
 

2019/2020 ماسترالمذكرات  مشاريع عناوين                                                         معاصر الحديث و العربي ال دباألتخصص :  

 الرقم األستاذ المشرف اسم الطالب عنوان الموضوع رأي اللجنة
-موضوعاتيةنفسية دراسة  -لمي منسي في رواية قتلت أمي ألحياثنائية الحياة والموت  مقبول مكار معدودة    01 أحمد حيدوش 
 منصوري جوهر حنان السيرة الذاتية في رواية الفراسة لــــ هنري شاريير بين الواقع والمتخيل  مقبول

قصاري شهرزاد   
 بسعودي رادية البنية الزمنية والمكانية في رواية زمن الغربان لجياللي خالص مقبول

بنان أمينة   
طيباويأحمد  لـ شعرية الكتابة الروائية في مذكرات من وطن آخر مقبول  سيريج جميلة  
 مقبول

 
 رمضاني حميدة بنية الشخصية في رواية صانع الظالم لـــ ثامر ابراهيم

 سليماني سهام
التليفزيوني "ناس  السكاتش–ل الفني والواقع يبين التخي ياالستشرافالسيناريو الشفوي الجزائري  مقبول

-دراسة تحليلية نقدية -نموذجا–السطح" لعبد القادر جيريو   
 02 عزيزي مليكة بن أعمر لمية

بعاد االجتماعية في رواية "بخور السراب" لبشير مفتياأل  مقبول  
 دراسة سوسيوثقافية

 دراجي كمال 
عبد الكريمعبد المالك   

 03 عيسى طيبي

لعزالدين جالوجيت المكان في رواية "حائط المبكى" جماليا مقبول  محمودي سارة 
مقاربة سيميائية "ألحمد حيدوشديوان "أنفاس الليل  مقبول  نعيمة بن علية صبرينة زيان  

 
 
 
 

 

04 
-مقاربة سيميائية–العتبات النصية في ديوان "قصائد منسية" لنوار عبيدي  مقبول  رانيا نبهي 
-مقاربة موضوعاتية -ديوان ساحل وزهرة "لزهرة بلعاليا مقبول  روميطة إيمان 

 بوراس هندة
في سورة "يوسف"المفارقة  مقبول  

 
 خبيزي السعيد

 سالمي محمد أمين



 أسلوبية التكرار في قصيدة "تعالي لنرسم قوس قزح" لــــ سميح القاسم مقبول
 

عفاف قراش   
 

 عواج لعريبي
 

05 

 دحمان سعاد التجريب في رواية "الرماد الذي غسل الماء" لـــــ عزالدين جالوجي مقبول
 بوزيد مريم 

 حمالوي حنان العتبات النصية في رواية "سينما جاكوب" لعبد الوهاب عيساوي مقبول
 سماح رشيدة

 06 سعيدة تومي

 مقبول
 

ليندة العارفي بناء الشخصية في رواية "حرب القبور" لـــــ محمد ساري  
 شلبي حنان

 
 بوعلي كحال

 
07 

" لــــ أيمن العتومجليات التناص في رواية "تسعة عشرت مقبول  مهديد نصيرة 
 ميرار ابتسام

 08 رشيدة عابد

أمين الزاويلـ  "ية السردية في رواية "طفل البيضةالبن مقبول  09 قادة يعقوب لكحل عبد النور 
"موسم صيد الغزالن" ألحمد مرادالمتخيل السردي في رواية  مقبول  حباس حياة 

 قصوري راضيا
السخرية في رواية "مدن الصحو والجنون" لمصطفى ولد يوسف تجليات  مقبول   

 
أمالفراج   

 جدي ليندة
 نفيسة طيب

 
 
 
 
 
 

10 

-نماذج مختارة–الشعبي الجزائري  الحراكالخطاب في شعارات  سيميائية مقبول  حميدو سارة 
 بعيريط حنان

 جويدة مشكاك التجريب في رواية "أوجاع الخريف" لمصطفى ولد يوسف مقبول 
 مريم مزياني

ليزةشبوط  التمثيل السردي في رواية "قسوة أب " لــــ آسيا غماري مقبول  
 أوشن زوليخة

  نفيسة طيب اعمارة المية شعرية اللغة في ديوان "كي ال أراك" لياسمين مذكور مقبول



 مكونات السرد في رواية الخيال العلمي رواية "شيفا" لعبد الرزاق طواهريةأنموذجا مقبول
  

 بوكابوس سمية
 صبايحي مارية

 11 محمد بوتالي

 مقبول
 

 
من وطن آخر" ألحمد طيباويمذكرات "الرؤية السردية في رواية   

 
 لعريبي يمينة

في رواية "أنا وحاييم" للحبيب السايح البنيةالزمنية  مقبول  شيخي حورية 
سامية كرناني  

