرمز في شعر األعشى 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ھاجر
800106711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1067/1

بوودین محبوبة .302
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[السخریة في الفتات أحمد مطر دراسة أسلوبیة 

؛ . ص103-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . بوودین محبوبة / الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30

800142011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1420/1

بیراز رقیة .303
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[بنیة القصیدة ومقوماتھا في عیار الشعر البن طباطبا العلوي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص97-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بیراز رقیة / شھادة الماستر 
800107411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1074/1

بیروك مریم.304
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة إحصائیة لمعلقة الحرث بن حلزة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بیروك مریم/ الماستر 
800107511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1075/1
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بیطاط ریمة .305
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الوظائف النحویة لحرف ما في سورة آل عمران 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بیطاط ریمة / الماستر 
800112111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1121/1

ض حیاةبیو.306
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الجزء األول نموذجا - لغة الجسد ودالالتھا في قصص ألف لیلة ولیلة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص134-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . بیوض حیاة/ الماستر 
80044711ك .م.د.ر

800/447/1

بیوض مریم .307
مذكرة ] : نص مطبوع[كیر في توجیھ المعنى قصیدة إرادة الحیاة ألبي القاسم الشابي عینة دور التعریف والتن

؛ . ص97-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . بیوض مریم / معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800114411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1144/1

تبوب فاطمة الزھراء.308
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة الفنیة والفكریة في دالیة أبي العالء المعري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. تبوب فاطمة الزھراء/ الماستر 
80084311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/843/1

تروش مفیدة .309
] : نص مطبوع[ال سكاكین في مطابخ ھذه المدینة لـ خالد خلیفة دراسة لغویة '' حدود الواقع والمتخیل في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، تروش مفیدة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص52-. 2018، الجامعي میلة

800211011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2110/1

تمسي مریم .310
نص [القواعد الكلیة العالمیة عند تشومسكي وأثرھا في التنشئة اللغویة عند تلمیذ السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . تمسي مریم / ة الماستر مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھاد] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص134-. 2015
800113911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1139/1
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توتة سارة.311
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[لمالك حداد " رصیف األزھار ال یجیب"صراع الھویة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص58-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. توتة سارة/ نیل شھادة الماستر لمتطلبات 
.مضغوط

80074111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/741/1

توھامي سارة .312
ذكرة معدة م] : نص مطبوع[التركیب اإلسمي في عیون البصائر للبشیر اإلبراھیمي أنموذجا الجزء الثالث 

؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. توھامي سارة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800168011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1680/1

تیلباو أسماء.313
نص [اق الوطني عبد العزیز بوتفلیقة أنموذجا إستراتیجیة اإلقناع في الخطابات السیاسیة خطابات مشروع الوف

: میلة - ). مشرفا(جقال الجیاللي ، تیلباو أسماء/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص110-. 2018، المركز الجامعي میلة

800219411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2194/1

ثابث أمینة .314
تعلیمیة اللغة عند ذوي اإلحتیاجات الخاصة دراسة في المناھج والمضامین المراكز المتخصصة على مستوى 

جقال ، ثابث أمینة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[والیة میلة أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛. ص116-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(الجیاللي 

800219011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2190/1

ثعبان خدیجة .315
] نص مطبوع[-دراسة میدانیة -السنة الرابعة من التعلیم المتوسط -مادة اللغة العربیة -تقویم األھداف التربویة 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ن خدیجة ثعبا/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

80073611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/736/1
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جامع أحالم.316
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[التقویم المستمر وأثره في التحصیل اللغوي السنة األولى متوسط أنموذجا 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، جامع أحالم/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص93

800223411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2234/1

جامع یاسمینة.317
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[قصة سلیمان علیھ السالم مع الھدھد وملكة سبأ 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص145-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . جامع یاسمینة/ الماستر 
800107011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1070/1

جبلي وفاء.318
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[فعل التلقي في المجالس األدبیة لصدر اإلسالم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص119-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. جبلي وفاء/ 
80081311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/813/1

جرایمي كریمة .319
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[صعوبة إستیعاب النصوص المقروءة في كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة إبتدائي 

؛ . ص102- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جرایمي كریمة / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.وط قرص مضغ+ 21*30

800113811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1138/1

جرفي وھیبة .320
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع) [وصف إفریقیا(اآلخر في رحلة الحسن الوزان 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. جرفي وھیبة / الماستر 
80072811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/728/1

جمیات آسیا.321
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المیة ابن شرف القیرواني في رثاء القیروان 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص123-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جمیات آسیا/ 
800109911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1099/1
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جمیات عفاف .322
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[نونیة ابن رشیق القیرواني في رثاء القیروان 

.قرص مضغوط + 21*30-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جمیات عفاف / 
800107111ك .م.د.ر-. 2015: م د ل -ماستر

800/1071/1

جمیات مریم.323
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[نظریة االشتقاق وأھمیتھا في صناعة المعجم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . جمیات مریم/ 
80073711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/737/1

جواب هللا أمال.324
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[المباحث التداولیة في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني 

قرص + 21*30؛ . ص72- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جواب هللا أمال/ نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800115111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1151/1

جواد یمونة .325
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[األخطاء اللغویة في نشاط التعبیر لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط دراسة میدانیة 

؛ . ص158- . 2015، عي میلةالمركز الجام: میلة -. جواد یمونة / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800114111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1141/1

جوامبي كنزة .326
] نص مطبوع[واسطة السلوك في سیاسة الملوك ألبي حمو موسى الزیاني الثاني "مالمح السیرة الذاتیة في كتاب 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. جوامبي كنزة / ة واألدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في اللغ: 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2016
800138111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1381/1

جودي حنان .327
] : عنص مطبو[توظیف لفظة الشمس في الشعر العربي وأبعادھا الداللیة نماذج مختارة من الشعر العباسي 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. جودي حنان / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص87

800174111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1741/1
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حاج سعاد.328
حاج / مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع) [دراسة تأویلیة(الرمز الصوفي في دیوان أبي مدین التلمساني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. سعاد
80053111ك .م.د.ر

800/531/1

حارك حنیفة .329
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الحاج صالح ضبط المصطلح اللساني عند عبد الرحمن 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص110-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حارك حنیفة / شھادة الماستر 
.

800114511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1145/1

حبیلة محبوبة .330
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[غة األولى السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا تعلم اللغة الثانیة وأثره في الل
+ 21*30؛ . ص166-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حبیلة محبوبة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 

.قرص مضغوط 
800113711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1137/1

حجاج حافظ.331
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع" [سمیر قسیمي"ایة االطار وتمفصالتھا قراءة في روایة الحالم لـالحك

+ 21*30؛ . ص89-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حجاج حافظ/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80081911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/819/1

حد مسعود كنزة .332
نص [مفھوم األمن اللغوي قراءة وصفیة تحلیلیة نقدیة لكتاب الھویة العربیة واألمن اللغوي لـ عبد السالم المسدي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. حد مسعود كنزة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص88-. 2017
800174911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1749/1
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حداد سھام.333
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[أبعاد التعالق النصي في روایة األسود یلیق بك ألحالم مستغانمي 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. حداد سھام/ نیل شھادة الماستر 
.

800176511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1765/1

حراتي مفیدة .334
نص [نظریة القرائن وأثرھا على النظریة النحویة عند تمام حسان من خالل كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. حراتي مفیدة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2014

80073211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -رماست

800/732/1

حراث یاسین.335
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المفارقات الزمنیة في روایة كراف الخطایا لعیسى لحیلح 

.غوط قرص مض+ 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. حراث یاسین/ شھادة الماستر 
800179611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1796/1

حكیمة بخوش.336
. حكیمة بخوش/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعریة الحنین إلى تلمسان عند ابن خمیس التلمساني 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-
80046211ك .م.د.ر

800/462/1

حلو سعیدة .337
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[مالمح التداولیة عند علماء أصول الفقھ بدائع الفوائد البن قیم الجوزیة أنموذجا 

؛ . ص105- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حلو سعیدة / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800113511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -رماست

800/1135/1

حلیس ریمة .338
حلیس / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[النزعة القصصیة في شعر ذي الرمة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص163-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . ریمة 
800110411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1104/1
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حلیم لزھر.339
مذكرة معدة استكماال لنیل ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة '' ثقة الدولة الكلبي''في مدح '' ابن قاضي میلة"قصیدة 

+ /.21*30؛ . ص178-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حلیم لزھر/ شھادة الماستر 
80075411ك .م.د.ر-. 2014: ة میل: ل م د -ماستر

800/754/1

حلیمة موھوب.340
- . حلیمة موھوب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' ابن خفاجة''مالمح االتجاه الوجداني في شعر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80047311ك .م.د.ر

800/473/1

حمادة فتیحة .341
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[محتوى القواعد المبرمجة في كتب الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، حمادة فتیحة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.ط قرص مضغو+ 21*30؛ . ص101-. 2018، میلة

800215111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2151/1

حمادة مریم .342
نص [دراسات لغویة طور الماستر بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة ''ببلیوغرافیا مذكرات التخرج 

: میلة -) . مشرفا(ن ھبال خیر الدی، حمادة مریم / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص129-. 2018، المركز الجامعي میلة

800216711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2167/1

حمیدة مریم .343
حمیدة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات الصوفیة في دیوان الحالج 

قرص + 21*30؛ . ص82-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوریو عبد الحفیظ ، مریم 
.مضغوط 

800224311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2243/1

حمیم سمیحة .344
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[عنف السلطة واغتراب الذات في روایة مملكة الفراشة لواسیني األعرج 

+ 21*30؛ . ص71-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمیم سمیحة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800116711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1167/1
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حمیمص إیمان.345
مذكرة ] : نص مطبوع[القواعد النحویة وفاعلیتھا في تنمیة فھم اللغة العربیة لدى تالمیذ السنة الرابعة متوسط 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمیمص إیمان/ مقدمة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.غوط قرص مض+ 21*30؛ . ص119

800138311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1383/1

حمیمود مریم.346
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص ] : نص مطبوع[الحیوان في شعر أبي ذؤیب الھذلي 

رص مضغوط ق+ 21*30؛ . ص66-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. حمیمود مریم/ أدب عربي قدیم 
.

800137611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1376/1

حنیش یسرى .347
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[التداخل الداللي في األسماء األعالم العربیة بین المذكر والمؤنث منطقة میلة عینة 

المركز الجامعي : میلة -.حنیش یسرى / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص98-. 2016، میلة

800145511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1455/1

حیطوم إیمان .348
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[دور قرینة المقام في فھم الخطاب دراسة بالغیة تداولیة ألقطاب العملیة التواصلیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(جقال الجیاللي ، حیطوم إیمان / نیل شھادة الماستر إستكماال لمتطلبات
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90-. 2018
800219211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2192/1

حیمر حلیمة .349
] : نص مطبوع[ائیة أنموذجا منطقة زارزة المدرسة القرآنیة وأثرھا في إكتساب اللغة العربیة المرحلة اإلبتد

المركز : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، حیمر حلیمة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص132-. 2018، الجامعي میلة

800212111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2121/1
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ر خلیدةحیم.350
. حیمر خلیدة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[یائیة ابن خبازة دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص107-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -
800169311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1693/1

حیمر سعاد.351
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البنیة التركیبیة ودالالتھا في المیة الشنفرى 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. حیمر سعاد
80075711ك .م.د.ر-. 2014: 2014: ل م د -ماستر

800/757/1

حیمروش نصیرة .352
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جمالیة اإلرتحال في تائیة ابن الفارض 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص96- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. حیمروش نصیرة 
800109111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1091/1

خدیم هللا خدیجة .353
خدیم هللا / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الثقافة الدینیة في دیوان المتنبي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. خدیجة 
800168911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1689/1

وبي حكیمة خر.354
مذكرة ] : نص مطبوع[لدى تالمیذ السنة أولى إبتدائي دراسة میدانیة ) النشاط الكتابة (صعوبة الرسم اإلمالئي 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خروبي حكیمة / معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص184

800113111ك .م.د.ر-.2015: ل م د -ماستر

800/1131/1

خروبي حیاة .355
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[األبعاد التداولیة في كتاب الخصائص البن جني 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خروبي حیاة / الماستر 
800112611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1126/1
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خطابي سومیة.356
خطابي / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جمالیة دعاء األنبیاء في القرآن 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص138-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. سومیة
800108311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1083/1

خالف سعاد.357
خالف / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- عروة بن الورد نموذجا-القیم اإلنسانیة في شعر الصعالیك 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. سعاد
80046111ك .م.د.ر

800/461/1

مالك خالف عبد ال.358
] : نص مطبوع[الغزل العفیف في دیوان الشاب الظریف قصیدة تداركھ قبل البین فالیوم عھده مقاربة أسلوبیة 

المركز : میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، خالف عبد المالك / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص54-. 2018، الجامعي میلة

800226311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2263/1

خالف عضراء .359
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[نموذجا " كفاح طیبة" الروایة التاریخیة عند نجیب محفوظ 

قرص + 21*30؛ . ص96-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. خالف عضراء / شھادة الماستر 
.مضغوط 

80079811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/798/1

خالف مریم.360
: میلة - . 1ط-. خالف مریم/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[- ابن خلدون-المفاھیم اللسانیة في مقدمة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص167-. 2013، المركز الجامعي میلة
80050111ك .م.د.ر

800/501/1

خلوف زینب .361
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[األمیر عبد القادر میلة أنموذجا تقییم بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات متوسطة

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مسیلي وردة ، خلوف زینب / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 21*30

800215611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2156/1
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سارةخلیفة.362
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الحنین عند الثغري التلمساني دراسة موضوعیة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص149-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. خلیفة سارة/ الماستر 
800168211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1682/1

مریم خنفي.363
مفھوم المجاز من منظور عبد الوھاب المسیري قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة 

المركز : میلة -. خنفي مریم / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الوجود 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75-. 2017، الجامعي میلة

800165011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -رماست

800/1650/1

خنیش سامیة.364
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة -تائیة ابن جابر األندلسي في المدیح النبوي 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص112-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. خنیش سامیة/ شھادة الماستر 
80080111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/801/1

خویتر فاطمة.365
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[سیكولوجیا الشخصیة في روایة أصابع اإلتھام لجمیلة زنیر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. خویتر فاطمة/ شھادة الماستر 
800117211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1172/1

خیاط نھاد.366
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اإلفتراض المسبق في روایة آخر الفرسان لفرید األنصاري دراسة تداولیة 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، خیاط نھاد/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68

800216111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د-ماستر

800/2161/1

خیروش نبیلة .367
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مالمح التوجھ الصوفي في شغر الغزلیین العذریین قیس بن الملوح نموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص102-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. خیروش نبیلة / الماستر 
.مضغوط

80049211ك .م.د.ر

800/492/1
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خیطر ثلجة.368
-. 1ط- . خیطر ثلجة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[-أبي نواس-مظاھر التقلید والتجدید في شعر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80051011ك .م.د.ر

800/510/1

دار قدیمة أمیرة.369
مذكرة ] : نص مطبوع[إشكالیة المختلف و أزمة األقلیات قراءة سوسیو نصیة في روایة یا مریم لسنان أنطوان 

-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. دار قدیمة أمیرة/ معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص121

800116511ك .م.د.ر

800/1165/1

دباش مریم.370
المركز : میلة - . 1ط-. دباش مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[األنوثة في شعر ابن عربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص161-. 2013، الجامعي میلة
80046011ك .م.د.ر

800/460/1

دخان سارة .371
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[آن الكریم المصاحبة اللغویة دراسة نحویة في الربع األول من القر

+ 21*30؛ . ص74-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. دخان سارة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800175811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1758/1

دخموش أحالم .372
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[بن منظور الدخیل والمعرب في معجم لسان العرب إل

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -. دخموش أحالم / الماستر 
800218611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2186/1

دخیل إیمان.373
مذكرة ] : نص مطبوع[اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط طرائق تدریس القواعد النحویة في كتاب

؛ . ص111-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. دخیل إیمان/ معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

80077911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/779/1
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أحالم درغال.374
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[المجموعة القصصیة ذكور بائسة لعمار الجنیدي مقاربة أسلوبیة 

؛ . ص102-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، درغال أحالم / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800215311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2153/1

دریدي ایمان .375
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الخطاب األسطوري في سیرة الزیر سالم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. دریدي ایمان 
80075511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : إعالم آلي : ل م د -ماستر

800/755/1, 800/755/2

دریكش عبد الحفیظ.376
= كتاب علم الجذل في علم الجدل أنموذجا ] : نص مطبوع[الخطاب الحجاجي عند اإلمام نجم الدین الطوفي 

؛ . ص89-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. دریكش عبد الحفیظ/ مذكرة لنیل شھادة ماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80050911ك .م.د.ر

800/509/1

دعاس سومیة .377
دعاس / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ة قس بن ساعدة مقاربة تداولیة خطب

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سومیة 
800167011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1670/1

دعماش راضیة .378
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[دراسة صوتیة لقصائد بشیر عروس ضمن مجموعة الحواس الست 

+ 21*30؛ . ص126-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . دعماش راضیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800114211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1142/1

س فاطمة دقا.379
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جمالیات األسلوب في دیوان ابن المعتز 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص109-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . دقاس فاطمة 
800106611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1066/1
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دالل بوبیدي.380
: میلة -. 1.ط-. دالل بوبیدي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الكھف دراسة صوتیة داللیة ''سورة

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص107-. 2013، المركز الجامعي میلة
80052411ك .م.د.ر

800/524/1

دلوش عائشة .381
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[دیوان أنشودة المطر لبدر شاكر السیاب مقاربة سیمیائیة 

؛ . ص87-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عزوز عبد القادر ، دلوش عائشة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800216011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2160/1

دمبري وفاء .382
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[لیة لألمثال الشعبیة وأبعادھا اإلجتماعیة والیة میلة أنموذجا الخصائص الفنیة والشك

؛ . ص80-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. دمبري وفاء / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800178411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1784/1

ذیب زینب.383
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تقنیات السرد في مقامات بدیع الزمان المذاني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . ذیب زینب/ 
80080411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/804/1

یب شھیمة ذ.384
. ذیب شھیمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التقدیم والتأخیر وأداءاتھ في سورتي اإلسراء والكھف 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2013، المركز الجامعي میلة: مبلة - . 1ط-
80049611ك .م.د.ر

800/496/1

رابحي دریة .385
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[ظیة لبدیع الزمان الھمداني البنیة السردیة للمقامة الجاح

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. رابحي دریة / شھادة الماستر 
800169411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1694/1
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راویة یخلف.386
راویة / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ــ دراسة بنیویة ـ : قة عنترة بن شدادالنّبل والحرب في معل

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص162-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. یخلف
80047911ك .م.د.ر

800/479/1

ربیعي عائشة.387
مذكرة ] : نص مطبوع[المقاربة النصیة وفعالیتھا في إنتاج المنطوق والمكتوب السنة األولى متوسط أنموذجا 

؛ . ص133-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . ربیعي عائشة/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

800173111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1731/1

رجیمي مریم .388
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[التشكیل البصري في دیوان حوار عبر األبعاد الثالثة لبلند الحیدري 

+ 21*30؛ . ص147-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. رجیمي مریم / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800176611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1766/1

رحال رتیبة .389
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع" [لرشید بوجدرة "بنیة السرد القصصي في روایة الحلزون العنید 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . رحال رتیبة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71-. 2016
800139011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1390/1

رحال كریمة.390
إلبن مرزوق التلمساني ــ ''المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن ''فن المناقب السلطانیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. رحال كریمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[نموذجاـ 
.ص مضغوط قر+ 21*30؛ . ص99-. 2013

80047811ك .م.د.ر

800/478/1

رحماني دنیا.391
-. رحماني دنیا/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[بنیة السرد في المنام الكبیر البن محرز الوھراني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص131-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط
80045011ك .م.د.ر

800/450/1
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رزایقي بسمة.392
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[جمالیات التحول الخطابي في دیوان بحري یغرق أحیانا شعر شعر عفاف فنوح 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، رزایقي بسمة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص56-. 2018
800216311ك .م.د.ر-. 2018: د ل م -ماستر

800/2163/1

رزایقي ثلجة .393
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات الحداثة في العصر العباسي أبو تمام أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص82-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، رزایقي ثلجة / الماستر 
.قرص مضغوط 

800218511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2185/1

رزایقي حوریة .394
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[أسلوبیة العنونة في كتاب القراءة السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

؛ . ص48-. 2018، المركز الجامعي میلة:میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، رزایقي حوریة / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800213511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2135/1

رزایقي وداد.395
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[جمیرا للروائیة اإلماراتیة كلثم صالح Made inالنص الموازي في روایة 

+ 21*30؛ . ص122-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. رزایقي وداد/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80079211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/792/1

رغیوة سامیة .396
. رغیوة سامیة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[سورة الطور دراسة نحویة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص121-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -
800115211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1152/1
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رقیق إیمان .397
نص [أثر بناء المصصطلحات التعلیمیة في تعلیمیة اللغة العربیة كتاب السنة الثانیة متوسط الجیل الثاني أنموذجا 

: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، رقیق إیمان / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.ضغوط قرص م+ 21*30؛ . ص139-. 2018، المركز الجامعي میلة

800214711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2147/1

روابح ثلجة.398
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع" [الشنفرة أنموذجا"ظاھرة التمرد في الشعر الجاھلي 

.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص90-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . روابح ثلجة/ الماستر 
80077511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/775/1

ریحان مروان.399
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[أزمنة األفعال وداللتھا في سورة مریم دراسة داللیة بالغیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ .ص46-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. ریحان مروان/ شھادة الماستر 
800181011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1810/1

زارزي كریمة.400
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الشعور باإلغتراب في الخطاب الفكاھي في شعر أبي دالمة دراسة موضوعاتیة 

؛ . ص111-. 2017، امعي میلةالمركز الج: میلة -. زارزي كریمة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800167711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1677/1

زاید سمیحة .401
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[للجاحظ " الحنین إلى األوطان "جمالیة اإلنتماء في رسالة 

؛ . ص50- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. زاید سمیحة / شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30

800135711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1357/1

زروال عبد المؤمن.402
نص [أنموذجا '' أعطنا حبا '' قصیدة ) اللحن األخیر (خصائص األسلوب وبالغتھ في دیوان فدوى طوقان 

المركز الجامعي : میلة - . زروال عبد المؤمن/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.ص مضغوط قر+ 21*30؛ . ص87-. 2017، میلة

800174711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1747/1
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زروقي منیرة .403
] : نص مطبوع[قصیدة الرحلة من قسنطینة إلى مراكش لحسن بن علي بن الفكون القسنطیني دراسة داللیة 

المركز : میلة -. زروقي منیرة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص97-. 2016، الجامعي میلة

800144611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1446/1

زعباط رحمة .404
نص [تأثیر لغة المنشأ في تعلیم مھارة التعبیر الكتابي وفق إصالحات الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي أنموذجا 

: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، زعباط رحمة / ة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر مذكر] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص121-. 2018، المركز الجامعي میلة

800220511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2205/1

زعرة فاطمة .405
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[رسالة على لسان جامع دمشق للوھراني دراسة سردیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. زعرة فاطمة / شھادة الماستر 
800109511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1095/1

زغبیب غنیة .406
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الصورة اإلستعاریة في القرآن الكریم وأثرھا في المعنى سورة إبراھیم أنموذجا 

؛ . ص62-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. زغبیب غنیة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800174411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1744/1

زغمار حكیمة.407
نص [حواریة األدب والصورة قراءة في تراسل الفنون ألف لیلة ولیلة والرسم اإلستشراقي األوروبي أنموذجا 

: میلة -. زغمار حكیمة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71-. 2016، المركز الجامعي میلة

800144711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1447/1
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زالقي المیة.408
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[البنیة العاملیة في روایة آخر الفرسان لفرید األنصاري 

؛ . ص70- . 2018، مركز الجامعي میلةال: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، زالقي المیة/ شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800216211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2162/1

زلیخة بوقویسم.409
زلیخة / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-أ نمودجا -صورة المرأة في شعر العمیان بشار بن برد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص195-. 2013، الجامعي میلةالمركز: میلة - . 1.ط-. بوقویسم
80047511ك .م.د.ر

800/475/1

زمیش بدرة .410
] نص مطبوع[إشتغال التاریخ في المتخیل الشعري في رحلة الروح بین جیجل والكرمل لعدي شتات وھیام قبالن 

المركز : میلة - ). مشرفا( موالي كاملة، زمیش بدرة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص87-. 2018، الجامعي میلة

800215711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2157/1

زمیش زبیدة.411
] : وعنص مطب[الوسائل التعلیمیة ودورھا في إستثارة دافعیة المتعلم دراسة میدانیة السنة الثالثة ثانوي أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. زمیش زبیدة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94

800173811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1738/1

زمیش زینة .412
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[فن الرحلة في األدب العربي القدیم ابن بطوطة أنموذجا 

؛ . ص54-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، زمیش زینة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800210711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2107/1
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زمیش یاسمینة.413
نص [- الجزء األول والثاني أنمودجا -اآلراء النحویة للخلیل بن أحمد الفراھیدي من خالل الكتاب لسیبویھ 

. ص100-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. زمیش یاسمینة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 
80048411ك .م.د.ر

800/484/1

زھارة مریم .414
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب ] : نص مطبوع[شعریة الوصف عند البحتري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص64-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. زھارة مریم / عربي قدیم 
800143911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1439/1

زواش ریم .415
] نص مطبوع[الحداثة الشعریة في الروایة العربیة المعاصرة روایة الزاویة المنسیة لـ الیامین بن تومي أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، زواش ریم / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص133-. 2018، الجامعي میلة

800216411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2164/1

زواغي ندى.416
نص "" [دراسة فنیة""البناء الفني لفن الرسائل في العصر األموي رسالة الشطرنج لعبد الحمید الكاتب أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. زواغي ندى/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2014
80084111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/841/1

زوالة رقیة .417
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[مالمح أدب الخیال العلمي في روایة أمین العلواني لفیصل األحمد 

+ 21*30؛ . ص65-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. زوالة رقیة / یل شھادة الماستر لمتطلبات ن
.قرص مضغوط

800179111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1791/1
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زواني وسام .418
لمتطلبات نیل مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اآلراء النحویة لناظر الجیش من خالل كتابھ شرح التسھیل 

؛ . ص74-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، زواني وسام / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800212511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2125/1

زواوي سناء.419
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[العجائبي في أدب الطفل نماذج قصصیة مختارة 

+ 21*30؛ . ص94-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة، زواوي سناء/ الماستر 
.قرص مضغوط 

800211711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2117/1

زوید لبنى.420
نص [طریقة السیاق المتصل في تدریس النحو لتالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي شعبة اآلداب أنموذجا 

؛ . ص84-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. زوید لبنى/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30

80053311ك .م.د.ر

800/533/1

زیان نسیمة.421
نص [مظاھر التسییر في النحو العربي عند مھدي المخزومي من خالل كتابھ في النحو العربي نقد وتوجیھ 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . زیان نسیمة/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2015
800114811ك .م.د.ر-. 2015: د ل م -ماستر

800/1148/1

زید الخیر نادیة .422
نص [الزمن النحوي عند ابن جني وتمام حسان من خالل كتابي الخصائص واللغة العربیة معناھا ومبناھا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . زید الخیر نادیة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2015
800112011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1120/1
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زیري مجیب الرحمان .423
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[الزمن في المجموعة القصصیة عمالقة وخفافیش لعبد الحفیظ بوالطین 

؛ . ص125-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. زیري مجیب الرحمان / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط قرص+ 21*30

800115511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1155/1

زینب فرحات.424
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تعلیمیة النصوص األدبیة وأثرھا في الفھم والتدوق في الجزائر 

.غوط قرص مض+ 21*30؛ . ص104-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. زینب فرحات
80053511ك .م.د.ر

800/535/1

زینب فعرور.425
. 1.ط-. زینب فعرور/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[خصائص فن الرسالة عند أبي القاسم القالمي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص122-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -
80052211ك .م.د.ر-. م

800/522/1

ینة بن عرابز.426
] : نص مطبوع['' جھود إبراھیم مصطفى ومھدي المخزومي وفاضل صالح السامرائي في تیسیر النحو العربي ''

؛ . ص114- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. زینة بن عراب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

80052011ك .م.د.ر

800/520/1

الم حسیبة س.427
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الملمح الكاریكاتوري في الرسالة الھزلیة البن زیدون 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سالم حسیبة / الماستر 
800168811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1688/1

سباعي نعیمة .428
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیة العنونة في دیوان ریشة واریاح لقیس راھم 

+ 21*30؛ . ص62-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، سباعي نعیمة / الماستر 
.قرص مضغوط 

800213811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2138/1
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سخري زقار یحي .429
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المیتاروائي في روایة دمیة النار لبشیر مفتي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص64-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . سخري زقار یحي / 
800181911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1819/1

سراط عبیر.430
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[مقام إعالم األحبار بغرائب الوقائع واألخبار ألحمد البوني دراسة أسلوبیة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . سراط عبیر/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63

800135411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1354/1

سراوي سمیة.431
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع* [أبو نواس أنموذجا*صورة المرأة في العصر العباسي 

قرص + 21*30؛ . ص107-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . سراوي سمیة/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80078511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/785/1

سراوي سھام .432
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الطوبونمیا ودورھا في الحفاظ على اللغة المستعملة في الجزائر لھجة میلة أنموذجا 

؛ . ص71-. 2017، لمركز الجامعي میلةا: میلة -. سراوي سھام / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800165511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1655/1

سراوي مسعود.433
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[تمثیالت الھویة في روایة شبح الكالیدوني للروائي الجزائري محمد مفالح 

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، راوي مسعودس/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص121

800221411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2214/1

سرتي دنیا .434
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[داللة المكان في روایة البیت االندلسي لواسیني األعرج 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص104-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سرتي دنیا / شھادة الماستر 
800177711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1777/1
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معادسریدي.435
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[قصیدة المساء لخلیل مطران بین البنیة العروضیة والبنیة الداللیة 

. ص86-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، سریدي معاد/ نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800216811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2168/1

سطاطحة كریمة .436
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[توظیف النص الشعري في تعلیم اللغة العربیة السنة األولى متوسط أنموذجا 

؛ . ص138-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سطاطحة كریمة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.ط قرص مضغو+ 21*30

800168111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1681/1

سعاد حمالوي .437
سعاد / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة في المصطلح والمنھج : النّحو الوظیفي للّغة العربیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص151-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . حمالوي 
80051711ك .م.د.ر

800/517/1

سعادة نعیمة .438
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[سیمیائیة المعجم ودورھا في إنتاجیة المعنى المنجد للویس معلوف نموذجا 

. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، سعادة نعیمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص65-

800217111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2171/1

سعادة نعیمة .439
مذكرة ] : نص مطبوع[األدب القصصي وأثره في تحصیل الملكة اللغویة لدى تالمیذ السنة الثالثة إبتدائي نموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، سعادة نعیمة/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2018، الجامعي میلة

800217211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2172/1
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سعداوي كنزة.440
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة -دیوان تسابیح الجریح لعامر شارف 

- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعداوي كنزة/ شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص181

800138711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1387/1

سعدي جمیلة.441
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[شعر ابن ھانئ األندلسي دراسة في ضوء النقد الثقافي 

21*30؛ . ص102-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعدي جمیلة/ الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 

800139311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1393/1

سعیدي أحالم .442
مذكرة ] : نص مطبوع[دور الترجمة في تعلیم اللغة األجنبیة األولى مقاربة میدانیة السنة األولى متوسط عینة 

المركز : میلة -. سعیدي أحالم / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص163-. 2016، امعي میلةالج

800135911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1359/1

سعیود أسماء.443
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[الترجمة والمثاقفة في الفكر المعاصر قراءة في نماذج مختارة 

؛ . ص105-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( ھشامباروق ، سعیود أسماء/ نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800213211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2132/1

سعیود توفیق.444
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[عینة - نونیة الششتري -جمالیات القصیدة الصوفیة في األدب الجزائري القدیم 

؛ . ص85-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سعیود توفیق/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر استكماال 
.قرص مضغوط+ 21*30

80083711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/837/1
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سفیان أمیرة .445
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[اإلضافة وداللتھا من خالل معلقة عنترة ابن شداد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص35-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. سفیان أمیرة / الماستر 
800173511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1735/1

سقني إبمان.446
سقني / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المالمح اإلجتماعیة في سورة النساء دراسة بالغیة داللیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. إبمان
80048111ك .م.د.ر

800/481/1

سقواط ھاجر .447
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[للشافعي دراسة أسلوبیة قصیدة دع األیام تفعل ماتشاء 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . سقواط ھاجر / الماستر 
800108011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1080/1

سكفالي فاطیمة .448
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[ثیره على الرصید اللغوي لتالمیذ السنة األولى ثانوي أنموذجا الحاسوب التعلیمي وتأ

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، سكفالي فاطیمة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص93-. 2018، میلة

800222911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2229/1

سكفالي نسرین.449
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[بنیة السرد القصصي في كتاب كلیلة ودمنة لعبد هللا بن المقفع 

قرص + 21*30؛ . ص98- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سكفالي نسرین/ نیل شھادة الماستر 
.مضغوط

80082711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/827/1

ساللي أرسالن .450
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[فن الخمریات في العصر الجاھلي األعشى أنموذجا 

؛ . ص106-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. ساللي أرسالن / الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط +21*30

800142611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1426/1
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سلوى علیلي.451
سلوى / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-الجزء األول أ نمودجا -المصطلح النّحوي عند سیبویھ

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . علیلي
80051211ك .م.د.ر

800/512/1

سلیخ فضیلة .452
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[-أنموذجا-تعلیمة الصرف في المدرسة الجزائریة السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

؛ . ص97-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. سلیخ فضیلة / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوطقرص+ 21*30

80073011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/730/1

سمیر بن سي مسعود.453
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أثر اإلعراب في تحدید المعنى دراسة تطبیقیة في سورة األعراف 

.قرص مضغوط + 21*30؛. ص86-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. سمیر بن سي مسعود
80052511ك .م.د.ر

800/525/1

سواعدي ریحانة.454
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[األلوان ودالالتھافي شعر ابن زیدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . سواعدي ریحانة
80080711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د-ماستر

800/807/1

سویسي أسیا.455
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[وظیفة الحجاج في إنسجام الخطاب القرآني سورة الكھف أنموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. سویسي أسیا/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ .ص105

800143311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1433/1

سویعد ھدى.456
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[البناء الفني للقصیدة الھمزیة لإلمام البوصیري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . سویعد ھدى/ الماستر 
80081411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/814/1
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سیاري سمیة.457
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة الرمز في طوق الحمامة في األلفة واألالّف البن حزم األندلسي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . سیاري سمیة/ الماستر 
80048311ك .م.د.ر

800/483/1

سیفوني ھاجر.458
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[- دراسة فنیة موضوعیة -التأصیل العربي في مدح یزید بن مزید الشیباني 

؛ . ص146-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . سیفوني ھاجر/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80080211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/802/1

شاكي كمال.459
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المقامة األسدیة لبدیع الزمان الھمذاني دراسة فنیة تحلیلیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص114-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. شاكي كمال/ شھادة الماستر 
800106311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1063/1

شایب العین نبیلة .460
مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[جھود الجاحظ في التأسیس لعلم اجتماع لغوي من خالل البیان والتبیین 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. شایب العین نبیلة / 
80048711ك .م.د.ر

800/487/1

شباح لبنى.461
] : نص مطبوع[سیكولوجیة الشخصیة في روایة عمارة یعقوبیان لعالء األسواني دراسة من منظور النقد الثقافي 

المركز : میلة -. شباح لبنى/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2016، الجامعي میلة

800142311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1423/1

شباح منیر .462
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[قصیدة فھمت الكتاب أبر الكتب ألبي الطیب المتنبي دراسة داللیة 

+ 21*30؛ . ص102-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . شباح منیر / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800171611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1716/1
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شباح نجاة.463
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع" [دراسة موضوعاتیة " األنا واآلخر في ملحمة جلجامش 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص177-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباح نجاة/ شھادة الماستر 
80080011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/800/1

شباح نعیمة .464
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[البناء الفني في شعر األلغاز واألحاجي دیوان األمیر أبي الربیع الموحدي 

+ 21*30؛ . ص133-. 2017، لمركز الجامعي میلةا: میلة - . شباح نعیمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800169911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1699/1

شباح نوال.465
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[اإلستلزام الحواري في الحكم العطائیة إلبن عطاء هللا السكندري 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباح نوال/ للسان العربي نیل شھادة الماستر تخصص علوم ا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص120

800143611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1436/1

شباط أحالم .466
وفلسفة إشكالیة توظیف المصطلح اللساني في الكتاب المدرسي كتاب اللغة العربیة وآدابھا للسنة الثالثة آداب

جغرود محمد ، شباط أحالم / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص156-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800212011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2120/1

شباط سناء.467
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[بالغة األسالیب اإلنشائیة الطلبیة في فن المقال وحي القلم أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص75-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباط سناء/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800171411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1714/1

شباط لیلى.468
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[-دراسة موازنة - صورة البطل في مقامات الھمذاني والحریري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباط لیلى/ نیل شھادة الماستر 
80083511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/835/1
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شباط نجیة.469
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[شعر الرثاء عند الخنساء بین الجاھلیة واالسالم 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شباط نجیة/ الماستر 
80080611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/806/1

شبشوب فطیمة .470
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[األسطورة في دیوان أصابع عشتاروت لعدي شتات 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . شبشوب فطیمة / الماستر 
800176311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1763/1

شبیطة سعیدة.471
مذكرة معدة ] : نص مطبوع" [صلى هللا علیھ وسلم " جمالیة الخطاب الشعري في مدح حسان بن ثابت للنبي

؛ . ص121-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. شبیطة سعیدة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80073911ك .م.د.ر-. 2014: لة می: ل م د -ماستر

800/739/1

شتوان صبرینة.472
نص [أنموذجا دراسة فنیة "هللا زاد محمدا تكریما "المدیح النبوي عند الشاعر ابن الجنان األندلسي قصیدة 

میلة - . شتوان صبرینة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص101-. 2016، المركز الجامعي میلة: 

800135211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1352/1

شحالط سعاد .473
] : نص مطبوع[نحو إستثمار نظریة أفعال الكالم للروایة الجزائریة روایة رحمة للروائیة نجاة مزھود أنموذجا 

: میلة -. شحالط سعاد / بات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي مذكرة معدة إستكماال لمتطل
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص82-. 2016، المركز الجامعي میلة

800143511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1435/1

شرافة جویدة .474
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[المبنیات في اللغة العربیة من خالل الكتاب لسیبویھ 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . شرافة جویدة / الماستر 
800112311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1123/1
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شرافة رتیبة .475
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[قصیدة یالیل الصب غده للحصري مقاربة أسلوبیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. شرافة رتیبة / الماستر 
800109811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1098/1

شرافة رقیة .476
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعریة المفارقة في شعر األخضر بركة 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة، شرافة رقیة 
.مضغوط 

800222211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2222/1

افة كوثر شر.477
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[إستراتیجیة العنونة عند محمود درویش دیوان أحد عشر كوكبا أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص95-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شرافة كوثر / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800178011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1780/1

شرقي مریم.478
نص [خصائص الخطاب اللساني عند عبد الرحمن الحاج صالح كتاب بحوث ودراسات في علوم اللسان أنموذجا 

: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، شرقي مریم/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص164-. 2018، المركز الجامعي میلة

800213911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2139/1

شطیبي جمال .479
] : نص مطبوع[تعلیمیة النحو وفق المقاربة النصیة في كتاب اللغة العربیة للسنة األولى متوسط الجیل الثاني 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شطیبي جمال / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74

800173611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1736/1
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شعیب یاسمینة.480
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[إلبن حزم األندلسي " طوق الحمامة "أثر األسلوب القرآني في رسالة 

+ 21*30؛ . ص228-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . شعیب یاسمینة/ الماستر لمتطلبات نیل شھادة 
.قرص مضغوط

80076511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/765/1

شفشوف منى .481
ھادة مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ش] : نص مطبوع[جمالیة السخریة في شعر النقائض الفرزدق نموذجا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص84-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شفشوف منى / الماستر 
800166711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1667/1

شقة خلود.482
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المقامات اللزومیة للسرقسطي المقامة األربعون دراسة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص149-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شقة خلود/ شھادة الماستر 
800167511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1675/1

رقیةشقة .483
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص ] : نص مطبوع[حركیة اإلیقاع في سیفیات المتنبي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص130- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شقة رقیة/ أدب عربي 
800145011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1450/1

شقة سارة.484
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[مقاربة أسلوبیة في قصیدة جرت أدمعي ألبي حمو موسى الزیاني 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، شقة سارة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص88

800224711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2247/1

شكرودي فاطمة .485
فھم المنطوق وإنتاجھ في ضوء المقاربة التداولیة دراسة میدانیة لمقامات التواصل في إبتدائیة مخناش فرحات 

جقال الجیاللي ، شكرودي فاطمة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[باینان 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800215811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2158/1
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شلغوم حیاة .486
أثر المقاربة النصیة في تنمیة الرصید اللغوي للمتعلم من خالل كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة ثانوي جذع 

ة الماستر تخصص علوم اللسان مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھاد] : نص مطبوع[مشترك أدب وفلسفة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ ص 147-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. شلغوم حیاة / العربي 
800140911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1409/1

شلیغوم الحسین.487
نیل شھادة الماستر تخصص مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات] : نص مطبوع[المشھدیة في طردیات أبي نواس 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص104-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . شلیغوم الحسین/ أدب قدیم 
800143811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1438/1

شمالي عماد الدین.488
كرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة مذ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة مملكة الفراشة لواسیني األعرج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص52-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. شمالي عماد الدین/ الماستر 
800117411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1174/1

شنیتف بارزة.489
مذكرة ] : نص مطبوع[الحدیثة في النحو العربي النحو العربي واللسانیات المعاصرة دراسة تأصیلیة للنظریات 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، شنیتف بارزة/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90-. 2018، میلة

800212411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2124/1

یة شنینبة فوز.490
شنینبة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[رؤیة العالم في شعر بشار بن البرد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص84-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. فوزیة 
800111411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1114/1

شھیرة قیبوح.491
- . شھیرة قیبوح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ثورة الشرفاء لمفدي زكریا دراسة أسلوبیة قصیدة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80052711ك .م.د.ر

800/527/1
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شوشان نورة .492
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[سنة الثالثة للطور اإلبتدائي أنموذجا تعلیمیة نشاط اإلمالء وفق المقاربة بالكفاءات ال

؛ . ص84-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. شوشان نورة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800175511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1755/1

صابوني إیناس.493
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الجمالیة في دیوان ابن عبد ربھ األندلسي الظاھرة 

؛ . ص101- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. صابوني إیناس/ الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30

800135611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1356/1

صالدي زبیدة .494
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الفضاء الز مكاني في روایة حصار المرایا لـ زینب لوت 

. ص66-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. صالدي زبیدة / شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800139911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1399/1

صایفي زینة.495
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة نبضات آخر اللیل لنسیمة بولوفة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص110-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. صایفي زینة/ شھادة الماستر 
800181811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1818/1

صایفي صبرین .496
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جمالیة اإلیقاع في شعر الھجاء عند الحطیئة 

+ 21*30؛ . ص73-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. صایفي صبرین / تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط 

800142511ك .م.د.ر

800/1425/1
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صایفي كریمة .497
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[لبلند الحیدري " أغاني الحارس المتعب" إستراتیجیة العنونة في دیوان

المركز الجامعي : میلة - . صایفي كریمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57-. 2016، میلة

800138811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1388/1

صایفي وسیلة.498
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[لنور الدین نویجم " داللة التكرار في دیوان شذرات الغیم

؛ . ص62-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، صایفي وسیلة/ شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800222111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2221/1

صبرینة بلعقون.499
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[العدول اللغوي و مظاھره التطبیقیة في النص الشعري قصیدة بلقیس عینة 

+ /.21*30؛ . ص135-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. بلعقونصبرینة/ لنیل شھادة الماستر 
80074611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/746/1

صبرینة رقاد.500
- . 1.ط-. صبرینة رقاد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االلتزام والتجدید في شعر دعبل الخزاعي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص111-. 2013، الجامعي میلةالمركز : میلة 
80046911ك .م.د.ر

800/469/1

صحراوي منیة .501
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الصورة البالغیة في دیوان األمیر عبد القادر الجزائري 

؛ . ص65-. 2018، مركز الجامعي میلةال: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، صحراوي منیة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800226811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2268/1

صدیقي أمال.502
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[دراسة بنویة " واسیني األعرج"لـ" أصابع لولیتا"خطاب الحكایة في روایة 

+ 21*30؛ . ص243-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. صدیقي أمال/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80083011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/830/1
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صمیدع راویة .503
/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[العالم اآلخر بین رسالة الغفران للمعري والمنام الكبیر للوھراني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . صمیدع راویة 
80050211ك .م.د.ر

800/502/1

صولي منیرة.504
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة الرایس لھاجر قویدري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. صولي منیرة / الماستر 
800179411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1794/1

صویلح ھاجر.505
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[ر المدیح النبوي عند لسان الدین ابن الخطیب دراسة موضوعاتیة فنیة شع

+ 21*30؛ . ص102-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . صویلح ھاجر/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

80077811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/778/1

صید حیاة .506
مذكرة ] : نص مطبوع[الكفایة الماورائیة ودورھا في عملیة التعلم لدى طلبة البكالوریا ثانویة وادي سقان نموذجا 

؛ . ص66-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . صید حیاة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800165711ك .م.د.ر-. 2017: د ل م -ماستر

800/1657/1

صیفون أمیرة .507
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[جذور اللسانیات الغربیة في الدونات التراثیة العربیة 

؛ . ص151-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، صیفون أمیرة / الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800222711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2227/1

ضافري ریمة .508
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-دراسة سردیة -قصص المغامرات في شعر الصعالیك عروة والشنفري 

+ 21*30؛ . ص69- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . ضافري ریمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80081511ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/815/1
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ضروایة لمیاء .509
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[شعر السجون عند المعتمد بن عباد دراسة أسلوبیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص152-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. ضروایة لمیاء / الماستر 
800106511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1065/1

طالبي وفاء.510
/ مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[داللة المكان في القرآن الكریم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . طالبي وفاء
800138011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1380/1

طغان مریم .511
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[بنیة الزمن في روایة مملكة الزیوان للصدیق حاج أحمد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. طغان مریم / شھادة الماستر 
800178611ك .م.د.ر-.2017: ل م د -ماستر

800/1786/1

طلحة عبد الباسط.512
نص [الخطاب والخطاب المضاد في روایة إرھابیس لعز الدین میھوبي دراسة في ضوء السردیات الثقافیة 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . طلحة عبد الباسط/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص137-.2015
800116811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1168/1

طورش صابرینة .513
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[التطور الصوتي التاریخي صوت القاف أنموذجا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص73-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. طورش صابرینة / الماستر 
800164611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1646/1

طویل نجاة.514
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[د اإلیدیولوجي وتمظھرات الھویة في روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح البع

المركز الجامعي : میلة - . طویل نجاة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2016، میلة

800137011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1370/1
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طیاب فطیمة.515
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[تعلیمیة المفاھیم في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص114-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. طیاب فطیمة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800174011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -استرم

800/1740/1

عابد مریم .516
-إشكالیة اللغة عند الطفل بین المحیط اإلجتماعي والمدرسة في مرحلتي التحضیري والسنة األولى ابتدائي 

: میلة -. عابد مریم / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2014، المركز الجامعي میلة

80079611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/796/1

عاشوري نسیمة .517
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة -القصیدة الزینبیة لإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ 

؛ . ص166-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عاشوري نسیمة / نیل شھادة الماستر استكماال لمتطلبات
.قرص مضغوط+ 21*30

80084211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/842/1

عبد الرزاق كنزة .518
مذكرة معدة ] : مطبوعنص [سیمیاء العتبات النصیة في المجموعة القصصیة خیانات مشروعة لعمار الجنیدي 

؛ . ص111-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عبد الرزاق كنزة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800179511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1795/1

عبد العالي وسیلة .519
لسانیة التمھیدیة مقاربة تحلیلیة في جھود إبراھیم أنیس كتاب من أسرار اللغة مفاھیم اللسانیات العامة في الكتابة ال

: میلة -. عبد العالي وسیلة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص106-. 2017، المركز الجامعي میلة

800173211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1732/1
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عبید رمیسة.520
] : نص مطبوع" [دراسة سوسیو نصیة "نقد المرجعیة التاریخیة في روایة كولونیل الزبربر للحبیب السائح 

المركز : میلة - . عبید رمیسة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص100-. 2016، الجامعي میلة

800140611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1406/1

عتامنة خولة .521
نص [مراحل تعلم اللغة الثانیة وأثر اللغة األولى علیھا السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي الجزائري أنموذجا 

: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، عتامنة خولة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.رص مضغوط ق+ 21*30؛ . ص65-. 2018، المركز الجامعي میلة

800215211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2152/1

عتروز رتیبة .522
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[العقاب وأثره على المتمدرس السنة الثالثة متوسط أنموذجا 

؛ . ص118-. 2018، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، عتروز رتیبة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800223211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2232/1

عتروزفیروز.523
- . 1ط-. عتروزفیروز/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[النزعة اإلنسانیة في شعر عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80045711ك .م.د.ر

800/457/1

عتمة أحالم .524
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المضمون الثقافي في شعر المتنبي دراسة في األنساق المضمرة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص74-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . عتمة أحالم 
80053011ك .م.د.ر

800/530/1

عتمة حیاة.525
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الحس المأساوي في مسرحیة اللئام عبد القادر علولة 

+ 21*30؛ . ص67-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، عتمة حیاة/ الماستر 
.قرص مضغوط 

800221811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2218/1
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عثماني حیاة .526
نص [صورة الرجل في الشعر النسوي الجزائري المعاصر قصائد معتقة باألسى لسامیة زقاري أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - . عثماني حیاة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ .ص61-. 2015
800115911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1159/1

عجرود إیمان.527
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[التنوع اللھجي ودوره في إثراء الداللة في منطقة الشرق میلة أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص72-. 2017، ي میلةالمركز الجامع: میلة -. عجرود إیمان/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800172811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1728/1

عرب الشعبة زیان .528
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[النص الشعري قي شعر الثغري التلمساني دراسة موضوعاتیة فنیة 

؛ . ص136-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عرب الشعبة زیان / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800111611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1116/1

عرجون حسینة .529
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[ال نھائیة الكتابة في دیوان رجل من غبار لعاشور فني 

؛ . ص119-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، حسینة عرجون / الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800222811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2228/1

عرفي رقیة.530
: ]نص مطبوع[رحلة محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي الجزائري ألحمد بن ھطال التلمساني دراسة سردیة 

المركز : میلة -. عرفي رقیة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2016، الجامعي میلة

800145211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1452/1
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عزالدین زھیة.531
عزالدین / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في بخالء الجاحظ 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. زھیة
80078311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/783/1

عزیز راضیة .532
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اإلستراتیجي للخطاب المقاماتي المقامات الحریریة أنموذجا التحلیل

+ 21*30؛ . ص83-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . عزیز راضیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800110211ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1102/1

زیز زینب ع.533
] : نص مطبوع[اآلراء النحویة ألبي القاسم السھیلي في كتابھ نتائج الفكر في علل النحو دراسة وصفیة تحلیلیة 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عزیز زینب / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71

800176011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1760/1

عزیز سمیة.534
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[مستویات التحلیل األسلوبي لقصیدة في جبال الشمال لـ نازك المالئكة 

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشوبووشمة ، عزیز سمیة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800211611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2116/1

عزیزي سامیة.535
-. 1ط- . عزیزي سامیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اللون وداللتھ في شعر األغربة الجاھلیین 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص119-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80045611ك .م.د.ر

800/456/1

عزیون سارة .536
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[ھمزیة ابن جابر األندلسي في المدیح النبوي دراسة فنیة 

؛ . ص114-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . عزیون سارة / شھادة الماستر تخصص أدب قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30

800135111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1351/1
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عسكري حمزة .537
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة سیف الدولة الحمداني في شعر المتنبي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . عسكري حمزة / الماستر 
80079411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/794/1

عسمون أسماء.538
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[أثر اللغة المنشأ في تعلیمیة القواعد السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

-. 2018، لةالمركز الجامعي می: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، عسمون أسماء/ نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص95

800214811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2148/1

عصمان نسیم .539
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[موقف ابن یعیش من الخالف النحوي في كتابھ شرح المفصل باب األسماء أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. عصمان نسیم / ن العربي إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسا
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص106-. 2016، میلة

800145611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1456/1

عطوي بسمة .540
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[األخطاء النحویة والداللیة في المنتوج الكتابي لتالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، عطوي بسمة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2018
800226111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2261/1

عطوي وفاء.541
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[صورة المرأة في شعر العباس بن األحنف 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص123-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. عطوي وفاء
800109411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1094/1

عطیة نریمان .542
دورالتواصل الغیر اللفظي في تنمیة الملكة اللغویة عند األطفال الصم دراسة میدانیة بمدرسة صغار الصم ألحمد 

: میلة -. عطیة نریمان / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[خالفة فرجیوة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص180-. 2017، لةالمركز الجامعي می

800171711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1717/1
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عفاقي حیاة .543
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[النص األدبي في مقدمة ابن خلدون بین الجمالیة والتاریخیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62-. 2017، الجامعي میلةالمركز: میلة - . عفاقي حیاة / شھادة الماستر 
800170411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1704/1

عفیصة نور الھدى.544
مذكرة معدة ] : نص مطبوع" [أسرار البالغة"من خالل كتابھ "عبد القادر الجرجاني"التعلیل النحوي عند 

؛ . ص81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . عفیصة نور الھدى/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80077111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/771/1

عكال نادیة.545
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مستویات اللغة في قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش دراسة لسانیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص165-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. عكال نادیة/ ماستر 
80048611ك .م.د.ر

800/486/1

ش إیمان عكنو.546
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[أسماء الحیوان في القرآن الكریم دراسة داللیة بالغیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص83-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عكنوش إیمان / الماستر 
800174611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1746/1

عالم خولة .547
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیمیة الوضعیات اإلدماجیة في اللغة العربیة السنة الثانیة من التعلیم المتوسط أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، عالم خولة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط قرص + 21*30؛ . ص68-. 2018، میلة

800223711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2237/1

علیوش عبیر.548
مذكرة ] : نص مطبوع[اإلغتراب في قصیدة لكل شیئ إذا ما تم نقصان ألبي البقاء الرندي دراسة موضوعاتیة 

؛ . ص152-. 2017، ةالمركز الجامعي میل: میلة - . علیوش عبیر/ معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800169511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1695/1
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علیوط حدة.549
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[تجلیات الرمز الصوفي قي الحكم العطائیة البن عطاء هللا السكندري 

قرص + 21*30؛ . ص77-. 2015، كز الجامعي میلةالمر: میلة -. علیوط حدة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800108511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1085/1

عمران سھام.550
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[شعر كعب بن مالك األنصاري في اإلسالم دراسة فنیة 

؛ . ص83- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. عمران سھام/ شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30

800141711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1417/1

عمرو عیاش مروة.551
إشكالیة تعدد المصطلح في الدرس اللغوي نظام اإلرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة لمصطفى حمیدة 

: میلة -. عمرو عیاش مروة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص197-. 2017، المركز الجامعي میلة

800181311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1813/1

عمورة سمیحة.552
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[-المیمیة أنموذجا - بنیة قصیدة المدح عند الفرزدق 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص55-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. عمورة سمیحة/ الماستر 
80080911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/809/1

عمورة شھیرة.553
الكفایة في التواصل اللغوي عند متعلمي اللغات في المرحلة الثانویة السنة الثانیة آداب وفلسفة ثانویة محمد 

لشھب ، عمورة شھیرة/ شھادة الماستر مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[بوضیاف أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص117-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(حیاة 

800220611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2206/1
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عمیرات جھاد.554
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[إشكالیة المعنى في المعجم المدرسي المنھل لسھیل إدریس نموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. عمیرات جھاد/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2016
800141411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1414/1

عمیمور رقیة.555
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[دیوان سقط الزند ألبي العالء المعري مقاربة سیمیائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . عمیمور رقیة/ الماستر 
800117611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1176/1

سمیرة عمیمور .556
واقع إستخدام مدرسي اللغة العربیة ألنواع التقویم في إطار المقاربة بالكفاءات السنة الثالثة من التعلیم المتوسط 

: میلة -. عمیمور سمیرة / مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص93-. 2016، المركز الجامعي میلة

800138511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1385/1

عوادي غنیة .557
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[مالمح التجریب في روایة شرفة الھذیان إلبراھیم نصر هللا 

؛ . ص149-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عوادي غنیة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800216911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2169/1

عولمیت ھاجر.558
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[العامل النحوي ودوره في التحلیل اللغوي سورة النساء أنموذجا 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. عولمیت ھاجر/ نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61

800141011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -رماست

800/1410/1
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عیاشي رزیقة .559
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[جمالیات التناص في دراما الملك والمھاجر لعبد هللا عیسى لحیلح 

قرص + 21*30؛ . ص104-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. عیاشي رزیقة / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800178311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1783/1

عیبش ریمة .560
النصوص الموازیة وتأثیرھا على ملكة المتعلم اللغویة في ضوء المقاربة بالكفاءات كتاب اللغة العربیة السنة 

/ اال لمتطلبات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة إستكم] : نص مطبوع[الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة أنموذجا 
قرص + 21*30؛ . ص93-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، عیبش ریمة 

.مضغوط 
800226411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2264/1

عیساوي نسرین .561
/ ة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر مذكر] : نص مطبوع[الجانب الخلقي في شعر عنترة بن شداد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . عیساوي نسرین 
800170011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1700/1

عیطور نادیة .562
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[أنمودجا السنة األولى ،تعلیمیة النحو في المرحلة الثانویة شعبة اآلداب

+ 21*30؛ . ص101-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . عیطور نادیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80078111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/781/1

غراب سناء.563
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ت اإلتساق واإلنسجام في سورة العنكبو

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص157-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . غراب سناء
800111711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1117/1
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غراز عبلة .564
مذكرة ] : نص مطبوع[دیوان لقاح لرشید بوجدرة مقاربة سیمیائیة شعریة الكتابة المتعددة ودینامیة التأویل في

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، غراز عبلة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص73-. 2018، میلة

