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NESRINE, Guettafi, DJARIR, Yahiaoui, KHELIFA, Abbeche, et al. Performance Assessment of Interaction Soil Pile Structure
Using the Fragility Methodology. Civil Engineering Journal, 2021, vol. 7, no 2, p. 376-398.

52

NOUI, Abdelkader, KARECH, Toufik, et BOUZID, Tayeb. A Numerical Investigation of Dynamic Behavior of a Unit Cell of a
Loose sand Reinforced by Stone Column Under the Effect of Gravity Using Finn Model. Indian Geotechnical Journal, 2019,
vol. 49, no 3, p. 255-264.

53

RAHEM, Athmane, DJARIR, Yahiaoui, NOUREDDINEB, Lahbari, et al. Effect of Masonry Infill Walls with Openings on
Nonlinear Response of Steel Frames. Civil Engineering Journal, 2021, vol. 7, no 2, p. 278-291.

54

TAYEB, BOUAZID. Developing Management Strategies for EFL Pre-Service Teacher Training Classroom Discipline-Dr.
BOUAZID Tayeb. حوليات اآلداب واللغات, 2018, vol. 6, no 1, p. 66-79.

55

AMINA, TOUAMA et HADJER, A. Z. I. L. Exploring the Effects of Plurilingualism on the Algerian Identity. 2018. Thèse de
doctorat.

56

YAHIAOUI, D. Gasmi Houda, Bouzid Tayeb &. Asian J Civ Eng, 2018, vol. 19, p. 355-373.

57

TAYEB, Bouderbala. Demande d'intégration d'une revue. Annales de l’université d’Alger, vol. 11, no 2, p. 23-36.

58

NESRINE, Guettafi, DJARIR, Yahiaoui, KHELIFA, Abbeche, et al. Performance Assessment of Interaction Soil Pile Structure
Using the Fragility Methodology. Civil Engineering Journal, 2021, vol. 7, no 2, p. 376-398.
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https://link.springer.com/article/10.1007/s40098-0180326-259

A Numerical Investigation of Dynamic
Behavior of a Unit Cell of a Loose sand
Reinforced by Stone Column Under the Effect
of Gravity Using Finn Model

http://eprints.univ-batna2.dz/1492/60

DEVELOPING
POETRY
WRITING
THROUGH SELECTIVE TEACHING: A
LONGITUDINAL STUDY OF THE CASE
OF LMD STUDENTS AT MSILA
UNIVERSITY

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10042261

Developing Poetry Writing through Selective
Teaching: The case of a Longitudinal Study of
EFL LMD Msila University Studentsd.

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/552162

Enhancing students to become adept research
proposal writers: The case of Master TwoUniversity of Msila

http://dspace.univguelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/867763

The advantages of online assessment-an asset
for distance learning

https://search.proquest.com/openview/6d6d37f7560ff5
85cdd0cca081964969/1?pqorigsite=gscholar&cbl=205541764
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/541265

Onomatopoeia

https://www.researchgate.net/profile/RuxandraBuluc/publication/289596837_Models_of_communica
tion_and_eLearning_pedagogies_to_boost_educational_effectiven
ess/links/57e3ad4208ae84740168344f/Models-of-

Virtual
pedagogical
meetings
using
contextualized forums and opinion mining

59

BOUAZID
Tayeb

Developing Poetry Writing Through Selective
Teaching: The Case Of A Longitudinal Study
Of Efl Lmd Msila University Students.

NOUI, Abdelkader, KARECH, Toufik, et BOUZID, Tayeb. A Numerical Investigation of Dynamic Behavior of a Unit Cell of a
Loose sand Reinforced by Stone Column Under the Effect of Gravity Using Finn Model. Indian Geotechnical Journal, 2019,
vol. 49, no 3, p. 255-264.

60

BOUAZID, Tayeb. DEVELOPING POETRY WRITING THROUGH SELECTIVE TEACHING: A LONGITUDINAL
STUDY OF THE CASE OF LMD STUDENTS AT MSILA UNIVERSITY. 2017. Thèse de doctorat. Université de Batna 2.

61

TAYEB, BOUAZID. Developing Poetry Writing through Selective Teaching: The case of a Longitudinal Study of EFL LMD
Msila University Studentsd. حوليات اآلداب واللغات, 2016, vol. 4, no 1, p. 90-105.

62

BOUAZID, Tayeb. Enhancing students to become adept research proposal writers: The case of Master Two-University of
Msila. 2017.

63

BOUAZID, Tayeb. The advantages of online assessment-an asset for distance learning. 2015.

64

BOUAZID, Tayeb. Onomatopoeia. Contemporary Literary Review India, 2014, vol. 1, no 4, p. 31.

65

BOUAZID, Tayeb. Developing Poetry Writing Through Selective Teaching: The Case Of A Longitudinal Study Of Efl Lmd
Msila University Students. 2016.
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communication-and-e-Learning-pedagogies-to-boosteducational-effectiveness.pdf#page=8766
https://www.researchgate.net/profile/ToufikKarech/publication/332736379_Numerical_investigati
on_of_dynamic_behavior_of_foun_dation_reinforced_
by_stone_columns_using_Finn_model_Liquefaction_
mitigation/links/5cc9d2cf299bf120978f32cc/Numerica
l-investigation-of-dynamic-behavior-of-foun-dationreinforced-by-stone-columns-using-Finn-modelLiquefaction-mitigation.pdf67
https://publications.waset.org/10008631/the-behaviorof-dam-foundation-reinforced-by-stone-columns-casestudy-of-kissir-dam-jijel68
https://www.univ-bouira.dz/ar/wpcontent/uploads/2018/07/M%C3%A9moire-MagisterLe-discours-f%C3%A9ministe-dans-le-romanag%C3%A9rien-dexpression-fran%C3%A7aiseNAIT-AMARA-Ghezali.pdf69
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
00000000053259800000070
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=55530/

71

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=89415572

Numerical investigation of dynamic behavior
of foundation reinforced by stone columns
using Finn model: Liquefaction mitigation

The Behavior of Dam Foundation Reinforced
by Stone Columns: Case Study of Kissir DamJijel
Le discours féministe dans le roman algérien
d'expression française Etude du cas «Une
enfance singulière» de Fadéla M'Rabet

Le discours féministe dans le roman algérien
d'expression française. Etude du cas
Le discours féministe dans le roman algérien
d'expression française. Etude du cas «Une
enfance singulière» de Fadéla M'Rabet.

NAIT AMARA
Ghezali

Mémoire et écriture féminine: écriture et
réécriture de la mémoire dans l'oeuvre de
Fadela M'rabet
ّ شعر الغزل ال
شعبي في منطقة بوسعادة ــ دراسة ف ّنية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1910973
66

BOUAZID
Tayeb

عمر جادي

BOUARAB-DAHMANI, Farida, TAHI, Razika, et BOUAZID, Tayeb. Virtual pedagogical meetings using contextualized
forums and opinion mining. In : European Conference on e-Learning. Academic Conferences International Limited, 2014. p.
65.

67

NOUI, Abdelkader, KARECH, Toufik, et BOUZID, Tayeb. Numerical investigation of dynamic behavior of foundation
reinforced by stone columns using Finn model: Liquefaction mitigation. 2018.

68

KARECH, Toufik, BENSEGHIR, Abderahmen, et BOUZID, Tayeb. The Behavior of Dam Foundation Reinforced by Stone
Columns: Case Study of Kissir Dam-Jijel. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 2018, vol. 11, no 8, p.
1187-1191.

69

AMARA, Ghezali NAIT et BENDJELID, Mme Faouzia. Le discours féministe dans le roman algérien d’expression française
Etude du cas «Une enfance singulière» de Fadéla M’Rabet.

70

NAIT AMARA, Ghezali. Le discours féministe dans le roman algérien d’expression française. Etude du cas. 2010. Thèse de
doctorat. Tiaret.

71

NAIT AMARA, Ghezali. Le discours féministe dans le roman algérien d’expression française. Etude du cas «Une enfance
singulière» de Fadéla M’Rabet. 2010.

72

NAIT AMARA, Ghezali. Mémoire et écriture féminine: écriture et réécriture de la mémoire dans l'oeuvre de Fadela M'rabet.
Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Bouzaréah-Cheikh Mubarak Ben Mohamed Brahimi el Mili-.
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ZAGHBA
Bachir

حكيمة بوقرومة

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=20632/74

Les courants de la critique contemporaine en
Algerie
دور السياق في فهم النص القرآني

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/54875

دراسة تداولية ألفعال التهكم في القرآن الكريم

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/39076

التداولية وعالقتها بعلم الداللة والسيميائية

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/63577

شكـيل القـارئ الضمـني في رواية" ريح الجنوب" لعبد الحميد
بن هدوﭭـة"

http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/80
778

داللة أسماء الشخصيات في رواية" حوبة ورحلة البحث عن
المهدي المنتظر

http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/99
179

تشكيل القارئ الضمني في النص القرآني

http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/72
980
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/45281

تلقي أفعال الوعد والوعيد في القرآن الكريم
نظرية األفعال الكالمية عند" أوستين" و" سيرل" و دورها
في البحث التداولي
حكيمة بوقرومة

التناص في الشعر الجزائري المعاص

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1360382
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10036383

صورة اآلخر في الرواية النسوية العربية (أبواب مواربة)
لهيفاء بيطار أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1663084

إشكالية تجنيس القصة القصيرة جدا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1760385
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1766986
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/392587

الروس
تحوالت الشعرية الغربية من أرسطو إلى الشكالنيين ّ
سيميولوجيا النص المسرحي عند عز الدين جالوجي" الّتاعس
و الّناعس" أنموذجا

 73عمر  etجادي .شعر الغزل ال ّ
شعبي في منطقة بوسعادة ــ دراسة فنّية ــ.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2019 .
ZAGHBA, Bachir. Les courants de la critique contemporaine en Algerie. Thèse de doctorat. Université de Tizi Ouzou-Mouloud
Mammeri.
 75حكيمة بوقرومة .دور السياق في فهم النص القرآني .الممارسات اللغوية.no 07, p. 209-221 ,2011 ,
 76حكيمة بوقرومة .دراسة تداولية ألفعال التهكم في القرآن الكريم .الممارسات اللغوية.no 1, p. 231-240 ,2010 ,
 77حكيمة بوقرومة .التداولية وعالقتها بعلم الداللة والسيميائية .الممارسات اللغوية.no 10, p. 59-69 ,2012 ,
 78حكيمة بوقرومة .شكـيل القـارئ الضمـني في رواية" ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوﭭـة" .الخطاب.vol. 1, no 7, p. 241-260 ,2010 ,
 79حكيمة بوقرومة .داللة أسماء الشخصيات في رواية" حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر" .الخطاب.vol. 1, no 12, p. 9-26 ,2012 ,
 80حكيمة بوقرومة .تشكيل القارئ الضمني في النص القرآني .الخطاب.vol. 1, no 5, p. 276-288 ,2009 ,
 81حكيمة بوقرومة .تلقي أفعال الوعد والوعيد في القرآن الكريم .الممارسات اللغوية.no 4, p. 273-281 ,2011 ,
 82حكيمة  etبوقرومة .نظرية األفعال الكالمية عند" أوستين" و" سيرل" و دورها في البحث التداولي.2018 .
 83د .بوقرومة حكيمة .التناص في الشعر الجزائري المعاص .حوليات اآلداب واللغات.vol. 1, no 2, p. 254-271 ,2013 ,
 84حكيمة  etبوقرومة .صورة اآلخر في الرواية النسوية العربية (أبواب مواربة) لهيفاء بيطار أنموذجا.2016 .
 85حكيمة  etبوقرومة .إشكالية تجنيس القصة القصيرة جدا.2018 .
الروس.2018 .
 86حكيمة  etبوقرومة .تحوالت الشعرية الغربية من أرسطو إلى الشكالنيين ّ
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http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1364488
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/532689
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/529990

استراتيجيات التواصل في خطاب الفتوى الجزائرية الحصة
التلفزيونية" فتاوى على الهواء
التناص في الشعر الجزائري المعاصر
نظرية األفعال الكالمية عند" أوستين"" و سيرل" و دورها
في البحث التداولي

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=28789/91

L'ofirmation de la parole feminine: la femme
sans sepulture d'Assia Djebar

KEFSI Nadia

http://eprints.univ-batna2.dz/1412/92

Réécriture et mouvance interculturelle du
mythe d'Ulysse dans Les Sirènes de Bagdad de
Yasmina KHADRA Le chien d'Ulysse de
Salim BACHI N'Zid de Malika …

AMROUCHE
fouzia

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/565193

Les AMROUCHE: Entre histoire particuliere
et critique littéraire

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/541694

L'epigraphe «Comme Indice Possible Du
Sens» 1dans Les Chants Cannibales De
Yasmina Khadra

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/541695

L'epigraphe «Comme Indice Possible Du
Sens» 1dans Les Chants Cannibales De
Yasmina Khadra

https://platform.almanhal.com/Files/Articles/10719996

L'Épigraphe Comme Indice Possible du Sens 1
dans les Chants Cannibales de Yasmina
Khadra

AMROUCHE
fouzia

.2017 . سيميولوجيا النص المسرحي عند عز الدين جالوجي" الّتاعس و الّناعس" أنموذجا. حكيمةet  بوقرومة87
.2013 . استراتيجيات التواصل في خطاب الفتوى الجزائرية الحصة التلفزيونية" فتاوى على الهواء. بوقرومةet  حكيمة88
.2013 . التناص في الشعر الجزائري المعاصر. حكيمةet  بوقرومة89
90

بوقرومةet.2013 . نظرية األفعال الكالمية عند" أوستين"" و سيرل" و دورها في البحث التداولي.حكيمة

91

KEFSI, Nadia. L'ofirmation de la parole feminine: la femme sans sepulture d'Assia Djebar. Thèse de doctorat. Université de
M'Sila-Mohamed Boudiaf.