في رواية "طيور أيلول " إلميلي نصر اهلل شعرية اللغة مقبول  منصوري بشرى 
 عبدات إيمان

 12 فاتح كرغلي

 سالمي سارة االغتراب في رواية "طيور أيلول" إلميلي نصر اهلل مقبول
 حمزةلبنى

لمفتي بشير "في رواية "لعبة السعادةالفضاء  تمظهرات مقبول أمينة يسويس   
 دبال المية

مصطفى ولد 
 يوسف

 
 
 
 
 
 

13 

-قصة السندباد البحري أنموذجا-سيميائية األلوان في قصص األطفال  مقبول  بوزة شابة 
 لحسن نسيمة

لمحمد ساري "حرب القبور"سيكولوجية العنف في رواية  مقبول  
 
 

 مرجاني حفيظة
 شاكر حنان

 مقبول
 
 
 

الذي ال يراني " لرابح ظريف االغتراب في قصيدة "في وجه  
 
 
 
 

 دحماني وسيلة
 بوفركاس رزيقة



للدكتور محمد حسين هيكل  "هكذا خلقت"البنية الزمنية لرواية  مقبول  رحموني أمينة 
 غريب هبة

 
 
 
 

 صليحة لطرش

 
 
 
 

14 

لعبد الكريم الخالقي "بال رافدين ال ماء"سيميائية المكان في ديوان  مقبول  
 
 

 مزاري خديجة
 فاسي فاطمة الزهراء

 دلهوم بشرى سيميائية األهواء في رواية "قسوة أب" آلسيا غماري مقبول
 تيس مريم

 بسمة سماتي بنية السرد في رواية "أربعون عاما في انتظار إيزابيل" لسعيد خطيبي  مقبول 
 نجاة بهلوي

بورومحلتجريب في رواية "الربيع القادم في األفق"لـ ليلى مظاهر ا مقبول لونيسيفيروز    15 بختة هواشرية 
ل فيروز رشام "تشرفت برحيلك"رواية   مقبول  

 مقاربة سيميائية
 راقب نريمان

 دحماني جميلة
 16 سعد لخذاري

دراسة سوسيوثقافية المرأة في رواية "الهجالة" لفتيحة أحمد بوروينة مقبول   تالي لميس 
 مشاش فطيمة

ولد يوسف ورقصة األلوان " لـــ مصطفىنية في رواية "المراوغ البنية الزم مقبول  خنوش كريمة 
 حسيني حفيظة أمينة

 البنية األسلوبية في قصيدة "القدس" لتميم البرغوثي مقبول
 

 معيوف زهية
 حمراوي سارة

رواية "ليل القطار" لرابح بوشاربث بين المتخيل والواقع في بناء الحد مقبول  شاللي رشيدة 
 جعفر خوجة حدة

 كمال علوات
 
 
 
 

17 

يسمينة  لـ الرواية الجزائرية من النص السردي إلى الفيلم السنمائي "فضل الليل على النهار" مقبول
 خضرا" أنموذجا

 

 بوروبة سيليا
 خروف حسينة



الرومي في مدن الصفيح " لعبد الكريم برشيد ابنمسرحية "توظيف التراث الشعبي في  مقبول  
 

 شرفاوي جميلة
 أمينة بن سعدية

 كمال علوات

لــــ رمضان لطفي "خطوة إلى الوراء"توظيف الموروث الشعبي في رواية  مقبول  بوطوبة صليحة 
 بن غرابي أمينة

 18 عبد القادر لباشي

الكريمشعرية الفضاء في رواية "كوالح" ألحمد عبد  مقبول  كشيط نسرين 
"في مكان ما" لوفيق الببة بنية الشخصية في رواية مقبول  

 
 قدار نعيمة

 زويش سميرة
زين العابدين بن  برادعي حورية  ظاهرة التكرار في األمثال الشعبية الجزائرية في منطقة "ريدان" دراسة أسلوبية مقبول

 زياني
19 

على مخيلة الطفلأثر القصة الشعبية الجزائرية  مقبول  العكروف شهرزاد 
 شالبي يامنة مقومات السرد في رواية "الدوائر واألبواب" لعبد الوهاب عيساوي مقبول

 مسلم زينب
 
 

 
 يحي سعدوني

 
 
 

20 
تجليات العجائبي في رواية "قواعد جارتين" لعمرو عبد الحميد  مقبول  سعدون كاتية 

 باهي ليلية
 الواقع والمتخيل في رواية "دقات الشامو" لعمرو عبد الحميد مقبول 

 
 بلقايد رزيقة

 لعريبي أمينة
 

 
مقبول مع حذف 
كلمة )حضور( 
 وتحديد المنهج

ألحمد مراد "موسم صيد الغزالن"حضور المرأة في رواية   شريفي صبرينة 
 حمري خوخة

 
 