800222011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2220/1

غربي سھام .565
الفروق اللغویة في عربیة القرآن قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب من أسرار البیان القرآني للدكتور فاضل صالح 

داودي الخثیر ، غربي سھام / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[السامرائي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص77-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800217011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2170/1

غطاھم إیمان .566
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[تجلیات أدب اإلعتراف في روایة عراقي في باریس لصموئیل شمعون 

+ 21*30؛ . ص79-. 2017، امعي میلةالمركز الج: میلة -. غطاھم إیمان / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800177611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1776/1

غطوط فوزیة.567
. 1ط-. غطوط فوزیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة فنیة-شعر بكر بن حماد 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص168-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -
80045411ك .م.د.ر

800/454/1

غمري سوسن.568
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[- دراسة فنیة -الفروسیة في شعر أبي فراس الحمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. غمري سوسن/ شھادة الماستر 
80080811ك .م.د.ر-. 2014: 2014: ل م د -رماست

800/808/1

فاطمة الزھراء حلیس.569
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أ نمودجا -بنیة السرد في مقامات إبن محرز الوھراني المقدمة البغدادیة 

قرص + 21*30؛ . ص128-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. فاطمة الزھراء حلیس/ الماستر 
.مضغوط 

80051611ك .م.د.ر

800/516/1
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فاطمة الزھراء حمدوني.570
فاطمة الزھراء / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' أبونواس نموذجا"التطور الفني للقصیدة العباسیة 

.غوط قرص مض+ 21*30؛ . ص88-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. حمدوني
80047011ك .م.د.ر

800/470/1

فدان لیلى.571
] : نص مطبوع[إستراتیجیة التعلم في المستندات التربویة منھاج السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائي أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . فدان لیلى/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص101

800171811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1718/1

فرحات مریم .572
فرحات / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المیة العجم للطغرائي دراسة ثقافیة 

.رص مضغوط ق+ 21*30؛ . ص77-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مریم 
800110311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1103/1

فرحاتي منیرة.573
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[المقاربة السیمیائیة للمجموعة القصصیة ممنوع الدخول لمحمد الكامل بن زید 

؛ . ص80-. 2017، ةالمركز الجامعي میل: میلة - . فرحاتي منیرة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800175211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1752/1

فرحي سعیدة .574
في اللغة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس] : نص مطبوع[- دراسة نحویة وبالغیة -التوكید في سورة مریم 

+ /.21*30؛ . ص66-. 2014، معي میلةالمركز الجا: میلة -. فرحي سعیدة / واألدب العربي 
80059811ك .م.د.ر- . 2014: میلة : لغة و أدب عربي : ل م د -لیسانس

800/598/1, 800/598/2

فرحي سعیدة .575
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اإلدغام في سورة مریم دراسة داللیة بالغیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. فرحي سعیدة / 
800182711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1827/1
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فرخي فاطمة.576
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[-من عمود الشعر إلى نظریة النظم -ت الشعریة في النقد العربي القدیم تجلیا

؛ . ص107-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . فرخي فاطمة/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

80083311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/833/1

فرطاس شھرزاد.577
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[التاعس والناعس دراسة بالغیة '' التقابل في مسردیة األدیب عز الدین جالوجي 

؛ . ص79-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. فرطاس شھرزاد/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800175911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1759/1

فرطاس وسام .578
] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة عند ابن خلدون في ضوء الدرس اللساني الحدیث المناھج التعلیمیة أنموذجا 

: میلة -. فرطاس وسام / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص107-. 2016، المركز الجامعي میلة

800136011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -استرم

800/1360/1

فزاني صوفیا.579
] : نص مطبوع[لھیفاء بیطار " إمرأة من طابقین "النسق األنثوي بین مركزیة الذات وتھمیش اآلخر في روایة 

: ة میل-. فزاني صوفیا/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85-. 2016، المركز الجامعي میلة

800139711ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1397/1

فعرور أمال.580
] : نص مطبوع[أھمیة لسانیات النص في تعلیم اللغة العربیة السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، فعرور أمال/ ات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة إستكماال لمتطلب
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص101-. 2018، الجامعي میلة

800217811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2178/1
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فغرور ھالة.581
مذكرة ] : نص مطبوع[یة للسنة الخامسة إبتدائي الكفایة التعلیمیة في النظریة الحدیثة من خالل منھاج اللغة العرب

؛ . ص172-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . فغرور ھالة/ معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800114611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1146/1

فقراوي نادیة .582
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[ھمزیة إبن رشیق القیرواني في مدح المعز بن بادیس البیان والبدیع في 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، فقراوي نادیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص82

800224211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2242/1

فلواط إبتسام .583
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[شعریة الفضاء في النصوص الشعریة القدیمة قصیدة كفى بك داء أنموذجا 

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، فلواط إبتسام / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75
800224811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ترماس

800/2248/1

فلیفلة صابرة.584
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[ألحمد سعداوي " فرانكشتاین في بغداد "تجلیات األسطورة في روایة 

،المركز الجامعي میلة: میلة -. فلیفلة صابرة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص86-. 2016
800138611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1386/1

فنیش سماح.585
نص [المقاربة بالكفاءات ومدى صالحیتھا في تدریس اللغة العربیة السنة الخامسة من التعلیم اإلبتدائي نموذجا 

: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، فنیش سماح/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.وط قرص مضغ+ 21*30؛ . ص96-. 2018، المركز الجامعي میلة

800226511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2265/1
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فنینش نجاح.586
فنینش / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[القیم في شعر ابن خمیس التلمساني 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص81-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. نجاح
800169611ك .م.د.ر-. 2017: م د ل-ماستر

800/1696/1

فوزیة سعیود.587
- . 1.ط-. فوزیة سعیود/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' حسان بن ثابث ''داللیة المكان في شعر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص113-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80046411ك .م.د.ر

800/464/1

فیاللي فتیحة.588
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[لعبد القادر عمیش " سأحمل قدري وأسیر ....عفوا : "الرمز في دیوان 

المركز الجامعي : میلة -. فیاللي فتیحة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص60-. 2016، میلة

800140411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1404/1

قاب فیروز .589
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعریة المفارقة عند أبي فراس الحمداني 

قرص + 21*30؛ . ص65-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. قاب فیروز / تخصص أدب عربي قدیم 
.مضغوط 

800145111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1451/1

قابور زینة.590
] : نص مطبوع[العامل بین النظریة الخلیلیة الحدیثة والربط العاملي لتشومسكي من منظور اللسانیات الحاسوبیة 

-. 2015، عي میلةالمركز الجام: میلة - . قابور زینة/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص245

800112411ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1124/1

قابور فیروز.591
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[صور الحزن واأللم في رثاء الخنساء ألخیھا صخر 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص108- . 2017، عي میلةالمركز الجام: میلة - . قابور فیروز/ الماستر 
800167811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1678/1
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قاجة مونة .592
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[النبر في اللغة العربیة من خالل كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان 

21*30؛ . ص64-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قاجة مونة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800171211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1712/1

قارةفریدة.593
مذكرة معدة ] : نص مطبوع" [ألبي حیان التوحیدي "االمتاع والمؤانسة "حدود الخطاب األدبي في كتاب 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. قارةفریدة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2016

800144911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ترماس

800/1449/1

قاسمي شاھیناز.594
: میلة - . 1ط-. قاسمي شاھیناز/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الرؤیا والفن في معلقة امرئ القیس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص164-. 2013، المركز الجامعي میلة
80045111ك .م.د.ر

800/451/1

قاسمیة إیمان.595
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع) [الساكنة الجدیدة أنموذجا (التشكیل الزمني عند زھور ونیسي 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، قاسمیة إیمان/ نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص111

800221711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2217/1

قبلي منیرة .596
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب ] : نص مطبوع[األنا واآلخر في دیوان الخنساء 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص109-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . قبلي منیرة / عربي قدیم 
800141611ك .م.د.ر-. 2016: م د ل-ماستر

800/1416/1

قبوجي نورة.597
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[فن اإلعتذار عند النابغة الذبیاني دراسة فنیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. قبوجي نورة
80073311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د-ماستر

800/733/1
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قجان كریمة .598
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اإلستعارة والموسوعة في دیوان أخیرا أحدثكم عن سماواتھ لعاشور فني 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(جراح وھیبة ، قجان كریمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص62

800219111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2191/1

قجبور إسمھان .599
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جمالیة العنونة في كتابات جمیلة زنیر 

قرص + 21*30؛ . ص57-. 2018، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(عالوة كوسة، قجبور إسمھان 
.مضغوط 

800218311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2183/1

قجور سعاد .600
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[العتبات النصیة في دیوان اسألوا الحزین لفوزیة عبة 

+ 21*30؛ . ص88-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -).مشرفا(رضا عامر ، قجور سعاد / الماستر 
.قرص مضغوط 

800211911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2119/1

قحامة نضال.601
مذكرة ] : نص مطبوع[المستوى التركیبي في الدراسة اللسانیة كتاب اللغة العربیة السنة الثانیة متوسط أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، قحامة نضال/ طلبات نیل شھادة الماستر معدة إستكماال لمت
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص98-. 2018، میلة

800226211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2262/1

قدرز عادل .602
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الزھد عند أبي إسحاق األلبیري دراسة موضوعیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص69- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قدرز عادل / الماستر 
800109011ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1090/1
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قربوصة سامیة.603
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[ألحالم مستغانمي مقاربة سیمیائیة comالعتبات النصیة في روایة نسیان 

+ 21*30؛ . ص92-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. قربوصة سامیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800116311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1163/1

قرمیش عالوة.604
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-الؤیة واألداة -شعر ألبي العالء المعري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص144-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. قرمیش عالوة
80081011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/810/1

قرنونة أمال.605
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[أقسام الكلم عند تمام حسان في ضوء علم اللغة الحدیث 

؛ . ص60-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، قرنونة أمال/ شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800213011ك .م.د.ر-.2018: ل م د -ماستر

800/2130/1

قرواز أسماء .606
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الحبك المكاني في رحلة ابن حمادوش الجزائري 

21*30؛ . ص107-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . قرواز أسماء / الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 
800135311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -استرم

800/1353/1

قرواز أمیرة .607
] : نص مطبوع[الفكر الصوتي ومالمحھ في كتاب اللغة العربیة السنة األولى من التعلیم المتوسط الجیل الثاني 

-. 2017، عي میلةالمركز الجام: میلة -. قرواز أمیرة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص162

800175111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1751/1
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قرواز نجمة .608
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع" [لــ یاسمینة صالح"لخضر " الرؤیة السردیة في روایة 

-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . ز نجمة قروا/ شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108

800136411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1364/1

قرید سارة .609
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[نظریة األفعال الكالمیة في آثار عبد الحمید بن بادیس الجزء الرابع عینة 

قرص + 21*30؛ . ص93-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . قرید سارة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800111811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1118/1

قریقة فایزة .610
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[أنموذجا " یاعنب الخلیل"سردیة الشعر عند عز الدین المناصرة دیوان 

+ 21*30؛ . ص104-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . قریقة فایزة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80078811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/788/1

قریمد حبیبة.611
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الھویة والتاریخ في روایة الرمیم لألزھر عطیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قریمد حبیبة/ الماستر 
800179711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1797/1

قزیرة مروة .612
مذكرة معدة ] : نص مطبوع) [دراسة داللیة (أصول بعض مفاھیم اللھجة العامیة في منطقتي میلة وجیجل 

؛ . ص76-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قزیرة مروة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800165411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1654/1

قسمي إیمان.613
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التصویر البیاني في شعر عنترة العبسي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ ص 68-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قسمي إیمان
800176911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د-ماستر

800/1769/1
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قسوم حسام .614
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الحقول الداللیة في رحلة الوزیر في إفتكاك األسیر لمحمد الغساني األندلسي 

؛ . ص92- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قسوم حسام / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800166811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1668/1

قشي أمال.615
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[داللة الرحلة في األدب الصوفي ابن عربي أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص106-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، قشي أمال/ الماستر 
.قرص مضغوط 

800210911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2109/1

قعسیس خضراء.616
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[ھائیة عبد العزیز بن علي بن یشت الغرناطي دراسة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص83- . 2015، لةالمركز الجامعي می: میلة -. قعسیس خضراء/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800110711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1107/1

قالتي وسیلة.617
. قالتي وسیلة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة-شعر یحي بن حكم الغزال األندلسي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-
80045311ك .م.د.ر

800/453/1

قلقالة ریمة .618
نص [األخطاء اإلمالئیة في المرحلة اإلبتدائیة دراسة في ضوء اللسانیات الحدیثة السنة الخامسة إبتدائي أنموذجا 

: میلة -). مشرفا( ى قیزة عیس، قلقالة ریمة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص193-. 2018، المركز الجامعي میلة

800219311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2193/1



113

قمبور نجاة.619
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[جمالیة القصة القصیرة جدا المقعد الحجري لعالوة كوسة أنموذجا 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، قمبور نجاة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص103

800224111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2241/1

قمري آمنة.620
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المدح عند ابن رشیق المسیلي دراسة فنیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص100-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. قمري آمنة
800168511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1685/1

قندوز مسعودة .621
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[جمالیات التقابل البالغي في الربع الثاني من القرآن الكریم 

. ص88-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . قندوز مسعودة / شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800140211ك .م.د.ر-. 2016: م د ل-ماستر

800/1402/1

قواري أشواق.622
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[العادات والتقالید العربیة في الرحالت الغربیة نماذج من النصوص الرحلیة الغربیة 

، ي میلةالمركز الجامع: میلة - . قواري أشواق/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص115-. 2016
800139611ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1396/1

قویدر حیاة .623
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الساللم الحجاجیة في خطب الحجاج بن یوسف الثقفي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2017، معي میلةالمركز الجا: میلة -. قویدر حیاة / الماستر 
800167911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1679/1

قیدوش فاطمة .624
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[الكتابة النسویة وسلطة اللغة روایة عباد الشمس لسحر خلیفة أنموذجا 

المركز الجامعي : میلة -. قیدوش فاطمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص106-. 2016، میلة

800138911ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1389/1
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قیقاح إلھام.625
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[لحازم القرطاجني "منھاج البلغاء وسراج األدباء " مفھوم التخییل في كتاب 

21*30؛ . ص84-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . قیقاح إلھام/ استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 
80080311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -استرم

800/803/1

كبیر فریدة.626
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[معالجة المادة المعجمیة في معجم أساس البالغة للزمخشري 

.ص مضغوط قر+ 21*30؛ . ص99-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . كبیر فریدة/ شھادة الماستر 
800137511ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1375/1

كبیش سامیة.627
: میلة -. 1ط-. كبیش سامیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[صورة الناقة في المعلقات العشر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2013، المركز الجامعي میلة
80049011ك .م.د.ر

800/490/1

كحل السنان فایزة .628
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[جدلیة الحیاة والموت في شعر الصعالیك الشنفرى وتأبط شرا نموذجا 

21*30؛ . ص77-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . كحل السنان فایزة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800180611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1806/1

كرباش أمال.629
كرباش / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[المنفى في شعر المعتمد بن عباد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص142-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمال
800108611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1086/1

كردود ربیع .630
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[معارضة ابن ھانئ األندلسي للمتنبي دراسة موازنة في اللغة والصورة الشعریة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. كردود ربیع / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص77-. 2016
800141211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1412/1
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كركاطو عاطف.631
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الخیال العلمي في مسرحیة رحلة إلى الغد لتوفیق الحكیم 

قرص + 21*30؛. ص59-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. كركاطو عاطف/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80079311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/793/1

كریمة جوامبي.632
- . 1.ط-. كریمة جوامبي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[سردیة الشعر في معلقة امرىء القیس 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص129-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80047611ك .م.د.ر

800/476/1

كریوش حیاة.633
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الصورة الشعریة في قصیدة الشافیة ألبي فراس الحمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. كریوش حیاة/ شھادة الماستر 
800117111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1171/1

كریوط فطیمة .634
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[جموع التكسیر في دیوان أغاني الحیاة ألبي القاسم الشابي دراسة صرفیة داللیة 

؛ . ص60-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . كریوط فطیمة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.مضغوط قرص+ 21*30

800180811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1808/1

كشود صوریة.635
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-" أنموذجا"الشیعة -مظاھر التجدید الخطابي في شعر األحزاب السیاسیة 

+ 21*30؛ . ص100-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. كشود صوریة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80078711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/787/1

كعوش خدیجة .636
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[مقاربة سیمیائیة في دیوان كمائن الغیاب لعالء الغرایبة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2017، میلةالمركز الجامعي: میلة -. كعوش خدیجة / شھادة الماستر 
800175711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1757/1
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كعوش زینب .637
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المدیح النبوي في قصیدة دعني عذولي للمنداسي دراسة فنیة 

؛ . ص107-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. كعوش زینب / شھادة الماستر تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط + 21*30

800141811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1418/1

كنزة بوشلوش.638
-. 1.ط-. كنزة بوشلوش/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة أسلوبیة : دالیة بن جابر األندلسي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص123-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80046811ك .م.د.ر

800/468/1

كنزة زویلخ .639
] : نص مطبوع[بین البالغة العربیة والتداولیة دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني أ نمودجا التقدیم والتأخیر

+ 21*30؛ . ص88-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. كنزة زویلخ / مذكرة لنیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

80052611ك .م.د.ر

800/526/1

كورتلي إیمان.640
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[عامل عند الحاج صالح وتمام حسان مقولة ال

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. كورتلي إیمان
80081811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/818/1

كیبوش فضیلة .641
، كیبوش فضیلة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ام حسان الصوتیة جھود تم

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة 
800215511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2155/1

كیروم سلمى .642
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[اب السردي في روایة في عشق إمرأة عاقر لسمیر قسیمي بنیة الخط

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، كیروم سلمى / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص128

800216511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2165/1
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لبریمة یوسف .643
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[القناع في شعر أدونیس دیوان أغاني مھیار الدمشقي نموذجا 

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص58-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لبریمة یوسف / شھادة الماستر 
800176711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1767/1

لبصیر جودة.644
] : نص مطبوع" [أنموذجا "تعلیمیة المطالعة الموجھة لتالمیذ السنة الثالثة من التعلیم الثانوي شعبة آداب وفلسفة 

المركز : میلة -. لبصیر جودة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2016، الجامعي میلة

800136211ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1362/1

لبصیر مریم.645
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[الحوافز في روایة آخر الفرسان لـ فرید األنصاري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لبصیر مریم/ الماستر 
800181511ك .م.د.ر

800/1815/1

لبنى حاجي.646
لبنى / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- دراسة سیمیائیة - نونیة أبي البقاء الرندي في رثاء األندلس 

.ط قرص مضغو+ 21*30؛ . ص97-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. حاجي
80052311ك .م.د.ر

800/523/1

لبیوض نبیھة .647
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[البنیة اللسانیة في قصیدة من مفكرة عاشق دمشقي لـ نزار قباني 

قرص + 21*30؛ . ص104-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لبیوض نبیھة / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800114311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -رماست

800/1143/1

لحرش آمنة .648
] نص مطبوع[أثر التمارین والتداریب اللغویة في تنمیة مھارتي القراءة والكتابة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(خلیل عبد الكریم ، لحرش آمنة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.ط قرص مضغو+ 21*30؛ . ص149-. 2018، الجامعي میلة

800225511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2255/1
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لحماري بریزة.649
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تمثالت الفخر في شعر أبي فراس الحمداني 

+ 21*30؛ . ص84-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لحماري بریزة/ تخصص أدب عربي قدیم 
.قرص مضغوط

800144411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1444/1

لحیلح أمینة .650
مذكرة ] : نص مطبوع[أھمیة الوضعیة اإلدماجیة في تقویم كفاءة المتعلم اللغویة السنة الثالثة متوسط أنموذجا 

؛ . ص157-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لحیلح أمینة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800176111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1761/1

لخلیفي سعاد.651
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعر السجون عند المتنبي وأبي العتاھیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. لخلیفي سعاد
80083111ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/831/1

لخنافر فوزیة.652
دراسة : الطور الرابع متوسط أنموذجا ] : نص مطبوع[الطرائق الحدیثة في تعلیم النحو بالمرحلة المتوسطة 

المركز : میلة -. 1ط-. لخنافر فوزیة/ مذكرة لنیل شھادة ماستر . = میلة-متوسطة رزایقي حسین -میدانیة بـ 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2013، ي میلةالجامع

80050611ك .م.د.ر

800/506/1

لخنافر منال.653
دراسة میدانیة بـ ثانویة سي : السنة الثالثة ثانوي أنموذجا - :آلیات تلقي النصوص األدبیة في المرحلة الثانویة 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . ناللخنافر م/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع. [میلة- الحواس 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2013

80049811ك .م.د.ر

800/498/1
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لخنافر نادیة.654
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع) [دمع ینھل من المقل (صورة السلطان أبي حمو الزیاني في قصیدتھ 

+ 21*30؛ . ص91-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. دیةلخنافر نا/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800110511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1105/1

لرقط سلمى.655
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[سیمیائیة العنوان في دیوان رجع الصمت لسلیمان زیدان 

؛ . ص147-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سلمىلرقط / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800226611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2266/1

لزباش نجاة.656
: ]نص مطبوع[سفر على أجنحة مالئكیة انموجا "الغرض اإلبالغي للفعل الكالمي في دیوان حسن دواس 

-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. لزباش نجاة/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77

80078211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/782/1

لزرق فایزة .657
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[أراء أبي البقاء العكبري النحویة في كتابھ مسائل خالفیة في النحو 

+ 21*30؛ . ص82-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لزرق فایزة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800178811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1788/1

لشھب خدیجة.658
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[رثاء المدینة في روایة ذاكرة الماء لواسیني األعرج 

؛ . ص78- . 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. لشھب خدیجة/ الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30

800140511ك.م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1405/1
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لطرش بسمة .659
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[تعلیم اللغة العربیة وفق منھاج الجیل الثاني سنة أولى متوسط 

قرص + 21*30؛ . ص129-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لطرش بسمة / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800171011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1710/1

لطرش سارة .660
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[المعلوماتیة وجدورھا في إثراء المدرسة اإلبتدائیة 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لطرش سارة / الماستر 
800164911ك .م.د.ر-. 2017:ل م د -ماستر

800/1649/1

لطرش یوسف .661
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[بنیة الخطاب الشعري عند ابن السید البطلیوسي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص109-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . لطرش یوسف / الماستر 
800106911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1069/1

لطمن أحمد .662
] : نص مطبوع[القاعدة النحویة في مرحلة التعلیم اإلبتدائي دراسة تحلیلیة نقدیة السنة السنة الرابعة أنموذجا 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لطمن أحمد / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63

800174811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1748/1

لعتامنة زھیرة.663
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[أھمیة الخطاب الحواري في تعلیمیة اللغة العربیة السنة الرابعة متوسط أنموذجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة ، لعتامنة زھیرة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2018
800213111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2131/1

لعتامنة زینب.664
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[أفعال الكالم في مسرحیة بین الجنة والجنون لعالوة كوسة دراسة تداولیة 

21*30؛ 800177011-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعتامنة زینب/ لبات نیل شھادة الماستر لمتط
.قرص مضغوط + 

800177011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1770/1
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لعریبي أمال.665
لعریبي / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التناص الدیني في شعر أبي تمام 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمال
800107311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1073/1

لعریبي أمال.666
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الجاحظ دراسة وصفیة المقدس في بخالء

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص86-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لعریبي أمال
800166911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1669/1

لعریوي وداد.667
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ربة بالكفاءات السنة الثالثة ثانوي شعبة اآلداب أنموذجا تعلیمیة البالغة وفق المقا

قرص + 21*30؛ . ص110-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . لعریوي وداد/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80049511ك .م.د.ر

800/495/1

لعشبي خدیجة .668
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[رد جمالیة التشخیص في شعر بشار بن ب

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص96- . 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعشبي خدیجة 
800110911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1109/1

لعشیبي شھرزاد .669
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[رب لفیصل األحمر جمالیات المكان في روایة ساعة حب ساعة ح

+ 21*30؛ . ص95-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لعشیبي شھرزاد / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800176411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1764/1

لعقد سارة .670
مذكرة ] : نص مطبوع[متوكل من خالل كتابھ الوظائف التداولیة في اللغة العربیة المصطلح اللساني عند أحمد ال

؛ . ص153-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعقد سارة / معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800113611ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1136/1
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لي بوعلي منیرة لع.671
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[العوامل اللفظیة ومعموالتھا في سورة التوبة دراسة نحویة تطبیقیة 

21*30؛ . ص133-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعلي بوعلي منیرة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800112711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1127/1

لعمارة یمینة .672
] : نص مطبوع[الصراع المذھبي في روایة العشق المقدنس لعز الدین جالوجي دراسة من منظور النقد الثقافي 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. لعمارة یمینة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص73

800179011ك.م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1790/1

لعور فایزة .673
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[الشعر الشعبي في منطقة باینان والیة میلة بین الفصحى والعامیة دراسة فنیة مقارنة 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، لعور فایزة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2018
800212211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2122/1

لفحل سمیة .674
العوائق التواصلیة لدى تالمیذ مدارس المعاقین سمعیا دراسة میدانیة لمرحلتي التنطیق بمدرسة أحمد خالفة 

خلیل عبد الكریم ، لفحل سمیة / تر مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماس] : نص مطبوع[فرجیوة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص125-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800225211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2252/1

لقان حلیمة.675
نص [ركز الجامعي لمیلة تعلیمیة النحو الوظیفي بین النظري والتطبیق دراسة میدانیة بجامعة أم البواقي والم

، المركز الجامعي میلة: میلة -. لقان حلیمة/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2014
80073811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/738/1
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لمزري زینب.676
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-أنموذجا-عصر ملوك الطوائف -شعر الجواري في األندلس 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. لمزري زینب
80048911ك .م.د.ر

800/489/1

لمھشھش رمیساء .677
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[مي لنور الدین داللة حروف المعاني في قصیدة عیون أ

؛ . ص98-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، لمھشھش رمیساء / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800225911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2259/1

لموي دنیا .678
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دیوان لك الخلد للشاعر عدي شتات الرثاء في

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . لموي دنیا / 
800177311ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1773/1

لمیاء بوحبل.679
لمیاء / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[عند ابن جني في كتابة صناعة اإلعراب المصطلح الصوتي

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. بوحبل
80053611ك .م.د.ر

800/536/1

لمین حد مسعود .680
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[العالء المعري البنى األسلوبیة في قصیدة أال في سبیل المجد ألبي

. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لمین حد مسعود / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص148-

800224511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2245/1

لھشیلي حلیمة.681
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة نحویة داللیة جزء عم أنموذجا :اعیل في القرآن الكریم المف

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص149-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. لھشیلي حلیمة
80049411ك .م.د.ر

800/494/1
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لیلى حمودي.682
-. لیلى حمودي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دمنة البن المقفع سیمیائیة الرمز في قصص كلیلة و

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80046311ك .م.د.ر

800/463/1

ماجن نبیلة .683
رة معدة إستكماال لمتطلبات مذك] : نص مطبوع[فضاء الصحراء في روایة مھاجر ینتظر األنصار لمعمر جحیج 

؛ . ص82-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، ماجن نبیلة / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800216611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2166/1

مجقال كریمة .684
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[دالالت شخصیة البطل في روایة دوار العتمة لوافیة بن مسعود 

قرص + 21*30؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مجقال كریمة / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800179811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1798/1

مجوج سھام .685
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[المنطوق والمفھوم عند األصولیین وأثرھما في إستنباط أحكام القرآن دراسة داللیة 

؛ . ص111-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مجوج سھام / استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800113311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1133/1

محمود تقي الدین .686
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دالالت شخصیة البطل في روایة دمیة النار 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص63-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . محمود تقي الدین 
800179911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1799/1

محمود رشیدة.687
نص [مستویات النحو التربوي عند علي الجارم ومصطفى أمین قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب النحو الواضح 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. محمود رشیدة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2017
800175411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1754/1
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محمود سارة .688
مظاھر اللحن في القرن السادس الھجري قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب المدخل إلى تقویم اللسان إلبن ھاشم اللخمي 

المركز : میلة -. محمود سارة / تر مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماس] : نص مطبوع[أنموذجا 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص68-. 2017، الجامعي میلة

800172611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1726/1

محي الدین لویزة.689
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[فنیة الضمیر في قصیدة األطالل إلبراھیم ناجي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص108-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. محي الدین لویزة/ استر الم
800115711ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1157/1

مخاترة عفاف.690
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[صورة اآلخر في رسائل أبي الفضل بن محشرة البجائي 

21*30؛ . ص141-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة -. مخاترة عفاف/ ادة الماستر تخصص أدب قدیم شھ
.قرص مضغوط + 

800142411ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1424/1

مخلوفي أمینة.691
/ ة لنیل شھادة الماستر مذكر] : نص مطبوع[رسالة السیف والقلم البن برد األصغر األندلسي مقاربة سیمیائیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص163-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط- . مخلوفي أمینة
80045211ك .م.د.ر

800/452/1

مخلوفي عفاف.692
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع" [نزار قباني"لـ" أنا یا صدیقة متعب بعروبتي"الداللة الصوتیة في قصیدة 

+ 21*30؛ . ص154-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مخلوفي عفاف/ متطلبات نیل شھادة الماستر ل
.قرص مضغوط

80077011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/770/1

مخناش أمال.693
معدة استكماال لمتطلبات مذكرة] : نص مطبوع" [البیان والتبیین " الدرس الصوتي عند الجاحظ من خالل كتاب 

قرص + 21*30؛ . ص65-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مخناش أمال/ نیل شھادة الماستر 
.مضغوط

80074411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/744/1
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مرابط آسیا.694
) نماذج مختارة (المجاز بین التحدید البالغي والتفسیر التأویلي قراءة تأویلیة في القرآن الكریم والنصوص األدبیة 

میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، مرابط آسیا/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2018، المركز الجامعي میلة: 

800220311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2203/1

مرابطان عقیلة.695
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[راسة صرفیة داللیة - قصیدة القوس العذراء لمحمود شاكر 

-. 2016، جامعي میلةالمركز ال: میلة -. مرابطان عقیلة/ شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص158

800144311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1443/1

مراد رشیدة .696
مذكرة ] : نص مطبوع[األصل والفرع في النظریة الخلیلیة الحدیثة لعبد الرحمان الحاج صالح مقاربة تحلیلیة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، مراد رشیدة / تر معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماس
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2018، میلة

800211111ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2111/1

مراكشي مروة .697
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة ) بكائیة آخر اللیل (حركیة المكان في روایة بلقیس 

؛ . ص57-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، مراكشي مروة / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800222511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2225/1

مرباح عائشة .698
نص [مستویات النحو التعلیمي عند مصطفى الغالییني قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب جامع الدروس العربیة 

: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، مرباح عائشة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2018،المركز الجامعي میلة

800214511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2145/1
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مرحوم رقیة .699
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[التوكید بین النحو والبالغة في جزء تبارك من القرآن الكریم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص89-. 2017، الجامعي میلةالمركز: میلة -. مرحوم رقیة / شھادة الماستر 
800176811ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1768/1

مرغید سماح .700
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[اآلراء اللغویة البن القیم الجوزیة في كتابھ بدائع الفوائد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص99-. 2017، المركز الجامعي میلة: یلة م-. مرغید سماح / شھادة الماستر 
800181211ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1812/1

مرمول نصیرة.701
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[الخطابة السیاسیة وصراع الھویة في العصر العباسي األول 

؛ . ص99- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، یرةمرمول نص/ شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30

800210611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2106/1

مروان سلیمة .702
یل مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ن] : نص مطبوع[- موازنة فنیة-صورة المرثي بین الخنساء وابن الرومي 

قرص + 21*30؛ . ص140-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مروان سلیمة / شھادة الماستر 
.مضغوط

80077711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/777/1

مرواني ریمة .703
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[تعدد األصوات وأقنعة الراوي في مقامات الحریري 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مرواني ریمة / الماستر 
80076711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/767/1

بشرى مریخي .704
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[السرقات الشعریة دراسة موازنة بین الصاحب بن عباد وابن وكیع 

+ 21*30؛ . ص84-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مریخي بشرى / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800109311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1093/1
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مریخي جھیدة .705
مریخي / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التشیع في شعر السید الحمیري 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص109-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. جھیدة 
800111311ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1113/1

ر الھدىمزنر نو.706
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[- نموذجا - الغرائبیة في الرحلة األندلسیة أفوقاي األندلسي 

قرص + 21*30؛ . ص70-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مزنر نور الھدى/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80083211ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/832/1

مزھود إیمان.707
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[- تشومسكي عینة-نظریة العامل عند التولیدیین التحویلیین 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مزھود إیمان/ شھادة الماستر 
80072911ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/729/1

مزھود رحمة.708
تعلیم القراءة والكتابة عند تالمیذ السنة الرابعة متوسط بین المؤسسات الحكومیة والمؤسسات الخاصة دراسة 

سوماني خالد ، مزھود رحمة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[مقارنة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص118-. 2018، الجامعي میلةالمركز : میلة -). مشرفا(

800219711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2197/1

مزوز حنان .709
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[الموشح األندلسي وتعدي صرامة األنموذج األعلى دراسة سیمیائیة 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، مزوز حنان / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص90

800213611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2136/1

مزیتي ھدى.710
/ مذكرة لنیل شھادة ماستر ] : نص مطبوع[-دیوان المتنبي أنموذجا- حذف العناصر اإلسنادیة في الجملة العربیة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1ط-. مزیتي ھدى
80050811ك .م.د.ر

800/508/1
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ھدى مساعدي .711
مذكرة ] : نص مطبوع[البعد التداولي في البالغة العربیة كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني أنموذجا 

؛ . ص73-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مساعدي ھدى / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800181411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1814/1

مسبوط عبد الحفیظ.712
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر مفھوم البیان في التوجھ النقدي عند الجاحظ 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص106-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . مسبوط عبد الحفیظ/ الماستر 
800106811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1068/1

مسعوداني سارة.713
] : نص مطبوع[أبعاد الھویة والمواطنة في كتاب الجیل الثاني الطور األول من التعلیم اإلبتدائي دراسة تقویمیة 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، مسعوداني سارة/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص100-. 2018، الجامعي میلة

800220211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -استرم

800/2202/1

مسكین آسیا .714
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[الخطاب التعلیمي عند محمد األوراغیمقاربة في ضوء الرؤیة الخلدونیة 

-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، مسكین آسیا / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص71

800217611ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2176/1

مسكین ربیعة .715
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[رثاء الزوجة في العصر األموي مرثیة جریر أنموذجا دراسة أسلوبیة 

+ 21*30؛ . ص131-. 2017، لمركز الجامعي میلةا: میلة -. مسكین ربیعة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800166611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1666/1
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مسكین سعیدة.716
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[شعریة أبي تمام في میزان النقد دراسة مقارنة بین التصورین القدیم والحدیث 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. مسكین سعیدة/ استر تخصص أدب عربي قدیم إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الم
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص110-. 2016
800145311ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1453/1

مسكین عبد الغاني.717
/ لبات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة استكماال لمتط] : نص مطبوع[البنیة السردیة في شعر أبي ذؤیب الھذلي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111- . 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مسكین عبد الغاني
80076311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/763/1

مسلم سلوى .718
معدة إستكماال لمتطلبات مذكرة ] : نص مطبوع[الطرائق التعلیمیة من خالل كتاب صید الخاطر البن الجوزي 

. ص72-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، مسلم سلوى / نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ 

800214311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2143/1

مشایة رقیة .719
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[صورة الرجل في روایة لخضر یاسمینة صالح 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص61-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مشایة رقیة / الماستر 
صورة الرجل في روایة لخضر = د صورةالرج .م.د.ر-. 800177511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

یاسمینة صالح 

800/1775/1

مشحالك رفیقة .720
] : نص مطبوع[دراسة نقدیة ثقافیة في مناظرة بین العلم والجھل لمحمد بن محمد الدیسي الھاملي الجزائري 

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مشحالك رفیقة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص137

800178711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د-ماستر

800/1787/1

مشیتوة كریمة .721
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[عینة " نقد الشعر لقدامة بن جعفر "القضایا التداولیة في

قرص مضغوط + 21*30؛ . ص72-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. مشیتوة كریمة / شھادة الماستر 
80079711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/797/1
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مشیتوة نجاة .722
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[النقد اللساني عند تمام حسان قراءة وصفیة تحلیلیة لكتاب األصول 

- . 2018، معي میلةالمركز الجا: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، مشیتوة نجاة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94

800225711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2257/1

مشیتوة نجیبة .723
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[األفعال الكالمیة في روایة تاء الخجل لفضیلة الفاروق 

21*30؛ . ص131-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد، مشیتوة نجیبة / الماستر 
.قرص مضغوط + 

800224011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2240/1

مصمودي رتیبة.724
] : نص مطبوع[األنساق اإلیدیولوجیة في الروایة الجزائریة المعاصرة معارضة الغریب لكمال داود أنموذجا 

المركز : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مصمودي رتیبة/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر مذكرة معدة 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-. 2018، الجامعي میلة

800211511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2115/1

مطاعي ھدى.725
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[ملة العربیة والمعنى آراء فاضل صالح السامرائي النحویة من خالل كتابھ الج

؛ . ص101-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مطاعي ھدى/ إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800164711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1647/1

معروكة سمیحة .726
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[لى اإلكتساب اللغوي السنة األولى متوسط أنموذجا إشكالیة التعبیر وأثرھا ع

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، معروكة سمیحة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص67-. 2018، میلة

800225311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2253/1
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معكوف حلیمة .727
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[الكتاب اإللكتروني ودوره في تنمیة الملكة اللغویة عند الطالب الجامعي 

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، معكوف حلیمة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص57

800213311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2133/1

معوش سامیة.728
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[داللة الضمائر المنفصلة في سورة األنعام 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. معوش سامیة
80076611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : م د ل -ماستر

800/766/1

مغزیلي منى.729
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[بنیة الشخصیة في روایة بم تحلم الذئاب لیاسمینة خضرا 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. مغزیلي منى/ شھادة الماستر 
800117811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1178/1

مغالوي عمار .730
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[تسییر النحو في مرحلة التعلیم المتوسط السنة األولى أنموذجا 

قرص + 21*30؛ . ص88- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مغالوي عمار / نیل شھادة الماستر 
.مضغوط 

800172911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1729/1

مقحوت حسیبة.731
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[صیغ المبالغة في الربع األول من القرآن الكریم دراسة صرفیة داللیة 

+ 21*30؛ . ص110-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مقحوت حسیبة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800172011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1720/1

مقورة زینب.732
] : نص مطبوع[البنى التركیبیة في قصیدة حریة للشاعر بشیر عروس في ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(نوري خذري، مقورة زینب/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص66-. 2018، الجامعي میلة

800214411ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2144/1
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مناخ سارة.733
نص [أنموذجا "آل عمران " التقدیم والتأخیر بین القاعدیة النحویة والقیمة البالغیة في القرآن الكریم سورة

میلة - . مناخ سارة/ للسان العربي مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم ا] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص130-. 2016، المركز الجامعي میلة: 

800137111ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1371/1

مناصرة منى .734
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[سیمیائیة الخطاب السردي في روایة خرفان المولى لیاسمینة خضرا 

+ 21*30؛ . ص54-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة - . مناصرة منى / متطلبات نیل شھادة الماستر ل
.قرص مضغوط 

800177411ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1774/1

مناع الحسین.735
] : نص مطبوع[أنموذجا صعوبات تعلم الكتابة لدى تالمیذ السة الثالثةإبتدائي مدرسة شریط فوضیل بوالیة میلة

-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. مناع الحسین/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص85

800180911ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1809/1

منال مكیرد.736
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[والرحمة دراسة داللیة مقارنة أسماء ّهللا الحسنى الدالة على المغفرة

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص108-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط- . منال مكیرد
80051511ك .م.د.ر

800/515/1

منصوري ابتسام.737
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : مطبوعنص[البعد االجتماعي في رسالة المعاد والمعاش عند الجاحظ 

قرص + 21*30؛ . ص95-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. منصوري ابتسام/ شھادة الماستر 
.مضغوط

80081711ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/817/1

موراس ریمة .738
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[مد مفالح جمالیات المكان في روایة شبح الكالیدوني لمح

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. موراس ریمة / شھادة الماستر 
800178511ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1785/1
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موشموش سمیة .739
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[إستراتیجیات الخطاب في روایة كشف المحجوب لفرید األنصاري 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، موشموش سمیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2018
800218211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2182/1

موھوب سارة .740
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[قراءة في البدائل المقترحة - رأي ابن مضاء القرطبي وتمام حسان في نظریة العامل 

قرص + 21*30؛ . ص90-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. موھوب سارة / شھادة الماستر 
.مضغوط

80049911ك .م.د.ر

800/499/1

میروح بشرى .741
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[تجلیات الصوفیة في دیوان أسرار الغربة لمحمد مصطفى الغماري 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. میروح بشرى / لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص136-. 2016
800142111ك .م.د.ر-.2016: ل م د -ماستر

800/1421/1

میھوب إیمان.742
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[- مقاربة سیمیائیة -" محمود درویش"لـ" جداریة"قصیدة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . میھوب إیمان/ شھادة الماستر 
80082611ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/826/1

نابتي فاطمة الزھراء .743
نابتي / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعریة الوصف في شعر ابن المعتز 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص110-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. فاطمة الزھراء 
800167611ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1676/1

نادیة سواعدي.744
-. نادیة سواعدي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تعلیمیة القراءة للسنة األولى من التعلیم االبتدائي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص94-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط
80048211ك .م.د.ر

800/482/1
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ناصري نبیلة .745
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[أدوات التشبیھ وداللتھا دراسة في دیوان أحمد سحنون 

21*30؛ . ص91-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، ناصري نبیلة / الماستر 
.قرص مضغوط + 

800214211ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2142/1

ناموس رفیدة .746
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[أمراض الكالم وأثرھا على مھارة القراءة السنة الثالثة إبتدائي أنموذجا 

. 2018، میلةالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، ناموس رفیدة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-

800212811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2128/1

ناموس سھیلة.747
- . 1ط-. ناموس سھیلة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التناص في ھمزیة ابن رشیق القیرواني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80048011ك .م.د.ر

800/480/1

نجار آمنة.748
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[مالمح التداولیة في صحیفة بشر بن المعتمر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . نجار آمنة
80077311ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/773/1

نجوى بوقاقة.749
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة ] : نص مطبوع[حركیة االنساق الثقافیة في شعر ابي العالء المعري 

.21*30؛ . ص79- . 2014-2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. نجوى بوقاقة/ الماستر 
80084411ك .م.د.ر

800/844/1

نسیمة كروم.750
میلة - . 1.ط-. نسیمة كروم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[األسلوب الخبري في سورة آل عمران 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص75-. 2013، المركز الجامعي میلة: 
80053411ك .م.د.ر

800/534/1
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نشار مفیدة .751
مذكرة معدة ] : نص مطبوع[ناشید األطفال نماذج مختارة من سنوات التعلیم اإلبتدائي المحسنات البدیعیة في أ

، المركز الجامعي میلة: میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، نشار مفیدة / إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص55-. 2018
800215911ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2159/1

نصیرة بخوش.752
: میلة -. 1.ط-. نصیرة بخوش/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في شعر ابن خفاجة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص145-. 2013، المركز الجامعي میلة
80053811ك .م.د.ر

800/538/1

نعمون حلیمة .753
مذكرة ] : نص مطبوع[ابن مضاء في كتابھ الرد على النحاة باب المرفوعات أنموذجا الخالفات النحویة عند 

المركز : میلة -. نعمون حلیمة / معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص علوم اللسان العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2016، الجامعي میلة

800136811ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1368/1

نعیمة مخناش.754
-. 1.ط-. نعیمة مخناش/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة سوسیو نصیة في المیة الشنفرى 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة 
80046511ك .م.د.ر

800/465/1

نقاش حكیمة .755
نص [والمكان في القرآن الكریم البنیة واألبعاد الداللیة الربع األخیر من القرآن الكریم أنموذجا أسماء الزمان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -. نقاش حكیمة / مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص141-. 2015
800114911ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1149/1

نوار مسعودة .756
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[البنیة الصوتیة وداللتھا النفسیة في شعر الطبیعة عند ابن حفاجة األندلسي 

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، نوار مسعودة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85

800211811ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2118/1
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نوري أمیرة.757
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[مالمح التناص في منھاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجاني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1ط-. نوري أمیرة
80048811ك .م.د.ر

800/488/1

نوري ھدى.758
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[ت لمحمد حسین ھیكل صورة المرأة في روایة ھكذا خلق

؛ . ص75-. 2016، المركز الجامعي میلة: میلة - . نوري ھدى/ شھادة الماستر تخصص أدب عربي حدیث 
.قرص مضغوط + 21*30

800140011ك .م.د.ر-. 2016: ل م د -ماستر

800/1400/1

نویشي حیاة .759
] : نص مطبوع[سنادیة في قصیدة تھمة المتنبي لعالوة كوسة قراءة في ضوء نظریة النحو الوظیفي المركبات اإل

المركز : میلة - ). مشرفا(خذري نوري ، نویشي حیاة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2018، الجامعي میلة

800215011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2150/1

ھاجر رقیق.760
میلة - . 1.ط-. ھاجر رقیق/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[جمالیات الصورة قي شعر بشار بن برد 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص70-. 2013، المركز الجامعي میلة: 
80046611ك .م.د.ر

800/466/1

ھادف نجاة.761
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة - " ابن اللبانة الداني االندلسي"شعریة في دالیة اللغة ال

+ 21*30؛ . ص113-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. ھادف نجاة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80079011ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/790/1

ھبول أمیرة .762
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[النعت في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریاء دراسة أسلوبیة 

؛ . ص112-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، ھبول أمیرة / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800223511ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2235/1
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ھرنون فتیحة .763
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[أنماط الجملة الشرطیة في األحادیث النبویة صحیح البخاري أنموذجا 

+ 21*30؛ . ص79-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. ھرنون فتیحة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800175011ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1750/1

وادي سھیلة .764
مذكرة معدة استكماال لمتطلبات ] : نص مطبوع[-دراسة تظاھریة - خطاب المقدمة الطللیة في المعلقات السبع 

قرص + 21*30؛ . ص74-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة -. وادي سھیلة / نیل شھادة الماستر 
.غوطمض

80083411ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/834/1

وافیة بحان.765
] : نص مطبوع[الخنساء أ نمودجا (أسلوب الرثاء واإلغاثة في اللغة العربیة دراسة في ضوء النحو العالمي 

+ 21*30؛ . ص55-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. وافیة بحان/ مذكرة لنیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

80051311ك .م.د.ر

800/513/1

والدو إسمھان.766
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[جمالیة التقابل في سورتي األنعام واألعراف دراسة بالغیة 

21*30؛ . ص77-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، والدو إسمھان/ شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 

800211311ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2113/1

وجدي أمیرة .767
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[خطاب لغة عیون العاشقین نماذج من الشعر العربي القدیم دراسة أسلوبیة 

+ 21*30؛ . ص60-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة -. وجدي أمیرة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800106111ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1069/1
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وجدي أمیرة .768
وجدي / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات المأساة في شعر ابن الرومي 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص117-. 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. أمیرة 
800169711ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1697/1

وداد عبد العالي.769
: میلة -. 1.ط- . وداد عبد العالي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع['' تبارك''بالغة الجناس في جزء 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2013، المركز الجامعي میلة
80051411ك .م.د.ر

800/514/1

وسام خنفر.770
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أ نمودجا - بن ھدوقة االستلزام الحواري في الخطاب السردي روایة ریح الجنوب ال

قرص + 21*30؛ . ص82- . 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. وسام خنفر/ شھادة الماستر 
.مضغوط 

80052811ك .م.د.ر

800/528/1

ولطاش سكینة .771
] نص مطبوع[دراسة تحلیلیة وصفیة ) ابن النحوي (اإلستلزام الحواري في قصیدة المنفرجة ألبي الفضل یوسف 

- . 2017، المركز الجامعي میلة: میلة -. ولطاش سكینة / مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر : 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص80

800171111ك .م.د.ر-. 2017: ل م د -ماستر

800/1711/1

ولطاش فوزیة .772
مذكرة معدة إستكماال ] : نص مطبوع[للسنة ثالثة ثانوي قسم األدب والفلسفة أنموذجا تعلیمیة النص التواصلي

- . 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ولطاش فوزیة / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79

800217711ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2177/1

وھابي فاروق.773
/ مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[شعریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . وھابي فاروق
800117511ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1175/1
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یحیون سارة.774
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع" [السنة الخامسة عینة " تعلیمیة النص الدیني في المرحلة االبتدائیة 

+ 21*30؛ . ص97-. 2014، المركز الجامعي میلة: میلة - . یحیون سارة/ لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط

80075811ك .م.د.ر-. 2014: میلة : ل م د -ماستر

800/758/1

یخلف إیمان .775
مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل ] : نص مطبوع[المعنى اللغوي بین عبد القاھر الجرجاني وبول جرایس 

؛ . ص60-. 2018، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، یخلف إیمان / شھادة الماستر 
.قرص مضغوط + 21*30

800220011ك .م.د.ر-. 2018: ل م د -ماستر

800/2200/1

یمنى مزھود.776
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لغة الحوار في القرآن الكریم ؛بنیتھا وأبعادھا الداللیة دراسة تطبیقیة في سورة البقرة 

قرص+ 21*30؛ . ص122-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة -. 1.ط-. یمنى مزھود/ شھادة الماستر 
.مضغوط 

80051111ك .م.د.ر

800/511/1

یمینة بن صالح.777
یمینة بن / مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة -المیة ابن جابر األندلسي في المدیح النبوي 

.قرص وضغوط + 21*30؛ . ص131-. 2013، المركز الجامعي میلة: میلة - . 1.ط-. صالح
80047711ك .م.د.ر

800/477/1

یوسفي إسمھان .778
مذكرة معدة استكماال ] : نص مطبوع[اإلیدیولوجیا وسطوة المكان في روایة مملكة الفراشة لواسیني األعرج 

+ 21*30؛ . ص134-. 2015، المركز الجامعي میلة: میلة - . یوسفي إسمھان / لمتطلبات نیل شھادة الماستر 
.قرص مضغوط 

800115811ك .م.د.ر-. 2015: ل م د -ماستر

800/1158/1
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عیشور إیمان

مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر الطریقة الحواریة في التعریفات المعجمیة لسان العرب إلبن منظور انمودجا 
؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. عیشور إیمان، )مشرفا(لشھب حیاة / الماستر في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800269511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2695/1

اعفاقي مفیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " خطیئة مریم "شعریة الفضاء في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، اعفاقي مفیدة/ 
800272211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ترماس

800/2722/1

العایب حضریة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة المواطنة في كتب الجیل الثاني الطور الثاني ابتدائي انمودجا 

21*30؛ . ص102-. 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، العایب حضریة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800261811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2618/1

العایب سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المرحلة االبتدائیة -المرویات اللغویة المكتوبةودورھا في تنمیة الرصید اللغوي للطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، رةالعایب سا/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108

800264011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2640/1

أور النادر بشرى 
مذكرة لنیل ] : وعنص مطب[-دراسة مقارنة-سیمیائیة المصطلح في كتاب اللغة العربیة السنة الرابعة إبتدائي الجیل الثاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، أور النادر بشرى / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2019
800268011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2680/1

برباش ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[راویة جراد "وصیتي "الخصائص االسلوبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، برباش ریان/ العربي 
.مضغوط

800274711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2747/1

141

عیشور إیمان

مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر الطریقة الحواریة في التعریفات المعجمیة لسان العرب إلبن منظور انمودجا 
؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. عیشور إیمان، )مشرفا(لشھب حیاة / الماستر في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800269511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2695/1

اعفاقي مفیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " خطیئة مریم "شعریة الفضاء في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، اعفاقي مفیدة/ 
800272211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ترماس

800/2722/1

العایب حضریة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة المواطنة في كتب الجیل الثاني الطور الثاني ابتدائي انمودجا 

21*30؛ . ص102-. 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، العایب حضریة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800261811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2618/1

العایب سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المرحلة االبتدائیة -المرویات اللغویة المكتوبةودورھا في تنمیة الرصید اللغوي للطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، رةالعایب سا/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108

800264011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2640/1

أور النادر بشرى 
مذكرة لنیل ] : وعنص مطب[-دراسة مقارنة-سیمیائیة المصطلح في كتاب اللغة العربیة السنة الرابعة إبتدائي الجیل الثاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، أور النادر بشرى / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2019
800268011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2680/1

برباش ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[راویة جراد "وصیتي "الخصائص االسلوبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، برباش ریان/ العربي 
.مضغوط

800274711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2747/1
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عیشور إیمان

مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر الطریقة الحواریة في التعریفات المعجمیة لسان العرب إلبن منظور انمودجا 
؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. عیشور إیمان، )مشرفا(لشھب حیاة / الماستر في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30
800269511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2695/1

اعفاقي مفیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " خطیئة مریم "شعریة الفضاء في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، اعفاقي مفیدة/ 
800272211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ترماس

800/2722/1

العایب حضریة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة المواطنة في كتب الجیل الثاني الطور الثاني ابتدائي انمودجا 

21*30؛ . ص102-. 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، العایب حضریة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800261811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2618/1

العایب سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المرحلة االبتدائیة -المرویات اللغویة المكتوبةودورھا في تنمیة الرصید اللغوي للطفل 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، رةالعایب سا/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108

800264011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2640/1

أور النادر بشرى 
مذكرة لنیل ] : وعنص مطب[-دراسة مقارنة-سیمیائیة المصطلح في كتاب اللغة العربیة السنة الرابعة إبتدائي الجیل الثاني 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، أور النادر بشرى / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2019
800268011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2680/1

برباش ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[راویة جراد "وصیتي "الخصائص االسلوبیة في قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، برباش ریان/ العربي 
.مضغوط

800274711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2747/1
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بردعي سارة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي "تصریح بضیاع" ضیاع الھویة وتشظي الذات في روایة 

+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، بردعي سارة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800268511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2685/1

بردودي إیمان 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أدبیة اللغة في دیوان حدیث الشمس والذاكرة لمصطفى الغماري في ضوء معادلة بوزیمان 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، بردودي إیمان / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105

800265411ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -ماستر

800/2654/1

بریبش مریم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-قراءة في نمادج غیر منشورة-اللغة في شعر یحي مسعودي 

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بریبش مریم / العربي 
.مضغوط

800266311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2663/1

بزاز حیاة 
بزاز / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-االشاریات في سورة القصص 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، حیاة 
800272711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2727/1

بلحاج ندیر
نص [-مقاربة موضوعاتیة -ألبي حامد الغرناطي "تحفة االلباب ونخبة اإلعجاب "تیمة العجائبیة وتمظھرھا في رحلة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بلحاج ندیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2019، الجامعي میلة

800274211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2742/1

بلحربي رومسیة
] نص مطبوع[العناصر الحجاجیة ودورھا في تحقیق التغذیةالراجعة عند تالمیذ السنة االولى ثانوي شعبة العلوم التجریبیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بلحربي رومسیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، الجامعي میلة

800269811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2698/1
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بردعي سارة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي "تصریح بضیاع" ضیاع الھویة وتشظي الذات في روایة 

+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، بردعي سارة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800268511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2685/1

بردودي إیمان 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أدبیة اللغة في دیوان حدیث الشمس والذاكرة لمصطفى الغماري في ضوء معادلة بوزیمان 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، بردودي إیمان / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105

800265411ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -ماستر

800/2654/1

بریبش مریم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-قراءة في نمادج غیر منشورة-اللغة في شعر یحي مسعودي 

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بریبش مریم / العربي 
.مضغوط

800266311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2663/1

بزاز حیاة 
بزاز / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-االشاریات في سورة القصص 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، حیاة 
800272711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2727/1

بلحاج ندیر
نص [-مقاربة موضوعاتیة -ألبي حامد الغرناطي "تحفة االلباب ونخبة اإلعجاب "تیمة العجائبیة وتمظھرھا في رحلة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بلحاج ندیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2019، الجامعي میلة

800274211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2742/1

بلحربي رومسیة
] نص مطبوع[العناصر الحجاجیة ودورھا في تحقیق التغذیةالراجعة عند تالمیذ السنة االولى ثانوي شعبة العلوم التجریبیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بلحربي رومسیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، الجامعي میلة

800269811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2698/1
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بردعي سارة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي "تصریح بضیاع" ضیاع الھویة وتشظي الذات في روایة 

+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، بردعي سارة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800268511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2685/1

بردودي إیمان 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أدبیة اللغة في دیوان حدیث الشمس والذاكرة لمصطفى الغماري في ضوء معادلة بوزیمان 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، بردودي إیمان / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105

800265411ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -ماستر

800/2654/1

بریبش مریم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-قراءة في نمادج غیر منشورة-اللغة في شعر یحي مسعودي 

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بریبش مریم / العربي 
.مضغوط

800266311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2663/1

بزاز حیاة 
بزاز / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة-االشاریات في سورة القصص 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، حیاة 
800272711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2727/1

بلحاج ندیر
نص [-مقاربة موضوعاتیة -ألبي حامد الغرناطي "تحفة االلباب ونخبة اإلعجاب "تیمة العجائبیة وتمظھرھا في رحلة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بلحاج ندیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2019، الجامعي میلة

800274211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2742/1

بلحربي رومسیة
] نص مطبوع[العناصر الحجاجیة ودورھا في تحقیق التغذیةالراجعة عند تالمیذ السنة االولى ثانوي شعبة العلوم التجریبیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بلحربي رومسیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، الجامعي میلة

800269811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2698/1
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بلحربي ھالة
نص [التوظیف الدیداكتیكي لمفاھیم النظریة الخلیلیة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة وانشطتھا السنة االولى ثانوي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بلحربي ھالة/ دب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واال] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2019، الجامعي میلة

800260911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2609/1

بلخطبیة عقبة
ادة الماستر في اللغة واالدب مذكرة لنیل شھ] : نص مطبوع[الشمعة والدھالیز للطاھر وطار "نقد المرجعیات في روایة 

قرض + 21*30؛ . ص103- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بلخطبیة عقبة/ العربي 
.مضغوط

800270611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2706/1

بلغیث احالم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-انمودجا-اداب وفلسفة مستویات اللغة في نصوص المطالعة الموجھة سنة ثالثة ثانوي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، بلغیث احالم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103

800265711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2657/1

بلھور زھیة
بلھور / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لمریم بغیبغ "كھنة"تقنیات القصة القصیرة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، زھیة
800271411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2714/1

لخراص رحاب بن بو
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تشظي الھویة في قصص ویلفظني البحر لفاطمة قیدوش 

+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بن بولخراص رحاب / العربي 
.قرص مضغوط