92

AMROUCHE, Fouzia. Réécriture et mouvance interculturelle du mythe d'Ulysse dans Les Sirènes de Bagdad de Yasmina
KHADRA Le chien d’Ulysse de Salim BACHI N’Zid de Malika MOKEDDEM. 2017. Thèse de doctorat. Université de Batna
2.

93

AMROUCHE, Fouzia. Les AMROUCHE: Entre histoire particuliere et critique littéraire. 2017.

94

AMROUCHE, Fouzia. L'epigraphe «Comme Indice Possible Du Sens» 1dans Les Chants Cannibales De Yasmina Khadra.
2016.

95

AMROUCHE, Fouzia. L'epigraphe «Comme Indice Possible Du Sens» 1dans Les Chants Cannibales De Yasmina Khadra.
2016.

96

FOUZIA, Amrouche. L'Épigraphe Comme Indice Possible du Sens 1 dans les Chants Cannibales de Yasmina Khadra. al-Athar,
2016, vol. 260, no 4256, p. 1-7.
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http://193.194.91.150:8080/en/article/10052797

Les Amrouche: entre histoire particulière et
critique litteraire

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12308
698

Investissement symbolique et réactualisation
du mythe d'Ulysse dans les sirènes de Bagdad
de Yasmina Khadra

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/2067

من جماليات التعبير القرآني (الداللة االسمية والداللة الفعلية
)هـ605في تفسير الفخر الرازي ت

99

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/929100

(أثر الدالالت اللغوية في التفسير عند فخر الدين الرازي في
كتابه (التفسير الكبير

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5647101

شواهد فخر الدين الرازي وقيمتها التفسيرية في كتابه" التفسير
الكبير

http://dspace.univeloued.dz/handle/123456789/2337102

هـ فـي كتابه604توظيف القياس عند فخر الدين الرازي ت
التفسير الكبير

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16639103

La Communication En Classe De Fle, Dans
Tous Ses états.

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5650104

Vers enseignement-apprentissage du FLE,
prenant en compte les aspects culturels et
interculturels

http://thesis.univbiskra.dz/4470/1/th%C3%A8se%20Doctorat%20Seghi
our.pdf105
http://193.194.91.150:8080/en/article/134551106

Apprentissage de la production écrit: Vers une
adaptation de la progression thématique

الحسين بركات

ROUABAH
Fatima zouhra

SEGHIOUR

les erreurs globales dans la production écrite
en FLE
Mounira

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12317
9107
97

Les érreures globales au service de
l'enseignement apprentissage de la production

FOUZIA, DR AMROUCHE. Les Amrouche: entre histoire particulière et critique litteraire. حوليات اآلداب واللغات, 2017, vol. 5, no
2, p. 22-38.

98

AMROUCHE, Fouzia. Investissement symbolique et réactualisation du mythe d'Ulysse dans les sirènes de Bagdad de Yasmina
Khadra. 2009. Thèse de doctorat. M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.
.no 40, p. 25-38 ,2017 , الممارسات اللغوية.)هـ605 من جماليات التعبير القرآني (الداللة االسمية والداللة الفعلية في تفسير الفخر الرازي ت. الحسين بركات99
.Thèse de doctorat .2017 . (أثر الدالالت اللغوية في التفسير عند فخر الدين الرازي في كتابه (التفسير الكبير. الحسينet  بركات100
.2017 . شواهد فخر الدين الرازي وقيمتها التفسيرية في كتابه" التفسير الكبير. الحسينet  بركات101
.2017 .هـ فـي كتابه التفسير الكبير604 توظيف القياس عند فخر الدين الرازي ت. الحسين، بركات102

103

ROUABAH, Fatima Zohra. La Communication En Classe De Fle, Dans Tous Ses états. 2016.

104

ROUBAH, Fatima Zohra. Vers enseignement-apprentissage du FLE, prenant en compte les aspects culturels et interculturels.
2017.

105

SEGHIOUR, MOUNIRA. Apprentissage de la production écrit: Vers une adaptation de la progression thématique. 2018. Thèse
de doctorat. Faculté des Lettres et des Langues.

106

SEGHIOUR, Mounira. les erreurs globales dans la production écrite en FLE. مقاليد, 2017, vol. 6, no 4, p. 09-16.
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écrite en FLE cas des apprenants de 1ère année
secondaire du lycée …
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/001116
19.2020.1756205108

Neocolonial Burdens and Unhomely Selves in
the Metropole in Mosteghanemi's The Bridges
of Constantine

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000863554000269109

Social Constraints and the Quest for a Spiritual
Identity: A Comparative Study between
Theodore Dreiser's An American Tragedy and
Richard Wright's Native Son

http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/3404110

Social Constraints and the Quest for a Spiritual
Identity: A Comparative Study between
Theodore Dreiser's An American Tragedy and
Richard Wright's Native Son

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9424111

فهرست مخطوطات علماء الجزائر في الخزائن العائلية
والزوايا

GOUFFI
Mohammed

تيس ناصر محمد
الحسني

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/10658112
المعرب في القرآن الكريم
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?  دراسة في مظاهر االستدانة:المعرب و مشكلة المصطلح
ID=2-46583113
اللغوية بين االحتكاك الحضاري و التبادل الثقافي
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23480114

الدراسات اللغوية الحديثة في ضوء علم االجتماع اللغوي
).(اللهجات األمازيغية أنموذجا
Les études Linguistiques Contemporaines à
La Lumière De La Sociolinguistique (les
Dialectes Amazigh Comme Model).

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19352115

إشكاليات التخطيط اللغوي في ظل تهيئة التنوعات اللهجية
اختيار الخط أنموذجا-.لألمازيغية في الجزائر

107

براهم سمير

SEGHIOUR, Mounira. Les érreures globales au service de l'enseignement apprentissage de la production écrite en FLE cas des
apprenants de 1ère année secondaire du lycée Eldjadida-Hammam Dalaà-M'sila. 2010. Thèse de doctorat. M'sila, Université
Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.

108

GOUFFI, Mohammed et KAID BERRAHAL, Fatiha. Neocolonial Burdens and Unhomely Selves in the Metropole in
Mosteghanemi’s The Bridges of Constantine. Critique: Studies in Contemporary Fiction, 2020, vol. 61, no 5, p. 554-567.

109
110

GOUFFI, I. Mohammed. Social Constraints and the Quest for a Spiritual Identity: A Comparative Study between Theodore
Dreiser’s An American Tragedy and Richard Wright’s Native Son. 2012. Thèse de doctorat. UNIVERSITÉ MOHAMED
KHIDER–BISKRA.
.2018 . فهرست مخطوطات علماء الجزائر في الخزائن العائلية والزوايا. تيسet  ناصر محمد الحسني111
.2013 . المعرب في القرآن الكريم. ناصر محمد الحسنيet  تيس112

,Majallat al-Turāth . دراسة في مظاهر االستدانة اللغوية بين االحتكاك الحضاري و التبادل الثقافي: المعرب و مشكلة المصطلح. تيس ناصر محمد،الحسني

113

.vol. 46, no 1165, p. 1-3 ,2014
114

.) الدراسات اللغوية الحديثة في ضوء علم االجتماع اللغوي (اللهجات األمازيغية أنموذجا.براهم سميرLes études Linguistiques Contemporaines à La
Lumière De La Sociolinguistique (les Dialectes Amazigh Comme Model). 2019.
.2020 .اختيار الخط أنموذجا-. إشكاليات التخطيط اللغوي في ظل تهيئة التنوعات اللهجية لألمازيغية في الجزائر. سميرet . براهم115
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http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/18574116
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19279117
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/936
8/%D8%AF%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%
B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%
85.pdf?sequence=1&isAllowed=y118
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100413119

علم االحتماع اللغوي ومساهمته في البحث االمازيغي
استعمال اللهجات العامية في الرواية النسوية الجزائرية
)(فضيلة الفاروق أنموذجا
المخطوطات العربية في منطقة القبائل وظاهرة تعايش اللغة
واللهجات العربية مع األمازيغيةمخطوط الشيخ الحداد أنموذجا

دسترة األمازيغية لغة رسمية وانعكاسات ذلك على حمايتها
وترقيتها

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?  لغة القرآن الكريم و تأثيرها في اللهجات األمازيغية في بالد.
ID=2-50969120
المغرب
http://thesis.univ-biskra.dz/4928/121

Les structures lexicographiques dans les
dictionnaires français en Algérie Entre norme
endogène et norme exogène

http://193.194.91.150:8080/en/article/100489122

Langue, société, culture: l'impact de facteurs
socioculturels sur la confection d'un
dictionnaire. AMARI K

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5520123

Langue, société, culture: l'impact de facteurs
socioculturels sur la confection d'un
dictionnaire.

https://fshs.ummto.dz/handle/ummto/3015124

Sur les modèles AutoRégressifs double (DAR)

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12303
7125

Elaboration et confection des dictionnaires
unilingues (Français-Français) en Algérie el
houda dictionaire

AMARI
Kahina

.2014 . علم االحتماع اللغوي ومساهمته في البحث االمازيغي. سميرet  براهم116
.2019 .) استعمال اللهجات العا مية في الرواية النسوية الجزائرية (فضيلة الفاروق أنموذجا. براهمet  سمير117
.2018 . المخطوطات العربية في منطقة القبائل وظاهرة تعايش اللغة واللهجات العربية مع األمازيغيةمخطوط الشيخ الحداد أنموذجا. براهمet  سمير118
.vol. 4, no 1, p. 85-103 ,2016 , حوليات اآلداب واللغات. دسترة األمازيغية لغة رسمية وانعكاسات ذلك على حمايتها وترقيتها. سمير براهم119
vol. 224, ,2013 ,Majallat al-Ḥikmah lil-Dirāsāt al-Islāmīyah . لغة القرآن الكريم و تأثيرها في اللهجات األمازيغية في بالد المغرب. . براهم،سمير

120

.no 1284, p. 1-29
121

AMARI, KAHINA. Les structures lexicographiques dans les dictionnaires français en Algérie Entre norme endogène et norme
exogène. 2020. Thèse de doctorat. université Mohamed Khider de Biskra.

122

KAHINA, AMARI. Langue, société, culture: l’impact de facteurs socioculturels sur la confection d’un dictionnaire. AMARI
K. حوليات اآلداب واللغات, 2017, vol. 5, no 1, p. 15-25.

123

AMARI, Kahina. Langue, société, culture: l’impact de facteurs socioculturels sur la confection d’un dictionnaire. 2017.

124

AMARI, Kahina. Sur les modèles AutoRégressifs double (DAR). 2017. Thèse de doctorat. UMMTO.

125

AMARI, Kahina. Elaboration et confection des dictionnaires unilingues (Français-Français) en Algérie el houda dictionaire.
2008. Thèse de doctorat. M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.
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بوخالفة فتحي

A comparative Literature study: Julia Kristiva's
“Intertextuality” in Apuleius' The Golden Ass
and Chawki Amari's L'Âne Mort.

https://vrelex.ummto.dz/handle/ummto/5402126

جماليات التأويل في الشعر الجزائري الحديث-مقاربة في
النمط الثوري

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17795127

نظرية القيم في األدب اإلسالمي
األدب الجزائري الحديث-رؤية في أنماط التحول ،الشعر
الثوري أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13596128
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16648129

بوادر الحداثة في الشعر الجزائري الحديث-األمير عبد القادر
أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16621130

جماليات تأويل في شعر الجزائري الحديث
المثلث األوديبي في الرواية الجزائرية الحديثة مقاربة في
التحليل النفسي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/137
00/Untitled10.pdf?sequence=1&isAllowed=y131
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5330132

النهضة الفكرية واألدبية في الجزائر ..رؤية في التطور
والتغيير

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16307133

الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك ،وأثرها في
النقد األدبي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5350134

المثلث األوديبي في الرواية الجزائرية الحديثة مقاربة في
التحليل النفسي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13645135

الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك ،وأثرها في
النقد األدبي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13171136

النهضة الفكرية االدبية في الجزائر

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17494137

AMARI, Kahina et CHAIB, Nawal. A comparative Literature study: Julia Kristiva’s “Intertextuality” in Apuleius’ The Golden
Ass and Chawki Amari’s L’Âne Mort. 2016. Thèse de doctorat. University Mouloud Mammeri of Tizi-Ouzou.
 127فتحي  etبوخالفة .جماليات التأويل في الشعر الجزائري الحديث-مقاربة في النمط الثوري.2018 .
 128بوخالفة  etفتحي .نظرية القيم في األدب اإلسالمي.2018 .
 129فتحي  etبوخالفة .األدب الجزائري الحديث-رؤية في أنماط التحول ،الشعر الثوري أنموذجا.2017 .
 130فتحي  etبوخالفة .بوادر الحداثة في الشعر الجزائري الحديث-األمير عبد القادر أنموذجا.2016 .
 131بوخالفة  etفتحي .جماليات تأويل في شعر الجزائري الحديث.2014 .
 132بوخالفة  etفتحي .المثلث األوديبي في الرواية الجزائرية الحديثة مقاربة في التحليل النفسي.2013 .
 133فتحي  etبوخالفة .النهضة الفكرية واألدبية في الجزائر ..رؤية في التطور والتغيير.2016 .
 134بوخالفة  etفتحي .الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك ،وأثرها في النقد األدبي.2014 .
 135فتحي  etبوخالفة .المثلث األوديبي في الرواية الجزائرية الحديثة مقاربة في التحليل النفسي.2013 .
 136فتحي  etبوخالفة .الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظريات التفكيك ،وأثرها في النقد األدبي.2014 .
 137فتحي بوخالفة .النهضة الفكرية االدبية في الجزائر.2013 .
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http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/128161
138

http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/128161
139

دراسة تشريعية المكونات االلبنياوية و-بنية الخطاب الروائي
الجمالية لروايتي
دراسة تشريعية المكونات االلبنياوية و-بنية الخطاب الروائي
الجمالية لروايتي
شعرية القراءة و التأويل في الرواية الحديثة

http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/82738140

 مقاربة تطبيقية في:رؤية التاريخ في الرواية المغاربية الحديثة
التناص

http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/265481141

التجربة الروائية المغاربية

http://193.194.84.143/handle/123456789/127201142

التراث السردي القديم في الرواية الجزائرية الحديثة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/144307143
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7231144

