
 

دا:ــــــــــــام جــــــــــالن هـــــــــعإ  

أدب حديث و معاصر 1ماستر  

 دة ـــــيـــاألستاذة : تومي سع
تجدون في الجداول األتية توزيع األعمال الخاصة بمقياس األدب المقارن 

التي ستكون بمثابة تقييم و ،معاصراألولى ماستر /أدب حديث وللسنة 

   .للطلبة باعتبار المقياس يندرج ضمن المواد االستكشافية 

 :مالحظـــــــــات هامـــــــــــة 

 يرجى من الطلبة تقديم أعمال علمية وفق منهجية واضحة./ 1

 عداد البحث.إ تستخدم في  كتب ةال تقل المراجع عن أربع /2

ال تقبل األعمال المنقولة حرفيا من الشبكة االلكترونية و يستحسن عدم  /3

 استخدام المواقع االلكترونية.

 / ال تقبل األعمال المتطابقة حرفيا ال معرفيا.4

يرجى من الطلبة الذين لم يجدوا أسماءهم في الجداول التواصل مع  /5
  bouira.dz-univ@ s.toumiاألستاذة عبر البريد اإللكتروني اآلتي :

 د يحدد الحقا .ـــيا إلى األستاذة في موعــــال ورقــــل  األعمــم كد  ــ/ تق6 

 



 

 



 

  

 

 

أدب 1ماستر   توزيع األعمال  األدب المقارن   

 اللقب االسم عنوان البحث 
 عطار أسماء المدرسة الفرنسية 

 كرفاح شهيناز األدب المقارن / المفهوم و النشأة 

 ناموس وسام المدرسة األمريكية 

 بوطريق لطيفة عناصر الدراسة المقارنة

 لزرق ليليا المدرسة الروسية

 شيخاوي سمية المدرسة األمريكية

 علوان بوعالم أهم الدراسات في األدب المقارن

 لعمش كريمة المدرسة الفرنسية

 دراحي خولة المدرسة األمريكية

 خالفي ويزة عناصر الدراسة المقارنة

 خالدي مليكة المدرسة الروسية

 سياح سماح أهم الدراسات في األدب المقارن

 عالم صبرينة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 جريدان زينب المدرسة األمريكية

 زيمي فاطيمة عناصر الدراسة المقارنة

 تنفير سارة المدرسة الروسية

 محجوب نسرين المدرسة األمريكية

 سعدادو سعاد عناصر الدراسة المقارنة

 زياني نورة المدرسة الفرنسية

 سعدي روميسة المدرسة األمريكية

 بلغربي شهيناز أهم الدراسات في األدب المقارن

 بوقرة إيمان المدرسة الروسية

 مقالتي نور الهدى أهم الدراسات في األدب المقارن

 محفوظ اكرام عناصر الدراسة المقارنة

 فرحات خديجة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 حماد فتيحة المدرسة الفرنسية

 عليليش حميدة عناصر الدراسة المقارنة

 فراج فتيحة المدرسة األمريكية

 صيفي نادية أهم الدراسات في األدب المقارن

 شاللي بلقاسم المدرسة األمريكية



 بن طاهر ليندة المدرسة الروسية

 قرين نسرين الدراسات في األدب المقارنأهم 

 الوجدي عبد الحكيم عناصر الدراسة المقارنة

   

 
 الفوج الثاني  

   

 اللقب االسم عنوان البحث 
 هطال وفاء المدرسة الفرنسية

 بوغربال خديجة المدرسة األمريكية

 بدران سامية عناصر الدراسة المقارنة

 جمعة حمامة المقارنأهم الدراسات في األدب 

 أماني سامية المدرسة الروسية

 لونيس فاطمة المدرسة األمريكية

 ماسة إبتسام عناصر الدراسة المقارنة

 العمري إيمان المدرسة األمريكية

 تواتي نبيلة أهم الدراسات في األدب المقارن

 شاوش كميليا األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 شاوشي فاطمة المدرسة الروسية

 قنون فرح المدرسة األمريكية

 كنان عائشة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 جابي فايزة عناصر الدراسة المقارنة

 زغاد أمال المدرسة األمريكية

 شيروال شابحة أهم الدراسات في األدب المقارن

 فراجي شيماء المدرسة الفرنسية

 حمودي منال أهم الدراسات في األدب المقارن

 نقاز عبلة المدرسة الروسية

 كرطوس يسرى المدرسة الفرنسية

 طيب منيرة المدرسة األمريكية

 جنان رفيقة أهم الدراسات في األدب المقارن

 هيشور رقية المدرسة األمريكية

 كريم رابح أهم الدراسات في األدب المقارن

 بوثلجة أمال األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 باديس نور الهدى المدرسة األمريكية

 شتيح ياسمين األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 عابد حورية عناصر الدراسة المقارنة

 ياحي فلاير أهم الدراسات في األدب المقارن

 العارف أحالم المدرسة الروسية



 شعاب محمد أمين المدرسة األمريكية

 دربالي عائشة المدرسة الفرنسية

 قليل عبد الرحمان عناصر الدراسة المقارنة

 قطاش عبد النور المدرسة األمريكية

   

 
 الفوج الثالث: 

 
  

   