800272911ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2729/1

بن حمادة حیاة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[حضور التراث اللغوي في كتابات عبد الرحمان الحاج صالح 

قرص + 21*30؛ . ص75- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن حمادة حیاة / العربي 
.مضغوط

800269111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سترما

800/2691/1
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بلحربي ھالة
نص [التوظیف الدیداكتیكي لمفاھیم النظریة الخلیلیة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة وانشطتھا السنة االولى ثانوي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بلحربي ھالة/ دب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واال] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2019، الجامعي میلة

800260911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2609/1

بلخطبیة عقبة
ادة الماستر في اللغة واالدب مذكرة لنیل شھ] : نص مطبوع[الشمعة والدھالیز للطاھر وطار "نقد المرجعیات في روایة 

قرض + 21*30؛ . ص103- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بلخطبیة عقبة/ العربي 
.مضغوط

800270611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2706/1

بلغیث احالم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-انمودجا-اداب وفلسفة مستویات اللغة في نصوص المطالعة الموجھة سنة ثالثة ثانوي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، بلغیث احالم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103

800265711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2657/1

بلھور زھیة
بلھور / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لمریم بغیبغ "كھنة"تقنیات القصة القصیرة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، زھیة
800271411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2714/1

لخراص رحاب بن بو
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تشظي الھویة في قصص ویلفظني البحر لفاطمة قیدوش 

+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بن بولخراص رحاب / العربي 
.قرص مضغوط

800272911ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2729/1

بن حمادة حیاة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[حضور التراث اللغوي في كتابات عبد الرحمان الحاج صالح 

قرص + 21*30؛ . ص75- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن حمادة حیاة / العربي 
.مضغوط

800269111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سترما

800/2691/1
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بلحربي ھالة
نص [التوظیف الدیداكتیكي لمفاھیم النظریة الخلیلیة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة وانشطتھا السنة االولى ثانوي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بلحربي ھالة/ دب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واال] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2019، الجامعي میلة

800260911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2609/1

بلخطبیة عقبة
ادة الماستر في اللغة واالدب مذكرة لنیل شھ] : نص مطبوع[الشمعة والدھالیز للطاھر وطار "نقد المرجعیات في روایة 

قرض + 21*30؛ . ص103- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بلخطبیة عقبة/ العربي 
.مضغوط

800270611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2706/1

بلغیث احالم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-انمودجا-اداب وفلسفة مستویات اللغة في نصوص المطالعة الموجھة سنة ثالثة ثانوي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، بلغیث احالم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103

800265711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2657/1

بلھور زھیة
بلھور / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لمریم بغیبغ "كھنة"تقنیات القصة القصیرة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، زھیة
800271411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2714/1

لخراص رحاب بن بو
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تشظي الھویة في قصص ویلفظني البحر لفاطمة قیدوش 

+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بن بولخراص رحاب / العربي 
.قرص مضغوط

800272911ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2729/1

بن حمادة حیاة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[حضور التراث اللغوي في كتابات عبد الرحمان الحاج صالح 

قرص + 21*30؛ . ص75- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن حمادة حیاة / العربي 
.مضغوط

800269111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سترما

800/2691/1
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بن خدة غنیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[أنمودجا " ھدبة بن الخرشم"ظاھرة الشوق في شعر السجون 

قرص + 21*30؛ . ص128-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بن خدة غنیة / العربي 
.مضغوط

800266911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2669/11

بن خلیفة آمنة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-سورة األعراف انمودجا-المفردة في القران الكریم وأثرھا في المعنى 

21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(مھناوي عبد الباقي، بن خلیفة آمنة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2660/1

بن ساعد حسینة 
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس انمودجا "في اتجاه صوتك العمودي"دالالت التشكیل الخطي المغربي ضمن دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بن ساعد حسینة / ي اللغة واالدب العربي لنیل شھادة الماستر ف
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2019
800270411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2704/1

بن صالح سھیلة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : مطبوعنص" [مازن الوعد انمودجا"المبني للمجھول بینالقدامى والمحدثین 

+ 21*30؛ . ص133- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بن صالح سھیلة / العربي 
.قرص مضغوط

800265811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2658/1

بن عیاش غنوجة 
بن عیاش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[في روایة ورش التخریج اللغوي للفرش

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، غنوجة 
800269211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2692/1

بن مرارة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعدي شتات "عناقید الموت "العتبات النصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بن مرارة سعیدة/ 
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2744/1
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بن خدة غنیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[أنمودجا " ھدبة بن الخرشم"ظاھرة الشوق في شعر السجون 

قرص + 21*30؛ . ص128-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بن خدة غنیة / العربي 
.مضغوط

800266911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2669/11

بن خلیفة آمنة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-سورة األعراف انمودجا-المفردة في القران الكریم وأثرھا في المعنى 

21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(مھناوي عبد الباقي، بن خلیفة آمنة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2660/1

بن ساعد حسینة 
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس انمودجا "في اتجاه صوتك العمودي"دالالت التشكیل الخطي المغربي ضمن دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بن ساعد حسینة / ي اللغة واالدب العربي لنیل شھادة الماستر ف
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2019
800270411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2704/1

بن صالح سھیلة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : مطبوعنص" [مازن الوعد انمودجا"المبني للمجھول بینالقدامى والمحدثین 

+ 21*30؛ . ص133- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بن صالح سھیلة / العربي 
.قرص مضغوط

800265811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2658/1

بن عیاش غنوجة 
بن عیاش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[في روایة ورش التخریج اللغوي للفرش

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، غنوجة 
800269211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2692/1

بن مرارة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعدي شتات "عناقید الموت "العتبات النصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بن مرارة سعیدة/ 
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2744/1
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بن خدة غنیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[أنمودجا " ھدبة بن الخرشم"ظاھرة الشوق في شعر السجون 

قرص + 21*30؛ . ص128-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، بن خدة غنیة / العربي 
.مضغوط

800266911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2669/11

بن خلیفة آمنة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-سورة األعراف انمودجا-المفردة في القران الكریم وأثرھا في المعنى 

21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). امشرف(مھناوي عبد الباقي، بن خلیفة آمنة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2660/1

بن ساعد حسینة 
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس انمودجا "في اتجاه صوتك العمودي"دالالت التشكیل الخطي المغربي ضمن دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بن ساعد حسینة / ي اللغة واالدب العربي لنیل شھادة الماستر ف
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2019
800270411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2704/1

بن صالح سھیلة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : مطبوعنص" [مازن الوعد انمودجا"المبني للمجھول بینالقدامى والمحدثین 

+ 21*30؛ . ص133- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بن صالح سھیلة / العربي 
.قرص مضغوط

800265811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2658/1

بن عیاش غنوجة 
بن عیاش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[في روایة ورش التخریج اللغوي للفرش

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، غنوجة 
800269211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2692/1

بن مرارة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعدي شتات "عناقید الموت "العتبات النصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بن مرارة سعیدة/ 
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2744/1
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بن ناصر امیرة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تعلیمیة االصوات في اللغة العربیة للناطقین بغیرھا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن ناصر امیرة
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2656/1

بن ناصر نسیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[عبد هللا عیسى لحیلح " 1كراف الخطایا ج"المكان في روایة

فرص + 21*30؛ . ص79- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بن ناصر نسیبة / العربي 
.مضغوط

800261911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2619/1

بن یحي خولة
السنة الرابعة -دور التطبیقات التواصلیة في تنمیة المھارات اللغویة من خالل كتاب اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة 

جغرود محمد ، خولةبن یحي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[متوسط انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800264411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2644/1

بوالبقیرات مریم 
/ ب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالد] : نص مطبوع[االبعاد العرفانیة لخطاب الموت البن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، بوالبقیرات مریم 
800267011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2670/1

بوالغالغ سلیمة 
/ الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة] : نص مطبوع[لعالوة كوسة "ریح یوسف"العتبات النصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوالغالغ سلیمة 
800266611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2666/1

بوالغالغ مریم800/266
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إلبراھیم الكوني " نزیف الحجر" االسطورة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، بوالغالغ مریم/ 
800270811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2708/1
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بن ناصر امیرة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تعلیمیة االصوات في اللغة العربیة للناطقین بغیرھا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن ناصر امیرة
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2656/1

بن ناصر نسیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[عبد هللا عیسى لحیلح " 1كراف الخطایا ج"المكان في روایة

فرص + 21*30؛ . ص79- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بن ناصر نسیبة / العربي 
.مضغوط

800261911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2619/1

بن یحي خولة
السنة الرابعة -دور التطبیقات التواصلیة في تنمیة المھارات اللغویة من خالل كتاب اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة 

جغرود محمد ، خولةبن یحي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[متوسط انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800264411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2644/1

بوالبقیرات مریم 
/ ب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالد] : نص مطبوع[االبعاد العرفانیة لخطاب الموت البن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، بوالبقیرات مریم 
800267011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2670/1

بوالغالغ سلیمة 
/ الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة] : نص مطبوع[لعالوة كوسة "ریح یوسف"العتبات النصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوالغالغ سلیمة 
800266611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2666/1

بوالغالغ مریم800/266
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إلبراھیم الكوني " نزیف الحجر" االسطورة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، بوالغالغ مریم/ 
800270811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2708/1
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بن ناصر امیرة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تعلیمیة االصوات في اللغة العربیة للناطقین بغیرھا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن ناصر امیرة
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2656/1

بن ناصر نسیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[عبد هللا عیسى لحیلح " 1كراف الخطایا ج"المكان في روایة

فرص + 21*30؛ . ص79- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بن ناصر نسیبة / العربي 
.مضغوط

800261911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2619/1

بن یحي خولة
السنة الرابعة -دور التطبیقات التواصلیة في تنمیة المھارات اللغویة من خالل كتاب اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة 

جغرود محمد ، خولةبن یحي/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[متوسط انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800264411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2644/1

بوالبقیرات مریم 
/ ب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالد] : نص مطبوع[االبعاد العرفانیة لخطاب الموت البن الفارض 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، بوالبقیرات مریم 
800267011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2670/1

بوالغالغ سلیمة 
/ الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة] : نص مطبوع[لعالوة كوسة "ریح یوسف"العتبات النصیة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوالغالغ سلیمة 
800266611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2666/1

بوالغالغ مریم800/266
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إلبراھیم الكوني " نزیف الحجر" االسطورة في روایة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، بوالغالغ مریم/ 
800270811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2708/1
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بوبكري سلیمان
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التحلیل الصوتي لقصار السور في القرآن الكریم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوبكري سلیمان
800226912ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2269/2

بوتریة صوریة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الطور االبتدائي انمودجا-الذكاء اللغوي وتطبیقاتھ النفسیة والبیداغوجیة لدى المتعلم 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بوتریة صوریة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800262711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2627/1

بوثلیجة نوال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[انمودجا -عائد الى قبري لزكیة عالل -إشكالیة الھویة في روایة 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوثلیجة نوال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800272311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2723/1

بوجنانة غادة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعدد االصوات وأقنعة الراوي في روایة أمیرة الجبل انجیب الكیالني 

+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، بوجنانة غادة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800270511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2705/1

بوحالسة مدیحة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دالالت المفارقة في شعر أحمد مطر نمادج مختارة 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بوحالسة مدیحة 
.مضغوط

800268611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2686/1

بوحلوفة جنات
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[نمودجا "للسنة االولى متوسط"توظیف العامیة في التعبیر الكتابي 

+ 21*30؛ . ص53-. 2019، ركز الجامعي میلةالم: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوحلوفة جنات/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800263011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2630/1
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بوبكري سلیمان
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التحلیل الصوتي لقصار السور في القرآن الكریم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوبكري سلیمان
800226912ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2269/2

بوتریة صوریة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الطور االبتدائي انمودجا-الذكاء اللغوي وتطبیقاتھ النفسیة والبیداغوجیة لدى المتعلم 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بوتریة صوریة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800262711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2627/1

بوثلیجة نوال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[انمودجا -عائد الى قبري لزكیة عالل -إشكالیة الھویة في روایة 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوثلیجة نوال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800272311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2723/1

بوجنانة غادة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعدد االصوات وأقنعة الراوي في روایة أمیرة الجبل انجیب الكیالني 

+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، بوجنانة غادة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800270511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2705/1

بوحالسة مدیحة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دالالت المفارقة في شعر أحمد مطر نمادج مختارة 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بوحالسة مدیحة 
.مضغوط

800268611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2686/1

بوحلوفة جنات
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[نمودجا "للسنة االولى متوسط"توظیف العامیة في التعبیر الكتابي 

+ 21*30؛ . ص53-. 2019، ركز الجامعي میلةالم: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوحلوفة جنات/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800263011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2630/1
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بوبكري سلیمان
/ مذكرة معدة إستكماال لمتطلبات نیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التحلیل الصوتي لقصار السور في القرآن الكریم 

.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص48-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوبكري سلیمان
800226912ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2269/2

بوتریة صوریة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الطور االبتدائي انمودجا-الذكاء اللغوي وتطبیقاتھ النفسیة والبیداغوجیة لدى المتعلم 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بوتریة صوریة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800262711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2627/1

بوثلیجة نوال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[انمودجا -عائد الى قبري لزكیة عالل -إشكالیة الھویة في روایة 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوثلیجة نوال/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800272311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2723/1

بوجنانة غادة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعدد االصوات وأقنعة الراوي في روایة أمیرة الجبل انجیب الكیالني 

+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، بوجنانة غادة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800270511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2705/1

بوحالسة مدیحة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دالالت المفارقة في شعر أحمد مطر نمادج مختارة 

قرص + 21*30؛ . ص47-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، بوحالسة مدیحة 
.مضغوط

800268611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2686/1

بوحلوفة جنات
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[نمودجا "للسنة االولى متوسط"توظیف العامیة في التعبیر الكتابي 

+ 21*30؛ . ص53-. 2019، ركز الجامعي میلةالم: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوحلوفة جنات/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800263011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2630/1



147

بوخالفة ھاجر 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-مازن الوعر انمودجا- تفسیر الجملة الشرطیةفي اللسانیات العربیة 

؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، جر بوخالفة ھا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800262311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2623/1

بودراع أحالم 
] : نص مطبوع[-نةدراسة مقار- تعلیمیة القراءة في المرحلة االبتدائیة مرحلة ماقبل االصالح التربوي الجدید ومابعده

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بودراع أحالم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2019، میلة

800264311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2643/1

بودربالة الطیب
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لجبران مسعود -قراءة سیمیائیة في معجم الرائد-ة في المعاجم المدرسیة المتعالیات النصی

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، بودربالة الطیب/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89

800271211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2712/1

بورافة حسیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [الجملة العربیة انمودجا"أثر نظریة العامل في حوسبة اللغة العربیة 

21*30؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بورافة حسیبة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2661/1

بوزوران الحسین
] نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة بین المقاربة باالھداف والمقاربة بالكفاءات التعبیر الكتابي في التعلیم المتوسط انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوزوران الحسین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019، میلة

800266111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2624/1

بوزید صلیحة
] : نص مطبوع[اعاجیب الكون السبع انمودجا - قراءة في البنیة والمصطلح -لغة الخطاب العلمي بین الوصف والشرح 

المركز الجامعي : میلة -). شرفام(خذري نوري ، بوزید صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2019، میلة

800271911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2719/1
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بوخالفة ھاجر 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-مازن الوعر انمودجا- تفسیر الجملة الشرطیةفي اللسانیات العربیة 

؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، جر بوخالفة ھا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800262311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2623/1

بودراع أحالم 
] : نص مطبوع[-نةدراسة مقار- تعلیمیة القراءة في المرحلة االبتدائیة مرحلة ماقبل االصالح التربوي الجدید ومابعده

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بودراع أحالم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2019، میلة

800264311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2643/1

بودربالة الطیب
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لجبران مسعود -قراءة سیمیائیة في معجم الرائد-ة في المعاجم المدرسیة المتعالیات النصی

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، بودربالة الطیب/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89

800271211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2712/1

بورافة حسیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [الجملة العربیة انمودجا"أثر نظریة العامل في حوسبة اللغة العربیة 

21*30؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بورافة حسیبة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2661/1

بوزوران الحسین
] نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة بین المقاربة باالھداف والمقاربة بالكفاءات التعبیر الكتابي في التعلیم المتوسط انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوزوران الحسین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019، میلة

800266111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2624/1

بوزید صلیحة
] : نص مطبوع[اعاجیب الكون السبع انمودجا - قراءة في البنیة والمصطلح -لغة الخطاب العلمي بین الوصف والشرح 

المركز الجامعي : میلة -). شرفام(خذري نوري ، بوزید صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2019، میلة

800271911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2719/1
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بوخالفة ھاجر 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-مازن الوعر انمودجا- تفسیر الجملة الشرطیةفي اللسانیات العربیة 

؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، جر بوخالفة ھا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800262311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2623/1

بودراع أحالم 
] : نص مطبوع[-نةدراسة مقار- تعلیمیة القراءة في المرحلة االبتدائیة مرحلة ماقبل االصالح التربوي الجدید ومابعده

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بودراع أحالم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2019، میلة

800264311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2643/1

بودربالة الطیب
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لجبران مسعود -قراءة سیمیائیة في معجم الرائد-ة في المعاجم المدرسیة المتعالیات النصی

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، بودربالة الطیب/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89

800271211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2712/1

بورافة حسیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [الجملة العربیة انمودجا"أثر نظریة العامل في حوسبة اللغة العربیة 

21*30؛ . ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، بورافة حسیبة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2661/1

بوزوران الحسین
] نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة بین المقاربة باالھداف والمقاربة بالكفاءات التعبیر الكتابي في التعلیم المتوسط انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بوزوران الحسین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019، میلة

800266111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2624/1

بوزید صلیحة
] : نص مطبوع[اعاجیب الكون السبع انمودجا - قراءة في البنیة والمصطلح -لغة الخطاب العلمي بین الوصف والشرح 

المركز الجامعي : میلة -). شرفام(خذري نوري ، بوزید صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2019، میلة

800271911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2719/1
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بوسبتة نجمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " أین غاب القمر" بنیة الشخصیة والمكان في قصص 

+ 21*30؛ . ص87- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوسبتة نجمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800275811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2758/1

بوسلوب ھند
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة موضوعاتیة -توظیف االمثال والحكم في شعر الزھد أبو العتاھیة انمودجا 

. ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوسلوب ھند/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ 

800275311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2753/1

بوشلوش بشرى 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-انمودجا-شعریة الصمت في مسرحیة بین الجنة والجنون لعالوة كوسة 

؛ . ص210-. 2019، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوشلوش بشرى / اللغة واالدب العربي 
800268311.قرص مضغوط+ 21*30

ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2683/1

بوطاس شامة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[كتاب اللسانیات والبداغوجیا انمودجا "علي ایت اوشان"الفكر التربوي في كتابات 

؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، بوطاس شامة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800270211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2702/1

بوطواطو سعاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [المزھر في علوم اللغة"القضایا الداللیة عند السیوطي من خالل كتابھ 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوطواطو سعاد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800265311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2653/1

بوعبد هللا دالل 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ترجمة المصطلحات النحویة العربیة الى اللغة الفرنسیة عند بالشیر 

21*30؛ . ص91-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة-). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوعبد هللا دالل / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800275011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2750/1
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بوسبتة نجمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " أین غاب القمر" بنیة الشخصیة والمكان في قصص 

+ 21*30؛ . ص87- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوسبتة نجمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800275811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2758/1

بوسلوب ھند
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة موضوعاتیة -توظیف االمثال والحكم في شعر الزھد أبو العتاھیة انمودجا 

. ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوسلوب ھند/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ 

800275311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2753/1

بوشلوش بشرى 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-انمودجا-شعریة الصمت في مسرحیة بین الجنة والجنون لعالوة كوسة 

؛ . ص210-. 2019، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوشلوش بشرى / اللغة واالدب العربي 
800268311.قرص مضغوط+ 21*30

ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2683/1

بوطاس شامة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[كتاب اللسانیات والبداغوجیا انمودجا "علي ایت اوشان"الفكر التربوي في كتابات 

؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، بوطاس شامة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800270211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2702/1

بوطواطو سعاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [المزھر في علوم اللغة"القضایا الداللیة عند السیوطي من خالل كتابھ 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوطواطو سعاد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800265311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2653/1

بوعبد هللا دالل 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ترجمة المصطلحات النحویة العربیة الى اللغة الفرنسیة عند بالشیر 

21*30؛ . ص91-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة-). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوعبد هللا دالل / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800275011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2750/1
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بوسبتة نجمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " أین غاب القمر" بنیة الشخصیة والمكان في قصص 

+ 21*30؛ . ص87- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوسبتة نجمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800275811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2758/1

بوسلوب ھند
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة فنیة موضوعاتیة -توظیف االمثال والحكم في شعر الزھد أبو العتاھیة انمودجا 

. ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوسلوب ھند/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ 

800275311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2753/1

بوشلوش بشرى 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-انمودجا-شعریة الصمت في مسرحیة بین الجنة والجنون لعالوة كوسة 

؛ . ص210-. 2019، میلةالمركز الجامعي: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، بوشلوش بشرى / اللغة واالدب العربي 
800268311.قرص مضغوط+ 21*30

ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2683/1

بوطاس شامة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[كتاب اللسانیات والبداغوجیا انمودجا "علي ایت اوشان"الفكر التربوي في كتابات 

؛ . ص77-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، بوطاس شامة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800270211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2702/1

بوطواطو سعاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [المزھر في علوم اللغة"القضایا الداللیة عند السیوطي من خالل كتابھ 

+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوطواطو سعاد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800265311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2653/1

بوعبد هللا دالل 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ترجمة المصطلحات النحویة العربیة الى اللغة الفرنسیة عند بالشیر 

21*30؛ . ص91-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة-). مشرفا( بوشریط جوھرة، بوعبد هللا دالل / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800275011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2750/1
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بوعبد هللا فریال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التواصل اللغوي بین الطالب واالستاذ قسم اللغة واالدب العربي بالمركز الجامعي میلةانمودجا 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، بوعبد هللا فریال/ اللغة واالدب العربي شھادة الماستر في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-

800273711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2737/1

بوعتروس الزھرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : طبوعنص م[لعبد هللا خمار " ھموم الكاتب بوعالم" الشخوص في مسرحیة 

+ 21*30؛ . ص123-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بوعتروس الزھرة/ العربي 
.قرص مضغوط

800276411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2764/1

بوفاس حسناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة " عنین شكوللیالي بعض الظا"قصیدة المتنبي 
+ 21*30؛ . ص101-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بوفاس حسناء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2762/1

صفیةبوقصیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة في الشكل والمضامین-رحلة عبد الرحمان ابن خلدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص171-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزردة مریم، بوقصیبة صفیة/ العربي 
800274311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2743/1

بوقطوش امینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة االیقاعیة في دیوان اعتراف أخیر لناصر معماش 

قرص + 21*30؛ . ص131-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بوقطوش امینة/ 
.مضغوط

800275911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2759/1

بوقطوشة فرح 
مذكرة ] : نص مطبوع[المرحلة االبتدائیة انمودجا -صعوبات تعلیم اللغة العربیة في ظل شیوع العامیة في النراحل التعلیمیة 

، الجامعي میلةالمركز : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بوقطوشة فرح / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019
800268111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2681/1
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بوعبد هللا فریال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التواصل اللغوي بین الطالب واالستاذ قسم اللغة واالدب العربي بالمركز الجامعي میلةانمودجا 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، بوعبد هللا فریال/ اللغة واالدب العربي شھادة الماستر في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-

800273711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2737/1

بوعتروس الزھرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : طبوعنص م[لعبد هللا خمار " ھموم الكاتب بوعالم" الشخوص في مسرحیة 

+ 21*30؛ . ص123-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بوعتروس الزھرة/ العربي 
.قرص مضغوط

800276411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2764/1

بوفاس حسناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة " عنین شكوللیالي بعض الظا"قصیدة المتنبي 
+ 21*30؛ . ص101-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بوفاس حسناء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2762/1

صفیةبوقصیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة في الشكل والمضامین-رحلة عبد الرحمان ابن خلدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص171-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزردة مریم، بوقصیبة صفیة/ العربي 
800274311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2743/1

بوقطوش امینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة االیقاعیة في دیوان اعتراف أخیر لناصر معماش 

قرص + 21*30؛ . ص131-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بوقطوش امینة/ 
.مضغوط

800275911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2759/1

بوقطوشة فرح 
مذكرة ] : نص مطبوع[المرحلة االبتدائیة انمودجا -صعوبات تعلیم اللغة العربیة في ظل شیوع العامیة في النراحل التعلیمیة 

، الجامعي میلةالمركز : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بوقطوشة فرح / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019
800268111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2681/1
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بوعبد هللا فریال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التواصل اللغوي بین الطالب واالستاذ قسم اللغة واالدب العربي بالمركز الجامعي میلةانمودجا 

. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، بوعبد هللا فریال/ اللغة واالدب العربي شھادة الماستر في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-

800273711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2737/1

بوعتروس الزھرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : طبوعنص م[لعبد هللا خمار " ھموم الكاتب بوعالم" الشخوص في مسرحیة 

+ 21*30؛ . ص123-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بوعتروس الزھرة/ العربي 
.قرص مضغوط

800276411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2764/1

بوفاس حسناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة " عنین شكوللیالي بعض الظا"قصیدة المتنبي 
+ 21*30؛ . ص101-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بوفاس حسناء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2762/1

صفیةبوقصیبة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[- دراسة في الشكل والمضامین-رحلة عبد الرحمان ابن خلدون 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص171-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. بوزردة مریم، بوقصیبة صفیة/ العربي 
800274311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2743/1

بوقطوش امینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[البنیة االیقاعیة في دیوان اعتراف أخیر لناصر معماش 

قرص + 21*30؛ . ص131-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بوقطوش امینة/ 
.مضغوط

800275911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2759/1

بوقطوشة فرح 
مذكرة ] : نص مطبوع[المرحلة االبتدائیة انمودجا -صعوبات تعلیم اللغة العربیة في ظل شیوع العامیة في النراحل التعلیمیة 

، الجامعي میلةالمركز : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بوقطوشة فرح / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019
800268111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2681/1
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بوكریعة أسماء
] : نص مطبوع[انمودجا -بجامعة میلة -دراسة على قسم اللغة العربیة - طریقة التحضیر للمحاضرة لدى االستاد الجامعي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بوكریعة أسماء/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص118-. 2019، میلة

800264511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2645/1

بوكفوس امنة
نص [-أنمودجا-عي البیداغوجي إشكالیة ترجمة المصطلح القانوني من الفالنسیة الى العربیة نصوص التشریع الجام

: میلة -). مشرفا(بن الشریف محمد ھشام ، بوكفوس امنة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800264811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2648/1

بوكمایة بسمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [دراسة في المضامین واإلیقاع"موشحات أبي عبد هللا التلمساني

21*30؛ . ص102-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بوكمایة بسمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800277011ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -ماستر

800/2770/1

بوكمایة سعاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-نمادج من العصر العباسي- في البالغة العربیة القصیدة
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. الجیاللي جقال، بوكمایة سعاد/ العربي 
800267911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2679/1

بولدیاب حلیمة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المصطلح النحوي العربي بین الثبات والزوال 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، بولدیاب حلیمة 
800263911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2639/1

بولدیاب سمیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [مدخل البیان انمودجا"تعلیمیة البالغة في الطور الثانوي 

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بولدیاب سمیة/ العربي 
.مضغوط

800269311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2693/1
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بوكریعة أسماء
] : نص مطبوع[انمودجا -بجامعة میلة -دراسة على قسم اللغة العربیة - طریقة التحضیر للمحاضرة لدى االستاد الجامعي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بوكریعة أسماء/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص118-. 2019، میلة

800264511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2645/1

بوكفوس امنة
نص [-أنمودجا-عي البیداغوجي إشكالیة ترجمة المصطلح القانوني من الفالنسیة الى العربیة نصوص التشریع الجام

: میلة -). مشرفا(بن الشریف محمد ھشام ، بوكفوس امنة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800264811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2648/1

بوكمایة بسمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [دراسة في المضامین واإلیقاع"موشحات أبي عبد هللا التلمساني

21*30؛ . ص102-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بوكمایة بسمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800277011ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -ماستر

800/2770/1

بوكمایة سعاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-نمادج من العصر العباسي- في البالغة العربیة القصیدة
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. الجیاللي جقال، بوكمایة سعاد/ العربي 
800267911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2679/1

بولدیاب حلیمة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المصطلح النحوي العربي بین الثبات والزوال 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، بولدیاب حلیمة 
800263911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2639/1

بولدیاب سمیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [مدخل البیان انمودجا"تعلیمیة البالغة في الطور الثانوي 

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بولدیاب سمیة/ العربي 
.مضغوط

800269311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2693/1
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بوكریعة أسماء
] : نص مطبوع[انمودجا -بجامعة میلة -دراسة على قسم اللغة العربیة - طریقة التحضیر للمحاضرة لدى االستاد الجامعي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بوكریعة أسماء/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص118-. 2019، میلة

800264511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2645/1

بوكفوس امنة
نص [-أنمودجا-عي البیداغوجي إشكالیة ترجمة المصطلح القانوني من الفالنسیة الى العربیة نصوص التشریع الجام

: میلة -). مشرفا(بن الشریف محمد ھشام ، بوكفوس امنة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800264811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2648/1

بوكمایة بسمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع" [دراسة في المضامین واإلیقاع"موشحات أبي عبد هللا التلمساني

21*30؛ . ص102-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بوكمایة بسمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800277011ك .م.د.ر-. 2019:ل م د -ماستر

800/2770/1

بوكمایة سعاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-نمادج من العصر العباسي- في البالغة العربیة القصیدة
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. الجیاللي جقال، بوكمایة سعاد/ العربي 
800267911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2679/1

بولدیاب حلیمة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المصطلح النحوي العربي بین الثبات والزوال 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، بولدیاب حلیمة 
800263911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2639/1

بولدیاب سمیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [مدخل البیان انمودجا"تعلیمیة البالغة في الطور الثانوي 

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بولدیاب سمیة/ العربي 
.مضغوط

800269311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2693/1
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بولعراوي حمیدة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- تالمیذ السنة الثانیة متوسط انمودجا-الواجبات المنزلیة وأثرھا على التحصیل الدراسي 

لجامعي المركز ا: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، بولعراوي حمیدة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019، میلة

800270111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2701/1

بولقرون نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعزالدین میھوبي "ملصقات"التشكیل البصري في دیوان 

+ 21*30؛ . ص107-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بولقرون نور الھدى/ العربي 
.قرص مضغوط

800272411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2724/1

بومحروق كوثر 
أزمة الھویة بین بین سلطة الواقع والذاكرة التاریخیة قراءة في روایة كیف ترضع من الذئبة دون ان تعضك للكاتب عمارة 

). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، بومحروق كوثر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لخوص 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -

800275211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2752/1

بومسالت إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لھاجر قویدري " الرایس" التخییل التاریخي في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(خلیل سلیمة ، بومسالت إیمان/ 
800272011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2720/1

بومھدي بسمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة الصعوبات اللسانیة وعالجھا -الطفل في مرحلة انتقالھ بین الطفولة والتمدرس 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بومھدي بسمة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص116

800274511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2745/1

بومھدي نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-انمودجا-اراء ابن مالك النحویة من خالل كتاب شرح التسھیل المرفوعات 

؛ . ص74-. 2019، لجامعي میلةالمركز ا: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بومھدي نزیھة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800273011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2730/1
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بولعراوي حمیدة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- تالمیذ السنة الثانیة متوسط انمودجا-الواجبات المنزلیة وأثرھا على التحصیل الدراسي 

لجامعي المركز ا: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، بولعراوي حمیدة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019، میلة

800270111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2701/1

بولقرون نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعزالدین میھوبي "ملصقات"التشكیل البصري في دیوان 

+ 21*30؛ . ص107-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بولقرون نور الھدى/ العربي 
.قرص مضغوط

800272411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2724/1

بومحروق كوثر 
أزمة الھویة بین بین سلطة الواقع والذاكرة التاریخیة قراءة في روایة كیف ترضع من الذئبة دون ان تعضك للكاتب عمارة 

). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، بومحروق كوثر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لخوص 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -

800275211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2752/1

بومسالت إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لھاجر قویدري " الرایس" التخییل التاریخي في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(خلیل سلیمة ، بومسالت إیمان/ 
800272011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2720/1

بومھدي بسمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة الصعوبات اللسانیة وعالجھا -الطفل في مرحلة انتقالھ بین الطفولة والتمدرس 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بومھدي بسمة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص116

800274511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2745/1

بومھدي نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-انمودجا-اراء ابن مالك النحویة من خالل كتاب شرح التسھیل المرفوعات 

؛ . ص74-. 2019، لجامعي میلةالمركز ا: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بومھدي نزیھة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800273011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2730/1
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بولعراوي حمیدة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- تالمیذ السنة الثانیة متوسط انمودجا-الواجبات المنزلیة وأثرھا على التحصیل الدراسي 

لجامعي المركز ا: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، بولعراوي حمیدة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019، میلة

800270111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2701/1

بولقرون نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لعزالدین میھوبي "ملصقات"التشكیل البصري في دیوان 

+ 21*30؛ . ص107-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بولقرون نور الھدى/ العربي 
.قرص مضغوط

800272411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2724/1

بومحروق كوثر 
أزمة الھویة بین بین سلطة الواقع والذاكرة التاریخیة قراءة في روایة كیف ترضع من الذئبة دون ان تعضك للكاتب عمارة 

). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، بومحروق كوثر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لخوص 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019، ز الجامعي میلةالمرك: میلة -

800275211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2752/1

بومسالت إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لھاجر قویدري " الرایس" التخییل التاریخي في روایة

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(خلیل سلیمة ، بومسالت إیمان/ 
800272011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2720/1

بومھدي بسمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة الصعوبات اللسانیة وعالجھا -الطفل في مرحلة انتقالھ بین الطفولة والتمدرس 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بومھدي بسمة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص116

800274511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2745/1

بومھدي نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-انمودجا-اراء ابن مالك النحویة من خالل كتاب شرح التسھیل المرفوعات 

؛ . ص74-. 2019، لجامعي میلةالمركز ا: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بومھدي نزیھة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800273011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2730/1
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بوناموس سلمى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[انمودجا -التقویم وأثره في العملیة التعلیمیة الطور الثاني منالتعلیم االبتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. ناموس سلمىبو/ اللغة واالدب العربي 
800264111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2641/1

بیطاط آمنة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لسعود السنعوسي دراسة بنیویة تطكوینیة " ساق البامبو" روایة 

+ 21*30؛ . ص166-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بیطاط آمنة / عربي واالدب ال
.قرص مضغوط

800261111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2611/1

بیوض صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التعایش اللغوي بین العربیة واالمازیغیة من خالل الجھود اللغویة لصالح بلعید 

؛ . ص114-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بیوض صبرینة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800267811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2678/1

تباني إلھام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- مدونة مازن الوعر انمودجا-التراكیب االساسیة بین التفسیر اللساني والنحو العربي التراثي 

-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، تباني إلھام/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93

800269411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2694/1

تروش منال 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة أولى ثانوي انمودجا-طرائق تدریس النحو وألیات تیسیره في ضوء المقاربة بالكفاءات

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(الخثیر داودي ، تروش منال / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800271011ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -ماستر

800/2710/1

تیموالح بثینة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " بلقیس"حركیة الزمن في روایة 

.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص65- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، تیموالح بثینة
800275711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2757/1
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بوناموس سلمى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[انمودجا -التقویم وأثره في العملیة التعلیمیة الطور الثاني منالتعلیم االبتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. ناموس سلمىبو/ اللغة واالدب العربي 
800264111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2641/1

بیطاط آمنة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لسعود السنعوسي دراسة بنیویة تطكوینیة " ساق البامبو" روایة 

+ 21*30؛ . ص166-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بیطاط آمنة / عربي واالدب ال
.قرص مضغوط

800261111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2611/1

بیوض صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التعایش اللغوي بین العربیة واالمازیغیة من خالل الجھود اللغویة لصالح بلعید 

؛ . ص114-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بیوض صبرینة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800267811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2678/1

تباني إلھام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- مدونة مازن الوعر انمودجا-التراكیب االساسیة بین التفسیر اللساني والنحو العربي التراثي 

-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، تباني إلھام/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93

800269411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2694/1

تروش منال 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة أولى ثانوي انمودجا-طرائق تدریس النحو وألیات تیسیره في ضوء المقاربة بالكفاءات

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(الخثیر داودي ، تروش منال / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800271011ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -ماستر

800/2710/1

تیموالح بثینة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " بلقیس"حركیة الزمن في روایة 

.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص65- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، تیموالح بثینة
800275711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2757/1
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بوناموس سلمى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[انمودجا -التقویم وأثره في العملیة التعلیمیة الطور الثاني منالتعلیم االبتدائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. ناموس سلمىبو/ اللغة واالدب العربي 
800264111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2641/1

بیطاط آمنة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لسعود السنعوسي دراسة بنیویة تطكوینیة " ساق البامبو" روایة 

+ 21*30؛ . ص166-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بیطاط آمنة / عربي واالدب ال
.قرص مضغوط

800261111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2611/1

بیوض صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التعایش اللغوي بین العربیة واالمازیغیة من خالل الجھود اللغویة لصالح بلعید 

؛ . ص114-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بیوض صبرینة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800267811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2678/1

تباني إلھام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- مدونة مازن الوعر انمودجا-التراكیب االساسیة بین التفسیر اللساني والنحو العربي التراثي 

-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، تباني إلھام/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93

800269411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2694/1

تروش منال 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة أولى ثانوي انمودجا-طرائق تدریس النحو وألیات تیسیره في ضوء المقاربة بالكفاءات

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(الخثیر داودي ، تروش منال / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800271011ك .م.د.ر-. 2019: م د ل -ماستر

800/2710/1

تیموالح بثینة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لعالوة كوسة " بلقیس"حركیة الزمن في روایة 

.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص65- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، تیموالح بثینة
800275711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2757/1
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جحیش جازیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألسامة لؤي " عجوز في مقتبل العمر "بنیة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص117- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، جحیش جازیة / العربي 
.مضغوط

800266811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2668/1

جمیلة خالد
جمیلة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إلبن المقفع " في رسالة الصحابة"الحجاج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، خالد
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2768/1

جنحي أمینة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دراسة اسلوبیة -ة امراة منخیبة لزكیة عالل رسال

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، جنحي أمینة 
800276811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2633/1

حداد أحالم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دراسة داللیة مقارنة -داللة ألفاظ الحرب بین معجمي الوسیط والمعاصر 

+ 21*30؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، حداد أحالم / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800262511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2625/1

حقیب بشرى 
] : نص مطبوع[أثر الصورة البیانیة في تنمیة الملكة التبلیغیة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي شعبة اداب وفلسفة انمودجا 

، ركز الجامعي میلةالم: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، حقیب بشرى / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2019
800271311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2713/1

حمادة سلمى
] : نص مطبوع[السنة االولى من التعلیم الثانوي انمودجا -بناء وضعیة االنطالق ودورھا في تعلیمیة مادة اللغة العربیة 

المركز الجامعي : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، حمادة سلمى/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2019، میلة

800274811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2748/1

153

جحیش جازیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألسامة لؤي " عجوز في مقتبل العمر "بنیة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص117- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، جحیش جازیة / العربي 
.مضغوط

800266811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2668/1

جمیلة خالد
جمیلة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إلبن المقفع " في رسالة الصحابة"الحجاج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، خالد
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2768/1

جنحي أمینة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دراسة اسلوبیة -ة امراة منخیبة لزكیة عالل رسال

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، جنحي أمینة 
800276811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2633/1

حداد أحالم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دراسة داللیة مقارنة -داللة ألفاظ الحرب بین معجمي الوسیط والمعاصر 

+ 21*30؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، حداد أحالم / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800262511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2625/1

حقیب بشرى 
] : نص مطبوع[أثر الصورة البیانیة في تنمیة الملكة التبلیغیة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي شعبة اداب وفلسفة انمودجا 

، ركز الجامعي میلةالم: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، حقیب بشرى / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2019
800271311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2713/1

حمادة سلمى
] : نص مطبوع[السنة االولى من التعلیم الثانوي انمودجا -بناء وضعیة االنطالق ودورھا في تعلیمیة مادة اللغة العربیة 

المركز الجامعي : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، حمادة سلمى/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2019، میلة

800274811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2748/1
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جحیش جازیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ألسامة لؤي " عجوز في مقتبل العمر "بنیة السرد في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص117- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، جحیش جازیة / العربي 
.مضغوط

800266811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2668/1

جمیلة خالد
جمیلة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إلبن المقفع " في رسالة الصحابة"الحجاج 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، خالد
ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2768/1

جنحي أمینة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دراسة اسلوبیة -ة امراة منخیبة لزكیة عالل رسال

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بوفاس عبد الحمید، جنحي أمینة 
800276811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2633/1

حداد أحالم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دراسة داللیة مقارنة -داللة ألفاظ الحرب بین معجمي الوسیط والمعاصر 

+ 21*30؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، حداد أحالم / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800262511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2625/1

حقیب بشرى 
] : نص مطبوع[أثر الصورة البیانیة في تنمیة الملكة التبلیغیة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي شعبة اداب وفلسفة انمودجا 

، ركز الجامعي میلةالم: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، حقیب بشرى / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146-. 2019
800271311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2713/1

حمادة سلمى
] : نص مطبوع[السنة االولى من التعلیم الثانوي انمودجا -بناء وضعیة االنطالق ودورھا في تعلیمیة مادة اللغة العربیة 

المركز الجامعي : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، حمادة سلمى/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2019، میلة

800274811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2748/1
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حمزاوي خولة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقصدیة الخطاب في روایة ھالبیل لسمیر قسیمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، حمزاوي خولة 
800261311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2613/1

حمیمد مفیدة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [دراسة أسلوبیة"دیوان تعرجات خلف خطى الشمس

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حمیمد مفیدة
800276511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2765/1

خیاط اسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش "ویلفظني البحر " شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، خیاط اسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30
800274611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سترما

800/2746/1

درموشي أمیرة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-انمودجا-طریقة حل المشكالت وأثرھا في االكتساب اللغوي السنة الثالثة ثانوي 

-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، درموشي أمیرة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800265211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2652/1

درموشي لیندة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[طریقة التقویم في مادة اللغة العربیة نشاط القراءة أقسام السنة االولى متوسط أنمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، درموشي لیندة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص134

800266411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2664/1

دعاس بشرى 
یم لقان ابراھ، دعاس بشرى ] / نص مطبوع[-دراسة في المضامین والخصائص -ملحمة الكمیت بن زید االسدي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(
800275411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2754/1
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حمزاوي خولة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقصدیة الخطاب في روایة ھالبیل لسمیر قسیمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، حمزاوي خولة 
800261311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2613/1

حمیمد مفیدة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [دراسة أسلوبیة"دیوان تعرجات خلف خطى الشمس

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حمیمد مفیدة
800276511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2765/1

خیاط اسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش "ویلفظني البحر " شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، خیاط اسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30
800274611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سترما

800/2746/1

درموشي أمیرة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-انمودجا-طریقة حل المشكالت وأثرھا في االكتساب اللغوي السنة الثالثة ثانوي 

-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، درموشي أمیرة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800265211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2652/1

درموشي لیندة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[طریقة التقویم في مادة اللغة العربیة نشاط القراءة أقسام السنة االولى متوسط أنمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، درموشي لیندة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص134

800266411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2664/1

دعاس بشرى 
یم لقان ابراھ، دعاس بشرى ] / نص مطبوع[-دراسة في المضامین والخصائص -ملحمة الكمیت بن زید االسدي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(
800275411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2754/1
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حمزاوي خولة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقصدیة الخطاب في روایة ھالبیل لسمیر قسیمي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، حمزاوي خولة 
800261311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2613/1

حمیمد مفیدة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [دراسة أسلوبیة"دیوان تعرجات خلف خطى الشمس

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حمیمد مفیدة
800276511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2765/1

خیاط اسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لفاطمة قیدوش "ویلفظني البحر " شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص88-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، خیاط اسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30
800274611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -سترما

800/2746/1

درموشي أمیرة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-انمودجا-طریقة حل المشكالت وأثرھا في االكتساب اللغوي السنة الثالثة ثانوي 

-. 2019، امعي میلةالمركز الج: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، درموشي أمیرة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800265211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2652/1

درموشي لیندة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[طریقة التقویم في مادة اللغة العربیة نشاط القراءة أقسام السنة االولى متوسط أنمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، درموشي لیندة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص134

800266411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2664/1

دعاس بشرى 
یم لقان ابراھ، دعاس بشرى ] / نص مطبوع[-دراسة في المضامین والخصائص -ملحمة الكمیت بن زید االسدي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(
800275411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2754/1
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دعاس ربیعة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لفیصل األحمر " ساعة حرب ساعة حب "التجریب السردي في روایة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، دعاس ربیعة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2767/1

دھیمي إكرام 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إسھامات عبد الرحمن الحاج صالح في حقل التعلیمیة 

قرص + 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، دھیمي إكرام 
.مضغوط

800272611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2726/1

دوخان سماح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لتمیم البرغوتي " في القدس "الداللة المعجمیة وظاللھا قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، دوخان سماح/ العربي 
.مضغوط

800261011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2610/1

دوزة إیمان 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-عرائس الماریونیت إللھام مزیود-شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، دوزة إیمان / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800268411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2684/1

ریغي منى 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [ابن رشیق القیرواني"االعتدال والمجون في شعر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، ریغي منى 
800276111ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-ماستر

800/2761/1

زرماني خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوفیة من مسعود " دوار العتمة"العتبات النصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، زرماني خولة/ العربي 
.مضغوط

800275611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2756/1
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دعاس ربیعة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لفیصل األحمر " ساعة حرب ساعة حب "التجریب السردي في روایة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، دعاس ربیعة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2767/1

دھیمي إكرام 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إسھامات عبد الرحمن الحاج صالح في حقل التعلیمیة 

قرص + 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، دھیمي إكرام 
.مضغوط

800272611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2726/1

دوخان سماح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لتمیم البرغوتي " في القدس "الداللة المعجمیة وظاللھا قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، دوخان سماح/ العربي 
.مضغوط

800261011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2610/1

دوزة إیمان 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-عرائس الماریونیت إللھام مزیود-شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، دوزة إیمان / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800268411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2684/1

ریغي منى 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [ابن رشیق القیرواني"االعتدال والمجون في شعر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، ریغي منى 
800276111ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-ماستر

800/2761/1

زرماني خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوفیة من مسعود " دوار العتمة"العتبات النصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، زرماني خولة/ العربي 
.مضغوط

800275611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2756/1
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دعاس ربیعة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لفیصل األحمر " ساعة حرب ساعة حب "التجریب السردي في روایة 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، دعاس ربیعة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2767/1

دھیمي إكرام 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[إسھامات عبد الرحمن الحاج صالح في حقل التعلیمیة 

قرص + 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، دھیمي إكرام 
.مضغوط

800272611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2726/1

دوخان سماح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لتمیم البرغوتي " في القدس "الداللة المعجمیة وظاللھا قصیدة 

قرص + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، دوخان سماح/ العربي 
.مضغوط

800261011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2610/1

دوزة إیمان 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-عرائس الماریونیت إللھام مزیود-شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، دوزة إیمان / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800268411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2684/1

ریغي منى 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع" [ابن رشیق القیرواني"االعتدال والمجون في شعر 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، ریغي منى 
800276111ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-ماستر

800/2761/1

زرماني خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لوفیة من مسعود " دوار العتمة"العتبات النصیة في روایة 

قرص + 21*30؛ . ص62- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومالي حنان ، زرماني خولة/ العربي 
.مضغوط

800275611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2756/1
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زغلیط عادل
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا- تعلیمیة النص التواصلي للسنة الثانیة ثانوي أدب وفلسفة 

. ص95-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، زغلیط عادل/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800265111ك .م.د.ر-.2019: ل م د -ماستر

800/2651/1

زلة كمال
مذكرة ] : نص مطبوع[السنة الثانیة متوسط انمودجا -تعلیمیة التعبیر الشفھي فھم المنطوق وإنتاجھ في مناھج الجیل الثاني 

- . 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، زلة كمال/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800268911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2689/1

زینب بریبر
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات البحث الداللي في الصناعة المعجمیة المعجم العربي االساسي انمودجا 

21*30؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد، زینب بریبر/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800262611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2626/1

سعودي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [أبووھب بھلول بن عمرو بن المغیرة نمودجا"عقالء المجانین في االدب العربي القدیم 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، سعودي خدیجة/ في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91

800273911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2739/1

سعیود حسناء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اني إبتدائي عالج ضعف المھارات القرانیة والكتابیة لدى المتعلم القسمان االول والث

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، سعیود حسناء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص126

800267411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2674/1

سماللة جمیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [دراسة في البنیة والوظیفة"ت الحریرياأللغاز في مقاما

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، سماللة جمیلة/ العربي 
.مضغوط

800276311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2763/1
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زغلیط عادل
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا- تعلیمیة النص التواصلي للسنة الثانیة ثانوي أدب وفلسفة 

. ص95-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، زغلیط عادل/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800265111ك .م.د.ر-.2019: ل م د -ماستر

800/2651/1

زلة كمال
مذكرة ] : نص مطبوع[السنة الثانیة متوسط انمودجا -تعلیمیة التعبیر الشفھي فھم المنطوق وإنتاجھ في مناھج الجیل الثاني 

- . 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، زلة كمال/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800268911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2689/1

زینب بریبر
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات البحث الداللي في الصناعة المعجمیة المعجم العربي االساسي انمودجا 

21*30؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد، زینب بریبر/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800262611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2626/1

سعودي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [أبووھب بھلول بن عمرو بن المغیرة نمودجا"عقالء المجانین في االدب العربي القدیم 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، سعودي خدیجة/ في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91

800273911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2739/1

سعیود حسناء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اني إبتدائي عالج ضعف المھارات القرانیة والكتابیة لدى المتعلم القسمان االول والث

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، سعیود حسناء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص126

800267411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2674/1

سماللة جمیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [دراسة في البنیة والوظیفة"ت الحریرياأللغاز في مقاما

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، سماللة جمیلة/ العربي 
.مضغوط

800276311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2763/1
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زغلیط عادل
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-انمودجا- تعلیمیة النص التواصلي للسنة الثانیة ثانوي أدب وفلسفة 

. ص95-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، زغلیط عادل/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800265111ك .م.د.ر-.2019: ل م د -ماستر

800/2651/1

زلة كمال
مذكرة ] : نص مطبوع[السنة الثانیة متوسط انمودجا -تعلیمیة التعبیر الشفھي فھم المنطوق وإنتاجھ في مناھج الجیل الثاني 

- . 2019، ةالمركز الجامعي میل: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، زلة كمال/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81

800268911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2689/1

زینب بریبر
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات البحث الداللي في الصناعة المعجمیة المعجم العربي االساسي انمودجا 

21*30؛ . ص84-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد، زینب بریبر/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800262611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2626/1

سعودي خدیجة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [أبووھب بھلول بن عمرو بن المغیرة نمودجا"عقالء المجانین في االدب العربي القدیم 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، سعودي خدیجة/ في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91

800273911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2739/1

سعیود حسناء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[اني إبتدائي عالج ضعف المھارات القرانیة والكتابیة لدى المتعلم القسمان االول والث

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، سعیود حسناء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص126

800267411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2674/1

سماللة جمیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع" [دراسة في البنیة والوظیفة"ت الحریرياأللغاز في مقاما

قرص + 21*30؛ . ص105-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(عروس بشیر، سماللة جمیلة/ العربي 
.مضغوط

800276311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2763/1
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آمالشتوان 
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي -التعبیر الشفھي بین مناھج الجیل االول والجیل الثاني 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، شتوان آمال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2019، میلة

800267211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2672/1

شریر أحالم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مظاھر أصالة الخطاب اللساني عند عبد الرحمان الحاج صالح 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، شریر أحالم / العربي 
.مضغوط

800269611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2696/1

صایفي أمینة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[من قتل أسعد المروري للحبیب السائح "فنیات االدب البولیسي في روایة 

21*30؛ . ص146-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، صایفي أمینة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800268711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2687/1

صفصافة آمنة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المقامة المرویة للحریري دراسة في حقول الداللة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، صفصافة آمنة 
800267511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2675/1

صید أمین 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة مقارنة-أسلوب الحوار والجدال في القران الكریم 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، صید أمین / واالدب العربي 
.مضغوط

800273511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2735/1

طیبي إبتسام 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لمعمر حجیج " معزوفات العبور "سیمیائیة العتبات النصیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى، طیبي إبتسام / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800272111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2721/1
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آمالشتوان 
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي -التعبیر الشفھي بین مناھج الجیل االول والجیل الثاني 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، شتوان آمال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2019، میلة

800267211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2672/1

شریر أحالم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مظاھر أصالة الخطاب اللساني عند عبد الرحمان الحاج صالح 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، شریر أحالم / العربي 
.مضغوط

800269611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2696/1

صایفي أمینة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[من قتل أسعد المروري للحبیب السائح "فنیات االدب البولیسي في روایة 

21*30؛ . ص146-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، صایفي أمینة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800268711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2687/1

صفصافة آمنة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المقامة المرویة للحریري دراسة في حقول الداللة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، صفصافة آمنة 
800267511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2675/1

صید أمین 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة مقارنة-أسلوب الحوار والجدال في القران الكریم 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، صید أمین / واالدب العربي 
.مضغوط

800273511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2735/1

طیبي إبتسام 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لمعمر حجیج " معزوفات العبور "سیمیائیة العتبات النصیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى، طیبي إبتسام / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800272111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2721/1
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آمالشتوان 
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي -التعبیر الشفھي بین مناھج الجیل االول والجیل الثاني 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، شتوان آمال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2019، میلة

800267211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2672/1

شریر أحالم 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مظاھر أصالة الخطاب اللساني عند عبد الرحمان الحاج صالح 

قرص + 21*30؛ . ص98-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، شریر أحالم / العربي 
.مضغوط

800269611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2696/1

صایفي أمینة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[من قتل أسعد المروري للحبیب السائح "فنیات االدب البولیسي في روایة 

21*30؛ . ص146-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(خلیل سلیمة ، صایفي أمینة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800268711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2687/1

صفصافة آمنة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[المقامة المرویة للحریري دراسة في حقول الداللة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، صفصافة آمنة 
800267511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2675/1

صید أمین 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة بالغیة مقارنة-أسلوب الحوار والجدال في القران الكریم 

قرص + 21*30؛ . ص64-. 2019، ي میلةالمركز الجامع: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، صید أمین / واالدب العربي 
.مضغوط

800273511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2735/1

طیبي إبتسام 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لمعمر حجیج " معزوفات العبور "سیمیائیة العتبات النصیة في روایة 

+ 21*30؛ . ص72-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى، طیبي إبتسام / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800272111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2721/1
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عبدیش سارة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- انمودجا-المادة المعجمیة بین المقررات المدرسیة والقاموس المدرسي للسنة الرابعة متوسط 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، عبدیش سارة/ ماستر في اللغة واالدب العربي شھادة ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

800271511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2715/1

عتروز بسمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[روایة التراس لكمال قرور انمودجا -التفاعل بین الروایة الجزائریة والتراث الشعبي 

؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، عتروز بسمة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800272811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2728/1

عتروز حنان 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[وظیفة الصورة في الصناعة المعجمیة معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة انمودجا 

؛ . ص94-.2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، عتروز حنان / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800270311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2703/1

عرعار سلسبیل
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة - انمودجا-أدب جریدة االقدام شعر قدور بن محي الدین الحلوي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریمطبیش عبد ال، عرعار سلسبیل/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98

800261611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2616/1

عزوز خولة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الثنائیات الضدیة في شعر ابي الفراس الحمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، ة عزوز خول
800274111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2741/1

عزیزي نبیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة -نظریة االفعال الكالمیة في روایة أرواح تبكي للكاتب أحمد حمادي 

. ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، عزیزي نبیلة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800271611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2716/1
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عبدیش سارة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- انمودجا-المادة المعجمیة بین المقررات المدرسیة والقاموس المدرسي للسنة الرابعة متوسط 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، عبدیش سارة/ ماستر في اللغة واالدب العربي شھادة ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

800271511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2715/1

عتروز بسمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[روایة التراس لكمال قرور انمودجا -التفاعل بین الروایة الجزائریة والتراث الشعبي 

؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، عتروز بسمة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800272811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2728/1

عتروز حنان 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[وظیفة الصورة في الصناعة المعجمیة معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة انمودجا 

؛ . ص94-.2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، عتروز حنان / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800270311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2703/1

عرعار سلسبیل
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة - انمودجا-أدب جریدة االقدام شعر قدور بن محي الدین الحلوي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریمطبیش عبد ال، عرعار سلسبیل/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98

800261611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2616/1

عزوز خولة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الثنائیات الضدیة في شعر ابي الفراس الحمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، ة عزوز خول
800274111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2741/1

عزیزي نبیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة -نظریة االفعال الكالمیة في روایة أرواح تبكي للكاتب أحمد حمادي 

. ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، عزیزي نبیلة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800271611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2716/1
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عبدیش سارة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[- انمودجا-المادة المعجمیة بین المقررات المدرسیة والقاموس المدرسي للسنة الرابعة متوسط 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، عبدیش سارة/ ماستر في اللغة واالدب العربي شھادة ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

800271511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2715/1

عتروز بسمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[روایة التراس لكمال قرور انمودجا -التفاعل بین الروایة الجزائریة والتراث الشعبي 

؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، عتروز بسمة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800272811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2728/1

عتروز حنان 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[وظیفة الصورة في الصناعة المعجمیة معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة انمودجا 

؛ . ص94-.2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، عتروز حنان / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800270311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2703/1

عرعار سلسبیل
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة - انمودجا-أدب جریدة االقدام شعر قدور بن محي الدین الحلوي 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كریمطبیش عبد ال، عرعار سلسبیل/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98

800261611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2616/1

عزوز خولة 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الثنائیات الضدیة في شعر ابي الفراس الحمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، ة عزوز خول
800274111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2741/1

عزیزي نبیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة تداولیة -نظریة االفعال الكالمیة في روایة أرواح تبكي للكاتب أحمد حمادي 

. ص132-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، عزیزي نبیلة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800271611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2716/1
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عشبي نسیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[محمد شارف دراسة تداولیة " غربت شمس الظالل"مستویات اللغة في روایة 
21*30؛ . ص74-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، عشبي نسیمة/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 
800262911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2629/1

عصمان بشرى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الدرس النحوي عند فاضل السامرائي من خالل كتابھ معاني النحو 

؛ . ص115-. 2019، جامعي میلةالمركز ال: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، عصمان بشرى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800265511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2655/1

علیوش خدیجة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أثر اللسانیات التطبیقیة في تعلیمیة النصوص السنة الثالثة ثانوي شعبة اداب وفلسفة انمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، علیوش خدیجة/ ربي شھادة الماستر في اللغة واالدب الع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74

800260811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2608/1

عمراوي ریمة 
نص [-انمودجا-متوسط االسلوب القصصي في القران وتطبیقاتھ التربویة في تدریس التربیة االسالمیة السنة الثالثة 

: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، عمراوي ریمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة

800261711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2617/1

غراز عقیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االستماع في االنتاج الكتابي في المدرسة االبتدائیة السنة الخامسة انمودجا أثر 

؛ . ص104-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، غراز عقیلة/ في اللغة واالدب العربي 
30*21.