Le nouveau roman algérien d'expression
française: une rénovation des procédés
scripturaux

http://eprints.univ-batna2.dz/592/145

Oralité et variation de registres de langue dans
le roman algérien d'expression française des
années 2000

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5292
960146

Le phénomène d'élision dans" Le Poisson de
Moïse"(2001) de Habib Tengour Quelles
représentations graphiques pour quels effets?:
Quelles …

https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-54044469-6_53147

An ontology driven approach to ontology
translation

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S
0306437998000180148

Towards a declarative approach for reusing
domain ontologies

HADJAB
Lamia

.دراسة تشريعية المكونات االلبنياوية و الجمالية لروايتي- بنية الخطاب الروائي. بوخالفة فتحي138
.دراسة تشريعية المكونات االلبنياوية و الجمالية لروايتي- بنية الخطاب الروائي. بوخالفة فتحي139
.2010 . شعرية القراءة و التأويل في الرواية الحديثة. بوخالفة فتحي140
.2008 . مقاربة تطبيقية في التناص: رؤية التاريخ في الرواية المغاربية الحديثة. فتحي، بوخالفة141
.2012 . التجربة الروائية المغاربية. فتحي، بوخالفة142
.vol. 3, no 5, p. 217-248 ,2005 , مجلة اآلداب و العلوم اإلنسانية. التراث السردي القديم في الرواية الجزائرية الحديثة. فتحي بوخالفة143
144

HADJAB, Lamia. Le nouveau roman algérien d’expression française: une rénovation des procédés scripturaux. 2018.

145

HADJAB, Lamia. Oralité et variation de registres de langue dans le roman algérien d’expression française des années 2000.
2017. Thèse de doctorat. Université de Batna 2.

146

HADJAB, Lamia. Le phénomène d'élision dans" Le Poisson de Moïse"(2001) de Habib Tengour Quelles représentations
graphiques pour quels effets?: Quelles représentations graphiques pour quels effets?. Information grammaticale, 2015, no 147,
p. 18-24.

147

MIHOUBI, Houria, SIMONET, Ana, et SIMONET, Michel. An ontology driven approach to ontology translation. In
: International Conference on Database and Expert Systems Applications. Springer, Berlin, Heidelberg, 2000. p. 573-582.
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http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8445149

American Radicalism: an Endless Search for
Democracy

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5364150

The Radical Thought and Autobiography in
American Literature

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7121151

annaleslettres@ gmail. com. V: 05 N¨° 11 Mai
2018© M'sila University 48 The Contribution
of Eurocentric Literature to the Emergence of
African Post Colonial …

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17643152

The American Self Image In Walt Whitman's
Eyes And Poetry

https://old.univsba.dz/med_dialogue/images/Vol.8.2/mihoubi.pdf153

American Radicalism: an Endless Search for
Democracy

https://old.univsba.dz/med_dialogue/images/Vol.8.2/mihoubi.pdf154

American Radicalism: an Endless Search for
Democracy

http://193.194.91.150:8080/en/article/103275155

The Radical Thought in the American Novel

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5430156

The French Intellectual Presence In Early
American Literature

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12051
8157

Women and power in Henry James's the
princess Casamassima

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13417158

The Contribution of Eurocentric Literature to
the Emergence of African Post Colonial
Literature

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.

A Translation Scheme for Domain Ontologies

148

MIHOUBI
Houria

MIHOUBI, Houria, SIMONET, Ana, et SIMONET, Michel. Towards a declarative approach for reusing domain
ontologies. Information Systems, 1998, vol. 23, no 6, p. 365-381.

149

BELOUADAH, Tayeb et MIHOUBI, Houria. American Radicalism: an Endless Search for Democracy. 2017.

150

MIHOUBI, Houria. The Radical Thought and Autobiography in American Literature. 2014.

151

MIHOUBI, Houria. annaleslettres@ gmail. com. V: 05 N¨° 11 Mai 2018© M’sila University 48 The Contribution of
Eurocentric Literature to the Emergence of African Post Colonial Literature. 2018.

152

MIHOUBI, Houria. The American Self Image In Walt Whitman's Eyes And Poetry. 2018.

153

MIHOUBI, Houria. American Radicalism: an Endless Search for Democracy.

154

MIHOUBI, Houria. American Radicalism: an Endless Search for Democracy.

155

MIHOUBI, Houria. The Radical Thought in the American Novel. مقاليد, 2015, vol. 5, no 9, p. 25-34.

156

MIHOUBI, Houria. The French Intellectual Presence In Early American Literature. 2016.

157

MIHOUBI, Houria. Women and power in Henry James's the princess Casamassima. 2005. Thèse de doctorat. University of
Algiers 2. Faculty of Arts and Languages.

158

HOURIA, Mihoubi. The Contribution of Eurocentric Literature to the Emergence of African Post Colonial Literature. 2015.
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1.1.407.6901&rep=rep1&type=pdf159

Based on Model Ontologies of KBS.

https://pdfs.semanticscholar.org/3738/60b89107e793fc
92f05057b6145ba5976c12.pdf160

American Literature and the Consolidation of
the American Exceptional Culture

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5806161

At the origins of the American Republic and
Democracy: John Locke's Philosophy

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5806162
http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/12
81163

Towards a Model Ontology for Grail.

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13180164

The Radical Thought and Autobiography in
American Literature

Radical Abolitionism through Self revelation
in American Literature

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/? The Roots of Feminist Radical Thought in the
ID=2-57761165
US Society
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/1986
166

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7650167

المقاربة السياقية للخطاب المسرحي في ضوء الكفاية
اإلجرائية للنحو الوظيفي الخطابي
معوقات اكتساب الفصاحة لدى طلبة أقسام اللغة العربية
"وآدابها بالجامعة من وجهة نظر" العرفانيّة التداوليّة
بنية الخطاب في الحوار المسرحي في ضوء المنهج الوظيفي

http://archives.umc.edu.dz/bitstream/handle/12345678
9/132150/ALAM4073.pdf?sequence=1168
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13317169

معوقات اكتساب الفصاحة لدى طلبة أقسام اللغة العربية
وآدابها بالجامعة

http://193.194.69.164/revue/index.php/alnass/article/vi
ew/363170

تاويل الخطاب المسرحي في ضوء نظرية النحو الوظيفي
الخطابي

159

عبد الصمد لميش

عبد الصمد لميش

MIHOUBI, Houria, SIMONET, Ana, et SIMONET, Michel. A Translation Scheme for Domain Ontologies Based on Model
Ontologies of KBS. In : Description Logics. 1996. p. 165-169.

160

MIHOUBI, Houria. American Literature and the Consolidation of the American Exceptional Culture. Makalid, 2016, vol. 422,
no 4165, p. 1-6.

161

MIHOUBI, Houria. At the origins of the American Republic and Democracy: John Locke’s Philosophy. 2017.

162

MIHOUBI, Houria, SIMONET, Ana, et SIMONET, Michel. Towards a Model Ontology for Grail. In : Description Logics.
1997.

163

MIHOUBI, Houria. Radical Abolitionism through Self revelation in American Literature. الخطاب, 2015, vol. 1, no 19, p. 3-16.

164

HOURIA, Mihoubi. The Radical Thought and Autobiography in American Literature. 2014.

165

MIHOUBI, Houria. The Roots of Feminist Radical Thought in the US Society. al-Athar, 2014, vol. 260, no 1631, p. 1-19.

166

,2014 , مجلة العلوم اإلنسانية. المقاربة السياقية للخطاب المسرحي في ضوء الكفاية اإلجرائية للنحو الوظيفي الخطابي.عبد الصمد لميـشp. 73-88.
.2018 ." معوقات اكتساب الفصاحة لدى طلبة أقسام اللغة العربية وآدابها بالجامعة من وجهة نظر" العرفانيّة التداوليّة. عبد الصمدet  لميش167
. بنية الخطاب في الحوار المسرحي في ضوء المنهج الوظيفي. لميش عبد الصمد168
.2014 . معوقات اكتساب الفصاحة لدى طلبة أقسام اللغة العربية وآدابها بالجامعة. لميشet  عبد الصمد169
.no 14, p. 149-169 ,2013 ,Revue Al Nass . تاويل الخطاب المسرحي في ضوء نظرية النحو الوظيفي الخطابي. عبد الصمد لميش170
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دور إسم الموصول في بناء الجملة و تطبيقاته على سورة
البقرة (دراسة تركيبية تحليلية)

http://193.194.84.143/handle/123456789/127644171

المقاربة السياقية للخطاب المسرحي في ضوء الكفاية
اإلجرائية للنحو الوظيفي الخطابي

http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/134797

قضية المصطلح وآليات صياغته في النقد العربي الحديث

طالب سعاد

السياسة الخارجية االمريكية تجاه الثورات الربيع العربي-
مصر نموذج

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000817315000623173
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/602174

االضطراب المصطلحي في حقل النقد األدبي العربي الحديث:
بحث في المظاهر واألسباب والحلول

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-101863175

تفعيل المصطلح التراثي في الخطاب النقدي العربي الحديث
بين القبول والرفض

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19253176

الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن
نعمان سلطاني

172

تيمة الجنس في خطاب الروائي واسيني األعرج :بين الوعي
القائم و الممكن و الزائف :سيدة المقام
اتساق المبنى و المعنى في النظم القرآني-دراسة دالالية
أثر السّياق في تحديد الفروق اللّغوية بين ألفاظ العربيّة ـ ألفاظ
القرآن الكريم أنموذ ًجا

http://biblio.univalger.dz/jspui/bitstream/1635/7695/1/SOLTANI_NAA
MANE.pdf177
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-82679178
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19136179
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/871

ديانة المحتل في شعر مفدي زكريا
عباس بن يحي
ديانة المحتل في شعر مفدي زكرياء
المكون السّردي في مسرحيّة" البحث عن ال ّ
شمس" لعزالدّين
ّ
جالوجي ـمقاربة سيميائيّة ـ

180

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5680181
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5680182
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/1549183

 171لميش عبد الصمد  etبن مالك يمينة .دور إسم الموصول في بناء الجملة و تطبيقاته على سورة البقرة (دراسة تركيبية تحليلية).2017 .
 172لميـش  etعبد الصمد .المقاربة السياقية للخطاب المسرحي في ضوء الكفاية اإلجرائية للنحو الوظيفي الخطابي.
 173طالب سعاد .قضية المصطلح وآليات صياغته في النقد العربي الحديث .Thèse de doctorat .2017 .جامعة محمد بو ضياف المسيلة ,قسم اللغة العربية.
 174طالب ,مبيريكة ,شابي .et al ,شعر األطفال في األدب الجزائري محمد العيد آل خليفة نموذجاً .Thèse de doctorat .2013 .جامعة أحمد دراية-ادرار.
175

طالب ،سعاد .االضطراب المصطلحي في حقل النقد األدبي العربي الحديث :بحث في المظاهر واألسباب والحلولvol. 46, no ,2017 ,Majallat al-Turāth .
.107, p. 1-13

 176طالب .تفعيل المصطلح التراثي في الخطاب النقدي العربي الحديث بين القبول والرفض.2018 .
 177سلطاني  etنعمان .الكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن.2013 .
 178نعمان ،سلطاني  etسيليني ،نور الدين .تيمة الجنس في خطاب الروائي واسيني األعرج :بين الوعي القائم و الممكن و الزائف :سيدة المقام نموذجاFikr: Majallat .
.vol. 356, no 3023, p. 1-42 ,2014 ,al-ʻUlūm al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah
 179سلطاني  etنعمان .اتساق المبنى و المعنى في النظم القرآني-دراسة دالالية.2019 .
 180سلطاني نعمان .أثر السّياق في تحديد الفروق اللّغوية بين ألفاظ العربيّة ـ ألفاظ القرآن الكريم أنموذ ًجا .الممارسات اللغوية.no 17, p. 95-106 ,2012 ,
 181بن يحي  etعباس .ديانة المحتل في شعر مفدي زكريا.2018 .
 182عباس  etبن يحي .ديانة المحتل في شعر مفدي زكرياء.2015 .
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تعريف السيميائية عرض ألهم االتجاهات
عقاب بلخير

http://archives.univbiskra.dz/handle/123456789/3160184
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5497185

مسرح عبد القادر علولة التجريبي وتأثره ببريخت ".األجواد
أنموذجا
السفر في الكلمات

http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/77979186

الملتقى الوطني األول حول :النقد األدبي الجزائري** 21
قصر المسافة وطول المسافة دراسة حول ماهية اإليقاع
بالنظر إلى خصوصية الشعر

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/12997187

خطاب الترغيب و الترهيب في النص القرأني
حمادي ربيعة

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/1329188
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5714189

المشاهد التصويرية في النص القرآني-دراسة في االنفعال
النفسي
مسألة الرتبة في الجملة العربية

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=46800190

تعلمية المواد بين حدود المستقبل ووعوده

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/692
191

بعداش علي

ظاهرة االختصار في النحو العربي أسبابها وصورها
وشواهدها

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7306192

األبعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف

خصائص البنى التركيبية للخطاب النبوي الشريف في صحيح
مسلم-مقاربة تداولية

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/902193
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13476194
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/767195