 
 إسماعيل جبارة

21 

مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيملبعد النفسي للشخصية في ا مقبول  
 
 

 رافد سميرة
 رباحي مريم

 



 بوثلجة صبرينة البنية األسلوبية في قصيدة " مزامير " لمحمود درويش مقبول
 بن ويرة وسام

 22 غنية لوصيف

 تحديد الموضوع بدقة
 

"رواية فتاة اليأس " لرابح فياللي عبر الفضاء اإللكتروني   
 

 ديبوش منال
 صعدلي وداد

 مقبول
 

الدين جالوجي عزورحلة البحث عن المهدي المنتظر لصورة المراة في رواية حوبا   مباركي فضيلة 
 سالمي أمينة

 زادي نبيلة السمات األسلوبية في ديوان "عندما نقمت علينا الريح" لعلي طه النوباني مقبول
 جدو فتيحة

 
 
 

 رابح ملوك

23 

 مقبول
 

سحنونتشكيل الصورة في شعر أحمد   
 نماذج مختارة

 قطاش نور الهدى
 دحماني آمال

 
 مقبول

 
 األبعاد االجتماعية في رواية "مدن الصحو والجنون" لمصطفى ولد يوسف

 
 دراجي جلول

 باجي نادية صورة المرأة في ديوان "أصابع لوليتا " لواسيني األعرج مقبول
 قري عديدي

عبد  عبد الدايم
 الرحمن

24 

-دراسة موازنة -عربشاهنالقصص على لسان الحيوان في التراث العربي بين ابن المقفع واب مقبول  طهير لينا إكرام 
 

 25 أمينة لعموري

 عبدلي فايزة التكرار في ديوان "عناقيد المحبة "  لزبير دردوخ مقبول
ين كاهنةبورا  

 26 بوعالم العوفي

يان مانفريدجنيت و"علم السرد" لـــ  لجيراري في كتابي "خطاب الحكاية" المصطلح السرد مقبول  
 دراسة تحليلية مقارنة

 عثماني كهينة
 مسعد حنان

المصطلح النقدي في كتاب "السردية العربية الحديثة" لعبد اهلل غبراهيم  مقبول   
 

 مباركة سالمي
 فاطمة الزهراء زوالط

 بشير بحري 
 

27 



ولد يوسف رواية "المراوغ ورقصة األلوان" لمصطفى مقبول  
 مقاربة نفسية

 كريم ضياء الدين

 أنماط اإلحالة في تماسك النص القرآني مقبول
 سورة المنافقون أنموذجا

صبرينة أولعربي  
 قيراط روزة

 28 نوال زاللي

 مقبول
 

ي"لـ محمد الخمار الكنونرماد هسيريس"شعرية الرمز في ديوان   29 صبيرة قاسي مسعودي أمال  

 مقبول
 

أدب الرحلة عند ابن جبيرجمالية   بن سعدية فاطمة 
 قطيط شيرين

 30 سامية عليوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1029/1010واستسال اثهركس هشازيععٌاويي   

لساًياث تطبيقيتالتخصص :   

السق األستاذ الوشسف اسن الطالب عٌواى الوركسة زأي اللجٌت

 م
عبثمب يذسٔط دساعخ رسهٛهٛخ رمًٕٚٛخ –دٔس انًطبنؼخ انًٕخٓخ فٙ زم يؾكالد انمشاءح نذٖ يزؼهًٙ انغُخ انثبنثخ يزٕعظ    

 

 سٔاثر عبسح

 خهٛف ثؾشٖ

٘ يهٛكخ  10 ػضٚض

 ضبط
 الموضوع

-انًشزهخ االثزذائٛخ ًَٕرخب –انخطبثٛخ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ  خاالعزشارٛدٛ  َبٔ٘ عٓبو 

تغيير 
 الموضوع

 خبصٌ نٛهٛب رؼهًٛٛخ انقشف نهغُخ انشاثؼخ يزٕعظ فٙ ظم انًمبسثخ ثبنكفبءاد

٘ فبطًخ  خٛش

تغيير العنوان 
وتحديد 
 المدّونة

-انًشازم انثالثخ األٔنٗ -اكزغبة انًٓبساد انهغٕٚخ ػُذ انطفم  ثٕخشٔثخ كبيٛهٛخ 
ٌ َٕسح  ػٛؾٕ

ألثٙ انطٛ ت انًزُجٙغبق ٔاالَغدبو فٙ لقٛذح "كم يكبٌ ُٚجذ انؼض طٛت" ر  اال يمجٕل  دمحم فسشأ٘ 
 دمحم سافغ 