800263111ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2631/1

فرني رانیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[التمثیل اللغوي للبنیة االجتماعیةنماظج مختارة من مقامات الھمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص157-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. فرني رانیة/ واالدب العربي 
800268211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2682/1
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عشبي نسیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[محمد شارف دراسة تداولیة " غربت شمس الظالل"مستویات اللغة في روایة 
21*30؛ . ص74-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، عشبي نسیمة/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 
800262911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2629/1

عصمان بشرى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الدرس النحوي عند فاضل السامرائي من خالل كتابھ معاني النحو 

؛ . ص115-. 2019، جامعي میلةالمركز ال: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، عصمان بشرى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800265511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2655/1

علیوش خدیجة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أثر اللسانیات التطبیقیة في تعلیمیة النصوص السنة الثالثة ثانوي شعبة اداب وفلسفة انمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، علیوش خدیجة/ ربي شھادة الماستر في اللغة واالدب الع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74

800260811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2608/1

عمراوي ریمة 
نص [-انمودجا-متوسط االسلوب القصصي في القران وتطبیقاتھ التربویة في تدریس التربیة االسالمیة السنة الثالثة 

: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، عمراوي ریمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة

800261711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2617/1

غراز عقیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االستماع في االنتاج الكتابي في المدرسة االبتدائیة السنة الخامسة انمودجا أثر 

؛ . ص104-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، غراز عقیلة/ في اللغة واالدب العربي 
30*21.

800263111ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2631/1

فرني رانیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[التمثیل اللغوي للبنیة االجتماعیةنماظج مختارة من مقامات الھمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص157-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. فرني رانیة/ واالدب العربي 
800268211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2682/1
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عشبي نسیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[محمد شارف دراسة تداولیة " غربت شمس الظالل"مستویات اللغة في روایة 
21*30؛ . ص74-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، عشبي نسیمة/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 
800262911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2629/1

عصمان بشرى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الدرس النحوي عند فاضل السامرائي من خالل كتابھ معاني النحو 

؛ . ص115-. 2019، جامعي میلةالمركز ال: میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، عصمان بشرى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800265511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2655/1

علیوش خدیجة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أثر اللسانیات التطبیقیة في تعلیمیة النصوص السنة الثالثة ثانوي شعبة اداب وفلسفة انمودجا 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، علیوش خدیجة/ ربي شھادة الماستر في اللغة واالدب الع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74

800260811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2608/1

عمراوي ریمة 
نص [-انمودجا-متوسط االسلوب القصصي في القران وتطبیقاتھ التربویة في تدریس التربیة االسالمیة السنة الثالثة 

: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، عمراوي ریمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة

800261711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2617/1

غراز عقیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االستماع في االنتاج الكتابي في المدرسة االبتدائیة السنة الخامسة انمودجا أثر 

؛ . ص104-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، غراز عقیلة/ في اللغة واالدب العربي 
30*21.

800263111ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2631/1

فرني رانیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[التمثیل اللغوي للبنیة االجتماعیةنماظج مختارة من مقامات الھمداني 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص157-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -. فرني رانیة/ واالدب العربي 
800268211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2682/1
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فغرور فاطمة 
-من معجم لسان العرب إلبن منظور ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ألحمد مختار عمر " حق "التطور الداللي لكلمة 

). شرفام(عبید جمیلة ، فغرور فاطمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- دراسة مقارنة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -

800271811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2718/1

فقراوي عائدة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمد بن طبة "صلوات في زمن اإلحتراق"شعریة المتغیلر األسلوبي في دیوان 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، فقراوي عائدة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص137

800277111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2771/1

فلوط فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ھائیة عبید هللا بن قیس الرقیات انمودجا " صورة المرأة في الشعر السیاسي 

21*30؛ . ص102-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، فلوط فطیمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2667/1

فلیح مروة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- الجیل الثاني -مھارة القراءة واھم معاییر التقویم في كتاب القراءة للسنة الثانیة إبتدائي 

. ص116-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، فلیح مروة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800271711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2717/1

فلیفلة نجوى
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[التصوف في شعر عائشة الباعونیة قراءة جمالیة 

.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص94- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، فلیفلة نجوى
800267111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2671/1

قاسة بغدوش امیرة
وصفھا وتصنیفھا وتقویمھا السنة الخامسة ابتدائي نمودجا -التطبیقات اللغویة في كتاب اللغة العربیة في مرحلة االبتدائیة 

المركز : میلة - . بوزردة مریم، ة بغدوش امیرةقاس/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، الجامعي میلة

800261211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2612/1
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فغرور فاطمة 
-من معجم لسان العرب إلبن منظور ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ألحمد مختار عمر " حق "التطور الداللي لكلمة 

). شرفام(عبید جمیلة ، فغرور فاطمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- دراسة مقارنة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -

800271811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2718/1

فقراوي عائدة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمد بن طبة "صلوات في زمن اإلحتراق"شعریة المتغیلر األسلوبي في دیوان 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، فقراوي عائدة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص137

800277111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2771/1

فلوط فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ھائیة عبید هللا بن قیس الرقیات انمودجا " صورة المرأة في الشعر السیاسي 

21*30؛ . ص102-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، فلوط فطیمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2667/1

فلیح مروة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- الجیل الثاني -مھارة القراءة واھم معاییر التقویم في كتاب القراءة للسنة الثانیة إبتدائي 

. ص116-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، فلیح مروة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800271711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2717/1

فلیفلة نجوى
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[التصوف في شعر عائشة الباعونیة قراءة جمالیة 

.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص94- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، فلیفلة نجوى
800267111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2671/1

قاسة بغدوش امیرة
وصفھا وتصنیفھا وتقویمھا السنة الخامسة ابتدائي نمودجا -التطبیقات اللغویة في كتاب اللغة العربیة في مرحلة االبتدائیة 

المركز : میلة - . بوزردة مریم، ة بغدوش امیرةقاس/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، الجامعي میلة

800261211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2612/1
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فغرور فاطمة 
-من معجم لسان العرب إلبن منظور ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ألحمد مختار عمر " حق "التطور الداللي لكلمة 

). شرفام(عبید جمیلة ، فغرور فاطمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- دراسة مقارنة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص56-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -

800271811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2718/1

فقراوي عائدة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمد بن طبة "صلوات في زمن اإلحتراق"شعریة المتغیلر األسلوبي في دیوان 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، فقراوي عائدة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص137

800277111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2771/1

فلوط فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ھائیة عبید هللا بن قیس الرقیات انمودجا " صورة المرأة في الشعر السیاسي 

21*30؛ . ص102-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(زیناي طارق، فلوط فطیمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800266711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2667/1

فلیح مروة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- الجیل الثاني -مھارة القراءة واھم معاییر التقویم في كتاب القراءة للسنة الثانیة إبتدائي 

. ص116-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، فلیح مروة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800271711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2717/1

فلیفلة نجوى
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[التصوف في شعر عائشة الباعونیة قراءة جمالیة 

.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص94- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، فلیفلة نجوى
800267111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2671/1

قاسة بغدوش امیرة
وصفھا وتصنیفھا وتقویمھا السنة الخامسة ابتدائي نمودجا -التطبیقات اللغویة في كتاب اللغة العربیة في مرحلة االبتدائیة 

المركز : میلة - . بوزردة مریم، ة بغدوش امیرةقاس/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، الجامعي میلة

800261211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2612/1
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قاسم سامیة 
/ العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب] : نص مطبوع" [عمر بن عبد العزیز"عناصر االقناع في وصایا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، قاسم سامیة 
800270911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2709/1

قبلة مدیحة
، قبلة مدیحة/ االدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة و] : نص مطبوع[األنساق المضمرة في مقامات السیوطي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة 
800274011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2740/1

قردوح أحالم
لنیل شھادة الماستر في اللغة مذكرة] : نص مطبوع[-انمودجا-القضایا الداللیة في مصنف الكتاب لسیبویھ الجزء االول 

+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، قردوح أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800264211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2642/1

قرواز كنزة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ب دراسة أسلوبیة القیم المتضمنة في القصیدة الزینبیة لعلي بن أبي طال

+ 21*23؛ . ص123-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، قرواز كنزة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2769/1

قروج رامي
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[التراكیب اللغویة عند مازن الوعد الجملة الفعلیة انمودجا 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، قروج رامي/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800265011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2650/1

قصیر ریاض
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[معاني الحروف الثنائیة عند فاضل صالح السامرائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ 100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، قصیر ریاض
800262111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2621/1
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قاسم سامیة 
/ العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب] : نص مطبوع" [عمر بن عبد العزیز"عناصر االقناع في وصایا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، قاسم سامیة 
800270911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2709/1

قبلة مدیحة
، قبلة مدیحة/ االدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة و] : نص مطبوع[األنساق المضمرة في مقامات السیوطي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة 
800274011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2740/1

قردوح أحالم
لنیل شھادة الماستر في اللغة مذكرة] : نص مطبوع[-انمودجا-القضایا الداللیة في مصنف الكتاب لسیبویھ الجزء االول 

+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، قردوح أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800264211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2642/1

قرواز كنزة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ب دراسة أسلوبیة القیم المتضمنة في القصیدة الزینبیة لعلي بن أبي طال

+ 21*23؛ . ص123-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، قرواز كنزة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2769/1

قروج رامي
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[التراكیب اللغویة عند مازن الوعد الجملة الفعلیة انمودجا 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، قروج رامي/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800265011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2650/1

قصیر ریاض
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[معاني الحروف الثنائیة عند فاضل صالح السامرائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ 100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، قصیر ریاض
800262111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2621/1
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قاسم سامیة 
/ العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب] : نص مطبوع" [عمر بن عبد العزیز"عناصر االقناع في وصایا 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جقال الجیاللي ، قاسم سامیة 
800270911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2709/1

قبلة مدیحة
، قبلة مدیحة/ االدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة و] : نص مطبوع[األنساق المضمرة في مقامات السیوطي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة 
800274011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2740/1

قردوح أحالم
لنیل شھادة الماستر في اللغة مذكرة] : نص مطبوع[-انمودجا-القضایا الداللیة في مصنف الكتاب لسیبویھ الجزء االول 

+ 21*30؛ . ص69-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، قردوح أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800264211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2642/1

قرواز كنزة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ب دراسة أسلوبیة القیم المتضمنة في القصیدة الزینبیة لعلي بن أبي طال

+ 21*23؛ . ص123-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، قرواز كنزة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2769/1

قروج رامي
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[التراكیب اللغویة عند مازن الوعد الجملة الفعلیة انمودجا 

؛ . ص63-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، قروج رامي/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800265011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2650/1

قصیر ریاض
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[معاني الحروف الثنائیة عند فاضل صالح السامرائي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ 100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، قصیر ریاض
800262111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2621/1
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قنوش أحالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فن الرسالة عند محمد بن محرزالوھراني دراسة فنیة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص165-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، قنوش أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2766/1

كروش أحالم 
مذكرة ] : نص مطبوع[قاموس اللسانیات لعبد السالم المسدي انمودجا - بین التعریض واالقتراض في ترجمة المصطلحات 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، كروش أحالم / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104-. 2019
800268811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2688/1

كشود كریمة
نص [-دراسة میدانیة-لغة االشارة ودورھا في التحصیل اللغوي لدى تالمیذ السنوات الثالث االولى من الطور االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، كشود كریمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، الجامعي میلة

800263511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2635/1

لبیض آمال 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[انمودجین "طبي السیوطي وابن مضاء القر" النداء في فكر النحو العربي 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( قیزة عیسى ، لبیض آمال / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800265911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2659/1

لبیض مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[یة اللغة العربیة الطور المتوسط انمودجا أثر األمثال في تعلیم

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، لبیض مریم/ العربي 
.مضغوط

800270011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2700/1

إبتساملحیلح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس انمودجا "ھبة الفراغ"النھائیة الفراغ في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص94- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، لحیلح إبتسام/ العربي 
.مضغوط

800270711ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2707/1
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قنوش أحالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فن الرسالة عند محمد بن محرزالوھراني دراسة فنیة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص165-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، قنوش أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2766/1

كروش أحالم 
مذكرة ] : نص مطبوع[قاموس اللسانیات لعبد السالم المسدي انمودجا - بین التعریض واالقتراض في ترجمة المصطلحات 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، كروش أحالم / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104-. 2019
800268811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2688/1

كشود كریمة
نص [-دراسة میدانیة-لغة االشارة ودورھا في التحصیل اللغوي لدى تالمیذ السنوات الثالث االولى من الطور االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، كشود كریمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، الجامعي میلة

800263511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2635/1

لبیض آمال 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[انمودجین "طبي السیوطي وابن مضاء القر" النداء في فكر النحو العربي 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( قیزة عیسى ، لبیض آمال / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800265911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2659/1

لبیض مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[یة اللغة العربیة الطور المتوسط انمودجا أثر األمثال في تعلیم

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، لبیض مریم/ العربي 
.مضغوط

800270011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2700/1

إبتساملحیلح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس انمودجا "ھبة الفراغ"النھائیة الفراغ في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص94- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، لحیلح إبتسام/ العربي 
.مضغوط

800270711ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2707/1
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قنوش أحالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فن الرسالة عند محمد بن محرزالوھراني دراسة فنیة موضوعاتیة 

+ 21*30؛ . ص165-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، قنوش أحالم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2766/1

كروش أحالم 
مذكرة ] : نص مطبوع[قاموس اللسانیات لعبد السالم المسدي انمودجا - بین التعریض واالقتراض في ترجمة المصطلحات 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( بوشریط جوھرة، كروش أحالم / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص104-. 2019
800268811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2688/1

كشود كریمة
نص [-دراسة میدانیة-لغة االشارة ودورھا في التحصیل اللغوي لدى تالمیذ السنوات الثالث االولى من الطور االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(سونامي خالد ، كشود كریمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2019، الجامعي میلة

800263511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2635/1

لبیض آمال 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[انمودجین "طبي السیوطي وابن مضاء القر" النداء في فكر النحو العربي 

+ 21*30؛ . ص70-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا( قیزة عیسى ، لبیض آمال / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800265911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2659/1

لبیض مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[یة اللغة العربیة الطور المتوسط انمودجا أثر األمثال في تعلیم

قرص + 21*30؛ . ص62-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(معاشو بوشمة ، لبیض مریم/ العربي 
.مضغوط

800270011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2700/1

إبتساملحیلح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس انمودجا "ھبة الفراغ"النھائیة الفراغ في دیوان 

قرص + 21*30؛ . ص94- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، لحیلح إبتسام/ العربي 
.مضغوط

800270711ك.م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2707/1
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لرقط خدیجة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لیوسف وغلیسي دراسة اسلوبیة " تغریبة جعفر الطیار " التشكیل اللغوي في دیوان 

. ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، لرقط خدیجة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800263711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2637/1

لطمن صبرینة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-القتال الكالبي انمودجا-تجلیات ظاھر الخوف عنذ الشعراء اللصوص 

+ 21*30؛ . ص67-. 2019، لجامعي میلةالمركز ا: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، لطمن صبرینة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800273311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2733/1

لعلى بوعلي رمیساء
االعلم الشنتمري ومنھجھ النحوي في كتابھ النكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفضھ وشرح أبیاتھ وغریبھ 

میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، لعلى بوعلي رمیساء/ ماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ال] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: 

800263211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2632/1

لعور نعیمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[انمودجا "محي الدین بن عربي " جمالیة اللغة للموشحات الصوفیة 

+ 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، لعور نعیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2760/1

لكنوش حنان 
انمودجا -دور النصوص االدبیة في ترسیخ الظاھرة اللغویة من خالل كتاب اللغة العربیة وادابھا السنة الثالثة اداب وفلسفة 

: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، لكنوش حنان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2019، امعي میلةالمركز الج

800263411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2634/1

لمودع صباح
] : نص مطبوع" [دلیل التحدث باالنجلیزیة أتعلم اإلنجلیزیة بسرعة"تعلیمیة اللغة االنجلیزیة لغیر الناطقین بھا قاموس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(نوري خدري، لمودع صباح/ الدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2019، الحفیظ بوالصوف

800267311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2673/1
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لرقط خدیجة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لیوسف وغلیسي دراسة اسلوبیة " تغریبة جعفر الطیار " التشكیل اللغوي في دیوان 

. ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، لرقط خدیجة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800263711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2637/1

لطمن صبرینة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-القتال الكالبي انمودجا-تجلیات ظاھر الخوف عنذ الشعراء اللصوص 

+ 21*30؛ . ص67-. 2019، لجامعي میلةالمركز ا: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، لطمن صبرینة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800273311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2733/1

لعلى بوعلي رمیساء
االعلم الشنتمري ومنھجھ النحوي في كتابھ النكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفضھ وشرح أبیاتھ وغریبھ 

میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، لعلى بوعلي رمیساء/ ماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ال] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: 

800263211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2632/1

لعور نعیمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[انمودجا "محي الدین بن عربي " جمالیة اللغة للموشحات الصوفیة 

+ 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، لعور نعیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2760/1

لكنوش حنان 
انمودجا -دور النصوص االدبیة في ترسیخ الظاھرة اللغویة من خالل كتاب اللغة العربیة وادابھا السنة الثالثة اداب وفلسفة 

: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، لكنوش حنان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2019، امعي میلةالمركز الج

800263411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2634/1

لمودع صباح
] : نص مطبوع" [دلیل التحدث باالنجلیزیة أتعلم اإلنجلیزیة بسرعة"تعلیمیة اللغة االنجلیزیة لغیر الناطقین بھا قاموس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(نوري خدري، لمودع صباح/ الدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2019، الحفیظ بوالصوف

800267311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2673/1
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لرقط خدیجة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لیوسف وغلیسي دراسة اسلوبیة " تغریبة جعفر الطیار " التشكیل اللغوي في دیوان 

. ص81-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، لرقط خدیجة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800263711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2637/1

لطمن صبرینة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-القتال الكالبي انمودجا-تجلیات ظاھر الخوف عنذ الشعراء اللصوص 

+ 21*30؛ . ص67-. 2019، لجامعي میلةالمركز ا: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، لطمن صبرینة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800273311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2733/1

لعلى بوعلي رمیساء
االعلم الشنتمري ومنھجھ النحوي في كتابھ النكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفضھ وشرح أبیاتھ وغریبھ 

میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، لعلى بوعلي رمیساء/ ماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ال] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: 

800263211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2632/1

لعور نعیمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[انمودجا "محي الدین بن عربي " جمالیة اللغة للموشحات الصوفیة 

+ 21*30؛ . ص76-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(زیناي طارق، لعور نعیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800276011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2760/1

لكنوش حنان 
انمودجا -دور النصوص االدبیة في ترسیخ الظاھرة اللغویة من خالل كتاب اللغة العربیة وادابھا السنة الثالثة اداب وفلسفة 

: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، لكنوش حنان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2019، امعي میلةالمركز الج

800263411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2634/1

لمودع صباح
] : نص مطبوع" [دلیل التحدث باالنجلیزیة أتعلم اإلنجلیزیة بسرعة"تعلیمیة اللغة االنجلیزیة لغیر الناطقین بھا قاموس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(نوري خدري، لمودع صباح/ الدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2019، الحفیظ بوالصوف

800267311ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2673/1
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لھشیلي دالل
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-دراسة لغویة-اللھجة السوفیة بین الفصحى والعامیة في الشعر الشعبي 

+ 21*30؛ . ص97-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، لھشیلي دالل/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800269711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2697/1

لوصیف امیرة
] : نص مطبوع[دراسة وصفیة -كتاب الخصائص البن جنى انمودجا -جذور الدرس الصوتي الغربي في المدونات التراثیة 
المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، لوصیف امیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، میلة
800264711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2647/1

لوطة سفیان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الوظیفة ومفھومھا في الدراسات الفونولوجیة الحدیثة حلقة براغ انمودجا 

؛ . ص119-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني، لوطة سفیان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800273211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

8002732/1

محبوبي ھاجر
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة في الصوت والتركیب ) القبائلیة(المثاقفة السانیة بین العربیة واالمازیغیة 

؛ . ص136-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، محبوبي ھاجر/ اللغة واالدب العربي في
.قرص مضغوط+ 21*30

800262811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2628/1

محمود سناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- مدراسة نمادج من القران الكری- جمالیة النظم القراني في تضاد اللفظ الواحد 

؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، محمود سناء/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800269911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2699/1

مخناش أمال
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[یم لمحمد بوطغان شعریة العنونة في دیوان مالك رج

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مخناش أمال
800274911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2797/1
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لھشیلي دالل
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-دراسة لغویة-اللھجة السوفیة بین الفصحى والعامیة في الشعر الشعبي 

+ 21*30؛ . ص97-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، لھشیلي دالل/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800269711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2697/1

لوصیف امیرة
] : نص مطبوع[دراسة وصفیة -كتاب الخصائص البن جنى انمودجا -جذور الدرس الصوتي الغربي في المدونات التراثیة 
المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، لوصیف امیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، میلة
800264711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2647/1

لوطة سفیان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الوظیفة ومفھومھا في الدراسات الفونولوجیة الحدیثة حلقة براغ انمودجا 

؛ . ص119-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني، لوطة سفیان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800273211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

8002732/1

محبوبي ھاجر
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة في الصوت والتركیب ) القبائلیة(المثاقفة السانیة بین العربیة واالمازیغیة 

؛ . ص136-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، محبوبي ھاجر/ اللغة واالدب العربي في
.قرص مضغوط+ 21*30

800262811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2628/1

محمود سناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- مدراسة نمادج من القران الكری- جمالیة النظم القراني في تضاد اللفظ الواحد 

؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، محمود سناء/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800269911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2699/1

مخناش أمال
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[یم لمحمد بوطغان شعریة العنونة في دیوان مالك رج

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مخناش أمال
800274911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2797/1
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لھشیلي دالل
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[-دراسة لغویة-اللھجة السوفیة بین الفصحى والعامیة في الشعر الشعبي 

+ 21*30؛ . ص97-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، لھشیلي دالل/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800269711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2697/1

لوصیف امیرة
] : نص مطبوع[دراسة وصفیة -كتاب الخصائص البن جنى انمودجا -جذور الدرس الصوتي الغربي في المدونات التراثیة 
المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، لوصیف امیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2019، میلة
800264711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2647/1

لوطة سفیان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الوظیفة ومفھومھا في الدراسات الفونولوجیة الحدیثة حلقة براغ انمودجا 

؛ . ص119-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني، لوطة سفیان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800273211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

8002732/1

محبوبي ھاجر
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[دراسة في الصوت والتركیب ) القبائلیة(المثاقفة السانیة بین العربیة واالمازیغیة 

؛ . ص136-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، محبوبي ھاجر/ اللغة واالدب العربي في
.قرص مضغوط+ 21*30

800262811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2628/1

محمود سناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[- مدراسة نمادج من القران الكری- جمالیة النظم القراني في تضاد اللفظ الواحد 

؛ . ص57-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، محمود سناء/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800269911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2699/1

مخناش أمال
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[یم لمحمد بوطغان شعریة العنونة في دیوان مالك رج

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77- . 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، مخناش أمال
800274911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2797/1
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مدوري حلیمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[إلبن سھیل االندلسي " ھل درى ضبي الحمى " ي للموشحالتحلیل الدالل

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، مدوري حلیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800264611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2646/1

مدوكالي آیة 
نص [تقویم المكتسبات اللغویة عند المتعلم من خالل كتب الجیل الثاني كتاب اللغةالعربیة للسنة االولى متوسط انمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، مدوكالي آیة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2019، الجامعي میلة

800261411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2614/1

مرزوق صونیا
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة في مراكز محو االمیة وتعلیم الكبار واد النجاء 

-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: ة میل-) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، مرزوق صونیا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70

800264911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2649/1

مریخي ھالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-مسجد التوبة بمیلة نمودجا-المھارات اللغویة ودورھا التعلیمي في المدرسة القرانیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، مریخي ھالة / في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121

ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2620/1

مزھود زینب
الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف تعلیمیة ترجمة المصطلح اللساني لطلبة السنة الثالثة تخصص لسانیات تطبیقیة المركز

بن الشریف محمد ھشام ، مزھود زینب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800261511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2615/1

مزھود شھرزاد
] : نص مطبوع[انمودجا -المعالجة البیداغوجیة واثرھا في العملیة التعلیمیة الجیل الثاني اللغة العربیة السنة الرابعة ابتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، مزھود شھرزاد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2019، میلة

800262211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

8002622/1
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مدوري حلیمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[إلبن سھیل االندلسي " ھل درى ضبي الحمى " ي للموشحالتحلیل الدالل

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، مدوري حلیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800264611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2646/1

مدوكالي آیة 
نص [تقویم المكتسبات اللغویة عند المتعلم من خالل كتب الجیل الثاني كتاب اللغةالعربیة للسنة االولى متوسط انمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، مدوكالي آیة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2019، الجامعي میلة

800261411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2614/1

مرزوق صونیا
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة في مراكز محو االمیة وتعلیم الكبار واد النجاء 

-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: ة میل-) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، مرزوق صونیا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70

800264911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2649/1

مریخي ھالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-مسجد التوبة بمیلة نمودجا-المھارات اللغویة ودورھا التعلیمي في المدرسة القرانیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، مریخي ھالة / في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121

ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2620/1

مزھود زینب
الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف تعلیمیة ترجمة المصطلح اللساني لطلبة السنة الثالثة تخصص لسانیات تطبیقیة المركز

بن الشریف محمد ھشام ، مزھود زینب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800261511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2615/1

مزھود شھرزاد
] : نص مطبوع[انمودجا -المعالجة البیداغوجیة واثرھا في العملیة التعلیمیة الجیل الثاني اللغة العربیة السنة الرابعة ابتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، مزھود شھرزاد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2019، میلة

800262211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

8002622/1
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مدوري حلیمة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[إلبن سھیل االندلسي " ھل درى ضبي الحمى " ي للموشحالتحلیل الدالل

+ 21*30؛ . ص71-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(نوري خدري، مدوري حلیمة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800264611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2646/1

مدوكالي آیة 
نص [تقویم المكتسبات اللغویة عند المتعلم من خالل كتب الجیل الثاني كتاب اللغةالعربیة للسنة االولى متوسط انمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، مدوكالي آیة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2019، الجامعي میلة

800261411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2614/1

مرزوق صونیا
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة في مراكز محو االمیة وتعلیم الكبار واد النجاء 

-. 2019، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: ة میل-) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، مرزوق صونیا/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70

800264911ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2649/1

مریخي ھالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-مسجد التوبة بمیلة نمودجا-المھارات اللغویة ودورھا التعلیمي في المدرسة القرانیة 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، مریخي ھالة / في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121

ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2620/1

مزھود زینب
الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف تعلیمیة ترجمة المصطلح اللساني لطلبة السنة الثالثة تخصص لسانیات تطبیقیة المركز

بن الشریف محمد ھشام ، مزھود زینب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(

800261511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2615/1

مزھود شھرزاد
] : نص مطبوع[انمودجا -المعالجة البیداغوجیة واثرھا في العملیة التعلیمیة الجیل الثاني اللغة العربیة السنة الرابعة ابتدائي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، مزھود شھرزاد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2019، میلة

800262211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

8002622/1
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مزھود صلیحة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة-شعر المقاومة في جریدة الجزائر الجدیدة 

21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، مزھود صلیحة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800273411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2734/1

مسبوط ھدى 
نص [رسالة في الطریق الى ثقافتنا "دور المكون اللغوي في بناء الثقافة عند محمود شاكر قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب 

المركز : میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، مسبوط ھدى / الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2019، الجامعي میلة

800271111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2711/1

مصباح وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فنیة دراسة تحلیلیة " ادرك بخیلك خیل هللا اندلسا"قصیدة ابن االبار 

+ 21*30؛ . ص121-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، مصباح وداد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800275111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2751/1

معزوزي عفاف 
مذكرة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة المضمرة في المجموعة القصصیة المشي خلف حارس المعبد لمحمد الكامل بن زید 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، معزوزي عفاف / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019
800275511ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-ماستر

800/2755/1

معیمور سھام
نص [میلة انمودجا -صعوبات التعلم لدى االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس االبتدائیةوأسالیب االدماج 

المركز : میلة- ). مشرفا(مزھود سلیم ، معیمور سھام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2019، الجامعي میلة

800272511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2725/1

میھوب إبتسام
] : نص مطبوع[األنشطة اللغویة في الحصة الدراسیة بین الكفاءة اللغویة االداءالفعلي للكالم السنة الخامسة إبتدائي انمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، میھوب إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص101-. 2019
800267611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2676/1
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مزھود صلیحة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة-شعر المقاومة في جریدة الجزائر الجدیدة 

21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، مزھود صلیحة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800273411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2734/1

مسبوط ھدى 
نص [رسالة في الطریق الى ثقافتنا "دور المكون اللغوي في بناء الثقافة عند محمود شاكر قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب 

المركز : میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، مسبوط ھدى / الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2019، الجامعي میلة

800271111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2711/1

مصباح وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فنیة دراسة تحلیلیة " ادرك بخیلك خیل هللا اندلسا"قصیدة ابن االبار 

+ 21*30؛ . ص121-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، مصباح وداد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800275111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2751/1

معزوزي عفاف 
مذكرة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة المضمرة في المجموعة القصصیة المشي خلف حارس المعبد لمحمد الكامل بن زید 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، معزوزي عفاف / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019
800275511ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-ماستر

800/2755/1

معیمور سھام
نص [میلة انمودجا -صعوبات التعلم لدى االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس االبتدائیةوأسالیب االدماج 

المركز : میلة- ). مشرفا(مزھود سلیم ، معیمور سھام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2019، الجامعي میلة

800272511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2725/1

میھوب إبتسام
] : نص مطبوع[األنشطة اللغویة في الحصة الدراسیة بین الكفاءة اللغویة االداءالفعلي للكالم السنة الخامسة إبتدائي انمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، میھوب إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص101-. 2019
800267611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2676/1
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مزھود صلیحة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة-شعر المقاومة في جریدة الجزائر الجدیدة 

21*30؛ . ص89-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، مزھود صلیحة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 

800273411ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2734/1

مسبوط ھدى 
نص [رسالة في الطریق الى ثقافتنا "دور المكون اللغوي في بناء الثقافة عند محمود شاكر قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب 

المركز : میلة -). مشرفا(الخثیر داودي ، مسبوط ھدى / الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2019، الجامعي میلة

800271111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2711/1

مصباح وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فنیة دراسة تحلیلیة " ادرك بخیلك خیل هللا اندلسا"قصیدة ابن االبار 

+ 21*30؛ . ص121-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لقان ابراھیم ، مصباح وداد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط

800275111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2751/1

معزوزي عفاف 
مذكرة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة المضمرة في المجموعة القصصیة المشي خلف حارس المعبد لمحمد الكامل بن زید 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رضا عامر ، معزوزي عفاف / لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2019
800275511ك .م.د.ر-. 2019: د ل م-ماستر

800/2755/1

معیمور سھام
نص [میلة انمودجا -صعوبات التعلم لدى االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس االبتدائیةوأسالیب االدماج 

المركز : میلة- ). مشرفا(مزھود سلیم ، معیمور سھام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2019، الجامعي میلة

800272511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2725/1

میھوب إبتسام
] : نص مطبوع[األنشطة اللغویة في الحصة الدراسیة بین الكفاءة اللغویة االداءالفعلي للكالم السنة الخامسة إبتدائي انمودجا 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(لشھب حیاة ، میھوب إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص101-. 2019
800267611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2676/1
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نموشي الشیماء 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیة المكان في روایة خطیئة مریم لعالوة كوسة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، نموشي الشیماء 
800266511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2665/1

نویوة مسعود
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الشاعر أحمد الغوالمي بین الرومانسیة واالصطالحیة 

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، نویوة مسعود/ 
.مضغوط

800273811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2738/1

نیتیم ایمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إللھام مزیود "عرائس الماریونت"جمالیة القصة القصیرة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، ایماننیتیم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800267711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2677/1

یحي سلمى 
] : نص مطبوع[دور وظیفة البؤرة في التحلیل الوظیفي للجملة نمادج تحلیلیة من أوراق الورد لمصطفى صادق الرافعي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، یحي سلمى / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019
800266211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2662/1

یخلف إلھام
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- انمودجا-دور التكوین لدى االساتدة في بناء شخصیة المتعلم السنة الثانیة إبتدائي 

. ص60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، یخلف إلھام/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800273111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2731/1

یخلف طارق
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا "السنة الرابعة إبتدائي" تعلیمیة فھم المكتوب في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، یخلف طارق/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

800273611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2736/1
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نموشي الشیماء 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیة المكان في روایة خطیئة مریم لعالوة كوسة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، نموشي الشیماء 
800266511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2665/1

نویوة مسعود
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الشاعر أحمد الغوالمي بین الرومانسیة واالصطالحیة 

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، نویوة مسعود/ 
.مضغوط

800273811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2738/1

نیتیم ایمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إللھام مزیود "عرائس الماریونت"جمالیة القصة القصیرة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، ایماننیتیم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800267711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2677/1

یحي سلمى 
] : نص مطبوع[دور وظیفة البؤرة في التحلیل الوظیفي للجملة نمادج تحلیلیة من أوراق الورد لمصطفى صادق الرافعي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، یحي سلمى / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019
800266211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2662/1

یخلف إلھام
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- انمودجا-دور التكوین لدى االساتدة في بناء شخصیة المتعلم السنة الثانیة إبتدائي 

. ص60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، یخلف إلھام/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800273111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2731/1

یخلف طارق
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا "السنة الرابعة إبتدائي" تعلیمیة فھم المكتوب في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، یخلف طارق/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

800273611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2736/1
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نموشي الشیماء 
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیة المكان في روایة خطیئة مریم لعالوة كوسة 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، نموشي الشیماء 
800266511ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2665/1

نویوة مسعود
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الشاعر أحمد الغوالمي بین الرومانسیة واالصطالحیة 

قرص + 21*30؛ . ص125-. 2019، كز الجامعي میلةالمر: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، نویوة مسعود/ 
.مضغوط

800273811ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2738/1

نیتیم ایمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إللھام مزیود "عرائس الماریونت"جمالیة القصة القصیرة في المجموعة القصصیة 

؛ . ص100-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، ایماننیتیم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800267711ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2677/1

یحي سلمى 
] : نص مطبوع[دور وظیفة البؤرة في التحلیل الوظیفي للجملة نمادج تحلیلیة من أوراق الورد لمصطفى صادق الرافعي 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، یحي سلمى / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2019
800266211ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2662/1

یخلف إلھام
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- انمودجا-دور التكوین لدى االساتدة في بناء شخصیة المتعلم السنة الثانیة إبتدائي 

. ص60-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، یخلف إلھام/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800273111ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2731/1

یخلف طارق
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا "السنة الرابعة إبتدائي" تعلیمیة فھم المكتوب في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

-. 2019،المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، یخلف طارق/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

800273611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2736/1
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یخلف طارق
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا "السنة الرابعة إبتدائي" تعلیمیة فھم المكتوب في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(اني عبد المؤمن رحم، یخلف طارق/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

800273611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2736/1

یعقوب ھاجر 
شھادة مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور المستویات الوطنیة في تعلیمیة النحو العربي سنة ثالثة ثانوي شعبة أداب وفلسفة 

. ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، یعقوب ھاجر / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800269011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2690/1

168

یخلف طارق
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا "السنة الرابعة إبتدائي" تعلیمیة فھم المكتوب في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(اني عبد المؤمن رحم، یخلف طارق/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

800273611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2736/1

یعقوب ھاجر 
شھادة مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور المستویات الوطنیة في تعلیمیة النحو العربي سنة ثالثة ثانوي شعبة أداب وفلسفة 

. ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، یعقوب ھاجر / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800269011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2690/1

168

یخلف طارق
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[انمودجا "السنة الرابعة إبتدائي" تعلیمیة فھم المكتوب في ضوء إصالحات الجیل الثاني 

-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(اني عبد المؤمن رحم، یخلف طارق/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59

800273611ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2736/1

یعقوب ھاجر 
شھادة مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور المستویات الوطنیة في تعلیمیة النحو العربي سنة ثالثة ثانوي شعبة أداب وفلسفة 

. ص73-. 2019، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، یعقوب ھاجر / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800269011ك .م.د.ر-. 2019: ل م د -ماستر

800/2690/1
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فھرس ببلیوغرافي

الدیب أسماء
المقاربة النصیة ودورھا في تفعیل تعلمات المتعلم في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي جدع مشترك 

الدیب ؛ بوالشعیر خلود/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا - أداب 
21*30؛ . ص127-. 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(حنبلي أسماء ، أسماء

.قرص مضغوط+ 
800290611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2906/1

العیون بشرى
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعاشور فني " و أخیرا أحدثكم عن سماواتھ" دالالت الفراغ و إبداالتھ في دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( وفاء مناصري، عیون بشرىال/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020
800288411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2884/1

إیمان كردوس
مذكرة ] :نص مطبوع[أنمودجا " العق المقدنس"استدعاء الشخصیات التاریخیة وأثرھا في توجیھ الداللة روایة 

: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، إیمان كردوس؛ إیمان مخلوف/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2924/1

بحباح نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة-فیة وأثرھا في تنمیة مكتسبات المتعلم اللغوي الحركة الكش

المركز : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، بحباح نور الھدى؛ بوبریم إكرام/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص181-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ترماس

800/2936/1

بخوش امینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[التطبیقات التربویة للنمو المعرفي عند جان بیاجیھ مقاربة لسانیة 

عبد الحفیظ المركز الجامعي: میلة - ). مشرفا(داودي الخثیر ، بخوش امینة؛ مفران المیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2020، بوالصوف

800293011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2930/1

بشنون أیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بناء الكفاءات في كتب الجیل الثاني كتاب السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، ةبشنون أی/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2020، بوالصوف

800292811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2928/1
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فھرس ببلیوغرافي

الدیب أسماء
المقاربة النصیة ودورھا في تفعیل تعلمات المتعلم في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي جدع مشترك 

الدیب ؛ بوالشعیر خلود/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا - أداب 
21*30؛ . ص127-. 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(حنبلي أسماء ، أسماء

.قرص مضغوط+ 
800290611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2906/1

العیون بشرى
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعاشور فني " و أخیرا أحدثكم عن سماواتھ" دالالت الفراغ و إبداالتھ في دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( وفاء مناصري، عیون بشرىال/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020
800288411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2884/1

إیمان كردوس
مذكرة ] :نص مطبوع[أنمودجا " العق المقدنس"استدعاء الشخصیات التاریخیة وأثرھا في توجیھ الداللة روایة 

: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، إیمان كردوس؛ إیمان مخلوف/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2924/1

بحباح نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة-فیة وأثرھا في تنمیة مكتسبات المتعلم اللغوي الحركة الكش

المركز : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، بحباح نور الھدى؛ بوبریم إكرام/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص181-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ترماس

800/2936/1

بخوش امینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[التطبیقات التربویة للنمو المعرفي عند جان بیاجیھ مقاربة لسانیة 

عبد الحفیظ المركز الجامعي: میلة - ). مشرفا(داودي الخثیر ، بخوش امینة؛ مفران المیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2020، بوالصوف

800293011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2930/1

بشنون أیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بناء الكفاءات في كتب الجیل الثاني كتاب السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، ةبشنون أی/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2020، بوالصوف

800292811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2928/1

169

فھرس ببلیوغرافي

الدیب أسماء
المقاربة النصیة ودورھا في تفعیل تعلمات المتعلم في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي جدع مشترك 

الدیب ؛ بوالشعیر خلود/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا - أداب 
21*30؛ . ص127-. 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(حنبلي أسماء ، أسماء

.قرص مضغوط+ 
800290611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2906/1

العیون بشرى
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعاشور فني " و أخیرا أحدثكم عن سماواتھ" دالالت الفراغ و إبداالتھ في دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا( وفاء مناصري، عیون بشرىال/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020
800288411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2884/1

إیمان كردوس
مذكرة ] :نص مطبوع[أنمودجا " العق المقدنس"استدعاء الشخصیات التاریخیة وأثرھا في توجیھ الداللة روایة 

: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، إیمان كردوس؛ إیمان مخلوف/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2924/1

بحباح نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة-فیة وأثرھا في تنمیة مكتسبات المتعلم اللغوي الحركة الكش

المركز : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، بحباح نور الھدى؛ بوبریم إكرام/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص181-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ترماس

800/2936/1

بخوش امینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[التطبیقات التربویة للنمو المعرفي عند جان بیاجیھ مقاربة لسانیة 

عبد الحفیظ المركز الجامعي: میلة - ). مشرفا(داودي الخثیر ، بخوش امینة؛ مفران المیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2020، بوالصوف

800293011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2930/1

بشنون أیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[بناء الكفاءات في كتب الجیل الثاني كتاب السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، ةبشنون أی/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2020، بوالصوف

800292811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2928/1
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بطاش نورة 
ر في اللغة مذكرة لنیل شھادة الماست] : نص مطبوع[ألحمد حمادي " حفاة على الجمر " بنیة الزمن في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بطاش نورة ؛ حمدوش صارة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800289611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2896/1

بكوش رشیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لكمال قرور " لفارس الذي اختفىالتراس ملحمة ا"جمالیات السرد في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، بكوش رشیدة؛ مصایف عقیلة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2818/1

بالغمة فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لیوسف القرضاوي " نفحات ولفحات"الحقول الداللیة في دیوان 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بالغمة فطیمة؛ بشار أمال/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800295211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2952/1

بلجاھل نجالء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فن الھجاء في دیوان الطرماح بن حكیم موضوعاتھ وأسالیبھ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بلجاھل نجالء؛ مروج مریم/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800280011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2800/1

بلخیر شھرزاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة-األبعاد التعلیمیة للمثل الشعبي في منطقة شلغوم العید 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بلخیر شھرزاد؛ بالي إیمان / في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص112-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800284211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2842/1

بلعطار رمیساء
] نص مطبوع[-دراسة میدانیة في دار االشخاص المسنین قسنطینة-اإلضطرابات اللغویة لدى مرضى الزھایمر 

- ). مشرفا(خیضور ولید ، بلعطار رمیساء؛ خالوش مریم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800291911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2919/1
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بطاش نورة 
ر في اللغة مذكرة لنیل شھادة الماست] : نص مطبوع[ألحمد حمادي " حفاة على الجمر " بنیة الزمن في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بطاش نورة ؛ حمدوش صارة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800289611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2896/1

بكوش رشیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لكمال قرور " لفارس الذي اختفىالتراس ملحمة ا"جمالیات السرد في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، بكوش رشیدة؛ مصایف عقیلة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2818/1

بالغمة فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لیوسف القرضاوي " نفحات ولفحات"الحقول الداللیة في دیوان 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بالغمة فطیمة؛ بشار أمال/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800295211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2952/1

بلجاھل نجالء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فن الھجاء في دیوان الطرماح بن حكیم موضوعاتھ وأسالیبھ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بلجاھل نجالء؛ مروج مریم/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800280011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2800/1

بلخیر شھرزاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة-األبعاد التعلیمیة للمثل الشعبي في منطقة شلغوم العید 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بلخیر شھرزاد؛ بالي إیمان / في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص112-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800284211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2842/1

بلعطار رمیساء
] نص مطبوع[-دراسة میدانیة في دار االشخاص المسنین قسنطینة-اإلضطرابات اللغویة لدى مرضى الزھایمر 

- ). مشرفا(خیضور ولید ، بلعطار رمیساء؛ خالوش مریم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800291911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2919/1
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بطاش نورة 
ر في اللغة مذكرة لنیل شھادة الماست] : نص مطبوع[ألحمد حمادي " حفاة على الجمر " بنیة الزمن في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بطاش نورة ؛ حمدوش صارة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800289611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2896/1

بكوش رشیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لكمال قرور " لفارس الذي اختفىالتراس ملحمة ا"جمالیات السرد في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، بكوش رشیدة؛ مصایف عقیلة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2818/1

بالغمة فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لیوسف القرضاوي " نفحات ولفحات"الحقول الداللیة في دیوان 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بالغمة فطیمة؛ بشار أمال/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800295211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2952/1

بلجاھل نجالء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فن الھجاء في دیوان الطرماح بن حكیم موضوعاتھ وأسالیبھ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بلجاھل نجالء؛ مروج مریم/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800280011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2800/1

بلخیر شھرزاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة میدانیة-األبعاد التعلیمیة للمثل الشعبي في منطقة شلغوم العید 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بلخیر شھرزاد؛ بالي إیمان / في اللغة واالدب العربي 
.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص112-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800284211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2842/1

بلعطار رمیساء
] نص مطبوع[-دراسة میدانیة في دار االشخاص المسنین قسنطینة-اإلضطرابات اللغویة لدى مرضى الزھایمر 

- ). مشرفا(خیضور ولید ، بلعطار رمیساء؛ خالوش مریم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800291911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2919/1
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بلعقون نجاة
ص ن[المرحلة المتوسطة السنة الرابعة أنمودجا ) المضمون والمنھج( قراءة في دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة 

بعداش ناصر ، بلعقون نجاة؛ بن السعدي أمیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2927/1

بن جدو حنان
] نص مطبوع[-انمودجا-وائق عملیة تعلیمیة القواعد النحویة في مرحلة التعلیم المتوسط السنة االولى متوسط ع
: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بن جدو حنان/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800287411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2874/1

بن جدو وداد
مذكرة ] : نص مطبوع[أثر المكتبة المدرسیة في تعلیمیة اللغة العربیة لدى متعلمي السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

: میلة -). مشرفا(عامر رضا، بن جدو وداد؛ بن طاق ریمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.21*30+ 21*30؛ . ص58-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2864/1

بن جواد شھیرة
ي انمودجا السنة الخامسة ابتدائ: التعلم التعاوني الجماعي في المؤسسات التعلیمیة وأثره على تنمیة مھارة الكتابة 

عبید جمیلة ، بن جواد شھیرة؛ لبیض ریمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800293411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2934/1

حمادة علیمةبن 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لھدى نوري "عتبات ینایر " التشكیل اإلیدیولوجي في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بن حمادة علیمة؛ بودینة إیمان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2020، بوالصوف

800290011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2900/1

بن حمادة مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا-إلبن جابر األندلسي " بطیبة أنزل"الصورة البدیعیة في المدیح النبوي 

: میلة - ). فامشر(بورایو عبد الحفیظ ، بن حمادة مریم؛ لخنافر أمیرة/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
21*30؛ . ص89- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط+ 
800279411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2794/1
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بلعقون نجاة
ص ن[المرحلة المتوسطة السنة الرابعة أنمودجا ) المضمون والمنھج( قراءة في دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة 

بعداش ناصر ، بلعقون نجاة؛ بن السعدي أمیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2927/1

بن جدو حنان
] نص مطبوع[-انمودجا-وائق عملیة تعلیمیة القواعد النحویة في مرحلة التعلیم المتوسط السنة االولى متوسط ع
: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بن جدو حنان/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800287411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2874/1

بن جدو وداد
مذكرة ] : نص مطبوع[أثر المكتبة المدرسیة في تعلیمیة اللغة العربیة لدى متعلمي السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

: میلة -). مشرفا(عامر رضا، بن جدو وداد؛ بن طاق ریمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.21*30+ 21*30؛ . ص58-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2864/1

بن جواد شھیرة
ي انمودجا السنة الخامسة ابتدائ: التعلم التعاوني الجماعي في المؤسسات التعلیمیة وأثره على تنمیة مھارة الكتابة 

عبید جمیلة ، بن جواد شھیرة؛ لبیض ریمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800293411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2934/1

حمادة علیمةبن 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لھدى نوري "عتبات ینایر " التشكیل اإلیدیولوجي في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بن حمادة علیمة؛ بودینة إیمان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2020، بوالصوف

800290011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2900/1

بن حمادة مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا-إلبن جابر األندلسي " بطیبة أنزل"الصورة البدیعیة في المدیح النبوي 

: میلة - ). فامشر(بورایو عبد الحفیظ ، بن حمادة مریم؛ لخنافر أمیرة/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
21*30؛ . ص89- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط+ 
800279411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2794/1
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بلعقون نجاة
ص ن[المرحلة المتوسطة السنة الرابعة أنمودجا ) المضمون والمنھج( قراءة في دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة 

بعداش ناصر ، بلعقون نجاة؛ بن السعدي أمیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2927/1

بن جدو حنان
] نص مطبوع[-انمودجا-وائق عملیة تعلیمیة القواعد النحویة في مرحلة التعلیم المتوسط السنة االولى متوسط ع
: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بن جدو حنان/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800287411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2874/1

بن جدو وداد
مذكرة ] : نص مطبوع[أثر المكتبة المدرسیة في تعلیمیة اللغة العربیة لدى متعلمي السنة الرابعة متوسط أنمودجا 

: میلة -). مشرفا(عامر رضا، بن جدو وداد؛ بن طاق ریمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.21*30+ 21*30؛ . ص58-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2864/1

بن جواد شھیرة
ي انمودجا السنة الخامسة ابتدائ: التعلم التعاوني الجماعي في المؤسسات التعلیمیة وأثره على تنمیة مھارة الكتابة 

عبید جمیلة ، بن جواد شھیرة؛ لبیض ریمة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800293411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2934/1

حمادة علیمةبن 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لھدى نوري "عتبات ینایر " التشكیل اإلیدیولوجي في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بن حمادة علیمة؛ بودینة إیمان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2020، بوالصوف

800290011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2900/1

بن حمادة مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-أنمودجا-إلبن جابر األندلسي " بطیبة أنزل"الصورة البدیعیة في المدیح النبوي 

: میلة - ). فامشر(بورایو عبد الحفیظ ، بن حمادة مریم؛ لخنافر أمیرة/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
21*30؛ . ص89- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط+ 
800279411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2794/1



172

بن دالي حسین سمیرة
نص [دراسة في المضامین والخصائص : عینة أبي بكر بن الصریفي في مدح األمیر تاشفین بن علي بن یوسف 

لقان ابراھیم ، بن دالي حسین سمیرة؛ دیب ھاجر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 81
800278411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2784/1

بن زروق حیزیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-الدرس البالغي في ضوء كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط 

المركز : میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن زروق حیزیة؛ ریحان عائشة/ الماستر في اللغة واالدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص132-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2911/1

بن زروق نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[جا االلیات الحاسوبیة لنمدجة النحو العربي الجملة الفعلیة أنمود

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، بن زروق نزیھة؛ سعیدي الضاویة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800283411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2834/1

لم أحالم بن سا
-جامعة میلة أنمودجا-الوسائل التعلیمیة الحدیثة وأثرھا على التحصیل الدراسي مركز التعلیم المكثف للغات 

-). مشرفا(بومناخ یاسر ، بن سالم أحالم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800287911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2879/1

بن سلیمان شیماء
] : نص مطبوع[- السنة الرابعة إبتدائي أنمودجا- تعلیم نشاط التعبیر الشفھي ودوره في تنمیة الملكة التواصلیة 

- ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، بن سلیمان شیماء؛ بلحمرة سعاد / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-.2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800283311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2833/1

بن صغیر ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[إللیف شافاق " قواعد العشق االربعون" المنحى العرفاني في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بة جراح وھی، بن صغیر ریان؛ بریكة لطیفة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800282211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2822/1

172

بن دالي حسین سمیرة
نص [دراسة في المضامین والخصائص : عینة أبي بكر بن الصریفي في مدح األمیر تاشفین بن علي بن یوسف 

لقان ابراھیم ، بن دالي حسین سمیرة؛ دیب ھاجر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 81
800278411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2784/1

بن زروق حیزیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-الدرس البالغي في ضوء كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط 

المركز : میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن زروق حیزیة؛ ریحان عائشة/ الماستر في اللغة واالدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص132-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2911/1

بن زروق نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[جا االلیات الحاسوبیة لنمدجة النحو العربي الجملة الفعلیة أنمود

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، بن زروق نزیھة؛ سعیدي الضاویة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800283411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2834/1

لم أحالم بن سا
-جامعة میلة أنمودجا-الوسائل التعلیمیة الحدیثة وأثرھا على التحصیل الدراسي مركز التعلیم المكثف للغات 

-). مشرفا(بومناخ یاسر ، بن سالم أحالم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800287911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2879/1

بن سلیمان شیماء
] : نص مطبوع[- السنة الرابعة إبتدائي أنمودجا- تعلیم نشاط التعبیر الشفھي ودوره في تنمیة الملكة التواصلیة 

- ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، بن سلیمان شیماء؛ بلحمرة سعاد / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-.2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800283311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2833/1

بن صغیر ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[إللیف شافاق " قواعد العشق االربعون" المنحى العرفاني في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بة جراح وھی، بن صغیر ریان؛ بریكة لطیفة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800282211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2822/1
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بن دالي حسین سمیرة
نص [دراسة في المضامین والخصائص : عینة أبي بكر بن الصریفي في مدح األمیر تاشفین بن علي بن یوسف 

لقان ابراھیم ، بن دالي حسین سمیرة؛ دیب ھاجر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 81
800278411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2784/1

بن زروق حیزیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-الدرس البالغي في ضوء كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط 

المركز : میلة - ). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن زروق حیزیة؛ ریحان عائشة/ الماستر في اللغة واالدب العربي
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص132-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2911/1

بن زروق نزیھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[جا االلیات الحاسوبیة لنمدجة النحو العربي الجملة الفعلیة أنمود

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(داودي الخثیر ، بن زروق نزیھة؛ سعیدي الضاویة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800283411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2834/1

لم أحالم بن سا
-جامعة میلة أنمودجا-الوسائل التعلیمیة الحدیثة وأثرھا على التحصیل الدراسي مركز التعلیم المكثف للغات 

-). مشرفا(بومناخ یاسر ، بن سالم أحالم / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800287911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2879/1

بن سلیمان شیماء
] : نص مطبوع[- السنة الرابعة إبتدائي أنمودجا- تعلیم نشاط التعبیر الشفھي ودوره في تنمیة الملكة التواصلیة 

- ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، بن سلیمان شیماء؛ بلحمرة سعاد / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-.2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800283311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2833/1

بن صغیر ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[إللیف شافاق " قواعد العشق االربعون" المنحى العرفاني في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بة جراح وھی، بن صغیر ریان؛ بریكة لطیفة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800282211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2822/1
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بن عبد القادر وفاء
مذكرة ] : نص مطبوع[البعد التعلیمي في االناشید الواردة في كتاب اللغة العربة للسنة االولى والثانیة متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بن عبد القادر وفاء/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800284111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2841/1

بن مودع جمال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[الطور األول من التعلیم اإلبتدائي -ي في تعلیم اللغة العربیة وتعلمھا أثر المنھج الخط

: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن مودع جمال؛ بولعراس یعقوب/ شھادة الماتر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2829/1

بن یوسف مسعودة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیات المكان في شعر حسان بن ثابت 

: بوالصوف المركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، بن یوسف مسعودة؛ بن حمادة فضیلة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800279011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2790/1

بو القرعة سعیدة 
كریوط ] / نص مطبوع[الوعي الصوتي ومراحل اكتساب القراءة عند الطفل السنة األولى ابتدائي أنموذجا 

قرص . + ص71- . 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، قرعة سعیدة بو ال؛ كریمة
.مضغوط 

800284511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2845/1

بوالفول سمیة
نیل مذكرة ل] : نص مطبوع[-أنمودجا- دور إستراتیجیة التعلیم المدمج في العملیة التعلیمیة السنة أولى متوسط 

المركز : میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، بوالفول سمیة؛ طویل شافیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2857/1

بوحبل فاطمة
] : نص مطبوع[ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط أنمودجا تعلیم الصورة البیانیة في 

). مشرفا(بن سخري زبیر ، بوحبل فاطمة؛ مرباح الزھراء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800292211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل-ماستر

800/2922/1
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بن عبد القادر وفاء
مذكرة ] : نص مطبوع[البعد التعلیمي في االناشید الواردة في كتاب اللغة العربة للسنة االولى والثانیة متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بن عبد القادر وفاء/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800284111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2841/1

بن مودع جمال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[الطور األول من التعلیم اإلبتدائي -ي في تعلیم اللغة العربیة وتعلمھا أثر المنھج الخط

: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن مودع جمال؛ بولعراس یعقوب/ شھادة الماتر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2829/1

بن یوسف مسعودة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیات المكان في شعر حسان بن ثابت 

: بوالصوف المركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، بن یوسف مسعودة؛ بن حمادة فضیلة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800279011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2790/1

بو القرعة سعیدة 
كریوط ] / نص مطبوع[الوعي الصوتي ومراحل اكتساب القراءة عند الطفل السنة األولى ابتدائي أنموذجا 

قرص . + ص71- . 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، قرعة سعیدة بو ال؛ كریمة
.مضغوط 

800284511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2845/1

بوالفول سمیة
نیل مذكرة ل] : نص مطبوع[-أنمودجا- دور إستراتیجیة التعلیم المدمج في العملیة التعلیمیة السنة أولى متوسط 

المركز : میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، بوالفول سمیة؛ طویل شافیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2857/1

بوحبل فاطمة
] : نص مطبوع[ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط أنمودجا تعلیم الصورة البیانیة في 

). مشرفا(بن سخري زبیر ، بوحبل فاطمة؛ مرباح الزھراء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800292211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل-ماستر

800/2922/1
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بن عبد القادر وفاء
مذكرة ] : نص مطبوع[البعد التعلیمي في االناشید الواردة في كتاب اللغة العربة للسنة االولى والثانیة متوسط 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، بن عبد القادر وفاء/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800284111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2841/1

بن مودع جمال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[الطور األول من التعلیم اإلبتدائي -ي في تعلیم اللغة العربیة وتعلمھا أثر المنھج الخط

: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، بن مودع جمال؛ بولعراس یعقوب/ شھادة الماتر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2829/1