الميزان الصرفي العربي أصوله النظرية التجريدية و

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=1390/196

ظاهرة االختصار في النحو العربي

المكون السّردي في مسرحيّة" البحث عن ال ّ
شمس" لعزالدّين جالوجي ـمقاربة سيميائيّة ـ.2020 .
 183وليد شموري  etعقاب بلخير.
ّ
 184أ/عقاب بلخير .تعريف السيميائية عرض ألهم االتجاهات.
 185بليصق ,عبد النور ,عقاب .et al ,مسرح عبد القادر علولة التجريبي وتأثره ببريخت ".األجواد أنموذجا.2017 .
 186بلخير عقاب .السفر في الكلمات.
187

بلخير  etعقاب .الملتقى الوطني األول حول :النقد األدبي الجزائري**  21قصر المسافة وطول المسافة دراسة حول ماهية اإليقاع بالنظر إلى خصوصية الشعر.
.2013

 188حمادي  etربيعة .خطاب الترغيب و الترهيب في النص القرأني.Thèse de doctorat .2019 .
 189حمادي  etربيعة .المشاهد التصويرية في النص القرآني-دراسة في االنفعال النفسي.2018 .
 190حمادي  etربيعة .مسألة الرتبة في الجملة العربية.Thèse de doctorat. Université de Biskra-Mohamed Khider .2005 .
 191ربيعة حمادى .تعلمية المواد بين حدود المستقبل ووعوده .الممارسات اللغوية.no 12, p. 137-140 ,2012 ,
192

 193بعداش  etعلي .األبعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف.2017 .
 194بعداش  etعلي .ظاهرة االختصار في النحو العربي.2014 .
 195بعداش  etعلي .خصائص البنى التركيبية للخطاب النبوي الشريف في صحيح مسلم-مقاربة تداولية.Thèse de doctorat .2016 .
 196بعداش  etعلي .الميزان الصرفي العربي أصوله النظرية التجريدية و إجراءاته التطبيقيةThèse de doctorat. Université de Sétif 2-Mohamed Lamine .
.Debaghine
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إجراءاته التطبيقية

بختي البشير

قراءة تأويلية في رواية األمير الصغير ألنطوان دي سانت
إكسبيري

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9767197

قراءة تأويلية في رواية األمير الصغير ألنطوان دي سانت
إكسبيري

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13906198

التأويل من الالهوتي إلى األدبي

الصلح في قتل العمد بين الشريعة اإلسالمية والتقاليد القبلية في
جنوب أفغانستان :دراسة مقاصدية

http://193.194.69.164/revue/index.php/alnass/article/do
wnload/272/249199
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000788303000632200
http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/858
7201

وظائف حروف المعاني بين التراث اللغوي العربي وعلم اللغة
صي
الن ّ

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5517202

قضايا لسانيات ال ّنص في كتاب (العمدة في محاسن ال ّ
شِعر
وآدابه ونقده) البن رشيق.

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/2308

التناص في شعر عثمان لوصيف

حاجي عبد العزيز

ترجمة التشبيه من العربية إلى الفرنسية رواية" األجنحة
المتكسرة" لـ" جبران خليل جبران" ترجمة" جوال كوالن"

203

http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/135334
204

طابي نادية
تجليات الفكر الشيعي في الشعر العبيدي

بن لقريشي عمار

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=40958/205

الفعل الجنسي كمضاد نفسي لتأزم الذات في رواية الخبز
الحافي لمحمد شكري (كتابة الطابوهات وخرق المحرم)

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23706206

لغة اآلخر وواقع الذات من خالل كتابات مالك حداد

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5718207
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=9008/208

شرح شواهد شذور الذهب ألبي القاسم بن محمد البجائي من

 197البشير  etبختي .قراءة تأويلية في رواية األمير الصغير ألنطوان دي سانت إكسبيري.2018 .
 198بختي  etالبشير .قراءة تأويلية في رواية األمير الصغير ألنطوان دي سانت إكسبيري.2015 .
 199البشير بختي .التأويل من الالهوتي إلى األدبي.no 17, p. 76-90 ,2015 ,Revue Al Nass .
 200بختي  etالبشير .التناص في شعر عثمان لوصيف .Thèse de doctorat .2008 .تيزي وزو.
201

عبد الغني" عزيزي" بن حاجي عبد العزيز .الصلح في قتل العمد بين الشريعة اإلسالمية والتقاليد القبلية في جنوب أفغانستان :دراسة مقاصديةThèse de .2014 .
maîtrise. Gombak, Selangor: Kulliyyah Ma'arif al-Wahy wa-al-'Ulum al-Insaniyah, Kulliyyah Ma'arif al-Wahy wa-al-'Ulum al.Insaniyah, al-Jami'ah al-Islamiyah al-'Alamiyah Maliziya, 2014

صي.2017 .
 202حاجي  etعبد العزيز .وظائف حروف المعاني بين التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الن ّ
 203عبد العزيز حاجي .قضايا لسانيات النّص في كتاب (العمدة في محاسن ال ّ
شِعر وآدابه ونقده) البن رشيق .الممارسات اللغوية.vol. 9, no 01, p. 125-138 ,2018 ,
204

طابي ,نادية ,صبيحي .et al ,ترجمة التشبيه من العربية إلى الفرنسية رواية" األجنحة المتكسرة" لـ" جبران خليل جبران" ترجمة" جوال كوالن" أنموذجا.2015 .
 .Thèse de doctoratجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.

 205قطوش .تجليات الفكر الشيعي في الشعر العبيدي.Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf .
 206سهيلة علي صوشة  etعمار بن لقريشي .الفعل الجنسي كمضاد نفسي لتأزم الذات في رواية الخبز الحافي لمحمد شكري (كتابة الطابوهات وخرق المحرم).2020 .
 207بن لقريشي ,عمار et ,طمين .لغة اآلخر وواقع الذات من خالل كتابات مالك حداد.2018 .
208

بن لقريشي  etعمار .شرح شواهد شذور الذهب ألبي القاسم بن محمد البجائي من علماء القرن  11الهجري :دراسة و تحقيقThèse de doctorat. .2013 .
.Université d'Alger 2-Abou el kacem Saâdallah
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علماء القرن  11الهجري :دراسة و تحقيق
الدرس الصوتي عند سيبويه وموقعه في الدرس اللساني
الحديث

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5648209

المساحة الحرة للجنس في رواية الخيال العلمي العربية رواية
أعشقني لسناء الشعالن أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5466210

داللة المكان في الشعر الجاهلي

L'émergence du Français dans le discours
publicitaire Algérien

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5423211
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13300212
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13398213
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13469214
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12304
1215

اآلثار األمنية لحرب المعلومات على الروح المعنوية للعاملين
باألجهزة األمنية :دراسة تطبيقية على أمن المنشآت

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6679
2216

دور اإلعالم الجديد في إدارة الوقت :دراسة ميدانية
تخطيط الموارد البشرية ودورها في تنمية الكفاءات من وجهة
نظر منسوبي وزارة الداخلية

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6592
7217
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6606
7218

أنماط اإلساءة وعالقتها بمفهوم الذات واألمن النفسي لدى
األحداث الجانحين وغير الجانحين

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6411
4219

الرضا الوظيفي وعالقته باستراتيجيات مواجهة الضغوط

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6394
5220

االقتباس المسرحي عن الرواية من خالل تجربة مراد سنوسي
بن لقريشي عمار

داللة المكان في الشعر الجاهلي
مقاربة سيميو سردية للنص الروائي

BOUSSAADIA
Zohir

عبد العزيز ناصر

 209بن لقريشي ,عمار ,شلباب .et al ,الدرس الصوتي عند سيبويه وموقعه في الدرس اللساني الحديث.2017 .
 210بن لقريشي ,عمار et ,عريوة .المساحة الحرة للجنس في رواية الخيال العلمي العربية رواية أعشقني لسناء الشعالن أنموذجا.2017 .
 211معمري ,فواز ,بن لقريشي .et al ,داللة المكان في الشعر الجاهلي.2016 .
 212بن لقريشي  etعمار .االقتباس المسرحي عن الرواية من خالل تجربة مراد سنوسي.2014 .
 213بن لقريشي  etعمار .داللة المكان في الشعر الجاهلي.2015 .
 214عمار  etبن لقريشي .مقاربة سيميو سردية للنص الروائي.2013 .
BOUSSAADIA, Zohir. L'émergence du Français dans le discours publicitaire Algérien. 2008. Thèse de doctorat. M'sila,

215

Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.
216

السبيعي ,ناصر بن عبد العزيز ناصر العزه ,السراء .et al ,اآلثار األمنية لحرب المعلومات على الروح المعنوية للعاملين باألجهزة األمنية :دراسة تطبيقية على أمن
المنشآت .Thèse de doctorat .2020 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

217

آل منصور ,مشاري عبدالعزيز ناصر ,الحوشان .et al ,دور اإلعالم الجديد في إدارة الوقت :دراسة ميدانية .Thèse de doctorat .2018 .جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية.

 218الدمغ ,محمد بن عبدالعزيز ناصر ,عبدالقادر .et al ,تخطيط الموارد البشرية ودورها في تنمية الكفاءات من وجهة نظر منسوبي وزارة الداخليةThèse de .2018 .
 .doctoratجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 219الفهيد ,عبد العزيز ناصر سطان .et al ,أنماط اإلساءة وعالقتها بمفهوم الذات واألمن النفسي لدى األحداث الجانحين وغير الجانحين.Thèse de doctorat .2016 .
 220الصقر ,ريم بنت عبد العزيز ناصر .et al ,الرضا الوظيفي وعالقته باستراتيجيات مواجهة الضغوط.Thèse de doctorat .2016 .
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أثر األلعاب التربوية على تنميةالمهارات المعرفية لدى أطفال
الرياض

https://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.122
13/2595/MT_2006_20210980_8102.pdf?sequence=1
221

فعالية التعلم البنائى فى تنمية كل من الفهم القرائى ومفهوم
الذات القرائية لدى ذوى صعوبات تعلم القراءة من تالميذ
المرحلة االبتدائية بدولة الكويت

http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/thesis/v
iew/1374222

تصور إستراتيجي أمني لمكافحة االتجار بالبشر" ظاهرة http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/thesis/v
iew/1374223
التسول دراسة حالة"
تصور إستراتيجي أمني لمكافحة االتجار بالبشر" ظاهرة
التسول دراسة حالة"

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6095
0224

كليلة ودمنة

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12540
5225
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=31155/226

الجملة العربية وعالقتها داخل النص بين التراث والحداثة،
سورة
عبد العزيز ناصر

The re-Writings of Conrad's Heart of Darkness
Aurae in EM Forster's A Passage India: A
Comparative Study

http://thesis.univbiskra.dz/439/1/the_re_writings_of_conrad_s_heart_da
rkness_aurae.pdf227

جريمة االتجار باألشخاص ووسائل مكافحتها في دولة
الكويت

https://thesis-ku.4science.it/handle/123456789/314228

اثر استخدام الحاسوب على انظمة الرقابة الداخلية في
المصارف العاملة في قطاع غزة

https://195.189.210.17/bitstream/handle/20.500.12358/
16770/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y229

تصور مقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة

https://platform.almanhal.com/Files/Articles/117751230

 221نيفلين محمد عبد العزيز ناصر .أثر األلعاب التربوية على تنميةالمهارات المعرفية لدى أطفال الرياض.Thèse de doctorat. AL-Quds University .2006 .
222

عبدالعزيز ناصر مطلق المطيرى .فعالية التعلم البنائى فى تنمية كل من الفهم القرائى ومفهوم الذات القرائية لدى ذوى صعوبات تعلم القراءة من تالميذ المرحلة
االبتدائية بدولة الكويت.2011 .

223

علي ،عادل محمد أحمد (مشرف) ,.حربه ،محمد خالد (مناقش) ,.السند ،سعود بن عبدالعزيز ناصر .et al ,تصور إستراتيجي أمني لمكافحة االتجار بالبشر" ظاهرة
التسول دراسة حالة".Thèse de doctorat .2014 .

224

علي ،عادل محمد أحمد (مشرف) ,.حربه ،محمد خالد (مناقش) ,.السند ،سعود بن عبدالعزيز ناصر .et al ,تصور إستراتيجي أمني لمكافحة االتجار بالبشر" ظاهرة
التسول دراسة حالة".Thèse de doctorat .2014 .

