
fالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 إ

 BATNA le :.........01/10/0100..:..باتنة في                        

 م0202/0202للسنة الجامعية  / اللغة العربية والدراسات القرآنية  :تخصص/  ماسترالمذكرات لجان مناقشات 
 

 الطالب لجنة المناقشة عنوان الموضوع رقم

 المناقش الرئيس                  المشرف
 بوقابة حمزة -محمود محمد سرحان وزناجي بن الشيخ املكان نموذجا -دراسة موضوعية-أنواع القسم في القرآن  .1

 بن يحي سمير سيغة دوادي بن الشيخ .املرتكزات البيانية عند الجرجاني في كتاب البالغة  .2

 دهان سارة بوقفة شعبان سرحان الاستعارة القرآنية أثرها النفس ي ودورها الاجتماعي  .3

 بوناب حسناء  زوهير حيدوس ي بن عبيد الحوار في إطار السؤال من خالل القرآن الكريم  .4

 بن الشيخ نسرين اجيوزن درغال بن عبيد- اختيار قوم نبي -سنة إهالك ألامم من خالل القرآن الكريم  .5

 خير الدين محمد الهادي  -عماري عالء سرحان شعبان بوخالفة- دراسة أسلوبية –سورة امللك   .6

 بلخيري فتيحة حمادي عمارة بوساحة الهداية التشريعية والهداية التكوينية في القرآن الكريم  .7

 زغداني نهاد حنين الوفاء –بروقي خديجة اوي شرف رداد بوطهرة- اختيار نموذج -حجاجية البديع في القرآن الكريم   .8

 نوي شيماء ديبي بوخالفة بوطهرة -دراسة بالغية في سورة البقرة -املفعول به بين الذكر والحذ ف في القرآن الكريم   .9

 هشام مرايحية  دوادي زوهير بوطهرة- دراسة بالغية -العدول بين الخبر وإلانشاء في القرآن الكريم  .11

 بومرزوف ياسمينة حيدوس ي بن حسن بوقفة فكر الحداثي العربيالوحي في ال  .11

 بخوش خليدة–بومشون خديجة  عروي بوخالفة بوقفة السياق ووظائفه، دراسة تطبيقية في سورة النمل  .12

 نوال صمهالي -لبنى بلعزيزية بوطهرة شعبان بوقفة توظيف الحداثيين العرب لعلوم القرآن في مقولة تاريخية النص  .13

Ministère de l’Enseignement Supérieure 

Et de La Recherche Scientifique 

Université BATNA  – 0 -  

Faculté des Sciences Islamiques 

Département de la langue et  la Civilisation Islamique 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 بن اسماعيل هاجر بوطهرة بوخالفة حيدوس ي ب فواتح وفواصل السور القرآنية سورتي إلاسراء والكهف نموذجاتناس  .14

 بوزناد كنزة عروي درغال حيدوس ي إلاعجاز القرآني في آيات خلق إلانسان  .15

 بودربالة هاجر شرفاوي  بن الشيخ حيدوس ي- دراسة موضوعية -التسبيح في القرآن الكريم  .16

 بعداش بثينة–عجرود وهيبة  بوساحة بن دعاس درغال -دراسة موضوعية -لقرآن الكريماملال في ا  .17

 فاطمة معاش بوطهرة شعبان دوادي الصورة الحسية في القرآن الكريم دراسة لسانية في سورة قرآنية  .18

 بثينة بلعيدي عمارة عروي دوادي مستويات التحليل اللساني في سورة يونس  .19

 بوعالق ايمان ديبي بوخالفة دوادي -قصة نموذجا -دراسة أسلوبية – بالغة القصة النبوية  .21

 جبير فاطمة الزهراء–عصمان منار سناء سكيو بوطهرة ديبي التمني في القرآن الكريم دراسة موضوعية  .21

  –بن زرفة سعاد  سيغة زردوم ديبي قصة يوسف أنموذجا -التفسير النفس ي للقرآن الكريم  .22