بن یوسف مسعودة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[جمالیات المكان في شعر حسان بن ثابت 

: بوالصوف المركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، بن یوسف مسعودة؛ بن حمادة فضیلة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800279011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2790/1

بو القرعة سعیدة 
كریوط ] / نص مطبوع[الوعي الصوتي ومراحل اكتساب القراءة عند الطفل السنة األولى ابتدائي أنموذجا 

قرص . + ص71- . 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، قرعة سعیدة بو ال؛ كریمة
.مضغوط 

800284511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2845/1

بوالفول سمیة
نیل مذكرة ل] : نص مطبوع[-أنمودجا- دور إستراتیجیة التعلیم المدمج في العملیة التعلیمیة السنة أولى متوسط 

المركز : میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، بوالفول سمیة؛ طویل شافیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص65-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2857/1

بوحبل فاطمة
] : نص مطبوع[ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط أنمودجا تعلیم الصورة البیانیة في 

). مشرفا(بن سخري زبیر ، بوحبل فاطمة؛ مرباح الزھراء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800292211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل-ماستر

800/2922/1
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بوحبل فاطیمة
] : نص مطبوع[تعلیم الصورة البیانیة في ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط انمودجا 

). مشرفا(بن سخري زبیر ، بوحبل فاطیمة؛ مرباح الزھراء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في الغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800295711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

174

بوحبل فاطیمة
] : نص مطبوع[تعلیم الصورة البیانیة في ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط انمودجا 

). مشرفا(بن سخري زبیر ، بوحبل فاطیمة؛ مرباح الزھراء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في الغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800295711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

174

بوحبل فاطیمة
] : نص مطبوع[تعلیم الصورة البیانیة في ضوء إصالحات كتب الجیل الثاني السنة الرابعة متوسط انمودجا 

). مشرفا(بن سخري زبیر ، بوحبل فاطیمة؛ مرباح الزھراء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في الغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800295711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2957/1

بوخناقة ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعز الدین میھوبي " كالغوال یرسم غورنیكا الرایس"التشكیل المرئي في دیوان 

المركز : میلة -. راوي مریمفق، )مشرفا(سلیوة حمیدة، بوخناقة ریمة/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص67-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2808/1

بودفار صفاء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- نمادج مختارة-ترجمة التعابیر االصطالحیة من اإلنجلیزیة إلى العربیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن شریف ھشام ، بودفار صفاء؛ قارة شیماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -استرم

800/2856/1

بورافة خلود
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمد بوطغان "مالك رجیم "البنیات األسلوبیة في دیوان 

المركز : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بورافة خلود/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800280611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2806/1

بوزوبیة مریم
السنة الثالثة ثانوي -خطوات تحلیل النصوص األدبیة أثري رصیدي اللغوي وأثرھا على الرصید اللغوي للمتعلم 

؛ زراز روقیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دجا الشعب العلمیة نمو
؛ . ص99-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوزوبیة مریم

.قرص مضغوط+ 21*30
800294711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2947/1

بوزیدي محمد
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة بین سورة القمر ومعجم لسان العرب : لمعنى السیاقي أللفاظ الذكر الحكیم ا

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بوزیدي محمد/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800287311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2873/1

بوسبیسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ألنور الشعر " في علیائھا...إلیھا "سیمیاء النص الموازي في دیوان 

عبد الحفیظ المركز الجامعي: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوسبیسي صابرینة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 
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800/2957/1

بوخناقة ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعز الدین میھوبي " كالغوال یرسم غورنیكا الرایس"التشكیل المرئي في دیوان 

المركز : میلة -. راوي مریمفق، )مشرفا(سلیوة حمیدة، بوخناقة ریمة/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص67-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2808/1

بودفار صفاء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- نمادج مختارة-ترجمة التعابیر االصطالحیة من اإلنجلیزیة إلى العربیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن شریف ھشام ، بودفار صفاء؛ قارة شیماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -استرم

800/2856/1

بورافة خلود
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمد بوطغان "مالك رجیم "البنیات األسلوبیة في دیوان 

المركز : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بورافة خلود/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800280611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2806/1

بوزوبیة مریم
السنة الثالثة ثانوي -خطوات تحلیل النصوص األدبیة أثري رصیدي اللغوي وأثرھا على الرصید اللغوي للمتعلم 

؛ زراز روقیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دجا الشعب العلمیة نمو
؛ . ص99-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوزوبیة مریم

.قرص مضغوط+ 21*30
800294711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2947/1

بوزیدي محمد
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة بین سورة القمر ومعجم لسان العرب : لمعنى السیاقي أللفاظ الذكر الحكیم ا

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بوزیدي محمد/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800287311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2873/1

بوسبیسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ألنور الشعر " في علیائھا...إلیھا "سیمیاء النص الموازي في دیوان 

عبد الحفیظ المركز الجامعي: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوسبیسي صابرینة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 
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800/2957/1

بوخناقة ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لعز الدین میھوبي " كالغوال یرسم غورنیكا الرایس"التشكیل المرئي في دیوان 

المركز : میلة -. راوي مریمفق، )مشرفا(سلیوة حمیدة، بوخناقة ریمة/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص67-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2808/1

بودفار صفاء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[- نمادج مختارة-ترجمة التعابیر االصطالحیة من اإلنجلیزیة إلى العربیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن شریف ھشام ، بودفار صفاء؛ قارة شیماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -استرم

800/2856/1

بورافة خلود
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لمحمد بوطغان "مالك رجیم "البنیات األسلوبیة في دیوان 

المركز : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بورافة خلود/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800280611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2806/1

بوزوبیة مریم
السنة الثالثة ثانوي -خطوات تحلیل النصوص األدبیة أثري رصیدي اللغوي وأثرھا على الرصید اللغوي للمتعلم 

؛ زراز روقیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[دجا الشعب العلمیة نمو
؛ . ص99-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(زدام سعاد ، بوزوبیة مریم

.قرص مضغوط+ 21*30
800294711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2947/1

بوزیدي محمد
مذكرة ] : نص مطبوع[دراسة مقارنة بین سورة القمر ومعجم لسان العرب : لمعنى السیاقي أللفاظ الذكر الحكیم ا

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بوزیدي محمد/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص128-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800287311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2873/1

بوسبیسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ألنور الشعر " في علیائھا...إلیھا "سیمیاء النص الموازي في دیوان 

عبد الحفیظ المركز الجامعي: میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوسبیسي صابرینة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 
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800280911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2809/1

بوسكك بسمة
نص [شعبة االداب انمودجا -درجة تفعیل النص األدبي في تثبیت الروافد النحویة تالمیذ السنة األولى ثانوي 

بعداش ناصر ، بوسكك بسمة؛ لبصیر بسمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : بوعمط
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800293111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2931/1

بوسكین رمیسة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع) [ذم أخالق الكتاب والقیان( الثقافیة في رسائل الجاحظ نقد الھویة

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، بوسكین رمیسة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800280111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2801/1

بوسمینة مریم
] : نص مطبوع[-السنة األولى انمودجا-الوعي الصوتي في تعلیم مھارة القراءة في الطور األول االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، بوسمینة مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800287611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2876/1

بوشكارة ابتسام
نص [إشكالیة ترجمة المصطلح التعلیمي دراسةفي كتاب مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة 

بن شریف ھشام ، بتسامبوشكارة ا؛ غربي عفاف/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 106-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2926/1

بوشكندة سامیة
نیل شھادة مذكرة ل] : نص مطبوع[لجمانة زلوم " أفراس جامحة"تجلیات الحداثة في القصة القصیرة جدا 

المركز : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوشكندة سامیة؛ بوصبیعة بشرى/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص98-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800281011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2810/1

بوشوشة سھام
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ألحمد بن ذیاب "امرأة األب "تجلیات الواقع االجتماعي في مسرحیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوشوشة سھام؛ حداد نسرین/ في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص78-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800280911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2809/1

بوسكك بسمة
نص [شعبة االداب انمودجا -درجة تفعیل النص األدبي في تثبیت الروافد النحویة تالمیذ السنة األولى ثانوي 

بعداش ناصر ، بوسكك بسمة؛ لبصیر بسمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : بوعمط
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800293111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2931/1

بوسكین رمیسة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع) [ذم أخالق الكتاب والقیان( الثقافیة في رسائل الجاحظ نقد الھویة

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، بوسكین رمیسة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800280111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2801/1

بوسمینة مریم
] : نص مطبوع[-السنة األولى انمودجا-الوعي الصوتي في تعلیم مھارة القراءة في الطور األول االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، بوسمینة مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800287611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2876/1

بوشكارة ابتسام
نص [إشكالیة ترجمة المصطلح التعلیمي دراسةفي كتاب مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة 

بن شریف ھشام ، بتسامبوشكارة ا؛ غربي عفاف/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 106-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2926/1

بوشكندة سامیة
نیل شھادة مذكرة ل] : نص مطبوع[لجمانة زلوم " أفراس جامحة"تجلیات الحداثة في القصة القصیرة جدا 

المركز : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوشكندة سامیة؛ بوصبیعة بشرى/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص98-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800281011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2810/1

بوشوشة سھام
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ألحمد بن ذیاب "امرأة األب "تجلیات الواقع االجتماعي في مسرحیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوشوشة سھام؛ حداد نسرین/ في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص78-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800280911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2809/1

بوسكك بسمة
نص [شعبة االداب انمودجا -درجة تفعیل النص األدبي في تثبیت الروافد النحویة تالمیذ السنة األولى ثانوي 

بعداش ناصر ، بوسكك بسمة؛ لبصیر بسمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : بوعمط
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800293111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2931/1

بوسكین رمیسة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع) [ذم أخالق الكتاب والقیان( الثقافیة في رسائل الجاحظ نقد الھویة

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، بوسكین رمیسة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص117-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800280111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2801/1

بوسمینة مریم
] : نص مطبوع[-السنة األولى انمودجا-الوعي الصوتي في تعلیم مھارة القراءة في الطور األول االبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، بوسمینة مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800287611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2876/1

بوشكارة ابتسام
نص [إشكالیة ترجمة المصطلح التعلیمي دراسةفي كتاب مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة 

بن شریف ھشام ، بتسامبوشكارة ا؛ غربي عفاف/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 106-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2926/1

بوشكندة سامیة
نیل شھادة مذكرة ل] : نص مطبوع[لجمانة زلوم " أفراس جامحة"تجلیات الحداثة في القصة القصیرة جدا 

المركز : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، بوشكندة سامیة؛ بوصبیعة بشرى/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص98-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800281011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2810/1

بوشوشة سھام
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ألحمد بن ذیاب "امرأة األب "تجلیات الواقع االجتماعي في مسرحیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوشوشة سھام؛ حداد نسرین/ في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص78-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2899/1

بوشیحة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لفیروز رشام " تشرفت برحیلك"صورة المرأة في روایة 

، لصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوا: میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، بوشیحة خدیجة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020
800281511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2815/1

بوطغان جازیة
] : نص مطبوع[-النقائص والبدائل-تعلیمیة النحو العربي السنة أولى من التعلیم الثانوي جدع مشترك اداب 

المركز : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، بوطغان جازیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2862/1

بوعبیسة أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البنیة اللفضیة للمصطلح اللساني من خالل الیات تولیده نمادج مختارة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بوعبیسة أسماء؛ فضالة لیندة/ في اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص91-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800294011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2940/1

بوعبیسة مفیدة
] : نص مطبوع[دور القصة القرانیة في تنمیة القدرات اللغویة والذھنیة لدى المتعلمین الطور المتوسط أنمودجا 

العین عبد الھادي حمر ، بوعبیسة مفیدة؛ بوعبیسة حیاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2920/1

بوقدوم فاطمة الزھراء
ة لنیل شھادة الماستر مذكر] : نص مطبوع[لعبد الرزاق طواھریة "شیاطین بانكوك "بنیة الشخصیة في روایة 
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بوقدوم فاطمة الزھراء/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2020، بوالصوف
800290511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2905/1

بوقرة ریمة
بوقرة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الشافعي الصیغ الصرفیة في دیوان 

؛ . ص111- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، ریمة
.قرص مضغوط+ 21*30

800284611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2899/1

بوشیحة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لفیروز رشام " تشرفت برحیلك"صورة المرأة في روایة 

، لصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوا: میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، بوشیحة خدیجة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020
800281511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2815/1

بوطغان جازیة
] : نص مطبوع[-النقائص والبدائل-تعلیمیة النحو العربي السنة أولى من التعلیم الثانوي جدع مشترك اداب 

المركز : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، بوطغان جازیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2862/1

بوعبیسة أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البنیة اللفضیة للمصطلح اللساني من خالل الیات تولیده نمادج مختارة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بوعبیسة أسماء؛ فضالة لیندة/ في اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص91-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800294011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2940/1

بوعبیسة مفیدة
] : نص مطبوع[دور القصة القرانیة في تنمیة القدرات اللغویة والذھنیة لدى المتعلمین الطور المتوسط أنمودجا 

العین عبد الھادي حمر ، بوعبیسة مفیدة؛ بوعبیسة حیاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2920/1

بوقدوم فاطمة الزھراء
ة لنیل شھادة الماستر مذكر] : نص مطبوع[لعبد الرزاق طواھریة "شیاطین بانكوك "بنیة الشخصیة في روایة 
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بوقدوم فاطمة الزھراء/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2020، بوالصوف
800290511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2905/1

بوقرة ریمة
بوقرة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الشافعي الصیغ الصرفیة في دیوان 

؛ . ص111- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، ریمة
.قرص مضغوط+ 21*30

800284611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2899/1

بوشیحة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لفیروز رشام " تشرفت برحیلك"صورة المرأة في روایة 

، لصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوا: میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، بوشیحة خدیجة/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020
800281511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2815/1

بوطغان جازیة
] : نص مطبوع[-النقائص والبدائل-تعلیمیة النحو العربي السنة أولى من التعلیم الثانوي جدع مشترك اداب 

المركز : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، بوطغان جازیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2862/1

بوعبیسة أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البنیة اللفضیة للمصطلح اللساني من خالل الیات تولیده نمادج مختارة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بوعبیسة أسماء؛ فضالة لیندة/ في اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص91-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800294011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2940/1

بوعبیسة مفیدة
] : نص مطبوع[دور القصة القرانیة في تنمیة القدرات اللغویة والذھنیة لدى المتعلمین الطور المتوسط أنمودجا 

العین عبد الھادي حمر ، بوعبیسة مفیدة؛ بوعبیسة حیاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800292011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2920/1

بوقدوم فاطمة الزھراء
ة لنیل شھادة الماستر مذكر] : نص مطبوع[لعبد الرزاق طواھریة "شیاطین بانكوك "بنیة الشخصیة في روایة 
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، بوقدوم فاطمة الزھراء/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2020، بوالصوف
800290511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2905/1

بوقرة ریمة
بوقرة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الشافعي الصیغ الصرفیة في دیوان 

؛ . ص111- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، ریمة
.قرص مضغوط+ 21*30

800284611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2846/1

بوقطایة عبلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ة الصرفیة في دیوان صلوات في زمن اإلحتراق لمحمد بن طبة الدالل

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، بوقطایة عبلة؛ بركان لیندة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د-ماستر

800/2861/1

بوكبوش ریمة
نص [-أنمودجا-"لكالب سبتة في النباح مدارك : "نزعة السخریة في شعر الحسین بن عتیق التغلبي قصیدة 

لقان ابراھیم ، بوكبوش ریمة؛ زرماني إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -).مشرفا(

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 82
800278311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2783/1

بولعبیزة صوریة
فعالیة بیداغوجیا المشروع في تنمیة مھارات المتعلمین اللغویة وفق اصالحات الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي 

، بولعبیزة صوریة؛ خالد آمال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا 
+ 21*30؛ . ص114-. 2020، حفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ال: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل 
.قرص مضغوط

800294911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2949/1

بولعراوي وفاء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[سیمیائیة العتبات في الكتاب المدرسي الجدید للسنة الخامسة إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بومناخ یاسر ، ولعراوي وفاءب؛ لوصیف سلمى/ في اللغة واالدب العربي 
.21*30؛ . ص103-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800295311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2953/1

بومزاید محمد
أنمودجا جامعة عبد الحفیظ بوالصوف میلة :تعلیمیة الروایة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص ادب جزائري 

بوفاس عبد ، بومزاید محمد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص173-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید

.مضغوط
800291611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2916/1

بوناموس بشرى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لمحمود درویش " ھو الحب كذبتنا الصادقة" صیدة ق

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، بوزراع فاطمة، بوناموس بشرى/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2020، بوالصوف

800281911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2846/1

بوقطایة عبلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ة الصرفیة في دیوان صلوات في زمن اإلحتراق لمحمد بن طبة الدالل

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، بوقطایة عبلة؛ بركان لیندة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د-ماستر

800/2861/1

بوكبوش ریمة
نص [-أنمودجا-"لكالب سبتة في النباح مدارك : "نزعة السخریة في شعر الحسین بن عتیق التغلبي قصیدة 

لقان ابراھیم ، بوكبوش ریمة؛ زرماني إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -).مشرفا(

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 82
800278311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2783/1

بولعبیزة صوریة
فعالیة بیداغوجیا المشروع في تنمیة مھارات المتعلمین اللغویة وفق اصالحات الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي 

، بولعبیزة صوریة؛ خالد آمال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا 
+ 21*30؛ . ص114-. 2020، حفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ال: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل 
.قرص مضغوط

800294911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2949/1

بولعراوي وفاء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[سیمیائیة العتبات في الكتاب المدرسي الجدید للسنة الخامسة إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بومناخ یاسر ، ولعراوي وفاءب؛ لوصیف سلمى/ في اللغة واالدب العربي 
.21*30؛ . ص103-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800295311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2953/1

بومزاید محمد
أنمودجا جامعة عبد الحفیظ بوالصوف میلة :تعلیمیة الروایة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص ادب جزائري 

بوفاس عبد ، بومزاید محمد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص173-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید

.مضغوط
800291611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2916/1

بوناموس بشرى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لمحمود درویش " ھو الحب كذبتنا الصادقة" صیدة ق

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، بوزراع فاطمة، بوناموس بشرى/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2020، بوالصوف

800281911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2846/1

بوقطایة عبلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ة الصرفیة في دیوان صلوات في زمن اإلحتراق لمحمد بن طبة الدالل

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، بوقطایة عبلة؛ بركان لیندة/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د-ماستر

800/2861/1

بوكبوش ریمة
نص [-أنمودجا-"لكالب سبتة في النباح مدارك : "نزعة السخریة في شعر الحسین بن عتیق التغلبي قصیدة 

لقان ابراھیم ، بوكبوش ریمة؛ زرماني إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -).مشرفا(

.قرص مضغوط+ 21*30؛ ص 82
800278311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2783/1

بولعبیزة صوریة
فعالیة بیداغوجیا المشروع في تنمیة مھارات المتعلمین اللغویة وفق اصالحات الجیل الثاني السنة الرابعة إبتدائي 

، بولعبیزة صوریة؛ خالد آمال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا 
+ 21*30؛ . ص114-. 2020، حفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ال: میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل 
.قرص مضغوط

800294911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2949/1

بولعراوي وفاء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[سیمیائیة العتبات في الكتاب المدرسي الجدید للسنة الخامسة إبتدائي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(بومناخ یاسر ، ولعراوي وفاءب؛ لوصیف سلمى/ في اللغة واالدب العربي 
.21*30؛ . ص103-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800295311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2953/1

بومزاید محمد
أنمودجا جامعة عبد الحفیظ بوالصوف میلة :تعلیمیة الروایة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص ادب جزائري 

بوفاس عبد ، بومزاید محمد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص173-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید

.مضغوط
800291611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2916/1

بوناموس بشرى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لمحمود درویش " ھو الحب كذبتنا الصادقة" صیدة ق

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، بوزراع فاطمة، بوناموس بشرى/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2020، بوالصوف

800281911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2819/1

بونعاس خدیجة
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیم السیاق اللغوي من خالل نشاط فھم المنطوق السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي عینة 

- ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بونعاس خدیجة؛ بن زنودة فطیمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2020، لمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفا: میلة 

800288011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2880/1

بوھمھم حیاة
دراسة داللیة في روایة كراف الخطایا لعبد -التكیف الرمزي ووظیفتھ في خلق الفضاءات الجمالیة في الروایة 

بوھمھم ؛ قشي ظریفة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : طبوعنص م[هللا عیسى لحیلح 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -. حیاة

800287111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2871/1

تباني نزھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة -م محمد الحریري المقامة الصوریة لمحمد أبو القاس

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، تباني نزھة؛ حافي راسو امینة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800295511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2955/1

تعلوب مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [إلبن عربي"استراتیجیة التأویل الصوفي وجمالیاتھ في شجرة الكون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عروس بشیر، تعلوب مریم/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800278611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2786/1

ثغري فایزة
] : نص مطبوع[دور المعلم في تنمیة اللغة لدى أطفال متالزمة داون المركز النفسي البیداغوجي لوالیة میلة 

-). مشرفا (واش سعاد بولح، ثغري فایزة؛ زواغي رقیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800294611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2946/1

جامع إیمان
أنمودجا -لنادیة العیاطي " بوح الرمق االخیر"جمالیة التركیب االستعماري وفاعلیتھ في إنتاج المعنى في دیوان 

بوجرة سمیرة ، جامع إیمان؛ جامع فریال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800284511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2819/1

بونعاس خدیجة
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیم السیاق اللغوي من خالل نشاط فھم المنطوق السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي عینة 

- ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بونعاس خدیجة؛ بن زنودة فطیمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2020، لمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفا: میلة 

800288011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2880/1

بوھمھم حیاة
دراسة داللیة في روایة كراف الخطایا لعبد -التكیف الرمزي ووظیفتھ في خلق الفضاءات الجمالیة في الروایة 

بوھمھم ؛ قشي ظریفة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : طبوعنص م[هللا عیسى لحیلح 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -. حیاة

800287111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2871/1

تباني نزھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة -م محمد الحریري المقامة الصوریة لمحمد أبو القاس

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، تباني نزھة؛ حافي راسو امینة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800295511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2955/1

تعلوب مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [إلبن عربي"استراتیجیة التأویل الصوفي وجمالیاتھ في شجرة الكون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عروس بشیر، تعلوب مریم/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800278611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2786/1

ثغري فایزة
] : نص مطبوع[دور المعلم في تنمیة اللغة لدى أطفال متالزمة داون المركز النفسي البیداغوجي لوالیة میلة 

-). مشرفا (واش سعاد بولح، ثغري فایزة؛ زواغي رقیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800294611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2946/1

جامع إیمان
أنمودجا -لنادیة العیاطي " بوح الرمق االخیر"جمالیة التركیب االستعماري وفاعلیتھ في إنتاج المعنى في دیوان 

بوجرة سمیرة ، جامع إیمان؛ جامع فریال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800284511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

179

800/2819/1

بونعاس خدیجة
مذكرة ] : نص مطبوع[تعلیم السیاق اللغوي من خالل نشاط فھم المنطوق السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي عینة 

- ). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بونعاس خدیجة؛ بن زنودة فطیمة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2020، لمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوفا: میلة 

800288011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2880/1

بوھمھم حیاة
دراسة داللیة في روایة كراف الخطایا لعبد -التكیف الرمزي ووظیفتھ في خلق الفضاءات الجمالیة في الروایة 

بوھمھم ؛ قشي ظریفة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : طبوعنص م[هللا عیسى لحیلح 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -. حیاة

800287111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2871/1

تباني نزھة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة أسلوبیة -م محمد الحریري المقامة الصوریة لمحمد أبو القاس

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، تباني نزھة؛ حافي راسو امینة/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800295511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2955/1

تعلوب مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع" [إلبن عربي"استراتیجیة التأویل الصوفي وجمالیاتھ في شجرة الكون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عروس بشیر، تعلوب مریم/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800278611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2786/1

ثغري فایزة
] : نص مطبوع[دور المعلم في تنمیة اللغة لدى أطفال متالزمة داون المركز النفسي البیداغوجي لوالیة میلة 

-). مشرفا (واش سعاد بولح، ثغري فایزة؛ زواغي رقیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800294611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2946/1

جامع إیمان
أنمودجا -لنادیة العیاطي " بوح الرمق االخیر"جمالیة التركیب االستعماري وفاعلیتھ في إنتاج المعنى في دیوان 

بوجرة سمیرة ، جامع إیمان؛ جامع فریال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800284511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2845/1

ھرةجامع ش
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة الثالثة إبتدائي أنمودجا-األسس النفسیة واإلجتماعیة في إدارة التعلم بالصف 

المركز : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، جامع شھرة؛ لحیلح سمیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2914/1

جنان ریان
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي نمودجا:اسثمار التداخل اللغوي إلكتساب اللغة الثانیة 

المركز : میلة -). مشرفا(سف بن جامع یو، جنان ریان؛ مرابط بشرى/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغعوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2915/1

جوي نادیة
نص [دور الندوات التربوبة في ترقیة األداء التربوي لمعلمي المرحلة األبتدائیة مادة اللغة العربیة أنمودجا 

جغرود محمد ، جوي نادیة؛ لطرش إلھام / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800283611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2836/1

حاج میادة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة وتقییم-تعلیمیة المواد األفقیة عن بعد بجامعة عبد الحفیظ بوالصوف میلة 

المركز : میلة -) . مشرفا(ال خیر الدین ھب، حاج میادة؛ زدام فیروز/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2838/1

حجاج نجاة
واألدب مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة] : نص مطبوع[دراسة موازنة :صورة الحیوان في شعر الصعالیك 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، حجاج نجاة؛ نعمون خضراء/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2792/1

حراق بسمة
] : نص مطبوع[إلبن األنباري " اإلنصاف في مسائل الخالف"ء الصرفیة والنحویة من خالل كتاب اراء القرا

المركز الجامعي عبد : میلة -. حراق بسمة؛ حضاري نادیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2845/1

ھرةجامع ش
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة الثالثة إبتدائي أنمودجا-األسس النفسیة واإلجتماعیة في إدارة التعلم بالصف 

المركز : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، جامع شھرة؛ لحیلح سمیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2914/1

جنان ریان
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي نمودجا:اسثمار التداخل اللغوي إلكتساب اللغة الثانیة 

المركز : میلة -). مشرفا(سف بن جامع یو، جنان ریان؛ مرابط بشرى/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغعوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2915/1

جوي نادیة
نص [دور الندوات التربوبة في ترقیة األداء التربوي لمعلمي المرحلة األبتدائیة مادة اللغة العربیة أنمودجا 

جغرود محمد ، جوي نادیة؛ لطرش إلھام / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800283611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2836/1

حاج میادة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة وتقییم-تعلیمیة المواد األفقیة عن بعد بجامعة عبد الحفیظ بوالصوف میلة 

المركز : میلة -) . مشرفا(ال خیر الدین ھب، حاج میادة؛ زدام فیروز/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2838/1

حجاج نجاة
واألدب مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة] : نص مطبوع[دراسة موازنة :صورة الحیوان في شعر الصعالیك 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، حجاج نجاة؛ نعمون خضراء/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2792/1

حراق بسمة
] : نص مطبوع[إلبن األنباري " اإلنصاف في مسائل الخالف"ء الصرفیة والنحویة من خالل كتاب اراء القرا

المركز الجامعي عبد : میلة -. حراق بسمة؛ حضاري نادیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2845/1

ھرةجامع ش
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-السنة الثالثة إبتدائي أنمودجا-األسس النفسیة واإلجتماعیة في إدارة التعلم بالصف 

المركز : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، جامع شھرة؛ لحیلح سمیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2914/1

جنان ریان
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي نمودجا:اسثمار التداخل اللغوي إلكتساب اللغة الثانیة 

المركز : میلة -). مشرفا(سف بن جامع یو، جنان ریان؛ مرابط بشرى/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغعوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2915/1

جوي نادیة
نص [دور الندوات التربوبة في ترقیة األداء التربوي لمعلمي المرحلة األبتدائیة مادة اللغة العربیة أنمودجا 

جغرود محمد ، جوي نادیة؛ لطرش إلھام / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800283611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2836/1

حاج میادة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة وتقییم-تعلیمیة المواد األفقیة عن بعد بجامعة عبد الحفیظ بوالصوف میلة 

المركز : میلة -) . مشرفا(ال خیر الدین ھب، حاج میادة؛ زدام فیروز/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2838/1

حجاج نجاة
واألدب مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة] : نص مطبوع[دراسة موازنة :صورة الحیوان في شعر الصعالیك 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، حجاج نجاة؛ نعمون خضراء/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2792/1

حراق بسمة
] : نص مطبوع[إلبن األنباري " اإلنصاف في مسائل الخالف"ء الصرفیة والنحویة من خالل كتاب اراء القرا

المركز الجامعي عبد : میلة -. حراق بسمة؛ حضاري نادیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2860/1

حمایزیة سامیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد الرزاق طواھریة دراسة في المضامین والقیم " شیاطین بانكوك "روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، حمایزیة سامیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30-. 2020، وفبوالص
800290311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2903/1

حمدوش إیمان
بوغادي / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[السخریة في شعر محمد الماغوط 

قرص + 21*30؛ . ص97-. 2020، فالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصو: میلة -. حمدوش إیمان؛ حسیبة
.مضغوط

800281311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2813/1

حمیدي ربیحة
] : نص مطبوع[الواجب المنزلي وأثره في تنمیة الحصیلة المعرفیة لدى الطفل في اإلیتدائي سنة خامسة انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(خضور ولید ، دي ربیحةحمی/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800294411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2944/1

حمیدي نجمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیم الدرس البالغي لمتعلمي السنة الثالثة ثانوي أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، حمیدي نجمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2020، بوالصوف

800284311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2843/1

خالد فریال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[تجلیات مكارم األخالق في شعر عروة بن الورد 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، خالد فریال؛ بوحوش نوال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي

800279811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2798/1

خریمش عائدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لعفاف فنوح " بحري یغرق أحیانا"اإلتساق واإلنسجام في دیوان 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بقاح سامیة ، ریمش عائدةخ؛ بوحبل زینب/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800284411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2860/1

حمایزیة سامیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد الرزاق طواھریة دراسة في المضامین والقیم " شیاطین بانكوك "روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، حمایزیة سامیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30-. 2020، وفبوالص
800290311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2903/1

حمدوش إیمان
بوغادي / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[السخریة في شعر محمد الماغوط 

قرص + 21*30؛ . ص97-. 2020، فالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصو: میلة -. حمدوش إیمان؛ حسیبة
.مضغوط

800281311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2813/1

حمیدي ربیحة
] : نص مطبوع[الواجب المنزلي وأثره في تنمیة الحصیلة المعرفیة لدى الطفل في اإلیتدائي سنة خامسة انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(خضور ولید ، دي ربیحةحمی/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800294411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2944/1

حمیدي نجمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیم الدرس البالغي لمتعلمي السنة الثالثة ثانوي أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، حمیدي نجمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2020، بوالصوف

800284311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2843/1

خالد فریال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[تجلیات مكارم األخالق في شعر عروة بن الورد 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، خالد فریال؛ بوحوش نوال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي

800279811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2798/1

خریمش عائدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لعفاف فنوح " بحري یغرق أحیانا"اإلتساق واإلنسجام في دیوان 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بقاح سامیة ، ریمش عائدةخ؛ بوحبل زینب/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800284411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2860/1

حمایزیة سامیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد الرزاق طواھریة دراسة في المضامین والقیم " شیاطین بانكوك "روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، حمایزیة سامیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30-. 2020، وفبوالص
800290311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2903/1

حمدوش إیمان
بوغادي / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[السخریة في شعر محمد الماغوط 

قرص + 21*30؛ . ص97-. 2020، فالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصو: میلة -. حمدوش إیمان؛ حسیبة
.مضغوط

800281311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2813/1

حمیدي ربیحة
] : نص مطبوع[الواجب المنزلي وأثره في تنمیة الحصیلة المعرفیة لدى الطفل في اإلیتدائي سنة خامسة انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(خضور ولید ، دي ربیحةحمی/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800294411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2944/1

حمیدي نجمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تعلیم الدرس البالغي لمتعلمي السنة الثالثة ثانوي أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، حمیدي نجمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2020، بوالصوف

800284311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2843/1

خالد فریال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[تجلیات مكارم األخالق في شعر عروة بن الورد 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، خالد فریال؛ بوحوش نوال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص64-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي

800279811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2798/1

خریمش عائدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لعفاف فنوح " بحري یغرق أحیانا"اإلتساق واإلنسجام في دیوان 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بقاح سامیة ، ریمش عائدةخ؛ بوحبل زینب/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، بوالصوف

800284411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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800/2844/1

خشاب آیة
معاشو ، خشاب آیة؛ بومطرق نورة] / نص مطبوع[-قراءة في تجربة األخضر بركة- التجریب في شعر الھایكو

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوشمة 
800289111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2891/1

خالف كنزة
نص [في المعجم والداللة كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط أنمودجا النصوص العلمیة دراسة 

بوفاس عبد ، خالف كنزة؛ صیفي منال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
قرص +21*30؛ . ص105-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید

.مضغوط
800292911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2929/1

خمیسي عادل
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[واقع تدریس النحو الوظیفي من خالل تصورات أساتذة اللغة العربیة في الجامعة 

كز الجامعي عبد المر: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، خمیسي عادل/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800284711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2847/1

داود بن رابح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة-قصیدة ھدایا العید إللیا ابي ماضي 

-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، ابحداود بن ر/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68

800295611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2956/1

دایخ منى
] : طبوعنص م[الصوتیة الصرفیة والنحویة في رسالة الغفران ألبي العالء المعري : دراسة الظواھر اللغویة 

: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، دایخ منى؛ سلیخ سماح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800284811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2848/1

دریدي وسام
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تالمیذ السنة إبتدائي دراسة تقویمیة -على المھارات اللغویة الدعم وتأثیره 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، دریدي وسام؛ فیاللي مفیدة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800287811ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -ماستر
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800/2844/1

خشاب آیة
معاشو ، خشاب آیة؛ بومطرق نورة] / نص مطبوع[-قراءة في تجربة األخضر بركة- التجریب في شعر الھایكو

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوشمة 
800289111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2891/1

خالف كنزة
نص [في المعجم والداللة كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط أنمودجا النصوص العلمیة دراسة 

بوفاس عبد ، خالف كنزة؛ صیفي منال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
قرص +21*30؛ . ص105-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید

.مضغوط
800292911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2929/1

خمیسي عادل
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[واقع تدریس النحو الوظیفي من خالل تصورات أساتذة اللغة العربیة في الجامعة 

كز الجامعي عبد المر: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، خمیسي عادل/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800284711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2847/1

داود بن رابح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة-قصیدة ھدایا العید إللیا ابي ماضي 

-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، ابحداود بن ر/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68

800295611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2956/1

دایخ منى
] : طبوعنص م[الصوتیة الصرفیة والنحویة في رسالة الغفران ألبي العالء المعري : دراسة الظواھر اللغویة 

: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، دایخ منى؛ سلیخ سماح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800284811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2848/1

دریدي وسام
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تالمیذ السنة إبتدائي دراسة تقویمیة -على المھارات اللغویة الدعم وتأثیره 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، دریدي وسام؛ فیاللي مفیدة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800287811ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -ماستر
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800/2844/1

خشاب آیة
معاشو ، خشاب آیة؛ بومطرق نورة] / نص مطبوع[-قراءة في تجربة األخضر بركة- التجریب في شعر الھایكو

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(بوشمة 
800289111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2891/1

خالف كنزة
نص [في المعجم والداللة كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط أنمودجا النصوص العلمیة دراسة 

بوفاس عبد ، خالف كنزة؛ صیفي منال/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
قرص +21*30؛ . ص105-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید

.مضغوط
800292911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2929/1

خمیسي عادل
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[واقع تدریس النحو الوظیفي من خالل تصورات أساتذة اللغة العربیة في الجامعة 

كز الجامعي عبد المر: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، خمیسي عادل/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800284711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2847/1

داود بن رابح
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[-مقاربة أسلوبیة-قصیدة ھدایا العید إللیا ابي ماضي 

-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، ابحداود بن ر/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68

800295611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2956/1

دایخ منى
] : طبوعنص م[الصوتیة الصرفیة والنحویة في رسالة الغفران ألبي العالء المعري : دراسة الظواھر اللغویة 

: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، دایخ منى؛ سلیخ سماح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800284811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2848/1

دریدي وسام
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تالمیذ السنة إبتدائي دراسة تقویمیة -على المھارات اللغویة الدعم وتأثیره 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، دریدي وسام؛ فیاللي مفیدة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800287811ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -ماستر
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800/2878/1

دعاس یسرى
نص [دراسة على عینات من والیة میلة : تقییم ملكة اإلنتاج لدى المتعلم في الطور الثالث من التعلیم االبتدائي 

رحماني عبد ، دعاس یسرى؛ مغزیلي فاطمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
قرص + 21*30؛ . ص67-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ن المؤم

.مضغوط
800287511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2875/1

دفار نعیمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لمریم بغیبغ "صعلوق حداثي"تجلیات التناص وأنماطھ في المجموعة القصصیة 

المركز : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، دفار نعیمة؛ بوراس رندة/ ستر في اللغة واألدب العربي شھادة الما
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2828/1

دمبري إكرام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ألدھم الشرقاوي " لیطمئن قلبي" سیمیائیة األھواء في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، دمبري إكرام؛ بن میسیة سناء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020، بوالصوف

800281211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل-ماستر

800/2812/1

دنوب أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " قاتل حمزة " استراتیجیات الخطاب في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، دنوب أسماء؛ قرمیش بشرى/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2020، الصوفالحفیظ بو

800282311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2823/1

روانة سمیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[فاعلیة التنظیم الصفي في تعلیمیة نشاط القراءة لدى تالمیذ الطور الثاني ابتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، روانة سمیة؛باغي صافیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص180-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2918/1

زادي یسرى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لبشیر مفتي " دمیة النار"تشكالت الفضاءین الزماني والمكاني في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، زادي یسرى؛ بوالفول حكیمة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -استرم

800/2817/1
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800/2878/1

دعاس یسرى
نص [دراسة على عینات من والیة میلة : تقییم ملكة اإلنتاج لدى المتعلم في الطور الثالث من التعلیم االبتدائي 

رحماني عبد ، دعاس یسرى؛ مغزیلي فاطمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
قرص + 21*30؛ . ص67-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ن المؤم

.مضغوط
800287511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2875/1

دفار نعیمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لمریم بغیبغ "صعلوق حداثي"تجلیات التناص وأنماطھ في المجموعة القصصیة 

المركز : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، دفار نعیمة؛ بوراس رندة/ ستر في اللغة واألدب العربي شھادة الما
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2828/1

دمبري إكرام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ألدھم الشرقاوي " لیطمئن قلبي" سیمیائیة األھواء في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، دمبري إكرام؛ بن میسیة سناء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020، بوالصوف

800281211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل-ماستر

800/2812/1

دنوب أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " قاتل حمزة " استراتیجیات الخطاب في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، دنوب أسماء؛ قرمیش بشرى/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2020، الصوفالحفیظ بو

800282311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2823/1

روانة سمیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[فاعلیة التنظیم الصفي في تعلیمیة نشاط القراءة لدى تالمیذ الطور الثاني ابتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، روانة سمیة؛باغي صافیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص180-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2918/1

زادي یسرى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لبشیر مفتي " دمیة النار"تشكالت الفضاءین الزماني والمكاني في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، زادي یسرى؛ بوالفول حكیمة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -استرم

800/2817/1
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800/2878/1

دعاس یسرى
نص [دراسة على عینات من والیة میلة : تقییم ملكة اإلنتاج لدى المتعلم في الطور الثالث من التعلیم االبتدائي 

رحماني عبد ، دعاس یسرى؛ مغزیلي فاطمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
قرص + 21*30؛ . ص67-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ن المؤم

.مضغوط
800287511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2875/1

دفار نعیمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لمریم بغیبغ "صعلوق حداثي"تجلیات التناص وأنماطھ في المجموعة القصصیة 

المركز : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، دفار نعیمة؛ بوراس رندة/ ستر في اللغة واألدب العربي شھادة الما
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2828/1

دمبري إكرام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[ألدھم الشرقاوي " لیطمئن قلبي" سیمیائیة األھواء في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، دمبري إكرام؛ بن میسیة سناء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020، بوالصوف

800281211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل-ماستر

800/2812/1

دنوب أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لنجیب الكیالني " قاتل حمزة " استراتیجیات الخطاب في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، دنوب أسماء؛ قرمیش بشرى/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2020، الصوفالحفیظ بو

800282311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2823/1

روانة سمیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[فاعلیة التنظیم الصفي في تعلیمیة نشاط القراءة لدى تالمیذ الطور الثاني ابتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، روانة سمیة؛باغي صافیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص180-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2918/1

زادي یسرى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لبشیر مفتي " دمیة النار"تشكالت الفضاءین الزماني والمكاني في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، زادي یسرى؛ بوالفول حكیمة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -استرم

800/2817/1
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زاید سارة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المعجم الغزلي في شعر الصمة بن عبد هللا القشیري 

بوالصوف المركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، زاید سارة؛ بولویقة سامیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800279511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2796/1

زرافي مروة
السنة الثانیة ثانوي شعبة اداب -استغالل روافد المقاربة بالكفاءات في تعلیم اللغة العربیة عن طریق النصوص 

زرافي ؛ قویدر ختیمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-مودجاوفلسفة أن
21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، مروة

.قرص مضغوط+ 
800293311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2933/1

لزطیلي أما
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[اإلتساق واإلنسجام في دیوان حكایا السندباد لنبیل مجموج 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، زطیلي أمال؛ بومعالي إیمان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، بوالصوف

800284011ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -ماستر

800/2840/1

زعموشي عالء الدین
] نص مطبوع[العجائبیة في كتاب منشور الھدایة في كشف حال من ادعى العلم والوالیة إلبن الفكون عبد الكریم 

: یلة م-). مشرفا(بن ساري مسعود، زعموشي عالء الدین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 
؛ . ص111- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط+ 21*30
800279611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2796/1

زالقي نبیلة
لنیل شھادة الماستر في مذكرة ] : نص مطبوع[لربیع السبتي " عیناك تأمرني "تجدید اللغة الشعریة في دیوان 

المركز الجامعي عبد : میلة -. بولمعیزي شھیرة، )مشرفا(بومالي حنان ، زالقي نبیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800285311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2853/1

زلواش یمینة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة-د عبد الرحمان الحاج وعبد السالم المسدي المصطلح اللساني عن

: میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، زلواش یمینة؛ لحیلح سامیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2938/1
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زاید سارة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المعجم الغزلي في شعر الصمة بن عبد هللا القشیري 

بوالصوف المركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، زاید سارة؛ بولویقة سامیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800279511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2796/1

زرافي مروة
السنة الثانیة ثانوي شعبة اداب -استغالل روافد المقاربة بالكفاءات في تعلیم اللغة العربیة عن طریق النصوص 

زرافي ؛ قویدر ختیمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-مودجاوفلسفة أن
21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، مروة

.قرص مضغوط+ 
800293311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2933/1

لزطیلي أما
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[اإلتساق واإلنسجام في دیوان حكایا السندباد لنبیل مجموج 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، زطیلي أمال؛ بومعالي إیمان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، بوالصوف

800284011ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -ماستر

800/2840/1

زعموشي عالء الدین
] نص مطبوع[العجائبیة في كتاب منشور الھدایة في كشف حال من ادعى العلم والوالیة إلبن الفكون عبد الكریم 

: یلة م-). مشرفا(بن ساري مسعود، زعموشي عالء الدین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 
؛ . ص111- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط+ 21*30
800279611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2796/1

زالقي نبیلة
لنیل شھادة الماستر في مذكرة ] : نص مطبوع[لربیع السبتي " عیناك تأمرني "تجدید اللغة الشعریة في دیوان 

المركز الجامعي عبد : میلة -. بولمعیزي شھیرة، )مشرفا(بومالي حنان ، زالقي نبیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800285311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2853/1

زلواش یمینة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة-د عبد الرحمان الحاج وعبد السالم المسدي المصطلح اللساني عن

: میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، زلواش یمینة؛ لحیلح سامیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2938/1
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زاید سارة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[المعجم الغزلي في شعر الصمة بن عبد هللا القشیري 

بوالصوف المركز الجامعي عبد الحفیظ: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، زاید سارة؛ بولویقة سامیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800279511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2796/1

زرافي مروة
السنة الثانیة ثانوي شعبة اداب -استغالل روافد المقاربة بالكفاءات في تعلیم اللغة العربیة عن طریق النصوص 

زرافي ؛ قویدر ختیمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[-مودجاوفلسفة أن
21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، مروة

.قرص مضغوط+ 
800293311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2933/1

لزطیلي أما
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[اإلتساق واإلنسجام في دیوان حكایا السندباد لنبیل مجموج 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، زطیلي أمال؛ بومعالي إیمان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، بوالصوف

800284011ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -ماستر

800/2840/1

زعموشي عالء الدین
] نص مطبوع[العجائبیة في كتاب منشور الھدایة في كشف حال من ادعى العلم والوالیة إلبن الفكون عبد الكریم 

: یلة م-). مشرفا(بن ساري مسعود، زعموشي عالء الدین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 
؛ . ص111- . 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط+ 21*30
800279611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2796/1

زالقي نبیلة
لنیل شھادة الماستر في مذكرة ] : نص مطبوع[لربیع السبتي " عیناك تأمرني "تجدید اللغة الشعریة في دیوان 

المركز الجامعي عبد : میلة -. بولمعیزي شھیرة، )مشرفا(بومالي حنان ، زالقي نبیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800285311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2853/1

زلواش یمینة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-دراسة مقارنة-د عبد الرحمان الحاج وعبد السالم المسدي المصطلح اللساني عن

: میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، زلواش یمینة؛ لحیلح سامیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2938/1
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زموري رقیة 
نص [االختصارات اللغویة في موقع فایسبوك وتأثیرھا على لغة متعلمي سنة ثالثة ثانوي تخصص لغات أجنبیة 

معزوز عبد الحلیم ، زموري رقیة ؛ قارة مروة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800294111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2941/1

سارة بوحالة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي "ساللم تروالر"التجریب في روایة

. ص79-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، سارة بوحالة؛ بن عیاش منوبة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800289011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2890/1

سایب سناء
مذكرة ] : وعنص مطب[لمصطفى لطفي المنفلوطي " الشاعر" اإلحالة ودورھا في التماسك النصي في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، سایب سناء/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800291311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2913/1

سایري مروة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لعبد الحمید بن ھدوقة " األرواح الشاغرة " الیات التجریب في دیوان 
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سایري مروة/ في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة ؛ بوالصوف 
800280511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2805/1

سعودي جھیدة
] : نص مطبوع[التركیب والداللة من منظور اللسانیات العرفانیة ؛ اإلستعارة التصوریة في سورة ھود أنمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، دةسعودي جھی/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2831/1

سند لزرق شھیناز
السنة األولى جدع مشترك اداب -أھمیة نظریة التناص في تلقي النصوص االدبیةعند تالمیذ المرحلة الثانویة 

سند لزرق ؛ بن جدو المیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- وفلسفة انموجا
؛ . ص127- . 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، شھیناز

.قرص مضغوط+ 21*30
800294211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2942/1
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زموري رقیة 
نص [االختصارات اللغویة في موقع فایسبوك وتأثیرھا على لغة متعلمي سنة ثالثة ثانوي تخصص لغات أجنبیة 

معزوز عبد الحلیم ، زموري رقیة ؛ قارة مروة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800294111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2941/1

سارة بوحالة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي "ساللم تروالر"التجریب في روایة

. ص79-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، سارة بوحالة؛ بن عیاش منوبة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800289011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2890/1

سایب سناء
مذكرة ] : وعنص مطب[لمصطفى لطفي المنفلوطي " الشاعر" اإلحالة ودورھا في التماسك النصي في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، سایب سناء/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800291311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2913/1

سایري مروة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لعبد الحمید بن ھدوقة " األرواح الشاغرة " الیات التجریب في دیوان 
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سایري مروة/ في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة ؛ بوالصوف 
800280511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2805/1

سعودي جھیدة
] : نص مطبوع[التركیب والداللة من منظور اللسانیات العرفانیة ؛ اإلستعارة التصوریة في سورة ھود أنمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، دةسعودي جھی/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2831/1

سند لزرق شھیناز
السنة األولى جدع مشترك اداب -أھمیة نظریة التناص في تلقي النصوص االدبیةعند تالمیذ المرحلة الثانویة 

سند لزرق ؛ بن جدو المیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- وفلسفة انموجا
؛ . ص127- . 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، شھیناز

.قرص مضغوط+ 21*30
800294211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2942/1
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زموري رقیة 
نص [االختصارات اللغویة في موقع فایسبوك وتأثیرھا على لغة متعلمي سنة ثالثة ثانوي تخصص لغات أجنبیة 

معزوز عبد الحلیم ، زموري رقیة ؛ قارة مروة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص120-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800294111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2941/1

سارة بوحالة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[لسمیر قسیمي "ساللم تروالر"التجریب في روایة

. ص79-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، سارة بوحالة؛ بن عیاش منوبة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800289011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2890/1

سایب سناء
مذكرة ] : وعنص مطب[لمصطفى لطفي المنفلوطي " الشاعر" اإلحالة ودورھا في التماسك النصي في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(بن قسمي دنیا ، سایب سناء/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800291311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2913/1

سایري مروة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لعبد الحمید بن ھدوقة " األرواح الشاغرة " الیات التجریب في دیوان 
المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سایري مروة/ في اللغة واألدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة ؛ بوالصوف 
800280511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2805/1

سعودي جھیدة
] : نص مطبوع[التركیب والداللة من منظور اللسانیات العرفانیة ؛ اإلستعارة التصوریة في سورة ھود أنمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، دةسعودي جھی/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص127-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2831/1

سند لزرق شھیناز
السنة األولى جدع مشترك اداب -أھمیة نظریة التناص في تلقي النصوص االدبیةعند تالمیذ المرحلة الثانویة 

سند لزرق ؛ بن جدو المیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[- وفلسفة انموجا
؛ . ص127- . 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، شھیناز

.قرص مضغوط+ 21*30
800294211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2942/1
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سویسي الزھراء.99
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لحشالفي حمید " الدار الكبیرة تتناسخ من جدید" سیمیائیة العنوان في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن قسمي دنیا ، سویسي الزھراء؛ ھرنون صابرینة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800289411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2894/1

شبطة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لخاصة إشكالیة تعلیمیة العربیة لذوي االحتیاجات الخاصة في المراكز ا

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، شبطة سعیدة؛ قمري آمنة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2868/1

شحالط لیلى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للطیفة حرباوي " شمس على مقاسي" اإلغتراب وسؤل العودة في دیوان ألم 

المركز : میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، شحالط لیلى؛ مسعي سلمى/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800288211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل -ماستر

800/2882/1

شریفي ھبة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " سیرة المنتھى "أنماط الكتابة عن الذات في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، شریفي ھبة؛ بن الشاوي إكرام/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص251-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2898/1

شلي رقیة 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أنمودجا -التقویم المستمر في ضو إصالحات كتب الجیل الثاني الطور الثاني إبتدائي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( قرج أوریدة، ي رقیة شل/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2020، بوالصوف

800285511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2855/1

شوفي أشواق
نص [-نمودجامرحلة التعلیم الثانوي أ-طرائق إعداد الدرس اللغوي وتوضیحھ وأثرھا في العملیة التعلیمیة

المركز : میلة -. شوفي أشواق؛ شنون مروة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2869/1

صایفي نرجس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة-اب الخامسة ابتدائي األنشطة اللغویة لكت
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سویسي الزھراء.99
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لحشالفي حمید " الدار الكبیرة تتناسخ من جدید" سیمیائیة العنوان في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(بن قسمي دنیا ، سویسي الزھراء؛ ھرنون صابرینة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص123-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800289411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2894/1

شبطة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لخاصة إشكالیة تعلیمیة العربیة لذوي االحتیاجات الخاصة في المراكز ا

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، شبطة سعیدة؛ قمري آمنة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص44-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800286811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2868/1

شحالط لیلى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للطیفة حرباوي " شمس على مقاسي" اإلغتراب وسؤل العودة في دیوان ألم 

المركز : میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، شحالط لیلى؛ مسعي سلمى/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800288211ك .م.د.ر-. 2020: م د ل -ماستر

800/2882/1

شریفي ھبة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لواسیني االعرج " سیرة المنتھى "أنماط الكتابة عن الذات في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، شریفي ھبة؛ بن الشاوي إكرام/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص251-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2898/1

شلي رقیة 
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أنمودجا -التقویم المستمر في ضو إصالحات كتب الجیل الثاني الطور الثاني إبتدائي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( قرج أوریدة، ي رقیة شل/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2020، بوالصوف

800285511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2855/1

شوفي أشواق
نص [-نمودجامرحلة التعلیم الثانوي أ-طرائق إعداد الدرس اللغوي وتوضیحھ وأثرھا في العملیة التعلیمیة

المركز : میلة -. شوفي أشواق؛ شنون مروة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800286911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2869/1

صایفي نرجس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[- دراسة تقویمیة-اب الخامسة ابتدائي األنشطة اللغویة لكت
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المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، صایفي نرجس؛ مرواني نجاح/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص151-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800287711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2877/1

صفصافة فایزة
] نص مطبوع[-أنمودجا- مركز صناوة -دور المعلم في تحسین النطق لدى األطفال المعاقین ذھنیا درجة بسیطة 

). مشرفا (بولحواش سعاد ، صفصافة فایزة؛ داودي یمینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي : 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، لجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز ا: میلة -

800294311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2943/1

طالب سلیمان نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة أسلوبیة-لذي الرمة "بكى زوج مي "قصیدة 

المركز : میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، طالب سلیمان نور الھدى؛ وروح بشرىب/ في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2803/1

طھراوي سماح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ني في ظل المقاربة بالكفاءات بین النظریة والتطبیق تعلیمیة النص الدی

: میلة -]. و آخرون...[، طھراوي سماح؛ مرزوق أسماء؛ زروال نادیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800305211ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -لیسانس

800/3052/1

طورش رمیسة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[اإلزدواجیة اللغویة وأثرھا على تعلیم اللغة العربیة السنة الثالثة إبتدائي نمودجا 

میلة -). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، طورش رمیسة؛ حب الحمص سارة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800295011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2950/1

ظافري زینب
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-لبشیر مفتي-سیمیائیة الشخصیة في روایة اختالط المواسم أو ولیمة القتل الكبرى 

: میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، ظافري زینب؛ زقرور عائدة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800288111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2881/1

عباس لیلى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-الطور األول إبتدائي نمودجا-الدافعیة وأثرھا في تعزیز تعلمات المتعلم 

المركز : میلة - ). رفامش(بوسكایة شھرزاد، عباس لیلى؛ محفر الطین أمنیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، لجامعي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز ا: میلة -

800294311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر
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طالب سلیمان نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة أسلوبیة-لذي الرمة "بكى زوج مي "قصیدة 

المركز : میلة -). مشرفا(طبیش عبد الكریم، طالب سلیمان نور الھدى؛ وروح بشرىب/ في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص76-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2803/1

طھراوي سماح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[ني في ظل المقاربة بالكفاءات بین النظریة والتطبیق تعلیمیة النص الدی

: میلة -]. و آخرون...[، طھراوي سماح؛ مرزوق أسماء؛ زروال نادیة/ اللیسانس في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص47-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800305211ك .م.د.ر-. 2020: د ل م -لیسانس

800/3052/1
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مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[اإلزدواجیة اللغویة وأثرھا على تعلیم اللغة العربیة السنة الثالثة إبتدائي نمودجا 

میلة -). مشرفا(بوسكایة شھرزاد، طورش رمیسة؛ حب الحمص سارة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800295111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2951/1

عبد القادر أنفال
] : نص مطبوع[- أنمودجا-قراءة في المصطلح اللساني أسس علم اللغة لماریو باي ترجمة أحمد مختار عمر 

- ). مشرفا( قیزة عیسى ، عبد القادر أنفال؛ طیبي ھاجر/ یل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لن
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800285111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2851/1

عبد اللیوة وسام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-سورة ال عمران أنودجا-في الجملة الفعلیة مقاربة نحویة وظیفیة التقدیم والتاخیر 

المركز : میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، عبد اللیوة وسام؛ فوغالي حلیمة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ترماس

800/2835/1

عبدیش وردة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعزالدین جالوجي 0=1+1" رأس المحنة" العتبات النصیة في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، عبدیش وردة؛ مغران لبنى/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالجامعي 

800282611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2826/1

عبیر قرواز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لكمال قرور " حضرة الجنرال"تعالق الروایة والسیرة الشعبیة في روایة 

المركز الجامعي : میلة - . شروق شیھب، )مشرفا(سعاد حمیدة، زعبیر قروا/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2020، میلة

800288711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2887/1

عزرة عبد الحق
ي اللغة مذكرة لنیل شھادة الماستر ف] : نص مطبوع[ألحمد حمادي "حفاة على الجمر " بنیة الشخصیة في روایة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، عزرة عبد الحق/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020
800290211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2902/1

عشبي شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[غة الفصحى االخطاء اللغویة في جریدة الخبر وأثرھا على استعمال الل

المركز : میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، عشبي شیماء؛ بن بخمة سارة/ في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800295111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2951/1

عبد القادر أنفال
] : نص مطبوع[- أنمودجا-قراءة في المصطلح اللساني أسس علم اللغة لماریو باي ترجمة أحمد مختار عمر 

- ). مشرفا( قیزة عیسى ، عبد القادر أنفال؛ طیبي ھاجر/ یل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لن
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800285111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2851/1

عبد اللیوة وسام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-سورة ال عمران أنودجا-في الجملة الفعلیة مقاربة نحویة وظیفیة التقدیم والتاخیر 

المركز : میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، عبد اللیوة وسام؛ فوغالي حلیمة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ترماس

800/2835/1

عبدیش وردة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعزالدین جالوجي 0=1+1" رأس المحنة" العتبات النصیة في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، عبدیش وردة؛ مغران لبنى/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالجامعي 

800282611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2826/1

عبیر قرواز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لكمال قرور " حضرة الجنرال"تعالق الروایة والسیرة الشعبیة في روایة 

المركز الجامعي : میلة - . شروق شیھب، )مشرفا(سعاد حمیدة، زعبیر قروا/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2020، میلة

800288711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2887/1

عزرة عبد الحق
ي اللغة مذكرة لنیل شھادة الماستر ف] : نص مطبوع[ألحمد حمادي "حفاة على الجمر " بنیة الشخصیة في روایة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، عزرة عبد الحق/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020
800290211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2902/1