 225عبد العزيز  etناصر .كليلة ودمنة .Thèse de doctorat .2003 .جامعة الجزائر  .2كلية اآلداب و اللغات.
 226عبد العزيز  etناصر .الجملة العربية وعالقتها داخل النص بين التراث والحداثة ،سورة.Thèse de doctorat. Université de Tiaret-Ibn Khaldoun .
. The re-Writings of Conrad's Heart of Darkness Aurae in EM Forster's A Passage India: A Comparative Study.ناصر  etعبد العزيز

227

2013. Thèse de doctorat. Université Mohamed Khider-Biskra.
228

ناصر عبد العزيز عبد الرزاق الرشيد .جريمة االتجار باألشخاص ووسائل مكافحتها في دولة الكويتThèse de doctorat. Kuwait university- .2012 .
.college of graduate studies

 229مصلح  etناصر عبد العزيز .اثر استخدام الحاسوب على انظمة الرقابة الداخلية في المصارف العاملة في قطاع غزة.2007 .
230

الهزاني ،الجوهرة ناصر عبد العزيز .تصور مقترح لدور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة الفقيرة :دراسة مطبقة على الجمعيات الخيرية ولجان التنمية
االجتماعية في مدينة الرياض= A Proposal for the Role of Civil Society Organiza tions for the Empowerment of Poor Women: A
vol. 121, ,2017 ,al-Ijtimāʻīyah .Study Conducted on Charitable Organizations and Social Development Committees in Riyadh
.no 5846, p. 1-60
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الفقيرة :دراسة مطبقة على الجمعيات الخيرية ولجان التنمية
االجتماعية في مدينة الرياض= A Proposal for the
… Role of

لحواو طاهر

المحددات االنفعالية لبعض العمليات المعرفية لطالب كلية
التربية األساسية بدولة الكويت

https://journals.ekb.eg/article_105326_1715326eb507c
4f794fbe975f1296343.pdf231

الخصائص األسلوبية في المجموعة القصصية" بحيرة
الزيتون ألبي العيد دودو

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7828232

الجملة االعتراضية ،وأغراضها في" صور سلوكية ،ج ،2
ألبي العبد دودو

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7152233

داللة الجملة االعتراضية ،وأغراضها في" صور سلوكية ،ج
 ،2ألبي العبد دودو

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8510234

الجملة االعتراضية في صور سلوكية ج 2ألبي العيد دودو
لعويجي كريمة

التسرب المدرسي وعالقته بالمحيط المدرسي دراسة ميدانية:
بمتوسطة عالل عيسى بلدية أوالد عدي لقبالة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13315235
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17417236

القضايا الداللية في كتاب" العدّة في أصول الفقه" للقاضي أبي
يعلى الحنبلي

http://archives.univbiskra.dz/handle/123456789/3961237

تواتي عبد العزيز
سياق الموقف عند علماء األصول) أبو يعلى الحنبلي نموذجا

إستراتجيـــة أفق اإلنتظـــار و آلية بناء المعنــى في قصيدة"
بلقيـــــس

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5270238
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17471239
http://archives.univbiskra.dz/bitstream/123456789/2006/1/08.pdf240

أثر شبكات التواصل اإلجتماعي في اللغة العربية االشكالية
والحلول

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4675241

سياق الموقف عند علماء االصول

231

العسعوسى ,،ناصر عبدالعزيز  etناصر عبدالعزيز .المحددات االنفعالية لبعض العمليات المعرفية لطالب كلية التربية األساسية بدولة الكويت .المجلة المصرية
للدراسات النفسية.vol. 19, no 63, p. 261-317 ,2009 ,

232

الطاهر  etلحواو .الخصائص األسلوبية في المجموعة القصصية" بحيرة الزيتون ألبي العيد دودو"Thèse de doctorat. Université de M'sila, .2018 .
.univ-msila. dz

 233لحواو  etالطاهر .الجملة االعتراضية ،وأغراضها في" صور سلوكية ،ج  ،2ألبي العبد دودو.2018 .
 234لحواو  etالطاهر .داللة الجملة االعتراضية ،وأغراضها في" صور سلوكية ،ج  ،2ألبي العبد دودو.2018 .
 235لحواو  etالطاهر .الجملة االعتراضية في صور سلوكية ج 2ألبي العيد دودو.2014 .
 Thèse deلعويجي كريمة .التسرب المدرسي وعالقته بالمحيط المدرسي دراسة ميدانية :بمتوسطة عالل عيسى بلدية أوالد عدي لقبالةet .2019 .لعويجي خولة
 .جامعة محمد بوضياف كلية العلوم االنسانية و االجتماعيةdoctorat.
 237عبد العزيز تواتي .القضايا الداللية في كتاب" العدّة في أصول الفقه" للقاضي أبي يعلى الحنبلي.Thèse de doctorat .
 238تواتي  etعبد العزيز .سياق الموقف عند علماء األصول) أبو يعلى الحنبلي نموذجا.2017 .
 239عبد العزيز  etتواتي .سياق الموقف عند علماء االصول.2017 .
 240حفيظة زين  etبوشاللق حكيمة .إستراتجيـــة أفق اإلنتظـــار و آلية بناء المعنــى في قصيدة" بلقيـــــس".
 241بوشاللق  etحكيمة .أثر شبكات التواصل اإلجتماعي في اللغة العربية االشكالية والحلول.2018 .
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استنساخ نص المديح النبوي من التأسيس إلى اكتمال النموذج

بوشاللق حكيمة

صوفة اإلسرا إلى مقام األسرى
الرحلة في خطابات المت ّ
رمزية ّ
أو كتاب المعراج البن عربي" نموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/864
7/THA4-810-021.pdf?sequence=1&isAllowed=y242
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22421243

استنساخ نص المديح النبوي من التأسيس إلى اكتمال النموذج

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3568244
http://afakrevues.net/index.php/afak/article/view/663245

القصيدة البديعية بين الدرس البالغي واإلبداع الشعري-بديعية
جالل الدين السيوطي" نظم البديع في مدح خير شفيع"
أنموذجا
أنواء نيسان في أنباء تلمسان تلمسان المسقط والجنة ...من
خالل" نفح الطيب" للمقري «مدح وأوصاف ومقطوعات
شعرية»

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23801246

تجليّات الحبّ المح ّمدي في شعر" أحمد بن الحرمة البريّاني"

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19350247
https://www.iasj.net/iasj/article/180906248

بن ستيتي السعدية

التناص آلية لوصل المتخيّل بالمرجع في رواية" الولي الطاهر
يعود إلى مقامه الزكي" لـــــ" الطاهر وطار"
الفضاء الحكائي في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه
الزكي
النقد التفكيكي ،استراتيجية قراءة للخطاب األدبي.
تجليات السيرة الغيرية في رواية" العالمة" ل" بنسالم حميش

سيميائية فضاء التقاطبات في مسرحية" الحلم الّتارقي" ل"

http://archives.univbiskra.dz/bitstream/123456789/3231/1/ben%20stitie.p
df249
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9790250
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/960
6/%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7
%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8
A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%
BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9
%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9
%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9
%84%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf?sequence=1&is
Allowed=y251
http://dspace.univ-

 242بوشاللق  etحكيمة .استنساخ نص المديح النبوي من التأسيس إلى اكتمال النموذج.Thèse de doctorat .2017 .
صوفة اإلسرا إلى مقام األسرى أو كتاب المعراج البن عربي" نموذجا".2018 .
الرحلة في خطابات المت ّ
 243بوشاللق ,حكيمة ,لبصير .et al ,رمزية ّ
 244حكيمة  etبوشاللق .استنساخ نص المديح النبوي من التأسيس إلى اكتمال النموذج.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2017 .
245

بوشاللق حكيمة .القصيدة البديعية بين الدرس البالغي واإلبداع الشعري-بديعية جالل الدين السيوطي" نظم البديع في مدح خير شفيع" أنموذجا .آفاق للعلوم,2016 ,
.vol. 1, no 4

246

بن ستيتي سعدية .أنواء نيسان في أنباء تلمسان تلمسان المسقط والجنة ...من خالل" نفح الطيب" للمقري «مدح وأوصاف ومقطوعات شعرية».2020 .

 247بن ستيتي  etسعدية .تجليّات الحبّ المح ّمدي في شعر" أحمد بن الحرمة البريّاني".2020 .
248

سعدية بن ستيتي .التناص آلية لوصل المتخيّل بالمرجع في رواية" الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" لـــــ" الطاهر وطار"no ,2020 ,Al-Adab Journal .
.132

 249أ/بن ستيتي سعدية .الفضاء الحكائي في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي.
 250سعدية  etبن ستيتي .النقد التفكيكي ،استراتيجية قراءة للخطاب األدبي.2018 .
 251سعدية  etبن ستيتي .،تجليات السيرة الغيرية في رواية" العالمة" ل" بنسالم حميش".2018 .
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عزال

سيميائية األهواء (مداخلة مقدمة لليوم الدراسي :الرواية
الجزائرية في ظل المناهج النقدية المعاصرة)
الثقافة االستهالكية في اللغة والفكر واألدب في العولمة

msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/931
8/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%
D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D8%B6%
D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D
8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B
3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%
A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%20%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%A7%D8%B1
%D9%82%D9%8A%20%D9%84%D9%80%20%D8
%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91
%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D9%87
%D9%88%D8%A8%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y252
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9567253
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/685
254

بن ستيتي السعدية

الروائي من خالل فضاء الوباء والفقر في
متخيّل الخطاب ّ
رواية" كتاب األمير"-مقاربة سيميائية
الر واية الجزائرية في ظل المناهج النقدية المعاصرة

اإلمام سراج الدين عمر بن رسالن البلقيني الشافعي المصري
 805ه و كتابه الفتح الموهب في الحكم بالصحة و الموجب
بن يطو عبد الرحمان

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16684255
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/137
77/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A
%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A
7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D
8%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y256
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12444
3257

الرواية العربيّة بين المرجعية الواقعيّة
ي في ّ
السّرد التّوثيق ّ
والمتخيل التّاريخي مقاربة توثيقيّة لرواية" مصائر" لربعي
المدهون
سيميائية العنوان

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19275258
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/6047259

ي مالك بن نبي
قراءة في التّجربة ّ
الروائيّة عند المف ّكر الجزائر ّ

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1038
260

 252بن ستيتي et .سعدية .سيميائية فضاء التقاطبات في مسرحية" الحلم الّتارقي" ل" عزال.2018 .
 253بن ستيتي  etد .سعدية .سيميائية األهواء (مداخلة مقدمة لليوم الدراسي :الرواية الجزائرية في ظل المناهج النقدية المعاصرة).2018 .
 254سعدية بن ستيتي .الثقافة االستهالكية في اللغة والفكر واألدب في العولمة .الممارسات اللغوية.no 12, p. 47-60 ,2012 ,
الروائي من خالل فضاء الوباء والفقر في رواية" كتاب األمير"-مقاربة سيميائية.2017 .
 255بن ستيتي et .سعدية .متخيّل الخطاب ّ
 256بن ستيتي  etسعدية .الر واية الجزائرية في ظل المناهج النقدية المعاصرة.2013 .
 257بن يطو  etعبد الرحمان .اإلمام سراج الدين عمر بن رسالن البلقيني الشافعي المصري  805ه و كتابه الفتح الموهب في الحكم بالصحة و الموجبThèse .2002 .
 .de doctoratجامعة الجزائر .1كلية العلوم اإلسالمية.
258
الرواية العربيّة بين المرجعية الواقعيّة والمتخيل التّاريخي مقاربة توثيقيّة لرواية" مصائر" لربعي المدهون.2019 .
ي في ّ
عبد الرحمان  etبن يطو .السّرد التّوثيق ّ

 259بن يطو  etعبد الرحمان .سيميائية العنوان.2013 .
ي مالك بن نبي .الممارسات اللغوية.no 24, p. 183-192 ,2014 ,
 260عبد الرحمان بن يطو .قراءة في التّجربة ّ
الروائيّة عند المف ّكر الجزائر ّ
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النص وأزمة التأويل عند ابن عربي
عناصر السيرةالذات ية في رواية" موسم الهجْ رة إلى ال ّ
شمال"
للطيب صالح
ي في الرواية الجزائريّة من خالل
توظيف التّراث السّرد ّ
اإلطار الحكائي لقصص (ألف ليلة وليلة)
قراءة في فهرس مخطوطات المكتبة القاسم ي ة بزاوية
الهامل) الجزائر

بن يطو عبد الرحمان

األَنـا المقعَّـرة واألنـا المحدَّ َبـة قـراءة سميائيّـة تأويليّـة من
خالل إعادة النظر في التّعاطي مع بعض العالمات األيقونيّة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17789261
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9646262
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100495263

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/934
7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%
D8%A7%D8%B0%20%D8%AE%D8%AA%D9%8A
%D9%85%20%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2
%20%D9%88%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D
9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%B7
%D9%88.pdf?sequence=1&isAllowed=y264
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/550
265

ّ
الرواية الجزائريّة
ي في ّ
الطفولة و مورفولوجيا الوعي الثّور ّ
سوسيوتاريخيّة لثالثيّة محمد ديب
مقاربة
ُ

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13083266

ّ
الرواية الجزائريّة
ي في ّ
الطفولة و مورفولوجيا الوعي الثّور ّ
سوسيوتاريخيّة لثالثيّة محمد ديب
مقاربة ُ

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13351267

ّ
الرواية الجزائريّة
ي في ّ
الطفولة و مورفولوجيا الوعي الثّور ّ
سوسيوتاريخيّة لثالثيّة محمد ديب
مقاربة ُ

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13083268

االشكال السردية في الرواية العريبة المقوالت والقواسم
قراءة في التجربة الروائية عند المفكر الجزائري مالك بن نبي
الترجمة اإلبداعية من منظور العنونة :نماذج تطبيقية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17490269
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-64052270
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/

 261عبد القادر ,العربي ,بن يطو .et al ,.النص وأزمة التأويل عند ابن عربي.2018 .
 262عبد الرحمان  etبن يطو .عناصر السيرةالذات ية في رواية" موسم الهجْ رة إلى ال ّ
شمال" للطيب صالح.2018 .
ي في الرواية الجزائريّة من خالل اإلطار الحكائي لقصص (ألف ليلة وليلة) .حوليات اآلداب واللغاتvol. 5, ,2017 ,
 263بن يطو د/عبد الرحمان .توظيف التّراث السّرد ّ
.no 2, p. 79-88
 264بن يطو  etعبد الرحمان .قراءة في فهرس مخطوطات المكتبة القاسم ي ة بزاوية الهامل) الجزائر.2018 .
265

عبد الرحمان بن يطو .األَنـا المقعَّـرة واألنـا المحدَّبَـة قـراءة سميائيّـة تأويليّـة من خالل إعادة النظر في التّعاطي مع بعض العالمات األيقونيّة .الممارسات اللغوية,
.no 07, p. 231-238 ,2011