ٍ ػهٛخ  10 َؼًٛخ ث

األَفبلؽجّ اندًهخ أًَبطٓب ٔأزكبيٓب فٙ عٕسح  مقبول  أعًبء عبػذ 
 إًٚبٌ ػضاص

 ػٛغٗ ؽبغخ
 
 

 
 

 
 

 
 

 ػٛغٗ ؽبغخ

03 

مقبول مع 
 ضبط العنوان

 إًٚبٌ يؼًش٘ طشق انشثظ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔأثشْب فٙ ارغبق عٕسح انكٓف

ٖ ثُبثٙ  ثؾش

 صُٚت خذٚبد اٜنٛبد اندًبنٛخ ٔاإللُبػٛخ فٙ انخطبة اإلؽٓبس٘ اندضائش٘ لُبح انؾشٔق إًَٔرخب مقبول
 خٕنخ سصٚك

 عًٛشح زًٕد٘ األدٔاد انًخزقخ فٙ انُسٕ انؼشثٙ ًَبرج يٍ دٕٚاٌ انًزُجٙ مقبول

 عؼٛذح انزبنٛخ
 

-يزكشاد أزًذ ثٍ ثهخ إًَٔرخب–انًجًٓبد ٔدٔسْب فٙ االرغبق ٔاالَغدبو  مقبول ٖ لبعى    ٚغش

 سزًٛخ لبعى

مقبول مع 
 ضبط العنوان

إَزبج انًكزٕة نهغُخ أٔنٗ  –انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔدٔسِ فٙ إَدبذ انزمٕٚى انزشثٕ٘ ٔرسغٍٛ انزسقٛم انذساعٙ 
-يزٕعظ إًَٔرخب  

-إَزبج انًكزٕة نهغُخ األٔنٗ يزٕعظ إًَٔرخب–4 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔدٔسِ فٙ انزسقٛم انذساعٙ التعديل  

 يخهٕف َدبح 
 فكبس أعًبء 

 10 خًبل لبنى

إًَٔرخب( ثبنضًبئش يمبسثخ نغبَٛخ َقٛخ َسٕٚخ )دٕٚاٌ ػبؽك يٍ فهغطٍٛ نًسًٕد دسٔٚؼ اإلزبنخ مقبول  ثبؽٕػ نًٛبء 



 ثهٕٓل أزالو

(إًَٔرخب 3بل يب لجم انخًظ عُٕاد )أو. ثٙ. عٙ انهغخ انؼشثٛخ نألطف إكغبةدٔس انشعٕو انًزسشكخ فٙ  تغيير المدونة يسبد يشٚى ػهٙ   
ٍ أيُٛخ   ثٕعجؼٛ

 يمجٕل

 

-عٕسح انمقـ إًَٔرخب–االلزقبد انهغٕ٘ فٙ انمشآٌ فٙ انمشآٌ انكشٚى   فَٕٛب لبعٙ 

 زٛبح سثٕذ

 10 فزٛسخ ثٕؽبٌ

يمجٕل يغ 
 ضجظ انؼُٕاٌ

 ضٛف زًٛذح انًؼدى انزبسٚخٙ فٙ اندضائش اندٕٓد، ٔاٜفبق
 انؼكشٔد عٓبو

ٙ إًَٔرخب–دٔس انًطبنؼخ فٙ رًُٛخ انًٓبساد ٔانمذساد انهغٕٚخ  يذسٔط عبثمب -انطٕس االثزذائ  10 فشٚذح يٕعبٔ٘ خًؼٌٕ سصٚمخ 

-إًَٔرخبٙ انجٛذاغٕخٙ ثٍ أػشاة ثٕخًؼخ انًشكض انُفغ-فؼٕثبد انزؼهى ػُذ رٔ٘ االززٛبخبد انخبفخ  يمجٕل  ػٕف فهخ 
 يٕانٙ انضْشح

-يمبسثخ نغبَٛخ –انًهكخ ٔاألداء فٙ انؼًهٛخ انزٕافهٛخ  يمجٕل ٙ فبطًخ   زفق

يمجٕل يغ 

ضشٔسح ركش 
ػُٕاٌ 

 انذٕٚاٌ

خاليٛ أػًبسح ؽؼشٚخ انهغخ فٙ دٕٚاٌ ٚبعًٍٛ يزكٕس  07 َفٛغخ طٛت 

سبج ػجذ انغُٙثه يؼبَٙ زشٔف اندش ٔٔظٛفزٓب فٙ عٕسح يشٚى رغٛٛش انًذَٔخ  
سبج صٔنٛخخثه  

 سؽٛذح ثٕدانٛخ
 

 
 

 سؽٛذح ثٕدانٛخ

12 

-دساعخ يٕاصَخ –رؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ ثٍٛ انًذاسط انمشآَٛخ ٔاأللغبو انزسضٛشٚخ  يمجٕل  ػجذ انشزًبٌ ثهمٛظ 