 رواحنة  سمرة–جرادي سلمى  شرفاوي  بن عبيد ديبي دراسة موضوعية -لكريمالتسخير في القرآن ا  .23

 العايش حليمة / -هزيلي سامية معاش ي كافي رداد -دراسة موضوعية -التوازن في القرآن الكريم  .24

 غالب فجرة عروي شعبان رداد دراسة لغوية اختيار سورة –الظرف املكاني في القرآن الكريم   .25

 براهمي فيروز  حمادي هالل زردوم للتعبير اللغوي في القرآن الكريمالداللة النفسية   .26

 حميدة مونية هالل ميحي زوهير -الربع ألاخير أنموذجا -حروف املعاني في القرآن الكريم وأثرها في بيان املعنى   .27

 حسناءهزيلي  -بوقرة محمد الهبري  شرفاوي  ديبي زوهير الدين في القرآن الكريم دراسة لغوية مصطلحية  .28

 مذكور حكيم دردور  درغال زوهير بيت النبوة في القرآن الكريم  .29

 كزيز بثينة بوطهرة دوادي سكيو اختالف الحركات وأثره في اختالف املعاني في القرآن الكريم  .31

 ساطور نجاة هالل معاش ي سكيو القراءات القرآنية وأثرها في حفظ اللغة العربية  .31

 جنان نسرين–مدور بلقاسم  زوهير ميحي سكيو -سورة الحجرات  أنموذجا -ريمالتفسير املقاصدي للقرآن الك  .32

 حنان بريوة دوادي بوخالفة شرفاوي  عبقرية سيباويه وجهوده اللغوية  .33

 بن نحاس سناء -زيرق ريان زردوم بن دعاس شرفاوي  القيم التربوية  في قصص سورة الكهف  .34

 هوام يسرى  حمادي سكيو شرفاوي  اختيار نموذج يمكن –قضايا املرأة في التفاسير الجزائرية   .35

 لحرش طارق  - عمراوي حسام زوهير بن دعاس عروي -تحديد نموذج-ألاسرار البالغية للتعريف والتنكير في القرآن الكريم  .36



 لجمل فلة عمارة كافي عروي -دراسة بالغية -أحاديث الدعاء في موطأ مالك  .37

 بوشوارب بدر البدور  وزناجي بوخالفة عروي -دراسة لغوية-الترادف وأثره في اختالف املفسرين   .38

 بلور فطيمة حمادي زردوم فالح -دراسة موضوعية -إلاحسان في القرآن الكريم  .39

 قصاب كريمة –خروف دالل  دوادي بوزيد كافي -سورة النور أنموذجا -التفسير املقاصدي للقرآن الكريم  .41

 محمادي نورالدين عمارة فالح كافي القواعد اللغوية التفسيرية عند ابن عاشور   .41

 خرش ي نورة –ذياب بثينة  هالل حيدوس ي معاش ي .تحديد املوضوع -قضايا إلاعجاز البياني عند السامرائي  .42

 كنزة اعراب بوقفة ديبي معاش ي لألصفهاني"  مفردات القرآن"السياق وأثره في معجم   .43

 كريم رياض  سكيو معاش ي هالل -كتاب بن زنجلة نموذجا -السياق في سورة النساءالتوجيه ب  .44

 سنوس ي سيف الدين-دين البوحوفاني عماد  عروي زوهير هالل -كتاب بن زنجلة نموذجا -التوجيه بالنظير في سورة آل عمران  .45

 مطاطحة أحمد بوطهرة بن عبيد وزناجي الهدايات القرآنية في سورة إلاسراء  .46

 ضيافي داود سكيو حيدوس ي وزناجي لتفسير السنني لسورة الحجا  .47

 جارش سهام–تكواشت اشواق  ديبي بن حسن وزناجي دراسة موضوعية -التقوى في القرآن الكريم  .48



fالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 إ

 BATNA le :.........01/10/0100..:..باتنة في                        

 م0202/0202للسنة الجامعية  / التاريخ اإلسالمي :تخصص/  ماسترالمذكرات لجان مناقشات 
 

 الرقم
 لجنة المناقشة عنوان الموضوع

 المشرف        الرئيس     الممتحن

 الطالب

 بوخنفرة بثينة بلعربي ميحي بوساحة.أ فاظ على الهوية العربية الاسالمية في الاندلساملرأة املوريسكية ودورها في الح  .1