 266بن يطو  etعبد الرحمانّ .
الرواية الجزائريّة مقاربة سُوسيوتاريخيّة لثالثيّة محمد ديب.2007 .
ي في ّ
الطفولة و مورفولوجيا الوعي الثّور ّ
 267عبد الرحمان  etبن يطوّ .
الرواية الجزائريّة مقاربة سُوسيوتاريخيّة لثالثيّة محمد ديب.2015 .
ي في ّ
الطفولة و مورفولوجيا الوعي الثّور ّ
 268عبد الرحمان  etبن يطوّ .
الرواية الجزائريّة مقاربة سُوسيوتاريخيّة لثالثيّة محمد ديب.2015 .
ي في ّ
الطفولة و مورفولوجيا الوعي الثّور ّ
 269عبد الرحمان بن يطو .االشكال السردية في الرواية العريبة المقوالت والقواسم.2013 .
270

بن يطو ،عبد الرحمان .قراءة في التجربة الروائية عند المفكر الجزائري مالك بن نبيvol. 290, no ,2014 ,Majallat al-Mumārasāt al-Lughawīyah .
.1859, p. 1-21
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اإلمام سراج الدين عمر بن رسالن البلقيني الشافعي المصري
وكتابه" الفتح الموهب في الحكم بالصحةوالموجب

بن يطو عبد الرحمان

اوكالي نجاح

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
االجتهاد و التقليد و دورهما في إدراك األحكام و المقاصد
ID=2-86250273
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
االجتهاد و التقليد و دورهما في إدراك األحكام و المقاصد
ID=2-86250274
األزمة و تأثيرها من المنظور الفقهي دراسة األزمة الصحية ?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-86250275
نموذجا
األزمة و تأثيرها من المنظور الفقهي دراسة األزمة الصحية
نموذجا

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=4639/276

سيميائية العنوان :نماذج تطبيقية من عناوين جبران خليل
جبران

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=44765/277

البعد الصوفي في داللة األلوان عند الشاعر عبد هللا العشي
ديوان مقام البوح–أنموذجا–

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100549278

الجوهر األنثوي عند نزار قباني وعالقته بواقعه
البعد الصوفي في داللة األلوان عند الشاعر عبد هللا العشي

لبزة مختار

بن عبد هللا واسيني

ID=2-65007271
http://193.194.83.98/jspui/handle/1635/6267272

محمد بن عبد الرحمان الديسي و اعماله النقدية
التّناص القرآني في الروية ال ّنسويّة العربيّة (رواية" ربّ إني
للروائية نَردين أبو نَبعة أنموذجا)
وضعتها أنثى" ّ

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000712039000561279
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5713280
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=9133/281
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19276282

آلية تطبيق المنهج التداولي على الرواية التاريخية في الجزائر

http://dspace.univ-

 271بن يطو ،عبد الرحمان .الترجمة اإلبداعية من منظور العنونة :نماذج تطبيقية.vol. 120, no 1900, p. 1-15 ,2011 ,Literary Studies .
 272بن يطو  etعبد الرحمن .اإلمام سراج الدين عمر بن رسالن البلقيني الشافعي المصري وكتابه" الفتح الموهب في الحكم بالصحةوالموجب".2013 .
 273بن يطو ،عبد الرحمن .االجتهاد و التقليد و دورهما في إدراك األحكام و المقاصد.vol. 119, no 3278, p. 1-21 ,2013 ,Islamic Studies .
 274بن يطو ،عبد الرحمن .االجتهاد و التقليد و دورهما في إدراك األحكام و المقاصد.vol. 119, no 3278, p. 1-21 ,2013 ,Islamic Studies .
275

بن يطو  etعبد الرحمان .األزمة و تأثيرها من المنظور الفقهي دراسة األزمة الصحية نموذجاThèse de doctorat. Université d'Alger 1 -Benyoucef .
.Benkhedda

276

بن يطو  etعبد الرحمان .األزمة و تأثيرها من المنظور الفقهي دراسة األزمة الصحية نموذجاThèse de doctorat. Université d'Alger 1 -Benyoucef .
.Benkhedda

277

بن يطو  etعبد الرحمان .سيميائية العنوان :نماذج تطبيقية من عناوين جبران خليل جبرانThèse de doctorat. Université d'Alger 2 -Abou el .2002 .
.kacem Saâdallah

278

أوكالي نجاح .البعد الصوفي في داللة األلوان عند الشاعر عبد هللا العشي ديوان مقام البوح–أنموذجا– .حوليات اآلداب واللغاتvol. 6, no 1, p. 344- ,2018 ,
.375

 279أوكالي  etنجاح .الجوهر األنثوي عند نزار قباني وعالقته بواقعه .Thèse de doctorat .2007 .جامعة الجزائر  .2كلية األداب واللغات.
 280أوكالي  etنجاح .البعد الصوفي في داللة األلوان عند الشاعر عبد هللا العشي.2018 .
 281لبزة  etمختار .محمد بن عبد الرحمان الديسي و اعماله النقدية . Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Bouzaréah -Cheikh Mubarak
Ben Mohamed Brahimi el Mili-.
للروائية نَردين أبو نَبعة أنموذجا).2019 .
 282بن عبد هللا  etواسيني .التّناص القرآني في الروية النّسويّة العربيّة (رواية" ربّ إني وضعتها أنثى" ّ
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رواية األمير لواسيني األعرج أنموذجا
BOUDJELLA
L Nadjia
سعدون محمد

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17668283

Analyse pragmatique de la question et ses
effets
ironiques
dans
la
chronique
journalistique
األسس الفنية للتركيب الشعري في قصائد بدر شاكر السياب
السياسة الخارجية االمريكية في الخليج العربي-السعودية
نموذج

TAYOUB
Abdelmadjid

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000072281000000284

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23868285
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6345286

The importance and efficiency of working with
the project under the under the competency
based approach

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=79421287

المفاهيم النقدية في كتاب مقاالتفي االدب الجزائري القديم
والحديث لمحمد الصديق بغورة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/115
29/2016-183.pdf?sequence=1&isAllowed=y288
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/14054289

الشعر وثنائية القضية واللغة الشعرية بين أبي العتاهية ومحمد
العيد آل خليفة
بغورة محمد الصديق

بركاتي السحمدي

الشعرية وثنائية القضية والغة الشعرية بين ابي االمتاهية
ومحمد العيد ال خليفة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17493290

الحكاية الخمرية النواسية :العناصر الفنية والمثاقفة قراءة
ثقافية في قصيدة" وفتي ٍة كمصابيح الدجى ُ
رر" أنموذجا
غ ٍ

http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/559
8291

الرفض في تشكيل رؤية أبي العتاهية الشعرية
أثر ّ

http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/538
3292
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23492293
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133582294

التشكيل البصري في ديوان الحبشة لعمار مرياش
Le costume kabyle féminin: du langage à la
communication culturelle

 283بن عبد هللا  etواسيني .آلية تطبيق المنهج التداولي على الرواية التاريخية في الجزائر رواية األمير لواسيني األعرج أنموذجا.2018 .
BOUDJELLAL, Nadjia. Analyse pragmatique de la question et ses effets ironiques dans la chronique journalistique. 2011.

284

Thèse de doctorat. UniversitéDr Yahia Farès.
 285سعدون محمد .األسس الفنية للتركيب الشعري في قصائد بدر شاكر السياب.2020 .
 286سعدون محمد االمين .السياسة الخارجية االمريكية في الخليج العربي-السعودية نموذج .Thèse de doctorat .2018 .جامعة محمد بوضياف المسيلة.
TAYOUB, Abdelmadjid. The importance and efficiency of working with the project under the under the competency based

287

approach. Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Constantine-Assia Djebar-.
 288محمد الصديق  etبغورة .المفاهيم النقدية في كتاب مقاالتفي االدب الجزائري القديم والحديث لمحمد الصديق بغورة.Thèse de doctorat .2016 .
 289بغورة  etمحمد الصديق .الشعر وثنائية القضية واللغة الشعرية بين أبي العتاهية ومحمد العيد آل خليفة.2016 .
 290محمد الصديق بغورة .الشعرية وثنائية القضية والغة الشعرية بين ابي االمتاهية ومحمد العيد ال خليفة.2013 .
 291بغورة  etمحمد الصديق .الحكاية الخمرية النواسية :العناصر الفنية والمثاقفة قراءة ثقافية في قصيدة" وفتي ٍة كمصابيح الدجى ُ
رر" أنموذجا.2014 .
غ ٍ
الرفض في تشكيل رؤية أبي العتاهية الشعرية.2013 .
 292بغورة  etمحمد الصديق .أثر ّ
 293السحمدي بركاتي .التشكيل البصري في ديوان الحبشة لعمار مرياش.2019 .
, 2020, vol.آفاق علمية  LAHOUAOU, SOUMIA. Le costume kabyle féminin: du langage à la communication culturelle.لحواو سمية
12, no 5, p. 754-770.
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https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=60175

295

Les femmes en images: Pour une approche
sémiotique de la publicité sur supports fixes de
Djezzy

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7126296

La communication entre spécialistes et nonspécialistes: Quelles stratégies?

http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/4800297

Le système d'évaluation comme dispositif
cumulatif des connaissances dans la formation
des enseignants du FLE

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5472298

Evaluation
dévolution

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000817554000837299

المنظومة المعرفية والنقدية للدرس السيميائي المغاربي وآليات
تحديثها

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/8912/1/BOU
DIAF_AHMEDAMINE.pdf300

"استراتيجية البناء العاملي و ديناميكيته في الخطاب الروائي
مدينة الرياح" لموسى ولد بنو

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3636301

المنظومة المعرفية والنقدية للدرس السيميائي المغاربي وآليات
تحديثها

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7310302

 فقه اللغة:قضايا داللية من منظور اللسانيات الحديثة كتاب
العربية لصالح بلعيد أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3634303
http://dspace.univguelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9195304

et

précepte

FERAHTIA
Siham

BENYAHIA
Tarik

de
بوضياف احمد امين

.سيميائية األمثال في الخطاب القرآني
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها في تفعيل
التكامل اإلقتصادي العربي

عليوي عمر

دراسة داللية و معجم-أسماء الحيوان في القرآن الكريم

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/59305

295

formatrice

Lahouaou
somia

LAHOUAOU, Soumia. Les femmes en images: Pour une approche sémiotique de la publicité sur supports fixes de Djezzy.
2012. Thèse de doctorat. Université Médéa-Yahia Farès.

296
297

FERAHTIA, Siham. La communication entre spécialistes et non-spécialistes: Quelles stratégies?. 2018.
BENYAHIA, TARIK. Le système d’évaluation comme dispositif cumulatif des connaissances dans la formation des
enseignants du FLE. 2019. Thèse de doctorat. faculté des lettres et des langues.

298

BENYAHIA, Tarik. Evaluation formatrice et précepte de dévolution. 2017.

 قسم, جامعة محمد بو ضياف المسيلة.Thèse de doctorat .2017 . المنظومة المعرفية والنقدية للدرس السيميائي المغاربي وآليات تحديثها.بوضياف أحمد أمين

299

.اللغة العربية
.2013 . استراتيجية البناء العاملي و ديناميكيته في الخطاب الروائي" مدينة الرياح" لموسى ولد بنو. أحمد أمينet  بوضياف300
.2017 . المنظومة المعرفية والنقدية للدرس السيميائي المغاربي وآليات تحديثها. بوضيافet  أحمد أمين301
.2018 . فقه اللغة العربية لصالح بلعيد أنموذجا: قضايا داللية من منظور اللسانيات الحديثة كتاب. عمرet  عليوي302
.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2017 . سيميائية األمثال في الخطاب القرآني. عمرet  عليوي303
.2011 . منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها في تفعيل التكامل اإلقتصادي العربي. عليوي محمد باللet  بربار عمر، فضلون إيمان304
.Thèse de doctorat .2012 .دراسة داللية و معجم- أسماء الحيوان في القرآن الكريم. عمرet  عليوي305

29

Letters and Languages Faculty

قضايا داللية من منظور اللسانيات الخديثة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13475306
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/818307
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=1397/308

االتساق و االنسجام في الحديث النبوي الشريف
منديل نوال

أهمية النحو الوظيفي في تنمية القدرات اللغوية لدى تالميذ
المرحلة المتوسطة
التصور الذهني في تشكيل المعنى.
دور
ّ
األفضية الذهنية و السيميوزيس أو التأويل الالمتناهي.