 يذاَٙ أَٛغخ  إَزبج انًكزٕة ثٍٛ انزطجٛك ٔانزمٕٚى ػُذ يزؼهًٙ انغُخ األٔنٗ يزٕعظ يمجٕل

ش٘ٛفانمهٕة "نهجٕ ثًذذ انًقطفٗ رسٛبرٕظٛف انؼٕايم انهفظٛخ ٔأثشْب فٙ لقٛذح " يمجٕل  كغٙ فجشُٚخ 

يمجٕل يغ 
ضشٔسح 
 ضجظ انًُٓح

-كزبة انهغخ انؼشثٛخ-ثبَٕ٘  انثبنثخانسمٕل انذالنٛخ فٙ َقٕؿ كزبة انغُخ   
-كزبة انهغخ انؼشثٛخ–انزؼذٚم4 انسمٕل انذالنٛخ فٙ َقٕؿ كزبة انغُخ انثبنثخ ثبَٕ٘   

 دساعخ رسهٛهٛخ رمًٕٚٛخ

ٙ خذٚدخ  يمشاَ
 يُقٕس٘ خٕخخ

 خذٚدخ

 
 ًُٚٛخ يقطفب٘
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 أزكبو انزدٕٚذ فٙ ضٕء ػهى األفٕاد انسذٚثخ يمجٕل
 )دساعخ ٔففٛخ(

 إكشاو لبعًٛٙ
 َؾٛذح ٚذٕٚ٘

نمهى إًَٔرخبادالنخ انظٕاْش انقٕرٛخ فٙ انمشآٌ انكشٚى عٕسح  يمجٕل  انؼجبعٙ فجشٍٚ 

 نؼًٕس٘ أعًبء

انؼشثٛخ انغُخ انشاثؼخ يزٕعظانًسزٕٖ انهغٕ٘ فٙ كزبة انهغخ  ضجظ انؼُٕاٌ  
يمبسَخ دساعخ  

 دساط أعًبء
ٖ ثٕدُٚخ  ْذ

ضجظ انؼُٕاٌ 

 ٔانًُٓح
 تعليويت الٌحو لدى تالهير الوسحلت الثاًويت السٌت الثالثت أًووذجا

-دراسة وصفية تحليلية–: تعليمية النحو في المرحلة الثانوية السنة الثالثة أنموذجا التعديل  

 فبصٚخ سزًبَٙ

أزالو َٕس٘إ  



رغٛٛش 

 انًٕضٕع

 فزٛسخ زغٍٛ فجٛسخ يمذو ٔالغ االكزغبة انهغٕ٘ نذٖ طهجخ لغى انهغخ ٔاألدة انؼشثٙ

 

01 

ضجظ انًذَٔخ 

 ٔانًُٓح

-خبيؼخ انجٕٚشح إًَٔرخب-انزذاخم انهغٕ٘ ػُذ طهجخ لغى انهغخ ٔاألدة انؼشثٙ  ٘ فزٛسخ    ثطشأ

يمجٕل يغ 
 ضجظ انؼُٕاٌ

انًغزٓذفخ فٙ رذسٚظ انُـ انسدبخٙ نًزؼهًٙ انغُخ انشاثؼخ يزٕعظ انكفبٚبد ٌ ؽًٛبء   ْجزٕ

مقبول مع 
 تعديل العنوان

انطفم فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ راليٛز انغُخ انثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب حياةأثش انجٛئخ انشلًٛخ ػهٗ   

انطفم فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ راليٛز انغُخ انثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب لغت4 أثش انجٛئخ انشلًٛخ ػهٗ التعديل   

ٙ عًٛخ  ثٛج

 يؼٕٛف سؽب

-انغُخ األٔنٗ إًَٔرخب –انزأخش انهغٕ٘ ػُذ انطفم فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ  يذسٔط عبثمب  عبس٘ فزٛسخ 
و ػجهخسدٔلب  

 00 زفٛظخ ٚسٛبٔ٘

انًغزٕٖ  انؼهًٙ ألعبرزح انزؼهٛى انًزٕعظ ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ٔدٔسْب فٙ رسغٍٛ ضبط العنوان  دسثبنٙ إًٚبٌ 

صٔنٛخخ وسدٔلب  

انمشاءح ػُذ راليٛز انغُخ انثبَٛخ يٍ انطٕس االثزذائٙانؼٕٛة انُطمٛخ ٔأثشْب ػهٗ يٓبسح  مدروس سابقا  كشٚجغ عبسح 