عشبي شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[غة الفصحى االخطاء اللغویة في جریدة الخبر وأثرھا على استعمال الل

المركز : میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، عشبي شیماء؛ بن بخمة سارة/ في اللغة واالدب العربي 

188

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800295111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2951/1

عبد القادر أنفال
] : نص مطبوع[- أنمودجا-قراءة في المصطلح اللساني أسس علم اللغة لماریو باي ترجمة أحمد مختار عمر 

- ). مشرفا( قیزة عیسى ، عبد القادر أنفال؛ طیبي ھاجر/ یل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لن
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص136-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800285111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2851/1

عبد اللیوة وسام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[-سورة ال عمران أنودجا-في الجملة الفعلیة مقاربة نحویة وظیفیة التقدیم والتاخیر 

المركز : میلة -). مشرفا(یاسة ظریفة ، عبد اللیوة وسام؛ فوغالي حلیمة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ترماس

800/2835/1

عبدیش وردة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعزالدین جالوجي 0=1+1" رأس المحنة" العتبات النصیة في روایة 

المركز : میلة -). مشرفا(بوفنغور نادیة ، عبدیش وردة؛ مغران لبنى/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالجامعي 

800282611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2826/1

عبیر قرواز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لكمال قرور " حضرة الجنرال"تعالق الروایة والسیرة الشعبیة في روایة 

المركز الجامعي : میلة - . شروق شیھب، )مشرفا(سعاد حمیدة، زعبیر قروا/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2020، میلة

800288711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2887/1

عزرة عبد الحق
ي اللغة مذكرة لنیل شھادة الماستر ف] : نص مطبوع[ألحمد حمادي "حفاة على الجمر " بنیة الشخصیة في روایة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، عزرة عبد الحق/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020
800290211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2902/1

عشبي شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[غة الفصحى االخطاء اللغویة في جریدة الخبر وأثرھا على استعمال الل

المركز : میلة - ). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، عشبي شیماء؛ بن بخمة سارة/ في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800293911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2939/1

علیوش نھاد
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردي في المجموعة القصصیة ھكذا أقسم الجسد لنبیلة عبودي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، علیوش نھاد؛ قجالي مالك/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص128-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800290411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2904/1

عمایري امال
] : نص مطبوع[-أنمودجا-استثمار المھارات اللغویة في الوضعیة اإلدماجیة السنة الثانیة من التعلیم المتوسط 

-). مشرفا(نادیة بوفنغور ، عمایري امال؛ بوكرك نجاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800290811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2808/1

عمایري امال
] : طبوعنص م[-السنة الثانیة من التعلیم المتوسط نمودجا-إستثمار المھارات اللغویة في بناء الوضعیة اإلدماجیة 

میلة - ). مشرفا(خضور ولید ، عمایري امال؛ بوكرك نجاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800290811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2908/1

عمیرة أمال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحذف وأثره في تشكیال المعني من المنظور التداولي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، عمیرة أمال؛ قنیفي سمیة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2020، بوالصوف

800285911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2859/1

عمیمور عبیر
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیم الظواھر النحویة في كتب الجیل الثاني الطور الثاني إبتدائي أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، عمیمور عبیر؛ دحمان أسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2830/1

عنوش امنة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لمحمد األمین بن ربیع " قدس هللا سري"توظیف الموروث في روایة 

، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، عنوش امنة/ في اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800293911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2939/1

علیوش نھاد
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردي في المجموعة القصصیة ھكذا أقسم الجسد لنبیلة عبودي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، علیوش نھاد؛ قجالي مالك/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص128-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800290411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2904/1

عمایري امال
] : نص مطبوع[-أنمودجا-استثمار المھارات اللغویة في الوضعیة اإلدماجیة السنة الثانیة من التعلیم المتوسط 

-). مشرفا(نادیة بوفنغور ، عمایري امال؛ بوكرك نجاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800290811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2808/1

عمایري امال
] : طبوعنص م[-السنة الثانیة من التعلیم المتوسط نمودجا-إستثمار المھارات اللغویة في بناء الوضعیة اإلدماجیة 

میلة - ). مشرفا(خضور ولید ، عمایري امال؛ بوكرك نجاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800290811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2908/1

عمیرة أمال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحذف وأثره في تشكیال المعني من المنظور التداولي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، عمیرة أمال؛ قنیفي سمیة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2020، بوالصوف

800285911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2859/1

عمیمور عبیر
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیم الظواھر النحویة في كتب الجیل الثاني الطور الثاني إبتدائي أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، عمیمور عبیر؛ دحمان أسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2830/1

عنوش امنة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لمحمد األمین بن ربیع " قدس هللا سري"توظیف الموروث في روایة 

، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، عنوش امنة/ في اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800293911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2939/1

علیوش نھاد
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة السردي في المجموعة القصصیة ھكذا أقسم الجسد لنبیلة عبودي 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(كوسة عالوة ، علیوش نھاد؛ قجالي مالك/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص128-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800290411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2904/1

عمایري امال
] : نص مطبوع[-أنمودجا-استثمار المھارات اللغویة في الوضعیة اإلدماجیة السنة الثانیة من التعلیم المتوسط 

-). مشرفا(نادیة بوفنغور ، عمایري امال؛ بوكرك نجاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800290811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2808/1

عمایري امال
] : طبوعنص م[-السنة الثانیة من التعلیم المتوسط نمودجا-إستثمار المھارات اللغویة في بناء الوضعیة اإلدماجیة 

میلة - ). مشرفا(خضور ولید ، عمایري امال؛ بوكرك نجاح/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800290811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2908/1

عمیرة أمال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحذف وأثره في تشكیال المعني من المنظور التداولي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، عمیرة أمال؛ قنیفي سمیة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص53-. 2020، بوالصوف

800285911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2859/1

عمیمور عبیر
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیم الظواھر النحویة في كتب الجیل الثاني الطور الثاني إبتدائي أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، عمیمور عبیر؛ دحمان أسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800283011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2830/1

عنوش امنة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لمحمد األمین بن ربیع " قدس هللا سري"توظیف الموروث في روایة 

، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة - ). مشرفا(بوزردة مریم ، عنوش امنة/ في اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص118-. 2020
800281411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2814/1

عولمیت لمیاء
مذكرة ] : نص مطبوع[القیاس الخاطئ في مصنفات اللحن في كتاب درة الغواص في اوھام الخواص للحریري 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عبید جمیلة ، اءعولمیت لمی/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800291711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -لیسانس

800/2917/1

غرابة فتیحة
غرابة / لعربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ا] : نص مطبوع[ثنائیة المدح والذم في شعر األخطل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة - . قردوح خولة ، فتیحة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، بوالصوف

800280411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2804/1

غیموز مفیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ادة السمان لغ" الرقص مع البوم"التشكیل البصري في دیوان 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، غیموز مفیدة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2811/1

فرني امال
] : نص مطبوع[-السنة اولى متوسط انمودجا-المقاربة التواصلیة وأثرھا في تحصیل فھم المنطوق لدى تالمیذ 

-). مشرفا(معاشو بووشمة ، فرني امال؛ أمیرة مبارك حداد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة 

800290911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2909/1

فلیفلة سلمى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للزبیر دردوخ " درة الشھداء"حروف المباني والمعاني وداللتھا في قصیدة

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، ىفلیفلة سلم/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2020، بوالصوف

800284911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2849/1

قاسة بغدوش ریمة
] : نص مطبوع[سنة رابعة إبتدائي أنمودجا-استراتیجیة الدكاءات المتعددة ودورھا في حل المشكالت الصفیة 

بغیبغ مریم ، قاسة بغدوش ریمة؛ بن عمران خولة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص118-. 2020
800281411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2814/1

عولمیت لمیاء
مذكرة ] : نص مطبوع[القیاس الخاطئ في مصنفات اللحن في كتاب درة الغواص في اوھام الخواص للحریري 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عبید جمیلة ، اءعولمیت لمی/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800291711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -لیسانس

800/2917/1

غرابة فتیحة
غرابة / لعربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ا] : نص مطبوع[ثنائیة المدح والذم في شعر األخطل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة - . قردوح خولة ، فتیحة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، بوالصوف

800280411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2804/1

غیموز مفیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ادة السمان لغ" الرقص مع البوم"التشكیل البصري في دیوان 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، غیموز مفیدة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2811/1

فرني امال
] : نص مطبوع[-السنة اولى متوسط انمودجا-المقاربة التواصلیة وأثرھا في تحصیل فھم المنطوق لدى تالمیذ 

-). مشرفا(معاشو بووشمة ، فرني امال؛ أمیرة مبارك حداد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة 

800290911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2909/1

فلیفلة سلمى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للزبیر دردوخ " درة الشھداء"حروف المباني والمعاني وداللتھا في قصیدة

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، ىفلیفلة سلم/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2020، بوالصوف

800284911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2849/1

قاسة بغدوش ریمة
] : نص مطبوع[سنة رابعة إبتدائي أنمودجا-استراتیجیة الدكاءات المتعددة ودورھا في حل المشكالت الصفیة 

بغیبغ مریم ، قاسة بغدوش ریمة؛ بن عمران خولة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص118-. 2020
800281411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2814/1

عولمیت لمیاء
مذكرة ] : نص مطبوع[القیاس الخاطئ في مصنفات اللحن في كتاب درة الغواص في اوھام الخواص للحریري 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(عبید جمیلة ، اءعولمیت لمی/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800291711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -لیسانس

800/2917/1

غرابة فتیحة
غرابة / لعربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ا] : نص مطبوع[ثنائیة المدح والذم في شعر األخطل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة - . قردوح خولة ، فتیحة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2020، بوالصوف

800280411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2804/1

غیموز مفیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ادة السمان لغ" الرقص مع البوم"التشكیل البصري في دیوان 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، غیموز مفیدة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800281111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2811/1

فرني امال
] : نص مطبوع[-السنة اولى متوسط انمودجا-المقاربة التواصلیة وأثرھا في تحصیل فھم المنطوق لدى تالمیذ 

-). مشرفا(معاشو بووشمة ، فرني امال؛ أمیرة مبارك حداد/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2020، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد: میلة 

800290911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2909/1

فلیفلة سلمى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للزبیر دردوخ " درة الشھداء"حروف المباني والمعاني وداللتھا في قصیدة

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، ىفلیفلة سلم/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2020، بوالصوف

800284911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2849/1

قاسة بغدوش ریمة
] : نص مطبوع[سنة رابعة إبتدائي أنمودجا-استراتیجیة الدكاءات المتعددة ودورھا في حل المشكالت الصفیة 

بغیبغ مریم ، قاسة بغدوش ریمة؛ بن عمران خولة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرف(
800293711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2937/1

ھانقاسمي إسم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التداخل الصوتي بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، قاسمي إسمھان؛ برقال امینة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص140-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2932/1

قحامة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أثر القرینة النحویة في تحلیل الخطاب القراني سورة النور أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، قحامة خدیجة؛ بلمیلي ایمان/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800283711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2837/1

قحة مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[إلبن الساعاتي " صفي الدین بن علي " البنى األسلوبیة في قصیدة مدح الصاحب

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، قحة مریم/ واألدب العربي شھادة الماستر في اللغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800278911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2789/1

قردوح كنزة
نص [-السنة الخامسة إبتدائي-مدى تطبیق النظریة السلوكیة في تعلیم اللغة العربیة في كتب الجیل الثاني 

خضور ولید ، قردوح كنزة؛ روابح زینب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800294511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2945/1

قریوي مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-وصف بغداد ومدح الخلیفة :شعریة األسلوب في مقامات الوھراني 

المركز : میلة - ). مشرفا( ضیف عبد المالك، قریوي مریم؛ حمامي خولة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص101-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800279111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2791/1

قسیطة ملیكة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحمد حمدي " أشھد انني رأیت"الداللة الصوتیة في دیوان 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرف(
800293711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2937/1

ھانقاسمي إسم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التداخل الصوتي بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، قاسمي إسمھان؛ برقال امینة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص140-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2932/1

قحامة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أثر القرینة النحویة في تحلیل الخطاب القراني سورة النور أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، قحامة خدیجة؛ بلمیلي ایمان/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800283711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2837/1

قحة مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[إلبن الساعاتي " صفي الدین بن علي " البنى األسلوبیة في قصیدة مدح الصاحب

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، قحة مریم/ واألدب العربي شھادة الماستر في اللغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800278911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2789/1

قردوح كنزة
نص [-السنة الخامسة إبتدائي-مدى تطبیق النظریة السلوكیة في تعلیم اللغة العربیة في كتب الجیل الثاني 

خضور ولید ، قردوح كنزة؛ روابح زینب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800294511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2945/1

قریوي مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-وصف بغداد ومدح الخلیفة :شعریة األسلوب في مقامات الوھراني 

المركز : میلة - ). مشرفا( ضیف عبد المالك، قریوي مریم؛ حمامي خولة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص101-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800279111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2791/1

قسیطة ملیكة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحمد حمدي " أشھد انني رأیت"الداللة الصوتیة في دیوان 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرف(
800293711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2937/1

ھانقاسمي إسم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التداخل الصوتي بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، قاسمي إسمھان؛ برقال امینة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص140-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800293211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2932/1

قحامة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[أثر القرینة النحویة في تحلیل الخطاب القراني سورة النور أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، قحامة خدیجة؛ بلمیلي ایمان/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800283711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2837/1

قحة مریم
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[إلبن الساعاتي " صفي الدین بن علي " البنى األسلوبیة في قصیدة مدح الصاحب

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، قحة مریم/ واألدب العربي شھادة الماستر في اللغة 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800278911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2789/1

قردوح كنزة
نص [-السنة الخامسة إبتدائي-مدى تطبیق النظریة السلوكیة في تعلیم اللغة العربیة في كتب الجیل الثاني 

خضور ولید ، قردوح كنزة؛ روابح زینب/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800294511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2945/1

قریوي مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[-أنمودجا-وصف بغداد ومدح الخلیفة :شعریة األسلوب في مقامات الوھراني 

المركز : میلة - ). مشرفا( ضیف عبد المالك، قریوي مریم؛ حمامي خولة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص101-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800279111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2791/1

قسیطة ملیكة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحمد حمدي " أشھد انني رأیت"الداللة الصوتیة في دیوان 



192

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، قسیطة ملیكة؛ بوجرود لیلى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2020، بوالصوف

800291211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2912/1

قلقول صلیحة
ة مذكرة لنیل شھاد] : نص مطبوع[كتاب علم اللغة النفسي لعبد العزیز بن إبراھیم -أھم المباحث اللسانیة الحدیثة 

المركز : میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، قلقول صلیحة؛ بومھراس مریم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2858/1

قندولي وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[اربة اسانیة عرفانیة المجاز في معلقة امرئ القیس مق

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، قندولي وداد؛ مسیعود سیموشة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص138-. 2020، بوالصوف

800286511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2865/1

قومیدي ریمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المحاضرات الجامعیة أنمودجا : فاعلیة التدریس بالحوار والیات تیسیره 

: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، قومیدي ریمة ؛ ریحان حواء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-.2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2921/1

قیدوم فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع" [عبد هللا بن رضوان المالقي"بنیة اللغة الشعریة في ھائیة الشاعر 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(دي سلیم بوزی، قیدوم فاطمة الزھراء/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص186-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2797/1

كرمیش شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : بوعنص مط[لنبیلة الخطیب " عقد الروح"البنیات األسلوبیة في دیوان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(األسد محمد العربي ، كرمیش شیماء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020
800282411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2824/1

كریوط كریمة
بوالقرعة ] / نص مطبوع[راحل اكتساب القراءة عند الطفل السنة األولى ابتدائي أنموذجا الوعي الصوتي وم

-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كریوط كریمة؛ سعیدة
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المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، قسیطة ملیكة؛ بوجرود لیلى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2020، بوالصوف

800291211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2912/1

قلقول صلیحة
ة مذكرة لنیل شھاد] : نص مطبوع[كتاب علم اللغة النفسي لعبد العزیز بن إبراھیم -أھم المباحث اللسانیة الحدیثة 

المركز : میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، قلقول صلیحة؛ بومھراس مریم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2858/1

قندولي وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[اربة اسانیة عرفانیة المجاز في معلقة امرئ القیس مق

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، قندولي وداد؛ مسیعود سیموشة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص138-. 2020، بوالصوف

800286511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2865/1

قومیدي ریمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المحاضرات الجامعیة أنمودجا : فاعلیة التدریس بالحوار والیات تیسیره 

: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، قومیدي ریمة ؛ ریحان حواء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-.2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2921/1

قیدوم فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع" [عبد هللا بن رضوان المالقي"بنیة اللغة الشعریة في ھائیة الشاعر 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(دي سلیم بوزی، قیدوم فاطمة الزھراء/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص186-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2797/1

كرمیش شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : بوعنص مط[لنبیلة الخطیب " عقد الروح"البنیات األسلوبیة في دیوان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(األسد محمد العربي ، كرمیش شیماء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020
800282411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2824/1

كریوط كریمة
بوالقرعة ] / نص مطبوع[راحل اكتساب القراءة عند الطفل السنة األولى ابتدائي أنموذجا الوعي الصوتي وم

-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كریوط كریمة؛ سعیدة
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المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، قسیطة ملیكة؛ بوجرود لیلى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2020، بوالصوف

800291211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2912/1

قلقول صلیحة
ة مذكرة لنیل شھاد] : نص مطبوع[كتاب علم اللغة النفسي لعبد العزیز بن إبراھیم -أھم المباحث اللسانیة الحدیثة 

المركز : میلة - ). مشرفا(بومصران نبیل ، قلقول صلیحة؛ بومھراس مریم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2858/1

قندولي وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[اربة اسانیة عرفانیة المجاز في معلقة امرئ القیس مق

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بن سخري زبیر ، قندولي وداد؛ مسیعود سیموشة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص138-. 2020، بوالصوف

800286511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2865/1

قومیدي ریمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[المحاضرات الجامعیة أنمودجا : فاعلیة التدریس بالحوار والیات تیسیره 

: میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، قومیدي ریمة ؛ ریحان حواء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-.2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2921/1

قیدوم فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع" [عبد هللا بن رضوان المالقي"بنیة اللغة الشعریة في ھائیة الشاعر 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(دي سلیم بوزی، قیدوم فاطمة الزھراء/ في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص186-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2797/1

كرمیش شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : بوعنص مط[لنبیلة الخطیب " عقد الروح"البنیات األسلوبیة في دیوان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(األسد محمد العربي ، كرمیش شیماء/ واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020
800282411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2824/1

كریوط كریمة
بوالقرعة ] / نص مطبوع[راحل اكتساب القراءة عند الطفل السنة األولى ابتدائي أنموذجا الوعي الصوتي وم

-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، كریوط كریمة؛ سعیدة
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.قرص مضغوط . + ص71
800285411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2854/1

اكیحل اسی
فاعلیة التمارین اللغویة في تقویم أداء متعلم القراءة لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي دراسة على عینات من 

كیحل ؛ كیحل بشرى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مدارس دائرة الرواشد 
+ 21*30؛ . ص100-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، اسیا

.قرص مضغوط
800283911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2839/1

لطرش صباح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إشكالیة عسر القراءة وطرق معالجتھا لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، لطرش صباح؛ كركوش امنة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2923/1

لعریبي نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة- دیوان عفیف الدین التلمساني 

ي عبد الحفیظ المركز الجامع: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، لعریبي نور الھدى؛ شایب أمال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2793/1

لعور سعاد
ودجا أنم" كتاب اللغة العربیة"دور المطالعة الموجھة في تنمیة مھارة القراءة لدى تالمید السنة األولى متوسط 

بكاكریة ، لعور سعاد؛ العایب نصیرة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص89-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ھاجر 

.مضغوط
800287011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2870/1

نائلة تقوىلعور 
نص [دراسة معجمیة داللیة LE PETIT ROBERTالمصطلحات الفرنسیة ذات األصل العربي القاموس 

: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، لعور نائلة تقوى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800294811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2948/1

لفتاحة إكرام
] : نص مطبوع[-مقاربة تحلیلیة-لعبد الرحمن حاج صالح " السماع اللغوي ومفھوم الفصاحة" قراءة في كتاب 

-). مشرفا(كریة ھاجر بكا، لفتاحة إكرام؛ نویقس عفاف/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط . + ص71
800285411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2854/1

اكیحل اسی
فاعلیة التمارین اللغویة في تقویم أداء متعلم القراءة لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي دراسة على عینات من 

كیحل ؛ كیحل بشرى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مدارس دائرة الرواشد 
+ 21*30؛ . ص100-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، اسیا

.قرص مضغوط
800283911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2839/1

لطرش صباح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إشكالیة عسر القراءة وطرق معالجتھا لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، لطرش صباح؛ كركوش امنة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2923/1

لعریبي نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة- دیوان عفیف الدین التلمساني 

ي عبد الحفیظ المركز الجامع: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، لعریبي نور الھدى؛ شایب أمال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2793/1

لعور سعاد
ودجا أنم" كتاب اللغة العربیة"دور المطالعة الموجھة في تنمیة مھارة القراءة لدى تالمید السنة األولى متوسط 

بكاكریة ، لعور سعاد؛ العایب نصیرة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص89-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ھاجر 

.مضغوط
800287011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2870/1

نائلة تقوىلعور 
نص [دراسة معجمیة داللیة LE PETIT ROBERTالمصطلحات الفرنسیة ذات األصل العربي القاموس 

: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، لعور نائلة تقوى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800294811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2948/1

لفتاحة إكرام
] : نص مطبوع[-مقاربة تحلیلیة-لعبد الرحمن حاج صالح " السماع اللغوي ومفھوم الفصاحة" قراءة في كتاب 

-). مشرفا(كریة ھاجر بكا، لفتاحة إكرام؛ نویقس عفاف/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط . + ص71
800285411ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2854/1

اكیحل اسی
فاعلیة التمارین اللغویة في تقویم أداء متعلم القراءة لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي دراسة على عینات من 

كیحل ؛ كیحل بشرى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مدارس دائرة الرواشد 
+ 21*30؛ . ص100-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، اسیا

.قرص مضغوط
800283911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2839/1

لطرش صباح
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[إشكالیة عسر القراءة وطرق معالجتھا لدى تالمیذ السنة الخامسة إبتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، لطرش صباح؛ كركوش امنة / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2923/1

لعریبي نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : نص مطبوع[-دراسة موضوعاتیة- دیوان عفیف الدین التلمساني 

ي عبد الحفیظ المركز الجامع: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، لعریبي نور الھدى؛ شایب أمال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: بوالصوف 

800279311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2793/1

لعور سعاد
ودجا أنم" كتاب اللغة العربیة"دور المطالعة الموجھة في تنمیة مھارة القراءة لدى تالمید السنة األولى متوسط 

بكاكریة ، لعور سعاد؛ العایب نصیرة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[
قرص + 21*30؛ . ص89-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ھاجر 

.مضغوط
800287011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2870/1

نائلة تقوىلعور 
نص [دراسة معجمیة داللیة LE PETIT ROBERTالمصطلحات الفرنسیة ذات األصل العربي القاموس 

: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، لعور نائلة تقوى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800294811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2948/1

لفتاحة إكرام
] : نص مطبوع[-مقاربة تحلیلیة-لعبد الرحمن حاج صالح " السماع اللغوي ومفھوم الفصاحة" قراءة في كتاب 

-). مشرفا(كریة ھاجر بكا، لفتاحة إكرام؛ نویقس عفاف/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص176-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 
800286711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2867/1

لكاش نجوى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لزھور ونیسي " الساكنة الجدیدة " بنیة الشخصیة في قصص 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، لكاش نجوى؛ شناق نجاة/ لغة واالدب العربي ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص148-. 2020، بوالصوف

800290111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2901/1

لكنوش أمال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : ص مطبوعن[ألمین الزاوي "الخالن " األنا واالخر في روایة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، لكنوش أمال؛ بوحناش فلة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020
800289311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2893/1

لمودع حلیمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تقدیم والتأخیرفي توجیھ المعنى من خالل أحادیث األربعین النوویة داللة ال

المركز الجامعي : میلة - . لمودع حلیمة؛ )مشرفا( لماني وھیبة؛ مخلوفي أمینة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800286611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2866/1

لمودع فریدة 
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة بین سیبویھ والمناھج اللغویة الحدیثة :عالقة السیاق الكالمي بالتقعید النحوي 

لمركز ا: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لمودع فریدة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2852/1

لموسي وسام
مذكرة ] : نص مطبوع[عفیف الدین التلمساني :شرح مواقف ابن النفري ل" دینامیة التأویل الصوفي في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، لموسي وسام/ واألدب العربي لنیل شھادة الماستر في اللغة
قرص + 21*30؛ . ص157-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: عبد الحفیظ بوالصوف 

.مضغوط
800280211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2802/1

مجدوب حمیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد هللا بن المقفع " الكبیر واالدب الصغیر األدب "الساللم الحجاجیة في 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص176-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 
800286711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2867/1

لكاش نجوى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لزھور ونیسي " الساكنة الجدیدة " بنیة الشخصیة في قصص 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، لكاش نجوى؛ شناق نجاة/ لغة واالدب العربي ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص148-. 2020، بوالصوف

800290111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2901/1

لكنوش أمال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : ص مطبوعن[ألمین الزاوي "الخالن " األنا واالخر في روایة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، لكنوش أمال؛ بوحناش فلة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020
800289311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2893/1

لمودع حلیمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تقدیم والتأخیرفي توجیھ المعنى من خالل أحادیث األربعین النوویة داللة ال

المركز الجامعي : میلة - . لمودع حلیمة؛ )مشرفا( لماني وھیبة؛ مخلوفي أمینة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800286611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2866/1

لمودع فریدة 
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة بین سیبویھ والمناھج اللغویة الحدیثة :عالقة السیاق الكالمي بالتقعید النحوي 

لمركز ا: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لمودع فریدة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2852/1

لموسي وسام
مذكرة ] : نص مطبوع[عفیف الدین التلمساني :شرح مواقف ابن النفري ل" دینامیة التأویل الصوفي في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، لموسي وسام/ واألدب العربي لنیل شھادة الماستر في اللغة
قرص + 21*30؛ . ص157-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: عبد الحفیظ بوالصوف 

.مضغوط
800280211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2802/1

مجدوب حمیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد هللا بن المقفع " الكبیر واالدب الصغیر األدب "الساللم الحجاجیة في 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص176-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 
800286711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2867/1

لكاش نجوى
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لزھور ونیسي " الساكنة الجدیدة " بنیة الشخصیة في قصص 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، لكاش نجوى؛ شناق نجاة/ لغة واالدب العربي ال
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص148-. 2020، بوالصوف

800290111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2901/1

لكنوش أمال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب ] : ص مطبوعن[ألمین الزاوي "الخالن " األنا واالخر في روایة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، لكنوش أمال؛ بوحناش فلة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص97-. 2020
800289311ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2893/1

لمودع حلیمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تقدیم والتأخیرفي توجیھ المعنى من خالل أحادیث األربعین النوویة داللة ال

المركز الجامعي : میلة - . لمودع حلیمة؛ )مشرفا( لماني وھیبة؛ مخلوفي أمینة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800286611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2866/1

لمودع فریدة 
] : نص مطبوع[دراسة مقارنة بین سیبویھ والمناھج اللغویة الحدیثة :عالقة السیاق الكالمي بالتقعید النحوي 

لمركز ا: میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، لمودع فریدة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800285211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2852/1

لموسي وسام
مذكرة ] : نص مطبوع[عفیف الدین التلمساني :شرح مواقف ابن النفري ل" دینامیة التأویل الصوفي في كتاب 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، لموسي وسام/ واألدب العربي لنیل شھادة الماستر في اللغة
قرص + 21*30؛ . ص157-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: عبد الحفیظ بوالصوف 

.مضغوط
800280211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2802/1

مجدوب حمیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لعبد هللا بن المقفع " الكبیر واالدب الصغیر األدب "الساللم الحجاجیة في 
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المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مجدوب حمیدة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800287211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2872/1

محروق اسیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس " ھدا االزرق"دالالت الكتابة البصریة في دیوان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، محروق اسیة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2020
800281611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2816/1

محمدي عبیر
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للزبیر دردوخ "مرثیة الخر نخلة"بالغة الخطاب ورمزیتھ في قصیدة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، محمدي عبیر/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2020، الصوفبو

800293511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2935/1

مخالیف امال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لرحمة خطار " مراسي الماسي " شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(وسیلة مرباح، مخالیف امال/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص129-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800282511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2825/1

مخناش عبیر
-دجاأنمو-دراسة تداولیة تحلیلیة ألیات من بعض سور القران الكریم :التضمینات التداولیة لإلستفھام البالغي 

- ). مشرفا( قیزة عیسى ، مخناش عبیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800285011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2850/1

مرزوق منال
دراسة میدانیة قسم اللغة واألدب العربي مرحلة لیسانس -لتعلیمیة الحدیثة في تفعیل العملیة التعلیمیة دور الوسائل ا

مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة انمودجا
المركز الجامعي عبد الحفیظ : یلة م-). مشرفا(حنبلي أسماء ، مرزوق منال؛ قشیشو حمیدة/ واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، بوالصوف
800290711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2907/1

مرواني نسرین
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[مالمح شخصیة مھلھل بن ربیعة في شعره 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، مرواني نسرین؛ مرمول یسرى
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المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مجدوب حمیدة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800287211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2872/1

محروق اسیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس " ھدا االزرق"دالالت الكتابة البصریة في دیوان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، محروق اسیة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2020
800281611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2816/1

محمدي عبیر
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للزبیر دردوخ "مرثیة الخر نخلة"بالغة الخطاب ورمزیتھ في قصیدة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، محمدي عبیر/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2020، الصوفبو

800293511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2935/1

مخالیف امال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لرحمة خطار " مراسي الماسي " شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(وسیلة مرباح، مخالیف امال/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص129-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800282511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2825/1

مخناش عبیر
-دجاأنمو-دراسة تداولیة تحلیلیة ألیات من بعض سور القران الكریم :التضمینات التداولیة لإلستفھام البالغي 

- ). مشرفا( قیزة عیسى ، مخناش عبیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800285011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2850/1

مرزوق منال
دراسة میدانیة قسم اللغة واألدب العربي مرحلة لیسانس -لتعلیمیة الحدیثة في تفعیل العملیة التعلیمیة دور الوسائل ا

مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة انمودجا
المركز الجامعي عبد الحفیظ : یلة م-). مشرفا(حنبلي أسماء ، مرزوق منال؛ قشیشو حمیدة/ واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، بوالصوف
800290711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2907/1

مرواني نسرین
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[مالمح شخصیة مھلھل بن ربیعة في شعره 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، مرواني نسرین؛ مرمول یسرى
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المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مجدوب حمیدة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800287211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2872/1

محروق اسیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لمحمد بنیس " ھدا االزرق"دالالت الكتابة البصریة في دیوان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، محروق اسیة/ اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2020
800281611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2816/1

محمدي عبیر
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[للزبیر دردوخ "مرثیة الخر نخلة"بالغة الخطاب ورمزیتھ في قصیدة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، محمدي عبیر/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2020، الصوفبو

800293511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2935/1

مخالیف امال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[لرحمة خطار " مراسي الماسي " شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(وسیلة مرباح، مخالیف امال/ شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص129-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800282511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2825/1

مخناش عبیر
-دجاأنمو-دراسة تداولیة تحلیلیة ألیات من بعض سور القران الكریم :التضمینات التداولیة لإلستفھام البالغي 

- ). مشرفا( قیزة عیسى ، مخناش عبیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800285011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2850/1

مرزوق منال
دراسة میدانیة قسم اللغة واألدب العربي مرحلة لیسانس -لتعلیمیة الحدیثة في تفعیل العملیة التعلیمیة دور الوسائل ا

مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[-المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة انمودجا
المركز الجامعي عبد الحفیظ : یلة م-). مشرفا(حنبلي أسماء ، مرزوق منال؛ قشیشو حمیدة/ واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، بوالصوف
800290711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2907/1

مرواني نسرین
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[مالمح شخصیة مھلھل بن ربیعة في شعره 

: المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، مرواني نسرین؛ مرمول یسرى
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.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص69-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800279911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2799/1

مسعودان شیماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لغة الجسد في الحكایات الشعبیة دراسة داللیة میدانیة في منطقة شلغوم العید 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، مسعودان شیماء؛ مخناش خدیجة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2925/1

مسعوداني رندة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لرحمة خطار " مراسي الماسي" البنیة السردیة في المجموعة القصصیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مسعوداني رندة؛ غوالمي إیناس/ ألدب العربي الماستر في اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص126-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2821/1

معتوق ناجي
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الزبیر دردوخ للشاعر "عناقید المحبة "الخصائص األسلوبیة في دیوان 

المركز : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، معتوق ناجي؛ بوعلي رشید صغیر/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص179-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2807/1

معروف ربیعة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لصوریة حمدوش " أوراق من النبض"جمالیاتھ وعیوبھ في دیوان -التكرار 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، معروف ربیعة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2895/1

مفیدة عجرود
مفیدة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة في شعر ذي الرمة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : الحفیظ بوالصوف المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، عجرود
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020، بوالصوف

800278811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2788/1

منار حداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لسفیان زدادقة "كوالیس القداسة "التجریب في روایة 

-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، منار حداد؛ لیلى تباني/ واألدب العربي 
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.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص69-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800279911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2799/1

مسعودان شیماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لغة الجسد في الحكایات الشعبیة دراسة داللیة میدانیة في منطقة شلغوم العید 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، مسعودان شیماء؛ مخناش خدیجة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2925/1

مسعوداني رندة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لرحمة خطار " مراسي الماسي" البنیة السردیة في المجموعة القصصیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مسعوداني رندة؛ غوالمي إیناس/ ألدب العربي الماستر في اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص126-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2821/1

معتوق ناجي
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الزبیر دردوخ للشاعر "عناقید المحبة "الخصائص األسلوبیة في دیوان 

المركز : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، معتوق ناجي؛ بوعلي رشید صغیر/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص179-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2807/1

معروف ربیعة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لصوریة حمدوش " أوراق من النبض"جمالیاتھ وعیوبھ في دیوان -التكرار 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، معروف ربیعة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2895/1

مفیدة عجرود
مفیدة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة في شعر ذي الرمة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : الحفیظ بوالصوف المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، عجرود
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020، بوالصوف

800278811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2788/1

منار حداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لسفیان زدادقة "كوالیس القداسة "التجریب في روایة 

-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، منار حداد؛ لیلى تباني/ واألدب العربي 
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.طقرص مضغو+ 21*30؛ . ص69-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
800279911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2799/1

مسعودان شیماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لغة الجسد في الحكایات الشعبیة دراسة داللیة میدانیة في منطقة شلغوم العید 

المركز : میلة -). مشرفا(بوخنوف شھیرة ، مسعودان شیماء؛ مخناش خدیجة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800292511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2925/1

مسعوداني رندة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لرحمة خطار " مراسي الماسي" البنیة السردیة في المجموعة القصصیة 

المركز : میلة -). مشرفا(بقاح سامیة ، مسعوداني رندة؛ غوالمي إیناس/ ألدب العربي الماستر في اللغة وا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص126-. 2020، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282111ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2821/1

معتوق ناجي
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الزبیر دردوخ للشاعر "عناقید المحبة "الخصائص األسلوبیة في دیوان 

المركز : میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، معتوق ناجي؛ بوعلي رشید صغیر/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
+ 21*30؛ . ص179-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

.قرص مضغوط
800280711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2807/1

معروف ربیعة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لصوریة حمدوش " أوراق من النبض"جمالیاتھ وعیوبھ في دیوان -التكرار 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، معروف ربیعة/ الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2895/1

مفیدة عجرود
مفیدة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة في شعر ذي الرمة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : الحفیظ بوالصوف المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(الھادي سمیة ، عجرود
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2020، بوالصوف

800278811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2788/1

منار حداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لسفیان زدادقة "كوالیس القداسة "التجریب في روایة 

-. 2020، المركز الجامعي میلة: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، منار حداد؛ لیلى تباني/ واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85
800288911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2889/1

مناصر شرین
مذكرةلنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لھاجر قویدري " الرایس" بین التاریخي والفني في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد ، مناصر شرین؛ مطاعي غادة/ واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص83-. 2020، بوالصوف

800288611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2886/1

موسى یسمینة
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمد الشحات محمد " من ثقب الشتالت األولى"خصائص القصة الشاعرة في مجموعة 

: لة می- ). مشرفا(كوسة عالوة ، موسى یسمینة؛ بوجریو ھاجر/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2827/1

میمون كنزة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمد عفیفي مطر " قبض الریح"مستویات التشكیل اإلبداعي في قصیدة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، میمون كنزة؛ خنفر زینب/ لعربي الماستر في اللغة واألدب ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800282011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2820/1

ناموس محمد
مذكرة ] : نص مطبوع[-أنمودجا- ثانوي استثمار النصوص األدبیة في اكتساب المھارات اللغویة السنة األولى

: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ناموس محمد؛ بوسبتة ھشام/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2910/1

نكاع یاسمین
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لعز الدین میھوبي " اعترافات اسكرام" متخیل الصحراء في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(نوادریة كریمة ، نكاع یاسمین؛ معمري خلود/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص88-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2897/1

ھاجربن حمیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لحمزة األطرش " عبق الورد"سیمیائیة العتبات النصیة في دیوان 

، الجامعي میلةالمركز: میلة -. ھاجر طواھرة، )مشرفا(جمال سفاري ، ھاجربن حمیدة/ اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85
800288911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2889/1

مناصر شرین
مذكرةلنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لھاجر قویدري " الرایس" بین التاریخي والفني في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد ، مناصر شرین؛ مطاعي غادة/ واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص83-. 2020، بوالصوف

800288611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2886/1

موسى یسمینة
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمد الشحات محمد " من ثقب الشتالت األولى"خصائص القصة الشاعرة في مجموعة 

: لة می- ). مشرفا(كوسة عالوة ، موسى یسمینة؛ بوجریو ھاجر/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2827/1

میمون كنزة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمد عفیفي مطر " قبض الریح"مستویات التشكیل اإلبداعي في قصیدة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، میمون كنزة؛ خنفر زینب/ لعربي الماستر في اللغة واألدب ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800282011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2820/1

ناموس محمد
مذكرة ] : نص مطبوع[-أنمودجا- ثانوي استثمار النصوص األدبیة في اكتساب المھارات اللغویة السنة األولى

: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ناموس محمد؛ بوسبتة ھشام/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2910/1

نكاع یاسمین
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لعز الدین میھوبي " اعترافات اسكرام" متخیل الصحراء في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(نوادریة كریمة ، نكاع یاسمین؛ معمري خلود/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص88-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2897/1

ھاجربن حمیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لحمزة األطرش " عبق الورد"سیمیائیة العتبات النصیة في دیوان 

، الجامعي میلةالمركز: میلة -. ھاجر طواھرة، )مشرفا(جمال سفاري ، ھاجربن حمیدة/ اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85
800288911ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2889/1

مناصر شرین
مذكرةلنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[لھاجر قویدري " الرایس" بین التاریخي والفني في روایة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد ، مناصر شرین؛ مطاعي غادة/ واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص83-. 2020، بوالصوف

800288611ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2886/1

موسى یسمینة
مذكرة ] : نص مطبوع[لمحمد الشحات محمد " من ثقب الشتالت األولى"خصائص القصة الشاعرة في مجموعة 

: لة می- ). مشرفا(كوسة عالوة ، موسى یسمینة؛ بوجریو ھاجر/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص116-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800282711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2827/1

میمون كنزة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[لمحمد عفیفي مطر " قبض الریح"مستویات التشكیل اإلبداعي في قصیدة 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، میمون كنزة؛ خنفر زینب/ لعربي الماستر في اللغة واألدب ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، عبد الحفیظ بوالصوف

800282011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2820/1

ناموس محمد
مذكرة ] : نص مطبوع[-أنمودجا- ثانوي استثمار النصوص األدبیة في اكتساب المھارات اللغویة السنة األولى

: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ناموس محمد؛ بوسبتة ھشام/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800291011ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2910/1

نكاع یاسمین
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[لعز الدین میھوبي " اعترافات اسكرام" متخیل الصحراء في روایة 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(نوادریة كریمة ، نكاع یاسمین؛ معمري خلود/ في اللغة واألدب العربي 
.مضغوطقرص + 21*30؛ . ص88-. 2020، الحفیظ بوالصوف

800289711ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2897/1

ھاجربن حمیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[لحمزة األطرش " عبق الورد"سیمیائیة العتبات النصیة في دیوان 

، الجامعي میلةالمركز: میلة -. ھاجر طواھرة، )مشرفا(جمال سفاري ، ھاجربن حمیدة/ اللغة واألدب العربي 
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2020
800288811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2888/1

یخلف سمیرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[وحرسني الظل ألزراج عمر "ھجرة النصوص في دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، یخلف سمیرة؛ بومطرق عقیلة / واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020
800289211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2892/1

یسعدي ھالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة االنثربولوجیة لالمثال الشعبیة في دیوان عبد الرحمان المجدوب 

المركز الجامعي : میلة -. مزھود فراح، )مشرفا(ناصر بعداش، یسعدي ھالة / الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، میلة

800288511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2885/1
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2020
800288811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2888/1

یخلف سمیرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[وحرسني الظل ألزراج عمر "ھجرة النصوص في دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، یخلف سمیرة؛ بومطرق عقیلة / واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020
800289211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2892/1

یسعدي ھالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة االنثربولوجیة لالمثال الشعبیة في دیوان عبد الرحمان المجدوب 

المركز الجامعي : میلة -. مزھود فراح، )مشرفا(ناصر بعداش، یسعدي ھالة / الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، میلة

800288511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2885/1
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.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2020
800288811ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2888/1

یخلف سمیرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[وحرسني الظل ألزراج عمر "ھجرة النصوص في دیوان 

، المركز الجامعي میلة: میلة - ). مشرفا(معاشو بوشمة ، یخلف سمیرة؛ بومطرق عقیلة / واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2020
800289211ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2892/1

یسعدي ھالة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البنیة االنثربولوجیة لالمثال الشعبیة في دیوان عبد الرحمان المجدوب 

المركز الجامعي : میلة -. مزھود فراح، )مشرفا(ناصر بعداش، یسعدي ھالة / الماستر في اللغة واألدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2020، میلة

800288511ك .م.د.ر-. 2020: ل م د -ماستر

800/2885/1
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الشلي یمینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[التماسك النصي في الحدیث النبوي الشریف نمادج من صحیح مسلم 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، الشلي یمینة؛ راجح ھدى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2021، بوالصوف

800343011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3430/1

العایب سارة
الصورة النصیة ومھارات اللغة العربیة بین التلقي واالنتاج في منھاج اللغة العربیة السنة االولى ابتدائي انمودجا 

: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، العایب سارة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800350111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3501/1

العایب لبنى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات القصة الموجھة لتالمیذ الطور األول كتاب القراءة للسنة الرابعة أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، العایب لبنى؛ قریدش مریم/ في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800336111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3361/1

العیون مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[حناء لجمیلة طلباوي التراث الشعبي الجزائري في روایة وادي ال

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن دریس سامیة ، العیون مریم؛ بوسدر دلیلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، بوالصوف

800352311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3523/1

بجاوي صالحة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تمثیل األنا في رحلة الذھب والعاصفة ل إلیاس الموصلي 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بجاوي صالحة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146

800339311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3393/1

براي رندة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[داللة األفعال في الدرس النحوي كتاب الواضح للزبیدي أنمودجا 

، والصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ ب: میلة - ). مشرفا( مرزوق فاتح، براي رندة؛ خالف حسنى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2021
800340211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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الشلي یمینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[التماسك النصي في الحدیث النبوي الشریف نمادج من صحیح مسلم 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، الشلي یمینة؛ راجح ھدى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2021، بوالصوف

800343011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3430/1

العایب سارة
الصورة النصیة ومھارات اللغة العربیة بین التلقي واالنتاج في منھاج اللغة العربیة السنة االولى ابتدائي انمودجا 

: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، العایب سارة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800350111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3501/1

العایب لبنى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات القصة الموجھة لتالمیذ الطور األول كتاب القراءة للسنة الرابعة أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، العایب لبنى؛ قریدش مریم/ في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800336111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3361/1

العیون مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[حناء لجمیلة طلباوي التراث الشعبي الجزائري في روایة وادي ال

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن دریس سامیة ، العیون مریم؛ بوسدر دلیلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، بوالصوف

800352311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3523/1

بجاوي صالحة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تمثیل األنا في رحلة الذھب والعاصفة ل إلیاس الموصلي 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بجاوي صالحة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146

800339311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3393/1

براي رندة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[داللة األفعال في الدرس النحوي كتاب الواضح للزبیدي أنمودجا 

، والصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ ب: میلة - ). مشرفا( مرزوق فاتح، براي رندة؛ خالف حسنى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2021
800340211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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الشلي یمینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[التماسك النصي في الحدیث النبوي الشریف نمادج من صحیح مسلم 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، الشلي یمینة؛ راجح ھدى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2021، بوالصوف

800343011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3430/1

العایب سارة
الصورة النصیة ومھارات اللغة العربیة بین التلقي واالنتاج في منھاج اللغة العربیة السنة االولى ابتدائي انمودجا 

: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، العایب سارة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800350111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3501/1

العایب لبنى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات القصة الموجھة لتالمیذ الطور األول كتاب القراءة للسنة الرابعة أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، العایب لبنى؛ قریدش مریم/ في اللغة واالدب العربي الماستر 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800336111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3361/1

العیون مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[حناء لجمیلة طلباوي التراث الشعبي الجزائري في روایة وادي ال

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن دریس سامیة ، العیون مریم؛ بوسدر دلیلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، بوالصوف

800352311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3523/1

بجاوي صالحة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تمثیل األنا في رحلة الذھب والعاصفة ل إلیاس الموصلي 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بجاوي صالحة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص146

800339311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3393/1

براي رندة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[داللة األفعال في الدرس النحوي كتاب الواضح للزبیدي أنمودجا 

، والصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ ب: میلة - ). مشرفا( مرزوق فاتح، براي رندة؛ خالف حسنى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2021
800340211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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800/3402/1

برباش فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[اللذة واأللم في الشعر العربي القدیم دیوان تمیم ابن أبي مقبل انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، ش فطیمةبربا؛ بلعیدي نبیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، بوالصوف

800338211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3382/1

بریكة ریان
رة لنیل شھادة الماستر مذك] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في قصیدة مابین معترك االحداق والمھج إلبن الفارض 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، بریكة ریان/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021
800338811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3388/1

بشكیط أمیرة
] : نص مطبوع[یة للسنة األولى متوسط الجیل الثاني دراسة وصفیة تحلیلیة المحتوى اللغوي في كتاب اللغة العرب

: میلة - ). مشرفا( قرور لطیفة ، بشكیط أمیرة؛ دربوش خدیجة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص149-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800349711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د-ماستر

800/3497/1

بلجعطیط خولة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الوصف ووظائف في روایة شجرة مریم لسامیة بن دریس 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، بلجعطیط خولة؛ حافي راسو ھاجر/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2021، صوفبوال

800335911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3359/1

بلعایب سامیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[القیم اإلنسانیة في روایة طوق الیاسمین لواسیني األعرج 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بلعایب سامیة؛ حالیلي إیمان/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2021
800352511ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3525/1
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800/3402/1

برباش فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[اللذة واأللم في الشعر العربي القدیم دیوان تمیم ابن أبي مقبل انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، ش فطیمةبربا؛ بلعیدي نبیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، بوالصوف

800338211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3382/1

بریكة ریان
رة لنیل شھادة الماستر مذك] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في قصیدة مابین معترك االحداق والمھج إلبن الفارض 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، بریكة ریان/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021
800338811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3388/1

بشكیط أمیرة
] : نص مطبوع[یة للسنة األولى متوسط الجیل الثاني دراسة وصفیة تحلیلیة المحتوى اللغوي في كتاب اللغة العرب

: میلة - ). مشرفا( قرور لطیفة ، بشكیط أمیرة؛ دربوش خدیجة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص149-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800349711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د-ماستر

800/3497/1

بلجعطیط خولة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الوصف ووظائف في روایة شجرة مریم لسامیة بن دریس 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، بلجعطیط خولة؛ حافي راسو ھاجر/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2021، صوفبوال

800335911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3359/1

بلعایب سامیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[القیم اإلنسانیة في روایة طوق الیاسمین لواسیني األعرج 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بلعایب سامیة؛ حالیلي إیمان/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2021
800352511ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3525/1
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800/3402/1

برباش فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[اللذة واأللم في الشعر العربي القدیم دیوان تمیم ابن أبي مقبل انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، ش فطیمةبربا؛ بلعیدي نبیلة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، بوالصوف

800338211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3382/1

بریكة ریان
رة لنیل شھادة الماستر مذك] : نص مطبوع[بنیة اللغة الشعریة في قصیدة مابین معترك االحداق والمھج إلبن الفارض 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، بریكة ریان/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021
800338811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3388/1

بشكیط أمیرة
] : نص مطبوع[یة للسنة األولى متوسط الجیل الثاني دراسة وصفیة تحلیلیة المحتوى اللغوي في كتاب اللغة العرب

: میلة - ). مشرفا( قرور لطیفة ، بشكیط أمیرة؛ دربوش خدیجة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص149-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800349711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د-ماستر

800/3497/1

بلجعطیط خولة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[بنیة الوصف ووظائف في روایة شجرة مریم لسامیة بن دریس 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرف(بغیبغ مریم ، بلجعطیط خولة؛ حافي راسو ھاجر/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2021، صوفبوال

800335911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3359/1

بلعایب سامیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[القیم اإلنسانیة في روایة طوق الیاسمین لواسیني األعرج 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، بلعایب سامیة؛ حالیلي إیمان/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2021
800352511ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3525/1
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بلعیدي آمنة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[استرتیجیة التعلم التبادلي وأفق تطبیقھا على اللغة العربیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

كز الجامعي عبد الحفیظ المر: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بلعیدي آمنة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2021، بوالصوف

800349411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3494/1

بلغربیة شبیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الفضاء السردي في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي 

. ص115-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، بلغربیة شبیلة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800351111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3511/1

بلمھبول حنان
بي القاسم سعد الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل التي لیس لھا محل من اإلعراب في دیوان الزمن األخضر أل

بلمھبول ؛ سباعي شیماء؛ بلعطار ربیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[هللا 
قرص + 21*30؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -]. و آخرون...[، حنان

.مضغوط
800344911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3449/1

بن الشیخ الحسین أحالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فاعلیة االتساق الصوتي واإلنسجام التشكیلي في سورة یس 

المركز الجامعي عبد : میلة -. بن الشیخ الحسین أحالم؛ مجراب حسیبة؛ )مشرفا(سلیوة حمیدة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800343311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3433/1

بن الطیب إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الروابط الحجاجیة في روایة آخر الفرسان ل فرید األنصاري 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). امشرف(سفاري جمال ، بن الطیب إیمان؛ زغمار سھى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، بوالصوف

800342911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3429/1
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بلعیدي آمنة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[استرتیجیة التعلم التبادلي وأفق تطبیقھا على اللغة العربیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

كز الجامعي عبد الحفیظ المر: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بلعیدي آمنة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2021، بوالصوف

800349411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3494/1

بلغربیة شبیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الفضاء السردي في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي 

. ص115-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، بلغربیة شبیلة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800351111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3511/1

بلمھبول حنان
بي القاسم سعد الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل التي لیس لھا محل من اإلعراب في دیوان الزمن األخضر أل

بلمھبول ؛ سباعي شیماء؛ بلعطار ربیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[هللا 
قرص + 21*30؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -]. و آخرون...[، حنان

.مضغوط
800344911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3449/1

بن الشیخ الحسین أحالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فاعلیة االتساق الصوتي واإلنسجام التشكیلي في سورة یس 

المركز الجامعي عبد : میلة -. بن الشیخ الحسین أحالم؛ مجراب حسیبة؛ )مشرفا(سلیوة حمیدة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800343311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3433/1

بن الطیب إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الروابط الحجاجیة في روایة آخر الفرسان ل فرید األنصاري 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). امشرف(سفاري جمال ، بن الطیب إیمان؛ زغمار سھى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، بوالصوف

800342911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3429/1
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بلعیدي آمنة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[استرتیجیة التعلم التبادلي وأفق تطبیقھا على اللغة العربیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

كز الجامعي عبد الحفیظ المر: میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بلعیدي آمنة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص95-. 2021، بوالصوف

800349411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3494/1

بلغربیة شبیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الفضاء السردي في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي 

. ص115-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، بلغربیة شبیلة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800351111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3511/1

بلمھبول حنان
بي القاسم سعد الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل التي لیس لھا محل من اإلعراب في دیوان الزمن األخضر أل

بلمھبول ؛ سباعي شیماء؛ بلعطار ربیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[هللا 
قرص + 21*30؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -]. و آخرون...[، حنان

.مضغوط
800344911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3449/1

بن الشیخ الحسین أحالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[فاعلیة االتساق الصوتي واإلنسجام التشكیلي في سورة یس 

المركز الجامعي عبد : میلة -. بن الشیخ الحسین أحالم؛ مجراب حسیبة؛ )مشرفا(سلیوة حمیدة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800343311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3433/1

بن الطیب إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الروابط الحجاجیة في روایة آخر الفرسان ل فرید األنصاري 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). امشرف(سفاري جمال ، بن الطیب إیمان؛ زغمار سھى/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، بوالصوف

800342911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3429/1
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بن النوي آسیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تداولیة التناص في القصیدة الشمقمقیة البن الونان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(عزوز سطوف ، بن النوي آسیة؛ لزرق أمال/ بي العر
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2021
800345811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3458/1

بن زھرة فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[للغة العربیة أھمیة نظریة التثاقف في تعلم اللغة الثانیة للناطقین با

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة فاطمة الزھراء؛ لكحل سارة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3481/1

بن ستول أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة القصر سیرة دفتر منسي لیوسف میمون 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بن ستول أسماء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-

800336311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3363/1

بن سلیمان عایدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االصوات اللھویة بین األداء والتواصل اللغوي لھجة القرارم قوقة نمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ).مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بن سلیمان عایدة؛ بوعاج دنیا / في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800345611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3456/1

بن سلیمان فادیة
مذكرة ] : نص مطبوع[استراتیجیة التقویم وفق الوضعیة اإلدماجیة في مادة اللغة العربیة لقسم السنة الرابعة متوسط 

: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن سلیمان فادیة؛ رماش سلمى/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3421/1

بن ضیاء فاطمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[خطاب الكاریكاتیر في ظل جائحة كورونا باقي بوخالفة جریدة الشروق نمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بن ضیاء فاطمة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص164-. 2021، بوالصوف

800336511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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بن النوي آسیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تداولیة التناص في القصیدة الشمقمقیة البن الونان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(عزوز سطوف ، بن النوي آسیة؛ لزرق أمال/ بي العر
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2021
800345811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3458/1

بن زھرة فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[للغة العربیة أھمیة نظریة التثاقف في تعلم اللغة الثانیة للناطقین با

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة فاطمة الزھراء؛ لكحل سارة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3481/1

بن ستول أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة القصر سیرة دفتر منسي لیوسف میمون 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بن ستول أسماء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-

800336311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3363/1

بن سلیمان عایدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االصوات اللھویة بین األداء والتواصل اللغوي لھجة القرارم قوقة نمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ).مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بن سلیمان عایدة؛ بوعاج دنیا / في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800345611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3456/1

بن سلیمان فادیة
مذكرة ] : نص مطبوع[استراتیجیة التقویم وفق الوضعیة اإلدماجیة في مادة اللغة العربیة لقسم السنة الرابعة متوسط 

: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن سلیمان فادیة؛ رماش سلمى/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3421/1

بن ضیاء فاطمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[خطاب الكاریكاتیر في ظل جائحة كورونا باقي بوخالفة جریدة الشروق نمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بن ضیاء فاطمة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص164-. 2021، بوالصوف

800336511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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بن النوي آسیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تداولیة التناص في القصیدة الشمقمقیة البن الونان 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(عزوز سطوف ، بن النوي آسیة؛ لزرق أمال/ بي العر
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2021
800345811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3458/1

بن زھرة فاطمة الزھراء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[للغة العربیة أھمیة نظریة التثاقف في تعلم اللغة الثانیة للناطقین با

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(معزوزن سمیر ، بن زھرة فاطمة الزھراء؛ لكحل سارة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3481/1

بن ستول أسماء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة القصر سیرة دفتر منسي لیوسف میمون 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بن ستول أسماء/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-

800336311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3363/1

بن سلیمان عایدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[االصوات اللھویة بین األداء والتواصل اللغوي لھجة القرارم قوقة نمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ).مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، بن سلیمان عایدة؛ بوعاج دنیا / في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800345611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3456/1

بن سلیمان فادیة
مذكرة ] : نص مطبوع[استراتیجیة التقویم وفق الوضعیة اإلدماجیة في مادة اللغة العربیة لقسم السنة الرابعة متوسط 

: میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، بن سلیمان فادیة؛ رماش سلمى/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص107-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3421/1

بن ضیاء فاطمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[خطاب الكاریكاتیر في ظل جائحة كورونا باقي بوخالفة جریدة الشروق نمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بن ضیاء فاطمة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص164-. 2021، بوالصوف

800336511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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800/3365/1

بن طاق سمیرة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر القرآن الكریم في تنمیة مھارة االستماع ماھر المعیقلي سورة الرحمان انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، بن طاق سمیرة؛ قندولي إیمان / لماستر في اللغة واالدب العربي ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3407/1

بن عبد القادر إبتسام
تواصلي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة االولى من التعلیم الثانوي جدع مشترك اداب اشكالیة تعلیم النص ال

معزوزن سمیر ، بن عبد القادر إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص130-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800348011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3480/1

بن عبد القادر بثینة
الصورة الشعریة ووسائل تشكیلھا في قصیدة شھدت بأن هللا في الملك واحد البن جابر االندلسي في مدح الرسول 

بن عبد ؛ بولعراس أمیرة/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[صلى هللا علیھ وسلم 
؛ . ص107-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، القادر بثینة

.قرص مضغوط+ 21*30
800337811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3378/1

بن لفة أمیرة
نص [قة السمعیة مدرسة االطفال المعوقین سمعیا الشھید أحمد خالفة انمودجا صعوبات فھم المقروء عند ذوي االعا