غيلوس صالح

اإلنتاج الكتابي في ضوء المقاربة النصية في المدرسة
الجزائرية طرق تعلمه وتقويمه

بناء الوضعية الديداكتكية أو البنائية في ضوء المقاربة
بالكفاءات بالمدرسة الجزائرية :السنة الخامسة ابتدائي نموذجا
بناء كفاءة اإلنتاج الكتابي للمتعلم
التشابك بين األنماط النصية قصص" صور شاردة" للكاتبة
فضيلة معيرش
مفاهيم اللسانيات العرفنية ومحددات استجابة الجمهور
إعادة بناء النص التعليمي في ضوء المقاربة النصية السنة
الثالثة ثانوي أدبي" نموذجا"

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23881309
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23719310
http://www.rist.cerist.dz/?%D8%A7%D9%84%D8%A
5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D
8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%88%D8%A1311
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/137896312

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12647
0313
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5558314
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23376315
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/139316

العتبة النصية و أثرها في االتساق النصي رواية (قديشة)
أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22524317

قضايا التداولية في التراث العربي أفعال الكالم-أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/21967318

 306عليوي  etعمر .قضايا داللية من منظور اللسانيات الخديثة.2014 .
 307منديل .االتساق و االنسجام في الحديث النبوي الشريف.Thèse de doctorat .2017 .
308

منديل .أهمية النحو الوظيفي في تنمية القدرات اللغوية لدى تالميذ المرحلة المتوسطةThèse de doctorat. Université de Sétif 2-Mohamed Lamine .
.Debaghine

التصور الذهني في تشكيل المعنى.2020 .
 309غيلوس صالح .دور
ّ
 310زكور نزيهة  etغيلوس صالح .األفضية الذهنية و السيميوزيس أو التأويل الالمتناهي.2019 .
 311غيلوس صالح .اإلنتاج الكتابي في ضوء المقاربة النصية في المدرسة الجزائرية طرق تعلمه وتقويمه.2016 .
312

غيلوس صالح .بناء الوضعية الديداكتكية أو البنائية في ضوء المقاربة بالكفاءات بالمدرسة الجزائرية :السنة الخامسة ابتدائي نموذجا .مجلة العلوم االجتماعية,2010 ,
.vol. 4, no 2, p. 22-40

 313غيلوس  etصالح .بناء كفاءة اإلنتاج الكتابي للمتعلم .Thèse de doctorat .2008 .الجزائر .المدرسة العليا لألساتذة في اآلداب و العلوم اإلنسانية بوزريعة.
 314غيلوس  etصالح .التشابك بين األنماط النصية قصص" صور شاردة" للكاتبة فضيلة معيرش.2017 .
 315صالح غيلوس .مفاهيم اللسانيات العرفنية ومحددات استجابة الجمهور.2019 .
 316غيلوس  etصالح .إعادة بناء النص التعليمي في ضوء المقاربة النصية السنة الثالثة ثانوي أدبي" نموذجا".Thèse de doctorat .2014 .
 317صالح et .غيلوس .العتبة النصية و أثرها في االتساق النصي رواية (قديشة) أنموذجا.2018 .
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التشابك بين األنماط النصية قصص صور شاردة ،للكاتبة
فضيلة معيرش

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100509319

قراءة تحليلية في محتوى كتاب اللغة العربية السنة الثالثة
ابتدائي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23356320

اللسانيات التطبيقية العربية بين الفردانية وغياب المنهج
غيلوس صالح

http://afakrevues.net/index.php/afak/article/view/248321
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5425322
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4180323

جمالية التشكيل اللساني األيقوني للخطاب الشعري
النزوع المقاصدي واآلليات البالغية في الخطاب المسرحي
عند عبد القادر علولة
جمالية التشكيل اللساني األيقوني للخطاب الشعري
مفاهيم اللسانيات العرف ّنية ومحددات استجابة الجمهور
بناء كفاءة المتعلم اإلنتاجية للنص (التعليمي) في المدرسة
الجزائرية الثالثة ثانوي أدبي نموذجا
بناء كفاءة المتعلم اإلنتاجية للنص (التعليمي) في المدرسة
الجزائرية الثالثة ثانوي أدبي نموذجا
اإلنتاج الكتابي في ضوء المقاربة النصية في المدرسة
الجزائرية طرق تعلمه وتقويمه

زالقي حورية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13526324
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13908325
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/977
326

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/977
327

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1333
328

أهمية التحليل الفنولوجي في تفسير قضايا الدرس الصرفي في
العربية–المقطع والنبر أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5545329

مالمح النظرية الفونيمية في التراث العربي ودورها في بناء
الدرس الفنولوجي الحديث

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22517330

جهود العرب الصوتية ما بين القرنين الرابع والسابع
الهجريين

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1320

زالقي حورية

 318زكور ,نزيهة ,غيلوس .et al ,قضايا التداولية في التراث العربي أفعال الكالم-أنموذجا.2018 .
 319غيلوس د صالح .التشابك بين األنماط النصية قصص صور شاردة ،للكاتبة فضيلة معيرش .حوليات اآلداب واللغات.vol. 5, no 2, p. 37-46 ,2017 ,
 320صالح غيلوس et .نزيهة زكور .قراءة تحليلية في محتوى كتاب اللغة العربية السنة الثالثة ابتدائي.2018 .
 321صالح غيلوس .اللسانيات التطبيقية العربية بين الفردانية وغياب المنهج .آفاق للعلوم.vol. 3, no 3 ,2018 ,
 322غيلوس  etصالح .جمالية التشكيل اللساني األيقوني للخطاب الشعري.2016 .
 323غيلوس  etصالح .النزوع المقاصدي واآلليات البالغية في الخطاب المسرحي عند عبد القادر علولة.2017 .
 324صالح  etغيلوس .جمالية التشكيل اللساني األيقوني للخطاب الشعري.2015 .
 325غيلوس  etد ،صالح .مفاهيم اللسانيات العرفنّية ومحددات استجابة الجمهور.2015 .
 326صالح غيلوس .بناء كفاءة المتعلم اإلنتاجية للنص (التعليمي) في المدرسة الجزائرية الثالثة ثانوي أدبي نموذجا .الممارسات اللغوية.no 22, p. 21-36 ,2014 ,
 327صالح غيلوس .بناء كفاءة المتعلم اإلنتاجية للنص (التعليمي) في المدرسة الجزائرية الثالثة ثانوي أدبي نموذجا .الممارسات اللغوية.no 22, p. 21-36 ,2014 ,
 328صالح غيلوس .اإلنتاج الكتابي في ضوء المقاربة النصية في المدرسة الجزائرية طرق تعلمه وتقويمه .الممارسات اللغوية.no 34, p. 153-172 ,2015 ,
 329زالقي  etحورية .أهمية التحليل الفنولوجي في تفسير قضايا الدرس الصرفي في العربية–المقطع والنبر أنموذجا.2017 .
 330حورية et .زالقي .مالمح النظرية الفونيمية في التراث العربي ودورها في بناء الدرس الفنولوجي الحديث.2018 .
 331حورية زالقي .جهود العرب الصوتية ما بين القرنين الرابع والسابع الهجريين .الممارسات اللغوية.no 33, p. 99-140 ,2015 ,
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جهود العرب الصوتية ما بين القرنين الرابع و السابع
الهجريين
سويسي نصيرة

الشعر الشعبي بمنطقة المسيلة :دراسة جمالية

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=40960333

الخطاب النثري في النقد العربي القديم إلى نهاية القرن الرابع
الهجري.

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000190589000000334

مجالس األدب في قصور الخلفاء العباسيين

النص النثري عند النقاد و البالغيين العرب القدماء

https://books.google.dz/books?hl=fr&lr=&id=XA9hD
wAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=%D9%82%D8%
B7+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D
8%B1&ots=6t2vLIX1d2&sig=_AxATtEg5sx2pNxX0
UNfdDDxDMw&redir_esc=y#v=onepage&q=%D9%8
2%D8%B7%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%8
1%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B
4%D9%8A%D8%B1&f=false335
https://books.google.dz/books?hl=fr&lr=&id=P0JaDw
AAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=%D9%82%D8%B7
+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%
D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8
%B1&ots=ZUL7K27sOQ&sig=zZkRbCs0kPF3bPRx
UYnPw7cevCw&redir_esc=y#v=onepage&q=%D9%8
2%D8%B7%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%8
1%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B
4%D9%8A%D8%B1&f=false336
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19178337
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23452338
http://www.afakrevues.net/index.php/afak/article/view/145339
http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/95513340

الحياة األدبية في مجالس الخلفاء العباسيين حتى نهاية القرن
الثالث الهجرى

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000125159000000341

مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم
قط مصطفى البشير

مفهوم النثر في التراث النقدي المغاربي
المضمر النسقي في الشعر األموي
أخالق العلماء المسلمين في الجدل والمناظرة

332

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-85630332

زالقي ،حورية .جهود العرب الصوتية ما بين القرنين الرابع و السابع الهجريينvol. 290, no 3236, ,2015 ,Majallat al-Mumārasāt al-Lughawīyah .
.p. 1-33

 333سويسي  etنصيرة .الشعر الشعبي بمنطقة المسيلة :دراسة جمالية.Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf .
 334قط  etمصطفى البشير .الخطاب النثري في النقد العربي القديم إلى نهاية القرن الرابع الهجري .Thèse de doctorat .2004 .الجزائر.
 335قط ،مصطفى البشير .مجالس األدب في قصور الخلفاء العباسيين.Yazouri Group for Publication and Distribution, 2009 .
 336قط ،مصطفي البشير .مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم.Yazouri Group for Publication and Distribution, 2009 .
 337قط  etمصطفى البشير .مفهوم النثر في التراث النقدي المغاربي.2019 .
 338مصطفى البشير قط et .سعيــدة تومي .المضمر النسقي في الشعر األموي.2019 .
 339مصطفى البشير قط .أخالق العلماء المسلمين في الجدل والمناظرة .آفاق للعلوم.vol. 4, no 2 ,2019 ,
 340قط ،مصطفى البشير .النص النثري عند النقاد و البالغيين العرب القدماء.
 341قط  etمصطفى البشير .الحياة األدبية في مجالس الخلفاء العباسيين حتى نهاية القرن الثالث الهجرى .Thèse de doctorat .1994 .الجزائر.
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سيكولوجية الصورة الشعرية
ROUBACHE
Djamila

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17816342
http://thesis.univ-biskra.dz/1519/343

أدب الرحلة في المغرب العربي
لتعليم الوظيفي للنحو ومدى اإلستفادة منه في مجال التعليم
العام

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000713141000561344

نظريات اللسانية الحديثة وتحليل الخطاب

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000713141000561345
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100360346

بوفسيو عيسى
مظاهر حضور التراث النقدي في األدب الجزائري الحديث
مظاهر حضور التراث النقدي في األدب الجزائري الحديث
عنوان المداخلة :تيمة العرف في الرواية الجزائرية" رواية
غادة أم القرى
التأويل النصوص الدينية في فكر كتابة العربية
تيمة الجنس في خطاب الروائي واسيني األعرج بين الوعي
القائم والممكن والزائف سيدة المقام نموذجا
سيليني نور الدين

تيمة العرف في الرواية الجزائرية رواية غادة ام القرى

المدارس النقدية المعاصرة ،الفهم المنطقي ،التفسير ،مقاصد

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5321347
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9574348
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/136
96/Untitled8.pdf?sequence=1&isAllowed=y349
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13646350
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/137
83/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%
D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%
D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%
D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%
88%D8%AC%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8
%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9
%88%D8%AC%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%AD%D9%84.pdf?sequence=1&isAllowed
=y351
http://dspace.univ-

 342البشير قط et .مصطفى .سيكولوجية الصورة الشعرية.2019 .
 ROUBACHE, Djamila. 343أدب الرحلة في المغرب العربي. 2015. Thèse de doctorat. Université Mohamed Khider -Biskra.
 344بوفسيو  etعيسى .لتعليم الوظيفي للنحو ومدى اإلستفادة منه في مجال التعليم العام .Thèse de doctorat .2007 .جامعة الجزائر  .2كلية األداب واللغات.
 345عيسى  etبوفسيو .نظريات اللسانية الحديثة وتحليل الخطاب.2018 .
 346أ .د عيسى بوفسيو .مظاهر حضور التراث النقدي في األدب الجزائري الحديث .حوليات اآلداب واللغات.vol. 1, no 2, p. 205-224 ,2013 ,
 347بوفسيو  etعيسـى .مظاهر حضور التراث النقدي في األدب الجزائري الحديث.2013 .
 348طيهار نسيبة  etسيليني نور الدين .عنوان المداخلة :تيمة العرف في الرواية الجزائرية" رواية غادة أم القرى.2018 .
 349سيليني  etنور الدين .التأويل النصوص الدينية في فكر كتابة العربية.2014 .
 350سيليني  etنور الدين .تيمة الجنس في خطاب الروائي واسيني األعرج بين الوعي القائم والممكن والزائف سيدة المقام نموذجا.2013 .
 351سيليني  etنور الدين .تيمة العرف في الرواية الجزائرية رواية غادة ام القرى.2013 .
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المؤلف

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17794352

تيمة الجنس في السرد النسائي المغاربي
غجاتي اسماء

الــنص الــمرافـق في ثالثيـة عبد القــادر علـــولـة

خلف هللا عبد الرشيد

األنا واآلخر في رواية Saint-Georges
للروائي رشيد بوجدرة

http://193.194.84.143/handle/123456789/127452353
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/508354
Hôtel

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000698485000156355

ي لداللة التراكيب اإلسنادية ،وأثره في تعليميّة
البُعد التداول ّ
النحو العربي مقاربة في ضوء تداوليّة األساليب

https://elwahat.univ-ghardaia.dz/article/view/615356

المعنى اإلسنادي في الجملة العربية بين التأصيل و الفنية
قفي مراد

benkhlil Rima

ي عند" ت ّمام حسان"
ال ّنزعة التجديديّة في الدرس ال ّنحو ّ
ومرجع ّيتُها التُراث ّيةُ فكرة" القرائ ُن المقاليّة" أنموذجا

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12681
7357
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15014358

النزعة التجديدية في الدرس النحو عند تمام حسان-ومرجعيتها
التراثية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13318359

أثر الداللة الفنية في تعليمية التراكيب النحوية-مقاربة في
ي
ضوء المنهج التداول ّ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136231360

Production des voyelles du français par des
locuteurs algériens (Cas des étudiants du
)département de français-Université de M'sila

http://eprints.univ-batna2.dz/1674/361

LA
DIDACTIQUE
INTEGRÉE
ET
L'ENSEIGNEMENT DE LA PHONÉTIQUE
EN CLASSE DE FLE: PRATIQUES
ENSEIGNANTES

http://revue-akofena.org/wpcontent/uploads/2021/02/29-T03-65-RimaBENKHELIL-Lynda-ZAGHBA-pp.-375-386.pdf362

Impact de la méthode verbo-tonale sur les

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12309

 352نورالدين et .سيليني .المدارس النقدية المعاصرة ،الفهم المنطقي ،التفسير ،مقاصد المؤلف.2018 .
 353سيليني نور الدين  etتاورتة محمد العيد .تيمة الجنس في السرد النسائي المغاربي.2017 .
 354غجاتـي  etأسمـاء .الــنص الــمرافـق في ثالثيـة عبد القــادر علـــولـة.2008 .
 .جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية Thèse de doctorat.للروائي رشيد بوجدرةHôtel Saint-Georges .2014 .خلف هللا ،عبد الرشيد .األنا واآلخر في رواية

355

356
ي لداللة التراكيب اإلسنادية ،وأثره في تعليميّة النحو العربي مقاربة في ضوء تداوليّة األساليب .مجلة الواحات للبحوث والدراساتvol. ,2016 ,
قفي مراد .البُعد التداول ّ

.9, no 1
 357قفي  etمراد .المعنى اإلسنادي في الجملة العربية بين التأصيل و الفنية .Thèse de doctorat .2007 .باتنة ،جامعة الحاج لخضر .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
ي عند" ت ّمام حسان" ومرجعيّتُها التُراثيّةُ فكرة" القرائ ُن المقاليّة" أنموذجا.2018 .
 358مراد  etقفي .النّزعة التجديديّة في الدرس النّحو ّ
 359قفي  etمراد .النزعة التجديدية في الدرس النحو عند تمام حسان-ومرجعيتها التراثية.2014 .
360
ي .حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانيةvol. 7, no 2, ,2013 ,
مراد قفي .أثر الداللة الفنية في تعليمية التراكيب النحوية-مقاربة في ضوء المنهج التداول ّ

.p. 57-82
BENKHELIL, Rima. Production des voyelles du français par des locuteurs algériens (Cas des étudiants du département de

361

français-Université de M’sila). 2018. Thèse de doctorat. Université de Batna 2.
BENKHELIL, Rima et ZAGHBA, Lynda. LA DIDACTIQUE INTEGRÉE ET L’ENSEIGNEMENT DE LA PHONÉTIQUE
EN CLASSE DE FLE: PRATIQUES ENSEIGNANTES.
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3363

carences d'articulation cas des voyelles orales
(chez les étudiants de la première année
universitaire 2007 …

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5414364

Réflexion Sur L'importance De L'orale Dans
L'enseignement/apprentissage Du Fle Et Sa
Relation Avec L'écrit.