 ػجذ انُٕس ػجٛش

راليٛز انغُخ األٔنٗ يٍ انطٕس االثزذائٙ نهغخ انؼشثٛخ ػُذاانثُبئٛخ انهغٕٚخ ٔرأثٛشْب فٙ رؼهٛى  مقبول  ػهٛى زفٛظخ 

 00 ػجذ انمبدس رٕارٙ يشٚى ٔاد٘ يشاثظ انزأرأح ٔانهدهدخ ٔأثشًْب فٙ يٓبسح انزؼجٛش انؾفٓٙ انغُخ األٔنٗ ٔانثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب تعديل العنوان

اإلٚمبع انقٕرٙ ٔدالالرّ فٙ عٕسرٙ انًضيم ٔانًذثش خًبنٛبد مقبول س٘زفٛظخ ػًب   

 اعزؼًبل انؼبيٛخ فٙ ٔعبئم اإلػالو اندضائشٚخ انًغًٕػخ ٔإَؼكبعبرٓب ػهٗ انفقسٗ إراػخ مقبول
انجٕٚشح اندٕٓٚخ إًَٔرخب   

 نٛهٛب ٚذٕٚ٘
 َؼًٛخ خٛذال

 انزٕخّٛ انُسٕ٘ نمشاءح َبفغ ٔأثشِ فٙ انًؼُٗ تغيير المدّونة

عٕسح اإلعشاء إًَرخب   

 ازالو لذٔس٘

 أيبل رَٕغٙ

"رؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ ثٍٛ انًذاسط انسكٕيٛخ ٔانًذاسط انخبفخ "انغُخ انشاثؼخ اثزذائٙ إًَٔرخب يمجٕل  سًٚخ دزًبَٙ 
عؼذاليٛخ إ  

 03 زكًٛخ طبٚم

نًقذس نهغُخ انثبنثخ يزٕعظ إًَٔرخبارؼهًٛٛخ انقشف فٙ انطٕس انًزٕعظ  يمجٕل  دانغ ٔسدح 

ٙ َبدٚخ  ؽشٚف

 خبنذح صساٚك ٔظبئف انقٛغ انقشفٛخ ألعًبء هللا ٔففبرّ فٙ انذالنخ ػهٗ انؼمٛذح  يمجٕل 
 سيٛهٙ زٕسٚخ

 00 ثٕػالو  طٓشأ٘

ٍ  يمجٕل ٖ فئخ انًكفٕفٛ -يكفٕفٕ كهٛخ اٜداة ٔانهغبد إًَٔرخب –طشائك انزسقٛم انؼهًٙ نذ  عؼذ٘ دمحم 

رسذٚذ يُٓح 
 انذساعخ

يٍ خالل كزبة يُطك انؼشة فٙ ػهٕو انهغبٌ انُسٕ انؼشثٙ ثٍٛ انًؼٛبسٚخ ٔانٕففٛخ  
نؼجذ انشزًٍ انسبج فبنر   

 ػًش ثٕسَبٌ خهٛذح ثكٛش٘
 

 ػًش ثٕسَبٌ

00 

ثشَبيح انؼشثٛخ االثزذائٛخ  –فبػهٛخ اعزؼًبل انجشايح اإلنكزشَٔٛخ فٙ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ  يمجٕل  ؽٓشصاد خُٕعٙ 



كهًبد إًَٔرخب ،أزشف،أسلبو  

 يمجٕل
 

-دساعخ نغبَٛخ اخزًبػٛخ –ؽؼبساد انسشان انٕطُٙ انغهًٙ اندضائش٘   00 فشزبد ثهٕنٙ لهٛم انًُٛؼٙ 

رسذٚذ يدبل 

انذساعخ 
 ٔيُٓدٓب

ٙ دُٚب انًقطهر االلزقبد٘ فٙ اندضائش فٙ ظم االلزشاك انهغٕ٘  ساثس

ثٍ يشاد إًَٔرخب لضبٚب انذسط انهغبَٙ انًؼدًٙ ػُذ انهغبٍَٛٛ انًغبسثخ اثشاْٛى يمجٕل  01 عبيٛخ ػهٕٛاد ؽشاف يشٚى 

 02 فزٛسخ ثٕرًش عشٚح دنٛهخ انهغخ انؼشثٛخ ٔانسٕعجخ ضجظ انؼُٕاٌ

ٙ ْبخش األخطبء انهغٕٚخ نذٖ راليٛز انغُخ انثبنثخ اثزذائٙ انزؼجٛش انكزبثٙ إًَٔرخب ضجظ انؼُٕاٌ  انؼشث
 عؼٛذ٘ فبطًٛخ