حمر العین عبد الھادي ، بن لفة أمیرة؛ حیرش لیندة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص110-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800347911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3479/1

بن لوصیف نھاد
] : نص مطبوع[اشكالیة تلقي المصطلح اللساني لدى طلبة الماستر السنة االولى ماستر لسانیات تطبیقیة انمودجا 

: میلة -). مشرفا(وزن سمیر معز، بن لوصیف نھاد؛ عطیة منى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800348211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3482/1
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800/3365/1

بن طاق سمیرة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر القرآن الكریم في تنمیة مھارة االستماع ماھر المعیقلي سورة الرحمان انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، بن طاق سمیرة؛ قندولي إیمان / لماستر في اللغة واالدب العربي ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3407/1

بن عبد القادر إبتسام
تواصلي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة االولى من التعلیم الثانوي جدع مشترك اداب اشكالیة تعلیم النص ال

معزوزن سمیر ، بن عبد القادر إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص130-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800348011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3480/1

بن عبد القادر بثینة
الصورة الشعریة ووسائل تشكیلھا في قصیدة شھدت بأن هللا في الملك واحد البن جابر االندلسي في مدح الرسول 

بن عبد ؛ بولعراس أمیرة/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[صلى هللا علیھ وسلم 
؛ . ص107-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، القادر بثینة

.قرص مضغوط+ 21*30
800337811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3378/1

بن لفة أمیرة
نص [قة السمعیة مدرسة االطفال المعوقین سمعیا الشھید أحمد خالفة انمودجا صعوبات فھم المقروء عند ذوي االعا

حمر العین عبد الھادي ، بن لفة أمیرة؛ حیرش لیندة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص110-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800347911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3479/1

بن لوصیف نھاد
] : نص مطبوع[اشكالیة تلقي المصطلح اللساني لدى طلبة الماستر السنة االولى ماستر لسانیات تطبیقیة انمودجا 

: میلة -). مشرفا(وزن سمیر معز، بن لوصیف نھاد؛ عطیة منى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800348211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3482/1
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800/3365/1

بن طاق سمیرة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر القرآن الكریم في تنمیة مھارة االستماع ماھر المعیقلي سورة الرحمان انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، بن طاق سمیرة؛ قندولي إیمان / لماستر في اللغة واالدب العربي ا
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3407/1

بن عبد القادر إبتسام
تواصلي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة االولى من التعلیم الثانوي جدع مشترك اداب اشكالیة تعلیم النص ال

معزوزن سمیر ، بن عبد القادر إبتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص130-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800348011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3480/1

بن عبد القادر بثینة
الصورة الشعریة ووسائل تشكیلھا في قصیدة شھدت بأن هللا في الملك واحد البن جابر االندلسي في مدح الرسول 

بن عبد ؛ بولعراس أمیرة/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[صلى هللا علیھ وسلم 
؛ . ص107-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، القادر بثینة

.قرص مضغوط+ 21*30
800337811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3378/1

بن لفة أمیرة
نص [قة السمعیة مدرسة االطفال المعوقین سمعیا الشھید أحمد خالفة انمودجا صعوبات فھم المقروء عند ذوي االعا

حمر العین عبد الھادي ، بن لفة أمیرة؛ حیرش لیندة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.ص مضغوطقر+ 21*30؛ . ص110-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800347911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3479/1

بن لوصیف نھاد
] : نص مطبوع[اشكالیة تلقي المصطلح اللساني لدى طلبة الماستر السنة االولى ماستر لسانیات تطبیقیة انمودجا 

: میلة -). مشرفا(وزن سمیر معز، بن لوصیف نھاد؛ عطیة منى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص80-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800348211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3482/1



205

بوالشعیر لمیاء
ة لنیل شھادة مذكر] : نص مطبوع[أجناسیة الخبر في التراث العربي القدیم كتاب أخبار الحمقى والمغفلین أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا( األطرش رابح، بوالشعیر لمیاء؛ قریني إلھام / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800339111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3391/1

بوالصیود منال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[والداللة في أسلوبي الخبر واالنشاء في القرآن الكریم سورة البقرة نمودجا تحوالت البنیة

المركز : میلة - ). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بوالصیود منال؛ قصور إكرام/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص91-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3405/1

بوالغالغ فاطمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة النمطیة للشخصیات البارزة في روایة ریح یوسف لعالوة كوس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، بوالغالغ فاطمة؛ سویكي أمال/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800336611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3366/1

بوبزي إكرام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[داللة المكان في روایة القصر سیرة دفتر منسي لیوسف میمون 

، ظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفی: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوبزي إكرام؛ فراح حلیم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2021
800350911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3509/1

بوتاریة وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مظاھر التجریب في روایة أبركان لضاویة كربوس 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف، بوتاریة وداد؛ مسیعود نجاة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2021
800336411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3364/1
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بوالشعیر لمیاء
ة لنیل شھادة مذكر] : نص مطبوع[أجناسیة الخبر في التراث العربي القدیم كتاب أخبار الحمقى والمغفلین أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا( األطرش رابح، بوالشعیر لمیاء؛ قریني إلھام / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800339111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3391/1

بوالصیود منال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[والداللة في أسلوبي الخبر واالنشاء في القرآن الكریم سورة البقرة نمودجا تحوالت البنیة

المركز : میلة - ). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بوالصیود منال؛ قصور إكرام/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص91-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3405/1

بوالغالغ فاطمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة النمطیة للشخصیات البارزة في روایة ریح یوسف لعالوة كوس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، بوالغالغ فاطمة؛ سویكي أمال/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800336611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3366/1

بوبزي إكرام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[داللة المكان في روایة القصر سیرة دفتر منسي لیوسف میمون 

، ظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفی: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوبزي إكرام؛ فراح حلیم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2021
800350911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3509/1

بوتاریة وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مظاھر التجریب في روایة أبركان لضاویة كربوس 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف، بوتاریة وداد؛ مسیعود نجاة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2021
800336411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3364/1
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بوالشعیر لمیاء
ة لنیل شھادة مذكر] : نص مطبوع[أجناسیة الخبر في التراث العربي القدیم كتاب أخبار الحمقى والمغفلین أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا( األطرش رابح، بوالشعیر لمیاء؛ قریني إلھام / الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800339111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3391/1

بوالصیود منال
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[والداللة في أسلوبي الخبر واالنشاء في القرآن الكریم سورة البقرة نمودجا تحوالت البنیة

المركز : میلة - ). مشرفا(بوزیدي سلیم ، بوالصیود منال؛ قصور إكرام/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص91-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3405/1

بوالغالغ فاطمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[الصورة النمطیة للشخصیات البارزة في روایة ریح یوسف لعالوة كوس 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، بوالغالغ فاطمة؛ سویكي أمال/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800336611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3366/1

بوبزي إكرام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[داللة المكان في روایة القصر سیرة دفتر منسي لیوسف میمون 

، ظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحفی: میلة -). مشرفا(كوسة عالوة ، بوبزي إكرام؛ فراح حلیم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2021
800350911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3509/1

بوتاریة وداد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مظاھر التجریب في روایة أبركان لضاویة كربوس 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف، بوتاریة وداد؛ مسیعود نجاة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2021
800336411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3364/1
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بوترعة خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة المضمرة في روایة قید الفراشة لشیرین سامي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بوترعة خولة؛ صالحي شھرزاد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، بوالصوف

800336211ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3362/1

بوجرادة فضیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[أثر العامل المعنوي في داللة السیاق سورة طھ أنمودجا 

یظ المركز الجامعي عبد الحف: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوجرادة فضیلة؛ شوشي فوزیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، بوالصوف

800339611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3396/1

بوجغیم علي
جحیش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االنا واآلخر في دیوان النجاشي الحرثي 

؛ . ص106-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بوجغیم علي؛ جمال
.قرص مضغوط+ 21*30

800339011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3390/1

بوخش غادة
] نص مطبوع[المصطلحات الصوتیة بین ابن جنى وكمال بشر من خالل كتابي سر صناعة اإلعراب وعلم األصوات 

: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، بوخش غادة؛ جبلي صفیة/ ماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ال: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800343711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3437/1

بوخاللة أمینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[طلحات الفلسجة النفسیة في اللسانیات مفاھیم ومص

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بوخاللة أمینة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73

800350411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3504/1

بوخمیس تفاحة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تاب رسائل أبي الفضل بدیع الزمان الھمداني دراسة تصنیفیة موضوعاتیة ك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوخمیس تفاحة؛ بورویسة اسیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800337911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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بوترعة خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة المضمرة في روایة قید الفراشة لشیرین سامي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بوترعة خولة؛ صالحي شھرزاد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، بوالصوف

800336211ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3362/1

بوجرادة فضیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[أثر العامل المعنوي في داللة السیاق سورة طھ أنمودجا 

یظ المركز الجامعي عبد الحف: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوجرادة فضیلة؛ شوشي فوزیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، بوالصوف

800339611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3396/1

بوجغیم علي
جحیش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االنا واآلخر في دیوان النجاشي الحرثي 

؛ . ص106-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بوجغیم علي؛ جمال
.قرص مضغوط+ 21*30

800339011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3390/1

بوخش غادة
] نص مطبوع[المصطلحات الصوتیة بین ابن جنى وكمال بشر من خالل كتابي سر صناعة اإلعراب وعلم األصوات 

: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، بوخش غادة؛ جبلي صفیة/ ماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ال: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800343711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3437/1

بوخاللة أمینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[طلحات الفلسجة النفسیة في اللسانیات مفاھیم ومص

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بوخاللة أمینة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73

800350411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3504/1

بوخمیس تفاحة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تاب رسائل أبي الفضل بدیع الزمان الھمداني دراسة تصنیفیة موضوعاتیة ك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوخمیس تفاحة؛ بورویسة اسیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800337911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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بوترعة خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة المضمرة في روایة قید الفراشة لشیرین سامي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(سفاري جمال ، بوترعة خولة؛ صالحي شھرزاد/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، بوالصوف

800336211ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3362/1

بوجرادة فضیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[أثر العامل المعنوي في داللة السیاق سورة طھ أنمودجا 

یظ المركز الجامعي عبد الحف: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوجرادة فضیلة؛ شوشي فوزیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، بوالصوف

800339611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3396/1

بوجغیم علي
جحیش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االنا واآلخر في دیوان النجاشي الحرثي 

؛ . ص106-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، بوجغیم علي؛ جمال
.قرص مضغوط+ 21*30

800339011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3390/1

بوخش غادة
] نص مطبوع[المصطلحات الصوتیة بین ابن جنى وكمال بشر من خالل كتابي سر صناعة اإلعراب وعلم األصوات 

: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، بوخش غادة؛ جبلي صفیة/ ماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة ال: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص88-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800343711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3437/1

بوخاللة أمینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[طلحات الفلسجة النفسیة في اللسانیات مفاھیم ومص

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، بوخاللة أمینة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73

800350411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3504/1

بوخمیس تفاحة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تاب رسائل أبي الفضل بدیع الزمان الھمداني دراسة تصنیفیة موضوعاتیة ك

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(قرایري عمار ، بوخمیس تفاحة؛ بورویسة اسیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800337911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر
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800/3379/1

بوخمیس صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الدرس الصوتي في المدونات التراثیة الخصائص البن جني انمودجا 

ركز الجامعي عبد الم: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوخمیس صبرینة؛ شرافة أحالم / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800339911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3399/1

بوخمیلة ندى
نص [صعوبات االنتباه لدى تالمیذ االولى من التعلیم االبتدائي دراسة حاالت في المدارس االبتدائیة لوالیة میلة 

بوفاس عبد ، بوخمیلة ندى؛ بخي حنان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید
800346311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3463/1

بودبابز فرح
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[بیداغوجیا المشروع ودورھا في تنمیة الملكة اللغویة لدى تالمیذ السنة الثانیة ابتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا( لماني وھیبة، بودبابز فرح؛بودن وصال / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3427/1

بودرع فلة
/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في دیوان الرصافي البلنسي 

. ص99-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بودرع فلة؛ لعاللي حیاة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800338411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3384/1

بودن لطیفة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ك بن نبي األنساق الثقافیة في روایة لبیك حج الفقراء لمال

؛ . ص97-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بودن لطیفة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800353011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3530/1
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800/3379/1

بوخمیس صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الدرس الصوتي في المدونات التراثیة الخصائص البن جني انمودجا 

ركز الجامعي عبد الم: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوخمیس صبرینة؛ شرافة أحالم / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800339911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3399/1

بوخمیلة ندى
نص [صعوبات االنتباه لدى تالمیذ االولى من التعلیم االبتدائي دراسة حاالت في المدارس االبتدائیة لوالیة میلة 

بوفاس عبد ، بوخمیلة ندى؛ بخي حنان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید
800346311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3463/1

بودبابز فرح
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[بیداغوجیا المشروع ودورھا في تنمیة الملكة اللغویة لدى تالمیذ السنة الثانیة ابتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا( لماني وھیبة، بودبابز فرح؛بودن وصال / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3427/1

بودرع فلة
/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في دیوان الرصافي البلنسي 

. ص99-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بودرع فلة؛ لعاللي حیاة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800338411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3384/1

بودن لطیفة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ك بن نبي األنساق الثقافیة في روایة لبیك حج الفقراء لمال

؛ . ص97-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بودن لطیفة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800353011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3530/1
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800/3379/1

بوخمیس صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الدرس الصوتي في المدونات التراثیة الخصائص البن جني انمودجا 

ركز الجامعي عبد الم: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، بوخمیس صبرینة؛ شرافة أحالم / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800339911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3399/1

بوخمیلة ندى
نص [صعوبات االنتباه لدى تالمیذ االولى من التعلیم االبتدائي دراسة حاالت في المدارس االبتدائیة لوالیة میلة 

بوفاس عبد ، بوخمیلة ندى؛ بخي حنان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید
800346311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3463/1

بودبابز فرح
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[بیداغوجیا المشروع ودورھا في تنمیة الملكة اللغویة لدى تالمیذ السنة الثانیة ابتدائي 

المركز : میلة -). مشرفا( لماني وھیبة، بودبابز فرح؛بودن وصال / شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3427/1

بودرع فلة
/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في دیوان الرصافي البلنسي 

. ص99-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بودرع فلة؛ لعاللي حیاة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800338411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3384/1

بودن لطیفة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[ك بن نبي األنساق الثقافیة في روایة لبیك حج الفقراء لمال

؛ . ص97-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مرباح وسیلة ، بودن لطیفة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800353011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3530/1
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بودیس رومیساء
اكتساب اللغة االولى عند أطفال ذوي االحتیاجات الخاصة ودور التكنولوجیات الحدیثة في تعلیمھم المركز النفسي 

مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البیداغوجي ألطفال المعاقین ذھنیا الشھید حمزاوي الطیب میلة انمودجا 
المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، ساءبودیس رومی؛ زعواني أمیرة/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص156-. 2021، الحفیظ بوالصوف
800349611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3496/1

بورني نورة
المعیاریة والوصفیة أثر اللسانیات الغربیة في اعادة وصف الدرس اللساني العربي الحدیث قراءة في كتاب اللغة بین

، بورني نورة؛ دراجي بشرى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لتمام حسان 
+ 21*30؛ . ص108-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم 

.قرص مضغوط
800347511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3475/1

بوروح سوسن
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[رحلة القلصادي االندلسي دراسة في المضامین والخصائص 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بوروح سوسن؛ حلیس كریمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30؛ . ص55-. 2021، بوالصوف

800337211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3372/1

بوضیاف رشیدة
مذكرة ] : نص مطبوع[المبادئ اللسانیة وامداداتھا عند دو سوسیر والحاج صالح دراسة مقارنة في قضایا مختارة 

: میلة -). مشرفا(بد الحلیم معزوز ع، بوضیاف رشیدة؛ لعور أماني/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800347411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3474/1

بوطبیشة ھارون
: ]نص مطبوع[مصطلحات علم االصوات في المعاجم العربیة المتخصصة قراءة في اشكالیة الوضع واالستعمال 

-). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بوطبیشة ھارون؛ بوفاس سمیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800347711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3477/1
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بودیس رومیساء
اكتساب اللغة االولى عند أطفال ذوي االحتیاجات الخاصة ودور التكنولوجیات الحدیثة في تعلیمھم المركز النفسي 

مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البیداغوجي ألطفال المعاقین ذھنیا الشھید حمزاوي الطیب میلة انمودجا 
المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، ساءبودیس رومی؛ زعواني أمیرة/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص156-. 2021، الحفیظ بوالصوف
800349611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3496/1

بورني نورة
المعیاریة والوصفیة أثر اللسانیات الغربیة في اعادة وصف الدرس اللساني العربي الحدیث قراءة في كتاب اللغة بین

، بورني نورة؛ دراجي بشرى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لتمام حسان 
+ 21*30؛ . ص108-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم 

.قرص مضغوط
800347511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3475/1

بوروح سوسن
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[رحلة القلصادي االندلسي دراسة في المضامین والخصائص 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بوروح سوسن؛ حلیس كریمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30؛ . ص55-. 2021، بوالصوف

800337211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3372/1

بوضیاف رشیدة
مذكرة ] : نص مطبوع[المبادئ اللسانیة وامداداتھا عند دو سوسیر والحاج صالح دراسة مقارنة في قضایا مختارة 

: میلة -). مشرفا(بد الحلیم معزوز ع، بوضیاف رشیدة؛ لعور أماني/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800347411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3474/1

بوطبیشة ھارون
: ]نص مطبوع[مصطلحات علم االصوات في المعاجم العربیة المتخصصة قراءة في اشكالیة الوضع واالستعمال 

-). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بوطبیشة ھارون؛ بوفاس سمیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800347711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3477/1
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بودیس رومیساء
اكتساب اللغة االولى عند أطفال ذوي االحتیاجات الخاصة ودور التكنولوجیات الحدیثة في تعلیمھم المركز النفسي 

مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[البیداغوجي ألطفال المعاقین ذھنیا الشھید حمزاوي الطیب میلة انمودجا 
المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(معاشو بووشمة ، ساءبودیس رومی؛ زعواني أمیرة/ في اللغة واالدب العربي 

.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص156-. 2021، الحفیظ بوالصوف
800349611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3496/1

بورني نورة
المعیاریة والوصفیة أثر اللسانیات الغربیة في اعادة وصف الدرس اللساني العربي الحدیث قراءة في كتاب اللغة بین

، بورني نورة؛ دراجي بشرى/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[لتمام حسان 
+ 21*30؛ . ص108-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(معزوز عبد الحلیم 

.قرص مضغوط
800347511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3475/1

بوروح سوسن
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[رحلة القلصادي االندلسي دراسة في المضامین والخصائص 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، بوروح سوسن؛ حلیس كریمة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+21*30؛ . ص55-. 2021، بوالصوف

800337211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3372/1

بوضیاف رشیدة
مذكرة ] : نص مطبوع[المبادئ اللسانیة وامداداتھا عند دو سوسیر والحاج صالح دراسة مقارنة في قضایا مختارة 

: میلة -). مشرفا(بد الحلیم معزوز ع، بوضیاف رشیدة؛ لعور أماني/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص67-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800347411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3474/1

بوطبیشة ھارون
: ]نص مطبوع[مصطلحات علم االصوات في المعاجم العربیة المتخصصة قراءة في اشكالیة الوضع واالستعمال 

-). مشرفا(معزوز عبد الحلیم ، بوطبیشة ھارون؛ بوفاس سمیر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800347711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3477/1
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بوعافیة رومیساء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مثالت المدینة في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي ت

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بوعافیة رومیساء/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800352811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3528/1

بوعناقة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[آلیات السرد في المجموعة القصصیة عصیر الكلمات لنذیر لعریبي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بوعناقة خدیجة؛ بوزبرة ھاجر/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021،بوالصوف

800350511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3505/1

بوغدید فیروز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات فن الرحلة في روایة اربعون عاما في انتظار ایزابیل لسعید خطیبي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، بوغدید فیروز؛ بن مھرة فادیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3522/1

بوفاغر ابتسام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أثر تعلیم اللغات األجنبیة على متعلمي المركز المكثف للغات المستوى األول انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بوفاغر ابتسام؛ دربال أحالم/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3410/1

بوفنداسة فراح
] نص مطبوع[اشكاالت تلقي الدرس اللساني في الجامعة الجزائریة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف انمودجا 

میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بوفنداسة فراح؛ جحیش رشیدة/ ة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكر: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800347311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3473/1

209

بوعافیة رومیساء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مثالت المدینة في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي ت

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بوعافیة رومیساء/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800352811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3528/1

بوعناقة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[آلیات السرد في المجموعة القصصیة عصیر الكلمات لنذیر لعریبي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بوعناقة خدیجة؛ بوزبرة ھاجر/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021،بوالصوف

800350511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3505/1

بوغدید فیروز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات فن الرحلة في روایة اربعون عاما في انتظار ایزابیل لسعید خطیبي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، بوغدید فیروز؛ بن مھرة فادیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3522/1

بوفاغر ابتسام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أثر تعلیم اللغات األجنبیة على متعلمي المركز المكثف للغات المستوى األول انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بوفاغر ابتسام؛ دربال أحالم/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3410/1

بوفنداسة فراح
] نص مطبوع[اشكاالت تلقي الدرس اللساني في الجامعة الجزائریة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف انمودجا 

میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بوفنداسة فراح؛ جحیش رشیدة/ ة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكر: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800347311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3473/1
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بوعافیة رومیساء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[مثالت المدینة في روایة حنین بالنعناع لربیعة جلطي ت

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن جامع یوسف ، بوعافیة رومیساء/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106

800352811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3528/1

بوعناقة خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[آلیات السرد في المجموعة القصصیة عصیر الكلمات لنذیر لعریبي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( بوقاسة فطیمة ، بوعناقة خدیجة؛ بوزبرة ھاجر/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021،بوالصوف

800350511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3505/1

بوغدید فیروز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات فن الرحلة في روایة اربعون عاما في انتظار ایزابیل لسعید خطیبي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، بوغدید فیروز؛ بن مھرة فادیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3522/1

بوفاغر ابتسام
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أثر تعلیم اللغات األجنبیة على متعلمي المركز المكثف للغات المستوى األول انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، بوفاغر ابتسام؛ دربال أحالم/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3410/1

بوفنداسة فراح
] نص مطبوع[اشكاالت تلقي الدرس اللساني في الجامعة الجزائریة المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف انمودجا 

میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، بوفنداسة فراح؛ جحیش رشیدة/ ة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكر: 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص121-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: 

800347311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3473/1
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بوقرزي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة الرسم االمالئي في المرحلة االبتدائیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، بوقرزي سارة؛ قاع القربة عائشة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3464/1

بوقزولة سناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الواقع السیاسي واالجتماعي في روایة ساللم تروالر لسمیر قسیمي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوقزولة سناء؛ مطعیق رمیساء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، بوالصوف

800351711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3517/1

بوقطایة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الوعي الصوتي وأثره في تعزیز المھارات اللغویة السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، بوقطایة سعیدة؛ حمامي سارة/ ة واالدب العربي الماستر في اللغ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800343811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3438/1

بوكحول أسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[في المضامین والخصائص قصیدة یاحسنھا من أربع ودیار البن الخطیب دراسة

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بوكحول أسماء؛ قرواز آمنة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800336811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3368/1

بوكویرة سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أزمة كورونا وأفق استراتیجیة التفكیر الجمعي السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوكویرة سارة؛ فرطاس خلود/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800349311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3493/1
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بوقرزي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة الرسم االمالئي في المرحلة االبتدائیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، بوقرزي سارة؛ قاع القربة عائشة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3464/1

بوقزولة سناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الواقع السیاسي واالجتماعي في روایة ساللم تروالر لسمیر قسیمي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوقزولة سناء؛ مطعیق رمیساء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، بوالصوف

800351711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3517/1

بوقطایة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الوعي الصوتي وأثره في تعزیز المھارات اللغویة السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، بوقطایة سعیدة؛ حمامي سارة/ ة واالدب العربي الماستر في اللغ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800343811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3438/1

بوكحول أسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[في المضامین والخصائص قصیدة یاحسنھا من أربع ودیار البن الخطیب دراسة

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بوكحول أسماء؛ قرواز آمنة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800336811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3368/1

بوكویرة سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أزمة كورونا وأفق استراتیجیة التفكیر الجمعي السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوكویرة سارة؛ فرطاس خلود/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800349311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3493/1
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بوقرزي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة الرسم االمالئي في المرحلة االبتدائیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بركات توفیق ، بوقرزي سارة؛ قاع القربة عائشة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3464/1

بوقزولة سناء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الواقع السیاسي واالجتماعي في روایة ساللم تروالر لسمیر قسیمي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(كراد موسى ، بوقزولة سناء؛ مطعیق رمیساء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، بوالصوف

800351711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3517/1

بوقطایة سعیدة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الوعي الصوتي وأثره في تعزیز المھارات اللغویة السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، بوقطایة سعیدة؛ حمامي سارة/ ة واالدب العربي الماستر في اللغ
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800343811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3438/1

بوكحول أسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[في المضامین والخصائص قصیدة یاحسنھا من أربع ودیار البن الخطیب دراسة

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، بوكحول أسماء؛ قرواز آمنة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800336811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3368/1

بوكویرة سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أزمة كورونا وأفق استراتیجیة التفكیر الجمعي السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بومناخ یاسر ، بوكویرة سارة؛ فرطاس خلود/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص79-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800349311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3493/1
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بولقرارة عبد الرحیم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مقومات السیاق النصي في المقامة البغدادیة لبدیع الزمان الھمداني أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، بولقرارة عبد الرحیم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800342611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3426/1

بولقرون لندة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[صورة المثقف فب روایة سیدة المقام مرثیات الیوم الحزین لواسیني االعرج انمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا( قرور لطیفة ، بولقرون لندة؛ علیلي حنان/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800351811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3518/1

بولمعیز نریمان
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[تأثیر أمراض الكالم على النمو اللغوي لدى الطفل السنة الثالثة والرابعة ابتدائي أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، بولمعیز نریمان؛ كبیر مروة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص90-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800344611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3446/1

بومزبر مروة
بومزبر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الطرائق التعلیمیة في مسند اإلمام أحمد 

+ 21*30؛ . ص86-. 2021، لصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوا: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مروة
.قرص مضغوط

800341611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3416/1

بومعالي حنان
لعشبي / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[اللغة العربیة وقضایا التعلیم االلكتروني 

؛ . ص85-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بومعالي حنان؛ دنیا 
.قرص مضغوط+ 21*30

800341211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3412/1

211

بولقرارة عبد الرحیم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مقومات السیاق النصي في المقامة البغدادیة لبدیع الزمان الھمداني أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، بولقرارة عبد الرحیم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800342611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3426/1

بولقرون لندة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[صورة المثقف فب روایة سیدة المقام مرثیات الیوم الحزین لواسیني االعرج انمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا( قرور لطیفة ، بولقرون لندة؛ علیلي حنان/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800351811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3518/1

بولمعیز نریمان
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[تأثیر أمراض الكالم على النمو اللغوي لدى الطفل السنة الثالثة والرابعة ابتدائي أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، بولمعیز نریمان؛ كبیر مروة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص90-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800344611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3446/1

بومزبر مروة
بومزبر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الطرائق التعلیمیة في مسند اإلمام أحمد 

+ 21*30؛ . ص86-. 2021، لصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوا: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مروة
.قرص مضغوط

800341611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3416/1

بومعالي حنان
لعشبي / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[اللغة العربیة وقضایا التعلیم االلكتروني 

؛ . ص85-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بومعالي حنان؛ دنیا 
.قرص مضغوط+ 21*30

800341211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3412/1
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بولقرارة عبد الرحیم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مقومات السیاق النصي في المقامة البغدادیة لبدیع الزمان الھمداني أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مودع سلیمان ، بولقرارة عبد الرحیم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800342611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3426/1

بولقرون لندة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[صورة المثقف فب روایة سیدة المقام مرثیات الیوم الحزین لواسیني االعرج انمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا( قرور لطیفة ، بولقرون لندة؛ علیلي حنان/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص91-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800351811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3518/1

بولمعیز نریمان
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[تأثیر أمراض الكالم على النمو اللغوي لدى الطفل السنة الثالثة والرابعة ابتدائي أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، بولمعیز نریمان؛ كبیر مروة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص90-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800344611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3446/1

بومزبر مروة
بومزبر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الطرائق التعلیمیة في مسند اإلمام أحمد 

+ 21*30؛ . ص86-. 2021، لصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوا: میلة -). مشرفا(سطوف عزوز ، مروة
.قرص مضغوط

800341611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3416/1

بومعالي حنان
لعشبي / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[اللغة العربیة وقضایا التعلیم االلكتروني 

؛ . ص85-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، بومعالي حنان؛ دنیا 
.قرص مضغوط+ 21*30

800341211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3412/1
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بومناخ لیندة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الحیوان في كتاب جمھرة االمثال ألبي ھالل العسكري مقاربة داللیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بومناخ لیندة؛ بلخن أسماء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2021، بوالصوف

800337111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3371/1

بوھراوة رقیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اإلعراب والتشكیل في التعبیر الشفوي عند تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 

لجامعي عبد الحفیظ المركز ا: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوھراوة رقیة؛ لعور فیروز/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، بوالصوف

800340111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3401/1

بوودن منال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[اللغة والبناء العصبي في ضوء اللسانیات البیولوجیة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ن منالبوود؛ قردوح إكرام/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021
800340011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3400/1

بویزار فلة 
] : نص مطبوع[ودجا مھارات االتصال في اللغة العربیة وتأثیرھا في التحصیل اللغوي السنة الخامسة ابتدائي انم

: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، بویزار فلة ؛ فوغالي وردة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3419/1

ةتافزة نزیھ
واقع تعلیمیة اللغة العربیة عن بعد في الجامعة الجزائریة عبر منصة مودل المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

، تافزة نزیھة؛ نوري إیمان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[میلة انمودجا 
قرص + 21*30؛ . ص113-. 2021، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بركات توفیق 

.مضغوط
800346811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3468/1
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بومناخ لیندة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الحیوان في كتاب جمھرة االمثال ألبي ھالل العسكري مقاربة داللیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بومناخ لیندة؛ بلخن أسماء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2021، بوالصوف

800337111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3371/1

بوھراوة رقیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اإلعراب والتشكیل في التعبیر الشفوي عند تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 

لجامعي عبد الحفیظ المركز ا: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوھراوة رقیة؛ لعور فیروز/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، بوالصوف

800340111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3401/1

بوودن منال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[اللغة والبناء العصبي في ضوء اللسانیات البیولوجیة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ن منالبوود؛ قردوح إكرام/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021
800340011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3400/1

بویزار فلة 
] : نص مطبوع[ودجا مھارات االتصال في اللغة العربیة وتأثیرھا في التحصیل اللغوي السنة الخامسة ابتدائي انم

: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، بویزار فلة ؛ فوغالي وردة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3419/1

ةتافزة نزیھ
واقع تعلیمیة اللغة العربیة عن بعد في الجامعة الجزائریة عبر منصة مودل المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

، تافزة نزیھة؛ نوري إیمان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[میلة انمودجا 
قرص + 21*30؛ . ص113-. 2021، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بركات توفیق 

.مضغوط
800346811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3468/1
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بومناخ لیندة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الحیوان في كتاب جمھرة االمثال ألبي ھالل العسكري مقاربة داللیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، بومناخ لیندة؛ بلخن أسماء/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص100-. 2021، بوالصوف

800337111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3371/1

بوھراوة رقیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[اإلعراب والتشكیل في التعبیر الشفوي عند تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 

لجامعي عبد الحفیظ المركز ا: میلة -). مشرفا(سفاري جمال ، بوھراوة رقیة؛ لعور فیروز/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، بوالصوف

800340111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3401/1

بوودن منال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[اللغة والبناء العصبي في ضوء اللسانیات البیولوجیة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، ن منالبوود؛ قردوح إكرام/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021
800340011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3400/1

بویزار فلة 
] : نص مطبوع[ودجا مھارات االتصال في اللغة العربیة وتأثیرھا في التحصیل اللغوي السنة الخامسة ابتدائي انم

: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، بویزار فلة ؛ فوغالي وردة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3419/1

ةتافزة نزیھ
واقع تعلیمیة اللغة العربیة عن بعد في الجامعة الجزائریة عبر منصة مودل المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف 

، تافزة نزیھة؛ نوري إیمان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[میلة انمودجا 
قرص + 21*30؛ . ص113-. 2021، الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بركات توفیق 

.مضغوط
800346811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3468/1
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تیعوینین ابراھیم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة زنبایة ل الیامین بن تومي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( ضیف عبد المالك، ن ابراھیمتیعوینی؛ بودن أسامة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2021، بوالصوف

800350711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3507/1

جاب هللا عفاف
مذكرة ] : نص مطبوع[القیم التربویة والجمالیة في االناشید المدرسیة دراسة في الطور االول من التعلیم االبتدائي 

: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، جاب هللا عفاف؛ شاقر أحالم/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3457/1

جامع آمنة
] : نص مطبوع[الشخصیة األنثویة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة الممنوعة لملیكة مقدم أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(وادریة كریمة ن، جامع آمنة/ مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800334411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3344/1

جحیش ندى
جحیش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي] : نص مطبوع[رمزیة الحیوان في دیوان ابن الرومي 

+ 21*30؛ . ص68-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، ندى
.قرص مضغوط

800337311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3373/1

جعریط مریم
ذكرة لنیل شھادة الماستر في م] : نص مطبوع[البنى األسلوبیة في منظومة القراء وحسن االداء ألبي مزاحم الخاقاني 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، جعریط مریم؛ العشي یسرى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2021، بوالصوف

800342811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3428/1
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تیعوینین ابراھیم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة زنبایة ل الیامین بن تومي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( ضیف عبد المالك، ن ابراھیمتیعوینی؛ بودن أسامة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2021، بوالصوف

800350711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3507/1

جاب هللا عفاف
مذكرة ] : نص مطبوع[القیم التربویة والجمالیة في االناشید المدرسیة دراسة في الطور االول من التعلیم االبتدائي 

: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، جاب هللا عفاف؛ شاقر أحالم/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3457/1

جامع آمنة
] : نص مطبوع[الشخصیة األنثویة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة الممنوعة لملیكة مقدم أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(وادریة كریمة ن، جامع آمنة/ مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800334411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3344/1

جحیش ندى
جحیش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي] : نص مطبوع[رمزیة الحیوان في دیوان ابن الرومي 

+ 21*30؛ . ص68-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، ندى
.قرص مضغوط

800337311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3373/1

جعریط مریم
ذكرة لنیل شھادة الماستر في م] : نص مطبوع[البنى األسلوبیة في منظومة القراء وحسن االداء ألبي مزاحم الخاقاني 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، جعریط مریم؛ العشي یسرى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2021، بوالصوف

800342811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3428/1
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تیعوینین ابراھیم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة زنبایة ل الیامین بن تومي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا( ضیف عبد المالك، ن ابراھیمتیعوینی؛ بودن أسامة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2021، بوالصوف

800350711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3507/1

جاب هللا عفاف
مذكرة ] : نص مطبوع[القیم التربویة والجمالیة في االناشید المدرسیة دراسة في الطور االول من التعلیم االبتدائي 

: میلة -). مشرفا(رحماني عبد المؤمن ، جاب هللا عفاف؛ شاقر أحالم/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3457/1

جامع آمنة
] : نص مطبوع[الشخصیة األنثویة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة الممنوعة لملیكة مقدم أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(وادریة كریمة ن، جامع آمنة/ مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800334411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3344/1

جحیش ندى
جحیش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي] : نص مطبوع[رمزیة الحیوان في دیوان ابن الرومي 

+ 21*30؛ . ص68-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن ساري مسعود، ندى
.قرص مضغوط

800337311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3373/1

جعریط مریم
ذكرة لنیل شھادة الماستر في م] : نص مطبوع[البنى األسلوبیة في منظومة القراء وحسن االداء ألبي مزاحم الخاقاني 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، جعریط مریم؛ العشي یسرى/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-. 2021، بوالصوف

800342811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3428/1
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جواد نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[االنزیاح في المجموعة القصصیة صعلوك حداثي لمریم بغیبغ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، جواد نور الھدى؛ بن بجعیط سالف/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، بوالصوف

800334111ك .م.د.ر-. 2021: د ل م -ماستر

800/3341/1

حاج عزام امیرة
نص [استراتیجیة التدریس المصغر في ظل ازمة كورونا واثرھا على فھم المتعلمین الطور الثاني ابتدائي انمودجا 

ر بومناخ یاس، حاج عزام امیرة؛ ھباش مدیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800349211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3492/1

حافي راسو رھام
دب مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واال] : نص مطبوع[جمالیات تقنیات السرد في روایة فاي للزبیر بن سخري 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، حافي راسو رھام؛ مشري خولة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021
800351511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3515/1

حد مسعود عفیفة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : عنص مطبو[الحكمة واألخالق في شعر الشافعي دراسة فنیة 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، حد مسعود عفیفة؛ حالوة وفاء
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

800338611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3386/1

حراق خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[العربي نمادج مختارة من القرآن الكریم حوسبة الحرف 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، حراق خولة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800344211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3442/1
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جواد نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[االنزیاح في المجموعة القصصیة صعلوك حداثي لمریم بغیبغ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، جواد نور الھدى؛ بن بجعیط سالف/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، بوالصوف

800334111ك .م.د.ر-. 2021: د ل م -ماستر

800/3341/1

حاج عزام امیرة
نص [استراتیجیة التدریس المصغر في ظل ازمة كورونا واثرھا على فھم المتعلمین الطور الثاني ابتدائي انمودجا 

ر بومناخ یاس، حاج عزام امیرة؛ ھباش مدیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800349211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3492/1

حافي راسو رھام
دب مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واال] : نص مطبوع[جمالیات تقنیات السرد في روایة فاي للزبیر بن سخري 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، حافي راسو رھام؛ مشري خولة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021
800351511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3515/1

حد مسعود عفیفة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : عنص مطبو[الحكمة واألخالق في شعر الشافعي دراسة فنیة 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، حد مسعود عفیفة؛ حالوة وفاء
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

800338611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3386/1

حراق خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[العربي نمادج مختارة من القرآن الكریم حوسبة الحرف 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، حراق خولة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800344211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3442/1
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جواد نور الھدى
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[االنزیاح في المجموعة القصصیة صعلوك حداثي لمریم بغیبغ 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(بومالي حنان ، جواد نور الھدى؛ بن بجعیط سالف/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، بوالصوف

800334111ك .م.د.ر-. 2021: د ل م -ماستر

800/3341/1

حاج عزام امیرة
نص [استراتیجیة التدریس المصغر في ظل ازمة كورونا واثرھا على فھم المتعلمین الطور الثاني ابتدائي انمودجا 

ر بومناخ یاس، حاج عزام امیرة؛ ھباش مدیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800349211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3492/1

حافي راسو رھام
دب مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واال] : نص مطبوع[جمالیات تقنیات السرد في روایة فاي للزبیر بن سخري 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(كراد موسى ، حافي راسو رھام؛ مشري خولة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021
800351511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3515/1

حد مسعود عفیفة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : عنص مطبو[الحكمة واألخالق في شعر الشافعي دراسة فنیة 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، حد مسعود عفیفة؛ حالوة وفاء
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص60

800338611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3386/1

حراق خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[العربي نمادج مختارة من القرآن الكریم حوسبة الحرف 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، حراق خولة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص115

800344211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3442/1
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حلوي رقیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات الحجاج في دیوان إني المشنوق اعاله ألحمد مطر دراسة تداولیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، حلوي رقیة؛ بن حمیدة سمیة / في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -سترما

800/3485/1

حمري إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البعد االجتماعي في روایة شجرة مریم لسامیة بن دریس 

، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حمري إیمان؛ غطاھم یسرى/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021
800351911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3519/1

حمود صوریة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تحوالت المصطاح اللساني لدى صالح بلعید نمادج مختارة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، حمود صوریة؛ إدریس ریان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص156-. 2021، بوالصوف

800349511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3495/1

حمیدة احالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب] : نص مطبوع[التقدیم والتاخیر واثرھما البالغي في دیوان المتنبي 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، حمیدة احالم؛ حمارة حیاة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021
800349011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3490/1

حیطروش مدیحة
لغة العربیة في ظل التكنولوجیات الحدیثة في الطور التعلم الذاتي ودوره في تنمیة المھارات اللغویة لمتعلمي ال

حیطروش ؛ بخبخ صبرینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االبتدائي انمودجا 
+ 21*30؛ . ص74-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، مدیحة

.قرص مضغوط
800345911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ترماس

800/3459/1
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حلوي رقیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات الحجاج في دیوان إني المشنوق اعاله ألحمد مطر دراسة تداولیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، حلوي رقیة؛ بن حمیدة سمیة / في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -سترما

800/3485/1

حمري إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البعد االجتماعي في روایة شجرة مریم لسامیة بن دریس 

، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حمري إیمان؛ غطاھم یسرى/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021
800351911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3519/1

حمود صوریة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تحوالت المصطاح اللساني لدى صالح بلعید نمادج مختارة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، حمود صوریة؛ إدریس ریان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص156-. 2021، بوالصوف

800349511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3495/1

حمیدة احالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب] : نص مطبوع[التقدیم والتاخیر واثرھما البالغي في دیوان المتنبي 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، حمیدة احالم؛ حمارة حیاة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021
800349011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3490/1

حیطروش مدیحة
لغة العربیة في ظل التكنولوجیات الحدیثة في الطور التعلم الذاتي ودوره في تنمیة المھارات اللغویة لمتعلمي ال

حیطروش ؛ بخبخ صبرینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االبتدائي انمودجا 
+ 21*30؛ . ص74-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، مدیحة

.قرص مضغوط
800345911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ترماس

800/3459/1
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حلوي رقیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[تجلیات الحجاج في دیوان إني المشنوق اعاله ألحمد مطر دراسة تداولیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سوماني خالد ، حلوي رقیة؛ بن حمیدة سمیة / في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -سترما

800/3485/1

حمري إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البعد االجتماعي في روایة شجرة مریم لسامیة بن دریس 

، الصوفالمركز الجامعي عبد الحفیظ بو: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، حمري إیمان؛ غطاھم یسرى/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021
800351911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3519/1

حمود صوریة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[تحوالت المصطاح اللساني لدى صالح بلعید نمادج مختارة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، حمود صوریة؛ إدریس ریان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص156-. 2021، بوالصوف

800349511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3495/1

حمیدة احالم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب] : نص مطبوع[التقدیم والتاخیر واثرھما البالغي في دیوان المتنبي 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، حمیدة احالم؛ حمارة حیاة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021
800349011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3490/1

حیطروش مدیحة
لغة العربیة في ظل التكنولوجیات الحدیثة في الطور التعلم الذاتي ودوره في تنمیة المھارات اللغویة لمتعلمي ال

حیطروش ؛ بخبخ صبرینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[االبتدائي انمودجا 
+ 21*30؛ . ص74-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(لشھب حیاة ، مدیحة

.قرص مضغوط
800345911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ترماس

800/3459/1
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حیمر نھاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األفعال اإلنجازیة في قصص یحكى أن ألدھم شرقاوي 

؛ .ص89-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، حیمر نھاد/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800344311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3443/1

حیمور نزیھة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تمثالت الفضاء في روایة حوریة في السجن لمحمد شوقي دراسة بسیكو نقدیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، حیمور نزیھة؛ لوصیف كنزة/ الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800335811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3358/1

خریفة مروة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التوظیف اإلعجازي أللفاظ القرآن الكریم وسیاقاتھ بین النحاة والبالغیین 

لجامعي عبد الحفیظ المركز ا: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، خریفة مروة؛ بن طاق أسماء/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021، بوالصوف

800340411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3404/1

خشاب بشرى
نص [تقویم تدریس اللغة العربیة في الطور االبتدائي وعالقتھ بالتحصیل اللغوي لتالمیذ السنة الخامسة انمودجا 

خشاب ؛ معمر أحالم؛ )مشرفا(معاشو بووشمة / استر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الم] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - . بشرى
800350011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3500/1

خالف سناء
تي لیس لھا محل من اإلعراب في دیوان الزمن االخضر ألبي القاسم سعد الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل ال

بومصران نبیل ، خالف سناء؛ زلة صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[هللا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص138-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(
800340911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -استرم

800/3409/1

216

حیمر نھاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األفعال اإلنجازیة في قصص یحكى أن ألدھم شرقاوي 

؛ .ص89-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، حیمر نھاد/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800344311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3443/1

حیمور نزیھة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تمثالت الفضاء في روایة حوریة في السجن لمحمد شوقي دراسة بسیكو نقدیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، حیمور نزیھة؛ لوصیف كنزة/ الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800335811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3358/1

خریفة مروة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التوظیف اإلعجازي أللفاظ القرآن الكریم وسیاقاتھ بین النحاة والبالغیین 

لجامعي عبد الحفیظ المركز ا: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، خریفة مروة؛ بن طاق أسماء/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021، بوالصوف

800340411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3404/1

خشاب بشرى
نص [تقویم تدریس اللغة العربیة في الطور االبتدائي وعالقتھ بالتحصیل اللغوي لتالمیذ السنة الخامسة انمودجا 

خشاب ؛ معمر أحالم؛ )مشرفا(معاشو بووشمة / استر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الم] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - . بشرى
800350011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3500/1

خالف سناء
تي لیس لھا محل من اإلعراب في دیوان الزمن االخضر ألبي القاسم سعد الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل ال

بومصران نبیل ، خالف سناء؛ زلة صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[هللا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص138-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(
800340911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -استرم

800/3409/1
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حیمر نھاد
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األفعال اإلنجازیة في قصص یحكى أن ألدھم شرقاوي 

؛ .ص89-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(ظریفة یاسة، حیمر نھاد/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800344311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3443/1

حیمور نزیھة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تمثالت الفضاء في روایة حوریة في السجن لمحمد شوقي دراسة بسیكو نقدیة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، حیمور نزیھة؛ لوصیف كنزة/ الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص90-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800335811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3358/1

خریفة مروة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[التوظیف اإلعجازي أللفاظ القرآن الكریم وسیاقاتھ بین النحاة والبالغیین 

لجامعي عبد الحفیظ المركز ا: میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، خریفة مروة؛ بن طاق أسماء/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021، بوالصوف

800340411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3404/1

خشاب بشرى
نص [تقویم تدریس اللغة العربیة في الطور االبتدائي وعالقتھ بالتحصیل اللغوي لتالمیذ السنة الخامسة انمودجا 

خشاب ؛ معمر أحالم؛ )مشرفا(معاشو بووشمة / استر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الم] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - . بشرى
800350011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3500/1

خالف سناء
تي لیس لھا محل من اإلعراب في دیوان الزمن االخضر ألبي القاسم سعد الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل ال

بومصران نبیل ، خالف سناء؛ زلة صلیحة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[هللا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص138-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(
800340911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -استرم

800/3409/1
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خالف وحیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[صیغة أفعل وداللتھا في القآن الكریم سورتا الشعراء والنمل انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، خالف وحیدة؛ كیحل نعیمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800346111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3461/1

خلف هللا لویزة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة واألسطوریة في شعر أبي ذؤیب الھذلي 

، یظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، خلف هللا لویزة؛ سند لزرق نعیمة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص148-. 2021
800338911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3389/1

خمیسي عائشة
نص [توظیف الرقمنة كآلیة لتحسین جودة التعلمات دراسة في االستراتیجیات والمعوقات ابتدائیات میلة انمودجا 

رحماني عبد المؤمن ، خمیسي عائشة؛ رویبح منال/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800345511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3455/1

دراج سمیة
] : نص مطبوع[المراحل االبتدائیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا دور التعبیر الكتابي في تنمیة القدرات لدى متعلمي

- ). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، دراج سمیة؛ كورتلي إكرام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800347811ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3478/1

درادة نھال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[آلیة السرد في روایة شقراء لرجل أحدب لنادیة مداني 

؛ . ص90-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، درادة نھال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800352011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3520/1
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خالف وحیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[صیغة أفعل وداللتھا في القآن الكریم سورتا الشعراء والنمل انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، خالف وحیدة؛ كیحل نعیمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800346111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3461/1

خلف هللا لویزة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة واألسطوریة في شعر أبي ذؤیب الھذلي 

، یظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، خلف هللا لویزة؛ سند لزرق نعیمة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص148-. 2021
800338911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3389/1

خمیسي عائشة
نص [توظیف الرقمنة كآلیة لتحسین جودة التعلمات دراسة في االستراتیجیات والمعوقات ابتدائیات میلة انمودجا 

رحماني عبد المؤمن ، خمیسي عائشة؛ رویبح منال/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800345511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3455/1

دراج سمیة
] : نص مطبوع[المراحل االبتدائیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا دور التعبیر الكتابي في تنمیة القدرات لدى متعلمي

- ). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، دراج سمیة؛ كورتلي إكرام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800347811ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3478/1

درادة نھال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[آلیة السرد في روایة شقراء لرجل أحدب لنادیة مداني 

؛ . ص90-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، درادة نھال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800352011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3520/1
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خالف وحیدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[صیغة أفعل وداللتھا في القآن الكریم سورتا الشعراء والنمل انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، خالف وحیدة؛ كیحل نعیمة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800346111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3461/1

خلف هللا لویزة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[األبعاد النفسیة واألسطوریة في شعر أبي ذؤیب الھذلي 

، یظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد الحف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، خلف هللا لویزة؛ سند لزرق نعیمة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص148-. 2021
800338911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3389/1

خمیسي عائشة
نص [توظیف الرقمنة كآلیة لتحسین جودة التعلمات دراسة في االستراتیجیات والمعوقات ابتدائیات میلة انمودجا 

رحماني عبد المؤمن ، خمیسي عائشة؛ رویبح منال/ واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800345511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3455/1

دراج سمیة
] : نص مطبوع[المراحل االبتدائیة السنة الرابعة ابتدائي انمودجا دور التعبیر الكتابي في تنمیة القدرات لدى متعلمي

- ). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، دراج سمیة؛ كورتلي إكرام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800347811ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3478/1

درادة نھال
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[آلیة السرد في روایة شقراء لرجل أحدب لنادیة مداني 

؛ . ص90-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عامر رضا ، درادة نھال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800352011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3520/1



218

درموشي مسعودة
مذكرة ] : نص مطبوع[جمالیات السرد في الروایة الجزائریة المعاصرة عودة المواطن صالح لقمتن العالم أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مار بشیري ع، درموشي مسعودة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3529/1

دھیمي صحراء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحاجات النفسیة لمتعلیم المرحلة االبتدائیة في ضوء نظریات علم النفس التربوي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، دھیمي صحراء؛ بوطغان حبیبة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص62-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800346611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3466/1

رزایقي عایدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دور القرائن الصرفیة في تحلیل النص القرآني سورة الرحمن أنمودجا 

لمركز الجامعي عبد الحفیظ ا: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، رزایقي عایدة؛ الشلي صونیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، بوالصوف

800345011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3450/1

رمیتة صبرین
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[العتبات النصیة في دیوان كالیغوال یرسم غرنیكا الرایس ل عزالدین میھوبي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، رمیتة صبرین/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2021، بوالصوف

800351411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3514/1

ریحان نعیمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات التراث في روایة أربعون عاما في انتظار إیزابیل لسعید خطیبي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، ریحان نعیمة؛ حاج عزام مریم / الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2021، الحفیظ بوالصوفعبد

800335111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3351/1
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درموشي مسعودة
مذكرة ] : نص مطبوع[جمالیات السرد في الروایة الجزائریة المعاصرة عودة المواطن صالح لقمتن العالم أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مار بشیري ع، درموشي مسعودة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3529/1

دھیمي صحراء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحاجات النفسیة لمتعلیم المرحلة االبتدائیة في ضوء نظریات علم النفس التربوي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، دھیمي صحراء؛ بوطغان حبیبة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص62-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800346611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3466/1

رزایقي عایدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دور القرائن الصرفیة في تحلیل النص القرآني سورة الرحمن أنمودجا 

لمركز الجامعي عبد الحفیظ ا: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، رزایقي عایدة؛ الشلي صونیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، بوالصوف

800345011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3450/1

رمیتة صبرین
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[العتبات النصیة في دیوان كالیغوال یرسم غرنیكا الرایس ل عزالدین میھوبي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، رمیتة صبرین/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2021، بوالصوف

800351411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3514/1

ریحان نعیمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات التراث في روایة أربعون عاما في انتظار إیزابیل لسعید خطیبي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، ریحان نعیمة؛ حاج عزام مریم / الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2021، الحفیظ بوالصوفعبد

800335111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3351/1
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درموشي مسعودة
مذكرة ] : نص مطبوع[جمالیات السرد في الروایة الجزائریة المعاصرة عودة المواطن صالح لقمتن العالم أنمودجا 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(مار بشیري ع، درموشي مسعودة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3529/1

دھیمي صحراء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحاجات النفسیة لمتعلیم المرحلة االبتدائیة في ضوء نظریات علم النفس التربوي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(بوحالة طارق ، دھیمي صحراء؛ بوطغان حبیبة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.مضغوطقرص+ 21*30؛ . ص62-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800346611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3466/1

رزایقي عایدة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دور القرائن الصرفیة في تحلیل النص القرآني سورة الرحمن أنمودجا 

لمركز الجامعي عبد الحفیظ ا: میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، رزایقي عایدة؛ الشلي صونیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، بوالصوف

800345011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3450/1

رمیتة صبرین
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[العتبات النصیة في دیوان كالیغوال یرسم غرنیكا الرایس ل عزالدین میھوبي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد، رمیتة صبرین/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص109-. 2021، بوالصوف

800351411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3514/1

ریحان نعیمة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تجلیات التراث في روایة أربعون عاما في انتظار إیزابیل لسعید خطیبي 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، ریحان نعیمة؛ حاج عزام مریم / الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-. 2021، الحفیظ بوالصوفعبد

800335111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3351/1
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زاوي وسیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة الدیوان االسطبري لعبد الوھاب عیساوي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( باروق ھشام، زاوي وسیلة؛ بوطابسو إیمان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2021، بوالصوف

800350611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/35061

زبروش إیمان
/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في] : نص مطبوع[القیم االجتماعیة في دیان الراعي النمیري 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، زبروش إیمان؛ شعالل فاتن
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

800338011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3380/1

زرمیش عائشة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ماقبل التعلیم االبتدائي دور المدارس القرآنیة في تعلیم النطق لمرحلة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، زرمیش عائشة؛ مزھود سمیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800344411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3444/1

زلباح ھالة
مصلة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الوظائف الداللیة ل ما في سورة البقرة 

؛ . ص183-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، زلباح ھالة؛ مایسة
.قرص مضغوط+ 21*30

800342411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3424/1

زمیش نجاة
/ مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[شعریة الكتابة لدى محمد بنیس نمادج مختارة 

-.2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، زمیش نجاة؛ بلیمان ریمة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85

800335511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3355/1
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زاوي وسیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة الدیوان االسطبري لعبد الوھاب عیساوي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( باروق ھشام، زاوي وسیلة؛ بوطابسو إیمان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2021، بوالصوف

800350611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/35061

زبروش إیمان
/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في] : نص مطبوع[القیم االجتماعیة في دیان الراعي النمیري 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، زبروش إیمان؛ شعالل فاتن
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

800338011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3380/1

زرمیش عائشة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ماقبل التعلیم االبتدائي دور المدارس القرآنیة في تعلیم النطق لمرحلة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، زرمیش عائشة؛ مزھود سمیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800344411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3444/1

زلباح ھالة
مصلة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الوظائف الداللیة ل ما في سورة البقرة 

؛ . ص183-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، زلباح ھالة؛ مایسة
.قرص مضغوط+ 21*30

800342411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3424/1

زمیش نجاة
/ مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[شعریة الكتابة لدى محمد بنیس نمادج مختارة 

-.2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، زمیش نجاة؛ بلیمان ریمة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85

800335511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3355/1
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زاوي وسیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[األنساق الثقافیة في روایة الدیوان االسطبري لعبد الوھاب عیساوي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( باروق ھشام، زاوي وسیلة؛ بوطابسو إیمان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2021، بوالصوف

800350611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/35061

زبروش إیمان
/ اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في] : نص مطبوع[القیم االجتماعیة في دیان الراعي النمیري 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(قرایري عمار ، زبروش إیمان؛ شعالل فاتن
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79

800338011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3380/1

زرمیش عائشة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[ماقبل التعلیم االبتدائي دور المدارس القرآنیة في تعلیم النطق لمرحلة 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(حمر العین عبد الھادي ، زرمیش عائشة؛ مزھود سمیة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص79-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800344411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3444/1

زلباح ھالة
مصلة / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الوظائف الداللیة ل ما في سورة البقرة 

؛ . ص183-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(مودع سلیمان ، زلباح ھالة؛ مایسة
.قرص مضغوط+ 21*30

800342411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -رماست

800/3424/1

زمیش نجاة
/ مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[شعریة الكتابة لدى محمد بنیس نمادج مختارة 

-.2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مناصري وفاء ، زمیش نجاة؛ بلیمان ریمة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85

800335511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3355/1
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زواغي زینب
] : نص مطبوع[اثر المدرسة القرآنیة والتربیة التحضیریة في اكتساب اللغة لدى المتعلم محمد لوصیف نمودجا زغایة 

: میلة -). مشرفا( مرزوق فاتح، زواغي زینب؛ ة نزیھةبوسمین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3453/1

زوید جلیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر التقویم المستمر على دافعیة تالمیذ الطور االول السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بكاكریة ھاجر ، زوید جلیلة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، بوالصوف

800348911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -استرم

800/3489/1

ساحلي إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات التقدیم والتأخیر البالغیة في القرآن الكریم سورة األعراف انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، ساحلي إیمان؛ بوشوشة رانیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800339511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3395/1

سدیرة أكرم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة نجمة الساحل لعبد العزیز بوشفیرات 

-. 2021، بد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي ع: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، سدیرة أكرم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69

800352611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3526/1

سالمي كریمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[نظریة األفعال الكالمیة في دیوان اإلمام الشافعي دراسة لسانیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، سالمي كریمة؛ بوجریو اسمھان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2021، بوالصوف

800343911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3439/1
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زواغي زینب
] : نص مطبوع[اثر المدرسة القرآنیة والتربیة التحضیریة في اكتساب اللغة لدى المتعلم محمد لوصیف نمودجا زغایة 

: میلة -). مشرفا( مرزوق فاتح، زواغي زینب؛ ة نزیھةبوسمین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3453/1