 اللقب االسم عنوان البحث 
 ناصري عبد النور المدرسة األمريكية

 قاسي دونية المدرسة الروسية

 قنوش هالة عناصر الدراسة المقارنة

 أميني فلاير المدرسة الفرنسية

 وادي مرابط خديجة المدرسة األمريكية

 حيدوشي حيزية أهم الدراسات في األدب المقارن

 سماح ايوب المدرسة الروسية

 سالمي سمية عناصر الدراسة المقارنة

 شنافي منال األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 خميسي زينب أهم الدراسات في األدب المقارن

 شاللي احالم المدرسة الفرنسية

 مبارك مسعود عناصر الدراسة المقارنة

 شريقي بلقاسم المدرسة األمريكية

 كرمية خولة أهم الدراسات في األدب المقارن

 سنوسي حياة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 يسعد فوزية المدرسة األمريكية

 توهامي فاطيمة الزهراء أهم الدراسات في األدب المقارن

 حديد يسرى الروسيةالمدرسة 

 قداش راشدة أهم الدراسات في األدب المقارن

 بومعزة جوهر األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 دالي كميلية المدرسة الفرنسية 

 عاشوري سارة أهم الدراسات في األدب المقارن

 جرويطي سارة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 قاسمي نسرين المدرسة األمريكية

 بولعراس نسرين أهم الدراسات في األدب المقارن

 قندوز عيدة المدرسة الروسية

 بلقاسم نسيمة عناصر الدراسة المقارنة

 باهي حنان المدرسة األمريكية



 قاسيمي ليندة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 دريجي مروان أهم الدراسات في األدب المقارن

 برحمون فايزة المدرسة األمريكية

 سكندر نجاة المدرسة الروسية

 بلعباس كهينة أهم الدراسات في األدب المقارن

 بوعفاسة زهرة المدرسة الفرنسية

   

 
  

 
 الفوج الرابع : 

   

 اللقب االسم عنوان البحث 
 مادي نسرين عناصر الدراسة المقارنة

 عمري حدة المدرسة الفرنسية

 شيخي ثيللي المدرسة األمريكية

 فراح سعاد أهم الدراسات في األدب المقارن

 شبيرة إكرام المدرسة الروسية

 عروس مسعودة عناصر الدراسة المقارنة

 صيفي نجاة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 رغيد امينة أهم الدراسات في األدب المقارن

 براهيمي مسعودة المدرسة األمريكية

 حرحوز صفاء و النشأةاألدب المقارن / المفهوم 

 مزراق رحاب عناصر الدراسة المقارنة

 راجي لبنى المدرسة الفرنسية

 دريسي إبتهال وهيبة المدرسة الروسية

 فراج اسماء المدرسة األمريكية

 حرحوز أيمن أهم الدراسات في األدب المقارن

 هيشور نبيلة المدرسة الفرنسية

 زوايد ليلى األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 مهدادي فاروق المدرسة األمريكية

 سندال أمال المدرسة الفرنسية

 عباس فيروز المدرسة األمريكية

 يعقوب جميلة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 محفوظ زينب عناصر الدراسة المقارنة

 سيني بوكروط صابرينة المدرسة األمريكية

 عمي محمد لمين المدرسة الروسية

 شنوفي روميسة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 سحنون فاطيمة عناصر الدراسة المقارنة



 قانة سماح المدرسة الفرنسية

 بودربالة نور الهدى المدرسة األمريكية

 عبدلي هودة أهم الدراسات في األدب المقارن

 خمليلي موسى المدرسة الروسية

 مخازني شمس المدرسة األمريكية

 غياطو خالد الدراسة المقارنة عناصر

 تواتي حمزة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 رشام  كهينة أهم الدراسات في األدب المقارن

   

 
 الفوج الخامس: 

   

 اللقب االسم وان البحث ــعن
 بركاتي عيسى األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 جوهري رميساء عناصر الدراسة المقارنة

 سالوي لديا المدرسة الروسية

 خبيزي خولة المدرسة األمريكية

 جربوعة سامية أهم الدراسات في األدب المقارن

 حسيب عائشة المدرسة الفرنسية

 العربي وسيلة المدرسة األمريكية

 ساعد ايمان أهم الدراسات في األدب المقارن

 حبيش محمد المدرسة الفرنسية

 عبد الالوي أسامة المدرسة األمريكية

 براهيمي رشيدة المدرسة الروسية

 عبدلي رشيد األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 زان زاكية عناصر الدراسة المقارنة

 شرفاوي ليلى المدرسة الفرنسية

 العلواني رانيا المدرسة األمريكية

 رباح خولة أهم الدراسات في األدب المقارن

 مزيان خديجة المدرسة الروسية

 زان أمال عناصر الدراسة المقارنة

 ساعي يسمينة المدرسة الفرنسية

 لوناس سيد علي المدرسة األمريكية

 محلب جهاد األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 لعراشي نادية المدرسة األمريكية

 بوشافع أحالم المدرسة الروسية

 نشادي خليدة األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 ريحاني كريمة الدراسات في األدب المقارنأهم 



 قراش ايمان المدرسة الفرنسية

 سفير يسرى المدرسة األمريكية

 غناي نور الهدى األدب المقارن / المفهوم و النشأة

 دواودة غدى المدرسة الروسية

   

   

   