 03 فزٛسخ زًٕد٘

كزبة األفٕل نزًبو زغبٌلٕاػذ انزٕخّٛ فٙ  يمجٕل  

-دساعخ ٔففٛخ رسهٛهٛخ-  

 01 ساثر انؼشثٙ سيضبَٙ دمحم كًبل

 انزشادف فٙ انمشآٌ انكشٚى دساعخ ًَبرج رسذٚذ انًذَٔخ
 

 يبيؼ سفمخ
 َجٛهخ عهًٛبَٙ

 يمجٕل

 

 انزمذٚى ٔانزأخٛش ثٍٛ انُسٕ ٔانًؼبَٙ فٙ لقٛذح "ثُب افزخش انضيبٌ" نأليٛش ػجذ انمبدس

 
 

 

سًٚخدبل ع  

 ػغبط اًٚبٌ

 00 يمذاد زٕاالو

ٙ ؽٓشصاد األخطبء اإليالئٛخ يشفٕك  ثٕدان
 عؼذٌٔ أعٛب

أعُذ اإلؽشاف 
ٗ األعزبر4 يمذاد  إن

 زٕاالو

00 

 رشخًخ انًقطهر انهغٕ٘ نذٖ طهجخ انهغخ ٔاألدة انؼشثٙ انغُخ انثبنثخ ضجظ انؼُٕاٌ
-دساعخ ٔففٛخ- "" رخقـ نغبَٛبد   

 صْشح يبيؼ
 ٔسدح صٔلبس

 03 سؽٛذ ػض٘

ٌ ػضٔص زقخ االعزذسان ٔدٔسْب فٙ رسغٍٛ يغزٕٖ انزاليٛز انغُخ انثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب يشفٕك  00 نَٕبط صاْٛخ زُب

يمجٕل يغ 
 رسذٚذ انًذَٔخ

 ػجٕط عهًٗ سٚبك األطفبل ٔرًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ ػُذ األطفبل
 لالل صْشح 

رسذٚذ يدبل 

 انذساعخ

-دساعخ يمبسَخ –انُـ انزؼهًٛٙ فٙ كزبة انمشاءح انغُخ انشاثؼخ اثزذائٙ   عبػذ زغٛجخ 

رسذٚذ يُٓح 
انذساعخ 

 ٔانًذَٔخ

-رؼهًٛٛخ خظ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ  زدبو خًٛهخ 
 ثهمبٚذ اثزغبو

األنؼبة انمشائٛخ إًَٔرخب –فبػهٛخ األنؼبة انزؼهًٛٛخ فٙ رسقٛم انهغخ  يمجٕل  زًبدٔ ؽًٛبء 



 زًالٔ٘ أعًبء

يمجٕل يغ 
 ززف زشف

 اندش )يٍ( 

-يمبسثخ رطجٛمٛخ نزٕظٛف انًؤكذاد انُسٕٚخ–يٍ خًبنٛبد انزٕكٛذ فٙ عٕسح ٕٚعف ػهّٛ انغالو   
 

 

 انًبٚغخ طٓشأ٘
 

 

 ْٔٛجخ لبَٙ
 

 

00 
 

 

 
يمجٕل يغ 

 ضجظ انًذَٔخ
 

 
-دساعخ ٔففٛخ رسهٛهٛخ–أثش انزطٕس انزكُٕنٕخٙ ػهٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ػُذ انًؼهى   

 
 

 
ٙ سٔصح  ؽج

 
 

 
 لبدح ٚؼمٕة

 
 

 
00 

 
 

 
 

01 

 
يمجٕل يغ 

 ضجظ انًذَٔخ

 
 دٔس انزكُٕنٕخٛب فٙ رؼهٛى انه غبد

 
 َبفف ػذائكخ

 
٘ ػجذ  ػٛغبٔ

 انشزًٍ
 

 
 

 
ٗ  يمجٕل ٍ انؼبيٛخ ٔانفقس ٘ ثٛ ٙ انثبَٕ ٘ فٙ انسمم انزؼهًٛ انغُخ انثبَٛخ ػهٕو ردشٚجٛخ  –إؽكبنٛخ انزٕافم انهغٕ

-إًَرخب  
 ػغهخ ثشَٕ

 

 سًٚخ لبد٘ أًْٛخ انمٕاػذ انهغٕٚخ فٙ رطٕٚش يٓبسح االػشاة انغُخ انشاثؼخ يزٕعظ يمجٕل

وَبٔ٘ عٓب  

 

 
 خًٛهخ ثٕرًش

 

02 

رغٛٛش 
 انًٕضٕع

انهغٕٚخ ٔرأثٛشْب فٙ يٓبساد انمشاءحاالضطشاثبد   ٚضٚذ َٕس انٓذٖ 
رغؼذٚذ زًٕؽٙ  

 

 ٗ أعُذد إن
األعزبرح سؽبو 

 فٛشٔص

03 

رغٛٛش 
 انًٕضٕع

انمشاءح شاثبد انهغٕٚخ ٔرأثٛشْب فٙ يٓبسحاالضط ٘ عهٕٖ   رشٚذ
 يٛذٌٔ عؼبد

 