زوید جلیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر التقویم المستمر على دافعیة تالمیذ الطور االول السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بكاكریة ھاجر ، زوید جلیلة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، بوالصوف

800348911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -استرم

800/3489/1

ساحلي إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات التقدیم والتأخیر البالغیة في القرآن الكریم سورة األعراف انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، ساحلي إیمان؛ بوشوشة رانیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800339511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3395/1

سدیرة أكرم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة نجمة الساحل لعبد العزیز بوشفیرات 

-. 2021، بد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي ع: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، سدیرة أكرم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69

800352611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3526/1

سالمي كریمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[نظریة األفعال الكالمیة في دیوان اإلمام الشافعي دراسة لسانیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، سالمي كریمة؛ بوجریو اسمھان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2021، بوالصوف

800343911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3439/1
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زواغي زینب
] : نص مطبوع[اثر المدرسة القرآنیة والتربیة التحضیریة في اكتساب اللغة لدى المتعلم محمد لوصیف نمودجا زغایة 

: میلة -). مشرفا( مرزوق فاتح، زواغي زینب؛ ة نزیھةبوسمین/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص105-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3453/1

زوید جلیلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر التقویم المستمر على دافعیة تالمیذ الطور االول السنة الرابعة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بكاكریة ھاجر ، زوید جلیلة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، بوالصوف

800348911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -استرم

800/3489/1

ساحلي إیمان
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[جمالیات التقدیم والتأخیر البالغیة في القرآن الكریم سورة األعراف انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، ساحلي إیمان؛ بوشوشة رانیة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800339511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3395/1

سدیرة أكرم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[البنیة السردیة في روایة نجمة الساحل لعبد العزیز بوشفیرات 

-. 2021، بد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي ع: میلة - ). مشرفا(طبیش عبد الكریم، سدیرة أكرم/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص69

800352611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3526/1

سالمي كریمة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[نظریة األفعال الكالمیة في دیوان اإلمام الشافعي دراسة لسانیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة - ). مشرفا(مزھود سلیم ، سالمي كریمة؛ بوجریو اسمھان/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص86-. 2021، بوالصوف

800343911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3439/1
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سیدھم فالك
مذكرة ] : نص مطبوع[الثة ثانوي اللسانیات والتعلیمیة ومدى ارتباطھا بالمنظومة التربویة كتاب اللغة العربیة سنة ث

المركز : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سیدھم فالك؛ خنفر سالف/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3467/1

باط زینبش
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الحقول الداللیة في الشعر الشعبي أحمد فؤاد نجم انمودجا 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(حمیدة سعاد، شباط زینب؛ ھریمي إیمان/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-

800343211ك .م.د.ر-. 2021: م د ل -ماستر

800/3432/1

شبیطة كوثر
اللسانیات الحاسوبیة وأثرھا في تطویر تعلیمیة اللغة العربیة المكمل في القواعد والبالغة لفاتح مرزوق بن علي 

). رفامش( مرزوق فاتح، شبیطة كوثر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800345211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3452/1

شتیوي شھلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[فاعلیة المعنى النحوي بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة سورة یوسف أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، شتیوي شھلة؛ بوفراد أمیرة / ستر في اللغة واالدب العربي الما
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800341311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3413/1

شوفي رومیسة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[سف شقرة التشكیل البصري في دیوان الیوسفیات لیو

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، شوفي رومیسة؛ زیان رمیسة / العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021
800334211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3342/1
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سیدھم فالك
مذكرة ] : نص مطبوع[الثة ثانوي اللسانیات والتعلیمیة ومدى ارتباطھا بالمنظومة التربویة كتاب اللغة العربیة سنة ث

المركز : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سیدھم فالك؛ خنفر سالف/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3467/1

باط زینبش
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الحقول الداللیة في الشعر الشعبي أحمد فؤاد نجم انمودجا 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(حمیدة سعاد، شباط زینب؛ ھریمي إیمان/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-

800343211ك .م.د.ر-. 2021: م د ل -ماستر

800/3432/1

شبیطة كوثر
اللسانیات الحاسوبیة وأثرھا في تطویر تعلیمیة اللغة العربیة المكمل في القواعد والبالغة لفاتح مرزوق بن علي 

). رفامش( مرزوق فاتح، شبیطة كوثر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800345211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3452/1

شتیوي شھلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[فاعلیة المعنى النحوي بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة سورة یوسف أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، شتیوي شھلة؛ بوفراد أمیرة / ستر في اللغة واالدب العربي الما
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800341311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3413/1

شوفي رومیسة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[سف شقرة التشكیل البصري في دیوان الیوسفیات لیو

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، شوفي رومیسة؛ زیان رمیسة / العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021
800334211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3342/1
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سیدھم فالك
مذكرة ] : نص مطبوع[الثة ثانوي اللسانیات والتعلیمیة ومدى ارتباطھا بالمنظومة التربویة كتاب اللغة العربیة سنة ث

المركز : میلة - ). مشرفا(قبایلي عبد الغاني ، سیدھم فالك؛ خنفر سالف/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3467/1

باط زینبش
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الحقول الداللیة في الشعر الشعبي أحمد فؤاد نجم انمودجا 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(حمیدة سعاد، شباط زینب؛ ھریمي إیمان/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص99-

800343211ك .م.د.ر-. 2021: م د ل -ماستر

800/3432/1

شبیطة كوثر
اللسانیات الحاسوبیة وأثرھا في تطویر تعلیمیة اللغة العربیة المكمل في القواعد والبالغة لفاتح مرزوق بن علي 

). رفامش( مرزوق فاتح، شبیطة كوثر/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أنمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص93-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -

800345211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3452/1

شتیوي شھلة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[فاعلیة المعنى النحوي بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة سورة یوسف أنمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مسیلي وردة ، شتیوي شھلة؛ بوفراد أمیرة / ستر في اللغة واالدب العربي الما
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص91-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800341311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3413/1

شوفي رومیسة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[سف شقرة التشكیل البصري في دیوان الیوسفیات لیو

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، شوفي رومیسة؛ زیان رمیسة / العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021
800334211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3342/1
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زینبصالحي
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور الكتاب اإللكتروني في التلقي والتحصیل المدرسي مرحلة التعلیم المتوسط أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، صالحي زینب؛ بلخیر كنزة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800343411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3434/1

صمري احالم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر الخطاب الشفوي في اكتساب المھارات اللغویة سنة اولى ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، صمري احالم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، بوالصوف

800347111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د-ماستر

800/3471/1

طویل شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[البعد العجائبي في مجموعة القفص القصصیة إلبراھیم الكوني 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، طویل شیماء؛ عوفي بالل/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2021
800334511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3345/1

عزیزي أسماء
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الذات والكتابة في دیوان سقط الزند للمعري 

؛ . ص86-. 2021، معي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجا: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عزیزي أسماء
.قرص مضغوط+ 21*30

800339211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3392/1

عشبي مدیحة
بوكبوش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[القیم االخالقیة في أمثال القرآن الكریم 

؛ . ص65-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، عشبي مدیحة؛ حیاة
.قرص مضغوط+ 21*30

800338111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3381/1
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زینبصالحي
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور الكتاب اإللكتروني في التلقي والتحصیل المدرسي مرحلة التعلیم المتوسط أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، صالحي زینب؛ بلخیر كنزة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800343411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3434/1

صمري احالم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر الخطاب الشفوي في اكتساب المھارات اللغویة سنة اولى ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، صمري احالم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، بوالصوف

800347111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د-ماستر

800/3471/1

طویل شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[البعد العجائبي في مجموعة القفص القصصیة إلبراھیم الكوني 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، طویل شیماء؛ عوفي بالل/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2021
800334511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3345/1

عزیزي أسماء
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الذات والكتابة في دیوان سقط الزند للمعري 

؛ . ص86-. 2021، معي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجا: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عزیزي أسماء
.قرص مضغوط+ 21*30

800339211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3392/1

عشبي مدیحة
بوكبوش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[القیم االخالقیة في أمثال القرآن الكریم 

؛ . ص65-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، عشبي مدیحة؛ حیاة
.قرص مضغوط+ 21*30

800338111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3381/1

222

زینبصالحي
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور الكتاب اإللكتروني في التلقي والتحصیل المدرسي مرحلة التعلیم المتوسط أنمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(جغرود محمد ، صالحي زینب؛ بلخیر كنزة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص82-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800343411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3434/1

صمري احالم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[أثر الخطاب الشفوي في اكتساب المھارات اللغویة سنة اولى ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(موالي كاملة ، صمري احالم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، بوالصوف

800347111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د-ماستر

800/3471/1

طویل شیماء
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة ] : نص مطبوع[البعد العجائبي في مجموعة القفص القصصیة إلبراھیم الكوني 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، طویل شیماء؛ عوفي بالل/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص94-. 2021
800334511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3345/1

عزیزي أسماء
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الذات والكتابة في دیوان سقط الزند للمعري 

؛ . ص86-. 2021، معي عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجا: میلة -). مشرفا( باروق ھشام، عزیزي أسماء
.قرص مضغوط+ 21*30

800339211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3392/1

عشبي مدیحة
بوكبوش / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[القیم االخالقیة في أمثال القرآن الكریم 

؛ . ص65-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عمار قرایري ، عشبي مدیحة؛ حیاة
.قرص مضغوط+ 21*30

800338111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3381/1
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عمران حسیبة
ي مذكرة لنیل شھادة الماسترف] : نص مطبوع[موجھات المتخیل السردي في الخطاب الصوفي منطق الطیر انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، عمران حسیبة؛ قردوح إكرام/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2021، بوالصوف

800335711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3357/1

عمیمور نورة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ة تكفي لرامي عبد هللا الجنیدي توظیف الرمز في المجموعة القصصیة أربعون رصاص

المركز : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، عمیمور نورة؛ فغرور عفیفة/ شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800335211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3352/1

عوادي نجاة
نص [المصطلح العلمي في كتاب التربیة العلمیة والتكنولوجیة للطور االول للتعلیم االبتدائي دراسة تحلیلیة تقویمیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(سوماني خالد ، عوادي نجاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2021، حفیظ بوالصوفالجامعي عبد ال

800348611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3486/1

عوفي نجاة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البعد التكویني في االتجاه السیكولساني الطفل في المرحلة االبتدائیة انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، عوفي نجاة؛ لیاعوفي سی/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800347011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3470/1

عیاد رمیسة
كرة لنیل شھادة الماسترفي مذ] : نص مطبوع[جمالیة التفاصیل في روایة الدیوان االسطبري لعبد الوھاب عیساوي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، عیاد رمیسة؛ ثعلوب ھاجر / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2021، بوالصوف

800334711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3347/1
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عمران حسیبة
ي مذكرة لنیل شھادة الماسترف] : نص مطبوع[موجھات المتخیل السردي في الخطاب الصوفي منطق الطیر انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، عمران حسیبة؛ قردوح إكرام/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2021، بوالصوف

800335711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3357/1

عمیمور نورة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ة تكفي لرامي عبد هللا الجنیدي توظیف الرمز في المجموعة القصصیة أربعون رصاص

المركز : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، عمیمور نورة؛ فغرور عفیفة/ شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800335211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3352/1

عوادي نجاة
نص [المصطلح العلمي في كتاب التربیة العلمیة والتكنولوجیة للطور االول للتعلیم االبتدائي دراسة تحلیلیة تقویمیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(سوماني خالد ، عوادي نجاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2021، حفیظ بوالصوفالجامعي عبد ال

800348611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3486/1

عوفي نجاة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البعد التكویني في االتجاه السیكولساني الطفل في المرحلة االبتدائیة انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، عوفي نجاة؛ لیاعوفي سی/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800347011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3470/1

عیاد رمیسة
كرة لنیل شھادة الماسترفي مذ] : نص مطبوع[جمالیة التفاصیل في روایة الدیوان االسطبري لعبد الوھاب عیساوي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، عیاد رمیسة؛ ثعلوب ھاجر / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2021، بوالصوف

800334711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3347/1
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عمران حسیبة
ي مذكرة لنیل شھادة الماسترف] : نص مطبوع[موجھات المتخیل السردي في الخطاب الصوفي منطق الطیر انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(جراح وھیبة ، عمران حسیبة؛ قردوح إكرام/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص84-. 2021، بوالصوف

800335711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3357/1

عمیمور نورة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[ة تكفي لرامي عبد هللا الجنیدي توظیف الرمز في المجموعة القصصیة أربعون رصاص

المركز : میلة -). مشرفا(كریبع نسیمة ، عمیمور نورة؛ فغرور عفیفة/ شھادة الماسترفي اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800335211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3352/1

عوادي نجاة
نص [المصطلح العلمي في كتاب التربیة العلمیة والتكنولوجیة للطور االول للتعلیم االبتدائي دراسة تحلیلیة تقویمیة 

المركز : میلة - ). مشرفا(سوماني خالد ، عوادي نجاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص76-. 2021، حفیظ بوالصوفالجامعي عبد ال

800348611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3486/1

عوفي نجاة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[البعد التكویني في االتجاه السیكولساني الطفل في المرحلة االبتدائیة انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة - ). مشرفا(موالي كاملة ، عوفي نجاة؛ لیاعوفي سی/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800347011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3470/1

عیاد رمیسة
كرة لنیل شھادة الماسترفي مذ] : نص مطبوع[جمالیة التفاصیل في روایة الدیوان االسطبري لعبد الوھاب عیساوي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، عیاد رمیسة؛ ثعلوب ھاجر / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2021، بوالصوف

800334711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3347/1
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عیادي أسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التصویر الفني للقصیدة الشعریة بالعرض السینوغرافي قصیدة قالت مھا انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، عیادي أسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2021، بوالصوف

800341811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3418/1

غربوج مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة أصوات اللغة العربیة في مرحلة االصالح التربوي سنة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، غربوج مریم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، بوالصوف

800346511ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3465/1

غربي عراس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[التوجیھ الداللي للقراءات القرآنیة سورة یوسف أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، غربي عراس؛ مروش عبد الھادي/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، صوفبوال

800340611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3406/1

فاسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بالغة الحذف في دیوان فوق منحدر الظن ألحمد رحمون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). شرفام(مرباح وسیلة ، فاسي صابرینة؛ زھدي سكینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800343611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3436/1

فاسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بالغة الحذف في دیوان فوق منحدر الظن ألحمد رحمون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، فاسي صابرینة؛ زھدي سكینة/ ربي واالدب الع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800344111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3441/1
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عیادي أسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التصویر الفني للقصیدة الشعریة بالعرض السینوغرافي قصیدة قالت مھا انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، عیادي أسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2021، بوالصوف

800341811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3418/1

غربوج مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة أصوات اللغة العربیة في مرحلة االصالح التربوي سنة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، غربوج مریم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، بوالصوف

800346511ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3465/1

غربي عراس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[التوجیھ الداللي للقراءات القرآنیة سورة یوسف أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، غربي عراس؛ مروش عبد الھادي/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، صوفبوال

800340611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3406/1

فاسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بالغة الحذف في دیوان فوق منحدر الظن ألحمد رحمون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). شرفام(مرباح وسیلة ، فاسي صابرینة؛ زھدي سكینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800343611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3436/1

فاسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بالغة الحذف في دیوان فوق منحدر الظن ألحمد رحمون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، فاسي صابرینة؛ زھدي سكینة/ ربي واالدب الع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800344111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3441/1
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عیادي أسماء
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التصویر الفني للقصیدة الشعریة بالعرض السینوغرافي قصیدة قالت مھا انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -) . مشرفا(ھبال خیر الدین ، عیادي أسماء/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص68-. 2021، بوالصوف

800341811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3418/1

غربوج مریم
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة أصوات اللغة العربیة في مرحلة االصالح التربوي سنة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(زدام سعاد ، غربوج مریم/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، بوالصوف

800346511ك .م.د.ر-. 2021: د ل م-ماستر

800/3465/1

غربي عراس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[التوجیھ الداللي للقراءات القرآنیة سورة یوسف أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بوزردة مریم ، غربي عراس؛ مروش عبد الھادي/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص73-. 2021، صوفبوال

800340611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3406/1

فاسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بالغة الحذف في دیوان فوق منحدر الظن ألحمد رحمون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). شرفام(مرباح وسیلة ، فاسي صابرینة؛ زھدي سكینة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800343611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3436/1

فاسي صابرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بالغة الحذف في دیوان فوق منحدر الظن ألحمد رحمون 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(مرباح وسیلة ، فاسي صابرینة؛ زھدي سكینة/ ربي واالدب الع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص76-. 2021، بوالصوف

800344111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3441/1
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فضالة فایزة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ج مختارة تعریب المصطلح اللساني ودوره في تأصیل الثقافة العربیة نماد

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، فضالة فایزة؛ بواللحم صباح/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، بوالصوف

800343111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3431/1

ناھدفغرور
نص [تعلیمیة النحو العربي بین التخطیط الشكلي والمعالجةاآللیة دراسة في كتاب المكمل في القواعد والبالغة 

- ). مشرفا( مرزوق فاتح، فغرور ناھد؛ زعباط حیاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800345111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3451/1

قابل نبیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[شعریة الصورة وتحوالت اللغة نمادج مختارة من شعر االندلس 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف:میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، قابل نبیلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

800337511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3375/1

قاجوج حلیمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التشكیل البصري في االدب الرقمي نمادج مختارة من االنستغرام والیوتیوب 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، قاجوج حلیمة / ب العربي الماسترفي اللغة واالد
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص133-. 2021، بوالصوف

800335311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3353/1

قایم أشواق 
/ ل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنی] : نص مطبوع[روایة النھایة لحمیدة شنوفي مقاربة سیمیائیة 

21*30؛ . ص164-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، قایم أشواق 
.قرص مضغوط+ 

800351611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3516/1
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فضالة فایزة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ج مختارة تعریب المصطلح اللساني ودوره في تأصیل الثقافة العربیة نماد

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، فضالة فایزة؛ بواللحم صباح/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، بوالصوف

800343111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3431/1

ناھدفغرور
نص [تعلیمیة النحو العربي بین التخطیط الشكلي والمعالجةاآللیة دراسة في كتاب المكمل في القواعد والبالغة 

- ). مشرفا( مرزوق فاتح، فغرور ناھد؛ زعباط حیاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800345111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3451/1

قابل نبیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[شعریة الصورة وتحوالت اللغة نمادج مختارة من شعر االندلس 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف:میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، قابل نبیلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

800337511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3375/1

قاجوج حلیمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التشكیل البصري في االدب الرقمي نمادج مختارة من االنستغرام والیوتیوب 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، قاجوج حلیمة / ب العربي الماسترفي اللغة واالد
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص133-. 2021، بوالصوف

800335311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3353/1

قایم أشواق 
/ ل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنی] : نص مطبوع[روایة النھایة لحمیدة شنوفي مقاربة سیمیائیة 

21*30؛ . ص164-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، قایم أشواق 
.قرص مضغوط+ 

800351611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3516/1
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فضالة فایزة
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[ج مختارة تعریب المصطلح اللساني ودوره في تأصیل الثقافة العربیة نماد

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، فضالة فایزة؛ بواللحم صباح/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، بوالصوف

800343111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3431/1

ناھدفغرور
نص [تعلیمیة النحو العربي بین التخطیط الشكلي والمعالجةاآللیة دراسة في كتاب المكمل في القواعد والبالغة 

- ). مشرفا( مرزوق فاتح، فغرور ناھد؛ زعباط حیاة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص125-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة 

800345111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3451/1

قابل نبیلة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[شعریة الصورة وتحوالت اللغة نمادج مختارة من شعر االندلس 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف:میلة - ). مشرفا( األطرش رابح، قابل نبیلة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص102

800337511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3375/1

قاجوج حلیمة 
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[التشكیل البصري في االدب الرقمي نمادج مختارة من االنستغرام والیوتیوب 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، قاجوج حلیمة / ب العربي الماسترفي اللغة واالد
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص133-. 2021، بوالصوف

800335311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3353/1

قایم أشواق 
/ ل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنی] : نص مطبوع[روایة النھایة لحمیدة شنوفي مقاربة سیمیائیة 

21*30؛ . ص164-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(كراد موسى ، قایم أشواق 
.قرص مضغوط+ 

800351611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3516/1
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قدرز لمیاء
المظھر البیولوجي العرفاني للغة مقاربة لسانیة لنمادج من كتاب البناء العصبي للغة للدكتور عبد الرحمن محمد طعمة 

: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، قدرز لمیاء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص150-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800348311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3483/1

قرواز رانیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الضعف االمالئي لدى التالمیذ في السنة أولى ابتدائي األخطاء عینة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد ، قرواز رانیة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2021
800344811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3448/1

قسیمة خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دالالت الصراع في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد ، قسیمة خولة؛ قصري إبتسام / العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2021
800351311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3513/1

قعسیس وسام
؛ ھنوس سمیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[ثنائیة المدح والذم في شعر جریر 

؛ . ص54-. 2021، لحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ا: میلة -). مشرفا(بكاكریة ھاجر ، قعسیس وسام
.قرص مضغوط+ 21*30

800338511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3385/1

قندولي وافیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحروف المقطعیة في القرآن الكریم بین الوظیفة والتفسیر سورة مریم انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، قندولي وافیة؛ قیةلمیز ر/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800341411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3414/1
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قدرز لمیاء
المظھر البیولوجي العرفاني للغة مقاربة لسانیة لنمادج من كتاب البناء العصبي للغة للدكتور عبد الرحمن محمد طعمة 

: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، قدرز لمیاء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص150-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800348311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3483/1

قرواز رانیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الضعف االمالئي لدى التالمیذ في السنة أولى ابتدائي األخطاء عینة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد ، قرواز رانیة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2021
800344811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3448/1

قسیمة خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دالالت الصراع في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد ، قسیمة خولة؛ قصري إبتسام / العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2021
800351311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3513/1

قعسیس وسام
؛ ھنوس سمیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[ثنائیة المدح والذم في شعر جریر 

؛ . ص54-. 2021، لحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ا: میلة -). مشرفا(بكاكریة ھاجر ، قعسیس وسام
.قرص مضغوط+ 21*30

800338511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3385/1

قندولي وافیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحروف المقطعیة في القرآن الكریم بین الوظیفة والتفسیر سورة مریم انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، قندولي وافیة؛ قیةلمیز ر/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800341411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3414/1
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قدرز لمیاء
المظھر البیولوجي العرفاني للغة مقاربة لسانیة لنمادج من كتاب البناء العصبي للغة للدكتور عبد الرحمن محمد طعمة 

: میلة -). مشرفا(معزوزن سمیر ، قدرز لمیاء/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص150-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800348311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3483/1

قرواز رانیة 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الضعف االمالئي لدى التالمیذ في السنة أولى ابتدائي األخطاء عینة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(جغرود محمد ، قرواز رانیة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص66-. 2021
800344811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3448/1

قسیمة خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[دالالت الصراع في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(حمیدة سعاد ، قسیمة خولة؛ قصري إبتسام / العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-. 2021
800351311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3513/1

قعسیس وسام
؛ ھنوس سمیة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[ثنائیة المدح والذم في شعر جریر 

؛ . ص54-. 2021، لحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي عبد ا: میلة -). مشرفا(بكاكریة ھاجر ، قعسیس وسام
.قرص مضغوط+ 21*30

800338511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3385/1

قندولي وافیة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[الحروف المقطعیة في القرآن الكریم بین الوظیفة والتفسیر سورة مریم انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، قندولي وافیة؛ قیةلمیز ر/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800341411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3414/1
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قني إخالص 
مذكرة ] : نص مطبوع[رة لیتامى أنمودجا دراسة نظریة األفعال الكالمیة في الحكایات الشعبیة الجزائریة المكتوبة بق

المركز : میلة -. قني إخالص ؛ حموش شبیلة؛ )مشرفا( قرج أوریدة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3415/1

قویسم إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقامات الھمذاني دراسة سوسیونصیة في نمادج 

21*30؛ . ص102-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، قویسم إیمان/ 
.قرص مضغوط+ 

800338311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3383/1

كرد علي خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[التوجیھ النحوي لقراءة نافع وأثره في المعنى سورة طھ أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، كرد علي خولة؛ كرد علي میادة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2021، بوالصوف

800343511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3435/1

كرم راضیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[فاعلیة الصورة التشبیھیة في القرآن الكریم دراسة مقاربة بین المفسرین والبالغیین 

المركز : میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، ضیةكرم را؛ بن جدو وداد/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3403/1

كنوش ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التطبیقات التعلیمیة ودورھا في دعم الكفاءة العلمیة للتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، كنوش ریمة؛ بوفاغر حوریة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص118-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3411/1
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قني إخالص 
مذكرة ] : نص مطبوع[رة لیتامى أنمودجا دراسة نظریة األفعال الكالمیة في الحكایات الشعبیة الجزائریة المكتوبة بق

المركز : میلة -. قني إخالص ؛ حموش شبیلة؛ )مشرفا( قرج أوریدة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3415/1

قویسم إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقامات الھمذاني دراسة سوسیونصیة في نمادج 

21*30؛ . ص102-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، قویسم إیمان/ 
.قرص مضغوط+ 

800338311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3383/1

كرد علي خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[التوجیھ النحوي لقراءة نافع وأثره في المعنى سورة طھ أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، كرد علي خولة؛ كرد علي میادة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2021، بوالصوف

800343511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3435/1

كرم راضیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[فاعلیة الصورة التشبیھیة في القرآن الكریم دراسة مقاربة بین المفسرین والبالغیین 

المركز : میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، ضیةكرم را؛ بن جدو وداد/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3403/1

كنوش ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التطبیقات التعلیمیة ودورھا في دعم الكفاءة العلمیة للتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، كنوش ریمة؛ بوفاغر حوریة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص118-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3411/1
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قني إخالص 
مذكرة ] : نص مطبوع[رة لیتامى أنمودجا دراسة نظریة األفعال الكالمیة في الحكایات الشعبیة الجزائریة المكتوبة بق

المركز : میلة -. قني إخالص ؛ حموش شبیلة؛ )مشرفا( قرج أوریدة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3415/1

قویسم إیمان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[مقامات الھمذاني دراسة سوسیونصیة في نمادج 

21*30؛ . ص102-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(سلیوة حمیدة، قویسم إیمان/ 
.قرص مضغوط+ 

800338311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3383/1

كرد علي خولة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[التوجیھ النحوي لقراءة نافع وأثره في المعنى سورة طھ أنمودجا 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(عواریب سلیم ، كرد علي خولة؛ كرد علي میادة / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص83-. 2021، بوالصوف

800343511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3435/1

كرم راضیة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[فاعلیة الصورة التشبیھیة في القرآن الكریم دراسة مقاربة بین المفسرین والبالغیین 

المركز : میلة -). مشرفا(بوزیدي سلیم ، ضیةكرم را؛ بن جدو وداد/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص70-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3403/1

كنوش ریمة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[التطبیقات التعلیمیة ودورھا في دعم الكفاءة العلمیة للتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، كنوش ریمة؛ بوفاغر حوریة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص118-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800341111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3411/1
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لبید نزیم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[المسكوت عنھ في روایة الزاویة المنسیة للیامین بن تومي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، لبید نزیم؛ دیب الصغیر / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، بوالصوف

800350811ك .م.د.ر-. 2021:ل م د -ماستر

800/3508/1

لخنافر عبیر
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الصیغ المزیدة في سورة آل عمران دراسة تشكیلیة 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، لخنافر عبیر؛ زغمار فریال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-

800349811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3498/1

لطرش شھیناز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة لذوي االحتیاجات الخاصة فئة المعوقین سمعیا انمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(والي كاملة م، لطرش شھیناز؛ دربالة صبرینة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800347211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3472/1

لطرش فتیحة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور االتساق واالنسجام في بناء النصوص التعلیمیة كتاب السنة الرابعة متوسط انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، لطرش فتیحة؛ حلیس راضیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3454/1

لطرش وسام
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[موت صغیر لمحمد حسن علوان صورة اآلخر في روایة

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، لطرش وسام؛ میسي سمیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021
800335411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3354/1
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لبید نزیم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[المسكوت عنھ في روایة الزاویة المنسیة للیامین بن تومي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، لبید نزیم؛ دیب الصغیر / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، بوالصوف

800350811ك .م.د.ر-. 2021:ل م د -ماستر

800/3508/1

لخنافر عبیر
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الصیغ المزیدة في سورة آل عمران دراسة تشكیلیة 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، لخنافر عبیر؛ زغمار فریال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-

800349811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3498/1

لطرش شھیناز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة لذوي االحتیاجات الخاصة فئة المعوقین سمعیا انمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(والي كاملة م، لطرش شھیناز؛ دربالة صبرینة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800347211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3472/1

لطرش فتیحة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور االتساق واالنسجام في بناء النصوص التعلیمیة كتاب السنة الرابعة متوسط انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، لطرش فتیحة؛ حلیس راضیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3454/1

لطرش وسام
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[موت صغیر لمحمد حسن علوان صورة اآلخر في روایة

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، لطرش وسام؛ میسي سمیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021
800335411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3354/1
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لبید نزیم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[المسكوت عنھ في روایة الزاویة المنسیة للیامین بن تومي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا( ضیف عبد المالك، لبید نزیم؛ دیب الصغیر / واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص75-. 2021، بوالصوف

800350811ك .م.د.ر-. 2021:ل م د -ماستر

800/3508/1

لخنافر عبیر
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الصیغ المزیدة في سورة آل عمران دراسة تشكیلیة 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عبید جمیلة ، لخنافر عبیر؛ زغمار فریال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص78-

800349811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3498/1

لطرش شھیناز
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[تعلیمیة اللغة العربیة لذوي االحتیاجات الخاصة فئة المعوقین سمعیا انمودجا 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(والي كاملة م، لطرش شھیناز؛ دربالة صبرینة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800347211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3472/1

لطرش فتیحة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[دور االتساق واالنسجام في بناء النصوص التعلیمیة كتاب السنة الرابعة متوسط انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، لطرش فتیحة؛ حلیس راضیة/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص112-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800345411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3454/1

لطرش وسام
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[موت صغیر لمحمد حسن علوان صورة اآلخر في روایة

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بن سخري زبیر ، لطرش وسام؛ میسي سمیة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021
800335411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3354/1
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لعبیي راضیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[تحلیل االخطاء االمالئیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لعبیي راضیة؛ بن دالي حسین ریان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800350311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3503/1

لعریط نرجس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بناء الشخصیة في مسرحیة ھستیریا الدم لعز الدین جالوجي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة-). مشرفا(سفاري جمال ، لعریط نرجس؛ كماح نسرین/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، بوالصوف

800352711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3527/1

لعشیبي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة التناص في دیوان تھمة المتنبي الشعراء الیدخلون الجنة لعالوة كوسة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، لعشیبي سارة؛ قدرز شیماء/ االدب العربي الماستر في اللغة و
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800351011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3510/1

لعیبي راضیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[تدائي انمودجا تحلیل االخطاء االمالئیة لدى تالمیذ السنة الخامسة اب

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لعیبي راضیة؛ بن دالي حسین ریان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800340311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3503/1

لقریوي مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الجذور اللغویة بین العربیة واالسبتنیة دراسة مقارنة 

؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، لقریوي مریم/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800348811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3488/1
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لعبیي راضیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[تحلیل االخطاء االمالئیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لعبیي راضیة؛ بن دالي حسین ریان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800350311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3503/1

لعریط نرجس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بناء الشخصیة في مسرحیة ھستیریا الدم لعز الدین جالوجي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة-). مشرفا(سفاري جمال ، لعریط نرجس؛ كماح نسرین/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، بوالصوف

800352711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3527/1

لعشیبي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة التناص في دیوان تھمة المتنبي الشعراء الیدخلون الجنة لعالوة كوسة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، لعشیبي سارة؛ قدرز شیماء/ االدب العربي الماستر في اللغة و
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800351011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3510/1

لعیبي راضیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[تدائي انمودجا تحلیل االخطاء االمالئیة لدى تالمیذ السنة الخامسة اب

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لعیبي راضیة؛ بن دالي حسین ریان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800340311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3503/1

لقریوي مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الجذور اللغویة بین العربیة واالسبتنیة دراسة مقارنة 

؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، لقریوي مریم/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800348811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3488/1
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لعبیي راضیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[تحلیل االخطاء االمالئیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لعبیي راضیة؛ بن دالي حسین ریان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800350311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3503/1

لعریط نرجس
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[بناء الشخصیة في مسرحیة ھستیریا الدم لعز الدین جالوجي 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة-). مشرفا(سفاري جمال ، لعریط نرجس؛ كماح نسرین/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، بوالصوف

800352711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3527/1

لعشیبي سارة
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[شعریة التناص في دیوان تھمة المتنبي الشعراء الیدخلون الجنة لعالوة كوسة 

المركز الجامعي : میلة - ). مشرفا(مناصري وفاء ، لعشیبي سارة؛ قدرز شیماء/ االدب العربي الماستر في اللغة و
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص110-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800351011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3510/1

لعیبي راضیة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[تدائي انمودجا تحلیل االخطاء االمالئیة لدى تالمیذ السنة الخامسة اب

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بوجرة سمیرة ، لعیبي راضیة؛ بن دالي حسین ریان/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص103-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800340311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3503/1

لقریوي مریم
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[الجذور اللغویة بین العربیة واالسبتنیة دراسة مقارنة 

؛ . ص59-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، لقریوي مریم/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30

800348811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3488/1
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لموسي أمیرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[االشتغال االستعماري في روایة نسیانكم ألحالم مستغانمي 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، لموسي أمیرة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-

800344011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3440/1

مجدوب رشا
نص [شعریة التشكیل البصري في القصیدة العربیة نمادج مختارة من عصر الدول المتتابعة عصر االنحطاط 

). مشرفا(مناصري وفاء ، مجدوب رشا؛ قاشة سمیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي: میلة -

800337411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3374/1

مجراب حلیمة
] : نص مطبوع[اللسانیات التمھیدیة بین الواقع والطموح علم اللغة مقدمة للقارئ العربي محمود السعران أنمودجا 

: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، مجراب حلیمة؛ بوطالعة نجالء/ غة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3425/1

محسني صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[األنفال أنمودجا اإلعمال وأثره في المعنى في القرآن الكریم سورة

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، محسني صبرینة؛ بورقوش نورة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800339711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3397/1

محمود مریم
] : نص مطبوع[االنساق الثقافیة في روایة العشق والموت في الزمن الحراشي للروائي الجزائري الطاھر وطار 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، محمود مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص118-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3521/1
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لموسي أمیرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[االشتغال االستعماري في روایة نسیانكم ألحالم مستغانمي 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، لموسي أمیرة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-

800344011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3440/1

مجدوب رشا
نص [شعریة التشكیل البصري في القصیدة العربیة نمادج مختارة من عصر الدول المتتابعة عصر االنحطاط 

). مشرفا(مناصري وفاء ، مجدوب رشا؛ قاشة سمیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي: میلة -

800337411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3374/1

مجراب حلیمة
] : نص مطبوع[اللسانیات التمھیدیة بین الواقع والطموح علم اللغة مقدمة للقارئ العربي محمود السعران أنمودجا 

: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، مجراب حلیمة؛ بوطالعة نجالء/ غة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3425/1

محسني صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[األنفال أنمودجا اإلعمال وأثره في المعنى في القرآن الكریم سورة

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، محسني صبرینة؛ بورقوش نورة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800339711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3397/1

محمود مریم
] : نص مطبوع[االنساق الثقافیة في روایة العشق والموت في الزمن الحراشي للروائي الجزائري الطاھر وطار 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، محمود مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص118-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3521/1

230

لموسي أمیرة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[االشتغال االستعماري في روایة نسیانكم ألحالم مستغانمي 

. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا (بولحواش سعاد ، لموسي أمیرة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص71-

800344011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3440/1

مجدوب رشا
نص [شعریة التشكیل البصري في القصیدة العربیة نمادج مختارة من عصر الدول المتتابعة عصر االنحطاط 

). مشرفا(مناصري وفاء ، مجدوب رشا؛ قاشة سمیرة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوفالمركز الجامعي: میلة -

800337411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3374/1

مجراب حلیمة
] : نص مطبوع[اللسانیات التمھیدیة بین الواقع والطموح علم اللغة مقدمة للقارئ العربي محمود السعران أنمودجا 

: میلة -). مشرفا( قیزة عیسى ، مجراب حلیمة؛ بوطالعة نجالء/ غة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة الماستر في الل
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3425/1

محسني صبرینة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[األنفال أنمودجا اإلعمال وأثره في المعنى في القرآن الكریم سورة

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، محسني صبرینة؛ بورقوش نورة/ اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800339711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3397/1

محمود مریم
] : نص مطبوع[االنساق الثقافیة في روایة العشق والموت في الزمن الحراشي للروائي الجزائري الطاھر وطار 

المركز الجامعي : میلة -). مشرفا(عامر رضا ، محمود مریم/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛. ص118-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800352111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3521/1
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محمود منى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة تلقي الدرس البالغي لدى طلبة السنة األولى لیسانس جدع مشترك آداب 

المركز الجامعي : میلة -). رفامش(بوجرة سمیرة ، محمود منى؛ خیروش سارة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800342311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3423/1

مخروف أمال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مظاھر االتساق واالنسجام في قصیدة ّاراك عصي الدمع البي فراس الحمداني 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، مخروف أمال؛ صمري ھالة/ اللغة واالدب العربي الماستر في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3487/1

مخلوفي خدیجة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[كتاب تعبیر الرؤیا البن قتیبة دراسة سیمیائیة 

؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، مخلوفي خدیجة
.قرص مضغوط+ 21*30

800338711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3387/1

مرباح عبیر 
الضعف اللغوي لدى طلبة اللغة واالدب العربي من وجھة نظر اساتذتھم سنة أولى المركز الجامعي عبد الحفیظ 

حیاة ، مرباح عبیر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بوالصوف میلة انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(لشھب
800346011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3460/1

مریوش ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تعلیم اللسانیات عن بعد السنة الثانیة دراسات لغویة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). امشرف(معاشو بووشمة ، مریوش ریان؛ بوغرارة آمال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2021
800350211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3502/1
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محمود منى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة تلقي الدرس البالغي لدى طلبة السنة األولى لیسانس جدع مشترك آداب 

المركز الجامعي : میلة -). رفامش(بوجرة سمیرة ، محمود منى؛ خیروش سارة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800342311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3423/1

مخروف أمال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مظاھر االتساق واالنسجام في قصیدة ّاراك عصي الدمع البي فراس الحمداني 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، مخروف أمال؛ صمري ھالة/ اللغة واالدب العربي الماستر في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3487/1

مخلوفي خدیجة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[كتاب تعبیر الرؤیا البن قتیبة دراسة سیمیائیة 

؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، مخلوفي خدیجة
.قرص مضغوط+ 21*30

800338711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3387/1

مرباح عبیر 
الضعف اللغوي لدى طلبة اللغة واالدب العربي من وجھة نظر اساتذتھم سنة أولى المركز الجامعي عبد الحفیظ 

حیاة ، مرباح عبیر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بوالصوف میلة انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(لشھب
800346011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3460/1

مریوش ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تعلیم اللسانیات عن بعد السنة الثانیة دراسات لغویة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). امشرف(معاشو بووشمة ، مریوش ریان؛ بوغرارة آمال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2021
800350211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3502/1
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محمود منى
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[صعوبة تلقي الدرس البالغي لدى طلبة السنة األولى لیسانس جدع مشترك آداب 

المركز الجامعي : میلة -). رفامش(بوجرة سمیرة ، محمود منى؛ خیروش سارة/ الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص85-. 2021، عبد الحفیظ بوالصوف

800342311ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3423/1

مخروف أمال
مذكرة لنیل شھادة ] : نص مطبوع[مظاھر االتساق واالنسجام في قصیدة ّاراك عصي الدمع البي فراس الحمداني 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( قرج أوریدة، مخروف أمال؛ صمري ھالة/ اللغة واالدب العربي الماستر في
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص108-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800348711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3487/1

مخلوفي خدیجة
/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[كتاب تعبیر الرؤیا البن قتیبة دراسة سیمیائیة 

؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(عروس بشیر، مخلوفي خدیجة
.قرص مضغوط+ 21*30

800338711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3387/1

مرباح عبیر 
الضعف اللغوي لدى طلبة اللغة واالدب العربي من وجھة نظر اساتذتھم سنة أولى المركز الجامعي عبد الحفیظ 

حیاة ، مرباح عبیر / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[بوالصوف میلة انمودجا 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص74-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(لشھب
800346011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3460/1

مریوش ریان
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[تعلیم اللسانیات عن بعد السنة الثانیة دراسات لغویة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). امشرف(معاشو بووشمة ، مریوش ریان؛ بوغرارة آمال/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص89-. 2021
800350211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3502/1
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مزھود ریحانة
االنتاج اللغوي من منظور اللسانیات العصبیة مقاربة اسانیة نصیة من خالل كتاب اللسانیات العصبیة لعطیة سلیمان 

معزوز عبد الحلیم ، مزھود ریحانة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أحمد 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800347611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3476/1

مزھود سھام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحوار في المجموعة القصصیة شرایین عاریة لزكیة عالل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). شرفام(بوزردة مریم ، مزھود سھام؛ بوروینة مسعودة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، بوالصوف

800351211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3512/1

مطلس حسنى
نص [د طور اللیسانس انمودجا .م.أھمیة اعتماد استراتیجیة المواقف التعلیمیة في تعلیم النحو العربي وفق نظام ل

معزوزن سمیر ، مطلس حسنى؛ لكنوش كریمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : وعمطب
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800348411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3484/1

معصوم وفاء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة ) 1492-1232(غرناطة فن التوشیح في

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، معصوم وفاء؛ براھمة سلیمة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800337611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3376/1

مفرج صلیحة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة الصوتیة وأثرھا في تحقیق العملیة التواصلیة لدى المتلقي بردة البویصري انمودجا 

كز المر: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، مفرج صلیحة؛ بوحلوفة جنات/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800339811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3398/1
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مزھود ریحانة
االنتاج اللغوي من منظور اللسانیات العصبیة مقاربة اسانیة نصیة من خالل كتاب اللسانیات العصبیة لعطیة سلیمان 

معزوز عبد الحلیم ، مزھود ریحانة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أحمد 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800347611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3476/1

مزھود سھام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحوار في المجموعة القصصیة شرایین عاریة لزكیة عالل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). شرفام(بوزردة مریم ، مزھود سھام؛ بوروینة مسعودة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، بوالصوف

800351211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3512/1

مطلس حسنى
نص [د طور اللیسانس انمودجا .م.أھمیة اعتماد استراتیجیة المواقف التعلیمیة في تعلیم النحو العربي وفق نظام ل

معزوزن سمیر ، مطلس حسنى؛ لكنوش كریمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : وعمطب
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800348411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3484/1

معصوم وفاء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة ) 1492-1232(غرناطة فن التوشیح في

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، معصوم وفاء؛ براھمة سلیمة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800337611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3376/1

مفرج صلیحة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة الصوتیة وأثرھا في تحقیق العملیة التواصلیة لدى المتلقي بردة البویصري انمودجا 

كز المر: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، مفرج صلیحة؛ بوحلوفة جنات/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800339811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3398/1
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مزھود ریحانة
االنتاج اللغوي من منظور اللسانیات العصبیة مقاربة اسانیة نصیة من خالل كتاب اللسانیات العصبیة لعطیة سلیمان 

معزوز عبد الحلیم ، مزھود ریحانة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[أحمد 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص142-. 2021،المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800347611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3476/1

مزھود سھام
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة ] : نص مطبوع[الحوار في المجموعة القصصیة شرایین عاریة لزكیة عالل 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). شرفام(بوزردة مریم ، مزھود سھام؛ بوروینة مسعودة/ واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص114-. 2021، بوالصوف

800351211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3512/1

مطلس حسنى
نص [د طور اللیسانس انمودجا .م.أھمیة اعتماد استراتیجیة المواقف التعلیمیة في تعلیم النحو العربي وفق نظام ل

معزوزن سمیر ، مطلس حسنى؛ لكنوش كریمة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : وعمطب
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص81-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(

800348411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3484/1

معصوم وفاء
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[دراسة موضوعاتیة فنیة ) 1492-1232(غرناطة فن التوشیح في

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، معصوم وفاء؛ براھمة سلیمة / اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص124-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800337611ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3376/1

مفرج صلیحة
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[البنیة الصوتیة وأثرھا في تحقیق العملیة التواصلیة لدى المتلقي بردة البویصري انمودجا 

كز المر: میلة -). مشرفا(مھناوي عبد الباقي، مفرج صلیحة؛ بوحلوفة جنات/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص101-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800339811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3398/1
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مالح خولة
] : نص مطبوع[التقویم التشخیصي ودوره في تفعیل عملیة التعلم في المرحلة االبتدائیة ابتدائیة سفاري محمد انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سلیمة ھالة، مالح خولة/ الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800342011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3420/1

ملنداس محمد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[إلبن الخطیب مقاربة أسلوبیة قصیدة سل مالسلمى في مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، ملنداس محمد/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، بوالصوف

800336911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3369/1

منصوري خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[قصیدة مرثیة آخر نخلة للزبیر دردوخ مقاربة أسلوبیة 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، منصوري خدیجة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111

800336711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3367/1

موراس نجاة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البعد الوطني والقومي في شعر محمد العید آل خلیفة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا( زالقي محمد، موراس نجاة؛ برباش ھاجر/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021
800352411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3524/1

موسى سمر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[سنوات 09الى 06فعالیة اإلرشاد األسري للتخفیف من الفوبیا المدرسیة لدى االطفال من 

المركز : میلة - ). مشرفا (بولحواش سعاد ، موسى سمر؛ لوصیف مریم/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2021، حفیظ بوالصوفالجامعي عبد ال

800344511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3445/1
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مالح خولة
] : نص مطبوع[التقویم التشخیصي ودوره في تفعیل عملیة التعلم في المرحلة االبتدائیة ابتدائیة سفاري محمد انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سلیمة ھالة، مالح خولة/ الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800342011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3420/1

ملنداس محمد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[إلبن الخطیب مقاربة أسلوبیة قصیدة سل مالسلمى في مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، ملنداس محمد/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، بوالصوف

800336911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3369/1

منصوري خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[قصیدة مرثیة آخر نخلة للزبیر دردوخ مقاربة أسلوبیة 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، منصوري خدیجة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111

800336711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3367/1

موراس نجاة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البعد الوطني والقومي في شعر محمد العید آل خلیفة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا( زالقي محمد، موراس نجاة؛ برباش ھاجر/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021
800352411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3524/1

موسى سمر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[سنوات 09الى 06فعالیة اإلرشاد األسري للتخفیف من الفوبیا المدرسیة لدى االطفال من 

المركز : میلة - ). مشرفا (بولحواش سعاد ، موسى سمر؛ لوصیف مریم/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2021، حفیظ بوالصوفالجامعي عبد ال

800344511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3445/1
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مالح خولة
] : نص مطبوع[التقویم التشخیصي ودوره في تفعیل عملیة التعلم في المرحلة االبتدائیة ابتدائیة سفاري محمد انمودجا 

المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا(سلیمة ھالة، مالح خولة/ الماستر في اللغة واالدب العربي مذكرة لنیل شھادة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800342011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3420/1

ملنداس محمد
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[إلبن الخطیب مقاربة أسلوبیة قصیدة سل مالسلمى في مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، ملنداس محمد/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص77-. 2021، بوالصوف

800336911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3369/1

منصوري خدیجة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[قصیدة مرثیة آخر نخلة للزبیر دردوخ مقاربة أسلوبیة 

-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(بن ساري مسعود، منصوري خدیجة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص111

800336711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3367/1

موراس نجاة
مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب ] : نص مطبوع[البعد الوطني والقومي في شعر محمد العید آل خلیفة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا( زالقي محمد، موراس نجاة؛ برباش ھاجر/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص96-. 2021
800352411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3524/1

موسى سمر
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[سنوات 09الى 06فعالیة اإلرشاد األسري للتخفیف من الفوبیا المدرسیة لدى االطفال من 

المركز : میلة - ). مشرفا (بولحواش سعاد ، موسى سمر؛ لوصیف مریم/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص113-. 2021، حفیظ بوالصوفالجامعي عبد ال

800344511ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3445/1
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موسى سمیة
مذكرة ] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في المدحة النبویة قصیدة أقسمت بالبیت والركنین البن جابر األندلسي نمودجا 

: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، موسى سمیة؛ غربوج دالل/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص131-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800337711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3377/1

مومن رانیا
مذكرة ] : نص مطبوع[العسر القرآني عند التالمیذ في الطور اإلبتدائي واسبابھ وطرق عالجھ السنة الثالثة أنمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، امومن رانی؛ زیان ھاجر/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3469/1

ناصري خدیجة
نص [انمودجا التواصل االجتماعي ضمن نشاط اقوم انتاجي كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیةمن التعلیم المتوسط 

بوفاس عبد ، ناصري خدیجة؛ عالم زینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید
800346211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3462/1

ي سیلیاناصر
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الخطبة البتراء لزیاد بن أبیھ دراسة في المضامین والسمات الفنیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، ناصري سیلیا؛ بلمأمون ریان/ اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص66-. 2021، بوالصوف

800337011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3370/1

ھادف شھیناز
المصطلح اللساني بین المعاجم والكتب اللسانیة الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع واالستعمال العربیة لعبد 

؛ یطش نورةبع/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الرحمن حاج صالح نمودجا 
؛ . ص80-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، ھادف شھیناز

.قرص مضغوط+ 21*30
800349111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3491/1
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موسى سمیة
مذكرة ] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في المدحة النبویة قصیدة أقسمت بالبیت والركنین البن جابر األندلسي نمودجا 

: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، موسى سمیة؛ غربوج دالل/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص131-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800337711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3377/1

مومن رانیا
مذكرة ] : نص مطبوع[العسر القرآني عند التالمیذ في الطور اإلبتدائي واسبابھ وطرق عالجھ السنة الثالثة أنمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، امومن رانی؛ زیان ھاجر/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3469/1

ناصري خدیجة
نص [انمودجا التواصل االجتماعي ضمن نشاط اقوم انتاجي كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیةمن التعلیم المتوسط 

بوفاس عبد ، ناصري خدیجة؛ عالم زینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید
800346211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3462/1

ي سیلیاناصر
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الخطبة البتراء لزیاد بن أبیھ دراسة في المضامین والسمات الفنیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، ناصري سیلیا؛ بلمأمون ریان/ اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص66-. 2021، بوالصوف

800337011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3370/1

ھادف شھیناز
المصطلح اللساني بین المعاجم والكتب اللسانیة الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع واالستعمال العربیة لعبد 

؛ یطش نورةبع/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الرحمن حاج صالح نمودجا 
؛ . ص80-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، ھادف شھیناز

.قرص مضغوط+ 21*30
800349111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3491/1
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موسى سمیة
مذكرة ] : نص مطبوع[الصورة الفنیة في المدحة النبویة قصیدة أقسمت بالبیت والركنین البن جابر األندلسي نمودجا 

: میلة -). مشرفا(بورایو عبد الحفیظ ، موسى سمیة؛ غربوج دالل/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ .ص131-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800337711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3377/1

مومن رانیا
مذكرة ] : نص مطبوع[العسر القرآني عند التالمیذ في الطور اإلبتدائي واسبابھ وطرق عالجھ السنة الثالثة أنمودجا 

المركز : میلة - ). مشرفا(بعداش ناصر ، امومن رانی؛ زیان ھاجر/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص63-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800346911ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3469/1

ناصري خدیجة
نص [انمودجا التواصل االجتماعي ضمن نشاط اقوم انتاجي كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیةمن التعلیم المتوسط 

بوفاس عبد ، ناصري خدیجة؛ عالم زینة/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : مطبوع
.قرص مضغوط + 21*30؛ . ص92-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(الحمید
800346211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3462/1

ي سیلیاناصر
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ] : نص مطبوع[الخطبة البتراء لزیاد بن أبیھ دراسة في المضامین والسمات الفنیة 

المركز الجامعي عبد الحفیظ : میلة -). مشرفا(لقان ابراھیم ، ناصري سیلیا؛ بلمأمون ریان/ اللغة واالدب العربي 
.وطقرص مضغ+ 21*30؛ . ص66-. 2021، بوالصوف

800337011ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3370/1

ھادف شھیناز
المصطلح اللساني بین المعاجم والكتب اللسانیة الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع واالستعمال العربیة لعبد 

؛ یطش نورةبع/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[الرحمن حاج صالح نمودجا 
؛ . ص80-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بشیري عمار ، ھادف شھیناز

.قرص مضغوط+ 21*30
800349111ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3491/1
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ھقھوق حسیبة
مذكرة ] : نص مطبوع[دائي انمودجا أثر الحصص االستدراكیة في رفع تحصیل تالمیذ السنة الرابعة والخامسة ابت

: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، ھقھوق حسیبة؛ غرس هللا جھینة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3408/1

ھنوس علیمة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[سیمیائیة العنوان في دیوان تھمة المتنبي لعالوة كوسة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، ھنوس علیمة؛ شرافة رحمة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2021
800335611ك .م.د.ر-. 2021: م د ل-ماستر

800/3356/1

وجعي أسماء
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أدب الصداقة في العصر العباسي رسالة الصداقة والصدیق ألبي حیان التوحیدي نمودجا 

الحفیظ المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( باروق ھشام، وجعي أسماء/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، بوالصوف

800339411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3394/1

وجعي ندى
بن مزیان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تداولیة البحث في میمیة الفرزدق 

. ص63-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، وجعي ندى؛ صابرینة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800341711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3417/1

یحي فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[المتخیل الرقمي في قصة ھي والحمام ل لبیبة خمار 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، یحي فطیمة؛ مان بلعطار إی/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص145-. 2021
800334811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3348/1
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ھقھوق حسیبة
مذكرة ] : نص مطبوع[دائي انمودجا أثر الحصص االستدراكیة في رفع تحصیل تالمیذ السنة الرابعة والخامسة ابت

: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، ھقھوق حسیبة؛ غرس هللا جھینة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3408/1

ھنوس علیمة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[سیمیائیة العنوان في دیوان تھمة المتنبي لعالوة كوسة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، ھنوس علیمة؛ شرافة رحمة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2021
800335611ك .م.د.ر-. 2021: م د ل-ماستر

800/3356/1

وجعي أسماء
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أدب الصداقة في العصر العباسي رسالة الصداقة والصدیق ألبي حیان التوحیدي نمودجا 

الحفیظ المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( باروق ھشام، وجعي أسماء/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، بوالصوف

800339411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3394/1

وجعي ندى
بن مزیان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تداولیة البحث في میمیة الفرزدق 

. ص63-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، وجعي ندى؛ صابرینة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800341711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3417/1

یحي فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[المتخیل الرقمي في قصة ھي والحمام ل لبیبة خمار 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، یحي فطیمة؛ مان بلعطار إی/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص145-. 2021
800334811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3348/1
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ھقھوق حسیبة
مذكرة ] : نص مطبوع[دائي انمودجا أثر الحصص االستدراكیة في رفع تحصیل تالمیذ السنة الرابعة والخامسة ابت

: میلة -). مشرفا(بومصران نبیل ، ھقھوق حسیبة؛ غرس هللا جھینة/ لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص87-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800340811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3408/1

ھنوس علیمة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[سیمیائیة العنوان في دیوان تھمة المتنبي لعالوة كوسة 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بعداش ناصر ، ھنوس علیمة؛ شرافة رحمة/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص98-. 2021
800335611ك .م.د.ر-. 2021: م د ل-ماستر

800/3356/1

وجعي أسماء
مذكرة لنیل ] : نص مطبوع[أدب الصداقة في العصر العباسي رسالة الصداقة والصدیق ألبي حیان التوحیدي نمودجا 

الحفیظ المركز الجامعي عبد : میلة -). مشرفا( باروق ھشام، وجعي أسماء/ شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص106-. 2021، بوالصوف

800339411ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3394/1

وجعي ندى
بن مزیان / مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي ] : نص مطبوع[تداولیة البحث في میمیة الفرزدق 

. ص63-. 2021، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة - ). مشرفا(سطوف عزوز ، وجعي ندى؛ صابرینة
.قرص مضغوط+ 21*30؛ 

800341711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3417/1

یحي فطیمة
مذكرة لنیل شھادة الماسترفي اللغة واالدب ] : نص مطبوع[المتخیل الرقمي في قصة ھي والحمام ل لبیبة خمار 

، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف: میلة -). مشرفا(بوزیدي زھیرة ، یحي فطیمة؛ مان بلعطار إی/ العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص145-. 2021
800334811ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3348/1
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یخلف ابتسام
] : نص مطبوع[الجھود النحویة عند اللغویین الجزائریین دراسة في كتاب النحو الوظیفي لصالح بلعید انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، یخلف ابتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص93-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3422/1

یخلف عبد الحمید
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[موقف فاضل السامرائي من الخالف النحوي كتاب معاني النحو أنمودجا 

المركز الجامعي عبد :میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، یخلف عبد الحمید؛ تامن موسى/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800344711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3447/1
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یخلف ابتسام
] : نص مطبوع[الجھود النحویة عند اللغویین الجزائریین دراسة في كتاب النحو الوظیفي لصالح بلعید انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، یخلف ابتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص93-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3422/1

یخلف عبد الحمید
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[موقف فاضل السامرائي من الخالف النحوي كتاب معاني النحو أنمودجا 

المركز الجامعي عبد :میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، یخلف عبد الحمید؛ تامن موسى/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800344711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3447/1
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یخلف ابتسام
] : نص مطبوع[الجھود النحویة عند اللغویین الجزائریین دراسة في كتاب النحو الوظیفي لصالح بلعید انمودجا 

المركز : میلة -). مشرفا(یحیاوي یوسف ، یخلف ابتسام/ مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة واالدب العربي 
.ضغوطقرص م+ 21*30؛ . ص93-. 2021، الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

800342211ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3422/1

یخلف عبد الحمید
مذكرة لنیل شھادة الماستر ] : نص مطبوع[موقف فاضل السامرائي من الخالف النحوي كتاب معاني النحو أنمودجا 

المركز الجامعي عبد :میلة -). مشرفا(مزھود سلیم ، یخلف عبد الحمید؛ تامن موسى/ في اللغة واالدب العربي 
.قرص مضغوط+ 21*30؛ . ص72-. 2021، الحفیظ بوالصوف

800344711ك .م.د.ر-. 2021: ل م د -ماستر

800/3447/1
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