 بروال عائشة بن قويدر دردور  بروال تاريخ الحركة إلاصالحية باألوراس الشيخ عيس ى مرزوقي نموذجا  .2

 نيو عائشةخ سيغة بروال بلعربي م0381-0381مواقف ودور العالم العربي وإلاسالمي من احتالل الجزائر   .3

 العلمي خير الدين ميحي شرفة بلعربي دراسة سننية في تاريخ الثورة الجزائرية  .4

 رغيس هاجر –ذيب اماني  بن قويدر فالح بلعربي م0381-0118حمدان خوجة ودوره الدبلوماس ي   .5

 جمالي مبروك سيغة بروال بن الشيخ م0381-0103البحرية الجزائرية ونشاطها في البحر املتوسط   .6

 بوجالل احالم –بلغالم خديجة  بلعربي بن قويدر بن دعاس م تونس أنموذجا0591-0518الدعم الشعبي والرسمي املغاربي للثورة الجزائرية  .7

 الهام بعرة–+صياد ميساء  سيغة   كافي بن دعاس م0518-0511مالك بن نبي منهجه الفكري ومواقفه من القضايا الوطنية والعربية وإلاسالمية   .8

 بولشفار ارشاد بوساحة درغال بن عبيد م0518م ودورها في الوعي التحريري لثورة 0509خصائص وأهداف ثورة ألاوراس   .9

 قاقي سعيدة فالح بن عبيد بن قويدر -املجاهد مصطفى بن عبيد أنموذجا -دور املحافظ السياس ي في الثورة الجزائرية  .11

 بقباقي حمزة -بن جدو سماح سيغة بلعربي بن قويدر قييمية   التواجد العثماني في الجزائر دراسة نقدية وت  .11

 الول سهام بوساحة بوخالفة بن قويدر م0591و  0589نضال الكشافة إلاسالمية الجزائرية في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بين   .12

 زغدود ايمن سيغة ميحي بوساحة سير أعالم الجزائر اختيار نموذج  .13

Ministère de l’Enseignement Supérieure 

Et de La Recherche Scientifique 

Université BATNA  – 0 -  

Faculté des Sciences Islamiques 

Département de la langue et  la Civilisation Islamique 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 بلعيد نريمان -شخاب ايمان شرفاوي  معاش ي بوساحة الجزائر في العهد العثمانينظام الوقف في   .14

 شرفي سميحة زردوم ميحي حمادي املرأة الجزائرية ودورها في املقاومة الشعبية الال فاطمة نسومر نموذجا  .15

 دةمنصوري رمي بوساحة فالح درغال  أثناء العهد العثماني(والصحراء) نظام القضاء في ألاوراس   .16

 غضبان اسيا بن قويدر زوهير درغال الصراع بين البيزنطيين وألاتراك وأثره على تأسيس الدولة العثمانية   .17

 باديس منان بن قويدر بن الشيخ سرحان 0515-0395سيرة ونضال -محمد بن أبي شنب  .18

 حمالوي سامية بوساحة بلعربي سيغة م1101-0513الشيخ عبد الرحمن الجياللي منهجه وإسهاماته في الكتابة التاريخية   .19

 مراحي منال ميحي حيدوس ي غنام دور جمعية العلماء املسلمين في دعم القضية الفلسطينية  .21

 عصام رجوح بوساحة بلعربي غنام 0518-0508تاريخ الشيوعية في الجزائر   .21

 فرزولي مسعود–صياد لخضر بروال درغال فالح م0519-0580العلماء املسلمين الجزائريين في الحركة الوطنية والثورة الجزائريةجمعية  دور   .22

بلغماز -بن سماعين فاطمة الزهراء بوساحة سرحان ميحي القضاء في ألاوراس أثناء العهد الاستعماري   .23

 سليمة
 