 أعُذد إنٗ
صاْٛخ  األعزبرح4

 عبنى

31 



انًزجؼخ فٙ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ نهغُخ انثبنثخ اثزذائٙ األعبنٛت انجٛذاغٕخٛخ رؼذٚم انؼُٕاٌ  

 
 

 
 

 

 لًٛش٘ عًٛخ

 كشيٛخ نٛهٛب
 

 ٗ أعُذد إن

 ٍ  األعزبر4 زغٛ
 ثٕؽُت

 
 

30 

ٗ  لُضاص َغًٛخ فؼٕثبد رؼهٛى ٔرؼهى انمٕاػذ انُسٕٚخ نهغُخ انخبيغخ اثزذائٙ يمجٕل أعُذد إن
األعزبرح فٛشٔص 

 سؽبو

30 

رغٛٛش 
 انًٕضٕع

انطفم انزؼهى ٔادة ٙ نٛهٗ   ؽشٚؾ
 عدبل فبطًخ

 ٗ أعُذد إن
األعزبرح4 عبيٛخ 

 ػهٕٛاد

33 

فجشُٚخ يغذاد دٔس انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انسذٚثخ فٙ إثشاء انشفٛذ انهغٕ٘ نهًزؼهى "انغُخ األٔنٗ اثزذائٙ إًَٔرخب يمجٕل  

٘ َشًٚبٌ  خْٕش

 30 كبُْخ دزًٌٕ

-دساعخ يٛذاَٛخ –انهغخ انؼشثٛخ فٙ ٔعبئم االرقبل انسذٚثخ  ضجظ انًذَٔخ  دزًبَٙ سًٚخ 
 ثغؼذ اليٛخ 

 

 ٗ أعُذد إن
 األعزبرح أٔدٚسبد

30 

-انًغزٕٖ انقٕرٙ إًَٔرخب –أثش انشٔضخ ػهٗ انًًبسعخ انهغٕٚخ ػُذ انطفم  ضجظ انؼُٕاٌ  ثسبس أيُٛخ 
 دفبف عًٛخ 

 إنٗأعُذد 
األعزبرح4 كشًٚخ 

 ثٕػبيش

30 

 
 يمجٕل

 

انغٛبعٛخ نهسشان اندضائش٘انًغزٕٚبد انهغٕٚخ فٙ انؾؼبساد   
-دساعخ رذأنٛخ-  

 انؼًش٘ خٕنخ
 يؾبَٙ فبطًخ

 31 إنٛبط خٕاد٘

 يمجٕل
 

 

-دساعخ ٔففٛخ رسهٛهٛخ–يزاْت انؼهًبء فٙ إػدبص ظٕاْش انشعى انمشآَٙ   انطبْش ثٕسثبثب 
 

 

 ػًشٔ ساثسٙ
 

 

32 



 

 يمجٕل
 

 

نًسًذ ثٍ عاليخ ثٍ خؼفش انمضبػٙ -ملسو هيلع هللا ىلص–كزبة ؽٓبة األخجبس ٔانسكى ٔاٜداة فٙ كالو انشعٕل   
 دساعخ ٔرسمٛك

 

 فضٛم ػجذ انُٕس
 ثؾبس عبنى

 

 
 

 
 ػًشٔ ساثسٙ

 "ْذاٚخ انطالة إنٗ يؼشفخ لٕاػذ اإلػشاة" يمجٕل
 ؽشذ نطٛف نمٕاػذ اإلػشاة انقغشٖ الثٍ ْؾبو

 دساعخ ٔرسمٛك

 لذٔس أزالو
ٙ أيبل  رَٕغ
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 السقم األستاذ المشسف اسم الطالب عنوان الموضوع زأي اللجنة

مع تعذٌم مقبىل 
 انعنىان

نازك انمالئكت انسرو نـــــ"شجرة انتشكٍم انقصصً فً "انخٍط انمشذود إنى   
: انتشكٍم انسردي فً قصٍذة "انخٍط انمشذود إنى شجرة انسرو" ننازك انمالئكتالتعديل  

ً شهرزاد  10 عىاج نعرٌبً سٍهٍن

ألحمذ حٍذوش "انخطاب وتمنّعانمنهج  "إغراءاثانمصطهحاث اننقذٌت فً كتاب  مقبىل  محمىدي مصطفى 

 عفرون خهٍم

 10 بىدانٍت رشٍذة 

خمرا " أنمىرجا فاسقنًنىاس قصٍذة "أال  انبعذ اننفسً فً شعر أبً مقبول  03 بحري بشٍر نبٍم بهجىهري 
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