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=70548365

An investigation into teachers' beliefs and
practices about english language learning and
teaching the case of middle school teachers

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23793366
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23571367

مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس
-.الكتابات الحجاجية في المدونات اللسانية المعاصرة
مقـــــــاربة توصيــفيــة

https://sjam.journals.ekb.eg/article_138169.html368

مظاهر التعليل النحوي عند ابن السيدوأبعادها التعليمية من
خالل کتابه إصالح الخلل

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
ID=2-63962369

من وظائف الصوت و جمالية اإليقاع في النص الشعري
 نماذج من قصيدة (فتاة الطهر) لسعد مردف:الجزائري

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=7659/370

ابن السيد البطليوسي و منهجه النحوي من خالل كتابه الحلل
في إصالح الخلل من كتاب الجمل للزجاجي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/18020371

الرؤية التعليمية في المصنفات النحوية بين القرنين الرابع و
.الثامن الهجريين

http://dspace.univ-

الرؤية التعليمية في المصنفات النحوية بين القرنين الرابع و
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REFICE
Noureddiene

زهار محمد

BENKHELIL, Rima. Impact de la méthode verbo-tonale sur les carences d'articulation cas des voyelles orales (chez les
étudiants de la première année universitaire 2007-2008 licence de Français-université Mohamed Boudiaf-M'sila). Thèse de
doctorat. M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.

364

BENKHELIL, Rima. Réflexion Sur L'importance De L'orale Dans L'enseignement/apprentissage Du Fle Et Sa Relation Avec
L'écrit. 2016.

365

REFICE, Noureddine. An investigation into teachers' beliefs and practices about english language learning and teaching the
case of middle school teachers. Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Constantine-Assia Djebar-.
.2020 . مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس. زهار محمدet  ختيم عزوز366
.2019 .مقـــــــاربة توصيــفيــة-. الكتابات الحجاجية في المدونات اللسانية المعاصرة. زهار محمد367

vol. ,2009 , جامعة المنوفية. مجلة بحوث کلية اآلداب. مظاهر التعليل النحوي عند ابن السيدوأبعادها التعليمية من خالل کتابه إصالح الخلل. محمدet  محمد, زهار368
.20, no 76, p. 1-13
Majallat al- . نماذج من قصيدة (فتاة الطهر) لسعد مردف: من وظائف الصوت و جمالية اإليقاع في النص الشعري الجزائري. الصالح، قسيسet  محمد،زهار

369

.vol. 290, no 1854, p. 1-37 ,2013 ,Mumārasāt al-Lughawīyah
Thèse de doctorat. Université de . ابن السيد البطليوسي و منهجه النحوي من خالل كتابه الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل للزجاجي. محمدet  زهار370
.Sétif 2-Mohamed Lamine Debaghine
.2019 . الرؤية التعليمية في المصنفات النحوية بين القرنين الرابع و الثامن الهجريين.et al , زهار, مصطفى, بن عطية371
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الثامن الهجريين.

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19159372

مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس
اثر السياق في تحديد الفروق اللغوية بين الفاظ العربية .الفاظ
القران الكريم انموذجا.

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19160373
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19156374

البعد التعليمي في المصنفات النحوية األندلسية إصالح الخلل
أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19157375

الكتابات الحجاجية في المدونات اللسانية المعاصرة مقاربة
توصيفية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17431376

البعد التعليمي في المصنفات النحوية األندلسية إصالح الخلل
أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/21968377

مقاييس الفروق اللّغوية أللفاظ العربية من خالل النص القرآني

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/755
378

من وظائف الصوت و جمالية اإليقاع في النص الشعري
الجزائري نماذج من قصيدة" فتاة الطهر" لسعد مردف

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/927
379

GHARIB
nawel

Analyse linguistique des discours des médias:
le discours publicitaire Théories, méthodes et
enjeux

http://eprints.univ-batna2.dz/413/380

Boukhalat
djamel

Perspectives Psycho-mythiques De La Figure
De Méduse Dans N'zid De Mokeddem

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5415381

عب ِد
بن َ
ان ال َم ّنان–ال ُجز ُء األدَ ِبي– ِل ُم َح َّم ِد ِ
دِيوا ُن مِ َّنة ال َح ّن ِ
سةٌ
ِرا
د
م)
1921
1854
هـ/
)
1270
1339
َّ
َ
الرحْ ِ
من الدّي ِس ّ
يِ
وتَحقِيق

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/21561382

نظرة العرب والمستشرقين إلى موضوع الشك واإلنتحال في
الشعر العربي القديم.

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000191119000000383

 372أ .د/محمد زهار .الرؤية التعليمية في ا لمصنفات النحوية بين القرنين الرابع و الثامن الهجريين.2019 .
 373أد .محمد زهار و  etد ،عزوز ختيم .مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس.2019 .
 374أ د ،محمد زهار .اثر السياق في تحديد الفروق اللغوية بين الفاظ العربية .الفاظ القران الكريم انموذجا.2019 .
 375أ د ،محمد زهار .البعد التعليمي في المصنفات النحوية األندلسية إصالح الخلل أنموذجا.2019 .
 376أ د ،محمد زهار .الكتابات الحجاجية في المدونات اللسانية المعاصرة مقاربة توصيفية.2019 .
 377محمد  etزهار .البعد التعليمي في المصنفات النحوية األندلسية إصالح الخلل أنموذجا.2018 .
 378محمد زهار .مقاييس الفروق اللّغوية أللفاظ العربية من خالل النص القرآني .الممارسات اللغوية.no 13, p. 193-215 ,2012 ,
379

محمد زهار ،الصالح قسيس زهار ،قسيس .من وظائف الصوت و جمالية اإليقاع في النص الشعري الجزائري نماذج من قصيدة" فتاة الطهر" لسعد مردف .الممارسات
اللغوية.no 20, p. 21-44 ,2013 ,

GHARIB, Nawel. Analyse linguistique des discours des médias: le discours publicitaire Théories, méthodes et enjeux. 2011.

380

Thèse de doctorat. Université de Batna 2.
BOUKHALAT, Djamel. Perspectives Psycho-mythiques De La Figure De Méduse Dans N'zid De Mokeddem. 2016.

381

382
سةٌ وتَحقِيقThèse de .2020 .
عب ِد َّ
بن َ
ي ِ  )1270-1339هـ1921-1854/م) دِرا َ
الرحْ ِ
ان ال َمنّان–ال ُجز ُء األدَبِي– ِل ُم َح َّم ِد ِ
عبد الكريم  etمعمري .دِيوا ُن مِ نَّة ال َحنّ ِ
من الدّي ِس ّ

.doctorat. Université de M'sila
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معمري عبد الكريم

ديوان منة الحنان المنان (الجزء
بن عبد الرحمان الديسي دراسة وتحقيق

األدبي)

لمحمد

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=40982384

ُردود ال ّنقاد على كتاب" في األدب الجاهلي" لطه حسين

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/21566385
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136283386

مخاطر تغيرات أسعار الصرف وتقيدها لتمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في ظل إصالحات الجهاز المصرفي
الجزائري دراسة ميدانية لتمويل مؤسسة  PMEبوكالة بنك
(… )BADR
ردود النقادفي كتاب-في االدب الجاهلي-لطه حسين

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13308387
https://dspace.univadrar.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2789388
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/852389
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15078390

الجهاز المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية
مقيرش عثمان

HAMOUMA
Chahrazad

أثرالقرآن الكريم في الشعر الجزائري المعاصر فترة 1992
2002جمالية القصص القرآني ودالالته في الشعر الجزائري
المعاصر
The Impact of Digital Literacy Proficiency on
EFL Students' Academic Writing Performance:
A Case Study of Algerian Third Year EFL
Students

https://www.igi-global.com/article/the-impact-ofdigital-literacy-proficiency-on-efl-students-academicwriting-performance/247474391

The American Foreign Policy towards Iran
)during Obama's Presidency (2009-2017

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7012392

 383معمري  etعبد الكريم .نظرة العرب والمستشرقين إلى موضوع الشك واإلنتحال في الشعر العربي القديم .Thèse de doctorat .2005 .جامعة الجزائر.
 384معمري  etعبد الكريم .ديوان منة الحنان المنان (الجزء األدبي) لمحمد بن عبد الرحمان الديسي دراسة وتحقيقThèse de doctorat. Université de M'Sila- .
.Mohamed Boudiaf
 385معمري  etعبد الكريمُ .ردود النّقاد على كتاب" في األدب الجاهلي" لطه حسين.2019 .
 386بالل بوجمعة  etعبد الكريم معمري .مخاطر تغيرات أسعار الصرف وتقيدها لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل إصالحات الجهاز المصرفي الجزائري
دراسة ميدانية لتمويل مؤسسة  PMEبوكالة بنك ( )BADRبأدرار .التكامل االقتصادي.vol. 6, no 3, p. 47-63 ,2018 ,
 387معمري  etعبد الكريم .ردود النقادفي كتاب-في االدب الجاهلي-لطه حسين.2014 .
 388ملوك ,عثمان ,زعبون .et al ,الجهاز المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية .Thèse de doctorat .2015 .جامعة احمد دراية-ادرار.
 389مقيرش  etعثمان .أثرالقرآن الكريم في الشعر الجزائري المعاصر فترة .Thèse de doctorat .2017 .2002-1992
 390مقيرش  etعثمان .جمالية القصص القرآني ودالالته في الشعر الجزائري المعاصر.2018 .
HAMOUMA, Chahrazad et MENEZLA, Nadia. The Impact of Digital Literacy Proficiency on EFL Students' Academic

391

Writing Performance: A Case Study of Algerian Third Year EFL Students. International Journal of Digital Literacy and Digital
Competence (IJDLDC), 2019, vol. 10, no 4, p. 40-55.
HAMOUMA, Chahrazad. The American Foreign Policy towards Iran during Obama’s Presidency (2009-2017). 2017. Thèse de
doctorat.
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任务型教学在长沙市中学英语教学中的实

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-105421014243270.htm393

الخطاب النقدي عند عباس محمود العقاد-بين الحس الفلسفي
والتذوق الجمالي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133842394

施: 局限性, 可能性和适应性

الدرس اللغوي ومناهجه المعرفية

مبرك حسين

استراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النص األدبي"
cultural Criticism Strategy In Approaching
Literary Text
نزعة التمرد عند بشار بن برد

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23798395
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23876396

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12656
9397
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=1824/398

التمرد في شعر بسثاربن برد
أثر النقد األوربي في النقد العربي الحديث

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17607399

الرواية الجزائرية بين الواقع
المداخلة :الرؤية ال ً
سردية في ً
والمتخيًل
قراءة النص األدبي و إشكالية المنهج
قاني مولود

بغدادي نسيمة

شرح شواهد قطر الندى ألبي القاسم بن محمد البجائي :دراسة
وتحقيق

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5148400
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=875273401

دينامية العالمة في العرض المسرحي ،من ما وراء النص إلى
ما خلف الستار

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5640402

أسلوبية التوازي في القرآن الكريم سور هود الحجر الشعراء
نموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3567403

CHAHRAZAD, Hamouma. 任务型教学在长沙市中学英语教学中的实施: 局限性, 可能性和适应性. 2014. Thèse de

393

maîtrise. 湖南师范大学.
 394مبرك حسين  etجياب بلقاسم .الخطاب النقدي عند عباس محمود العقاد-بين الحس الفلسفي والتذوق الجمالي .حوليات اآلداب واللغاتvol. 8, no 3, p. 75- ,2020 ,
.89
 395مبرك حسين .الدرس اللغوي ومناهجه المعرفية.2020 .
 396عواج حليمة  etمبرك حسين .استراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النص األدبي".cultural Criticism Strategy In Approaching Literary Text. 2020 "-
 397مبرك  etحسين .نزعة التمرد عند بشار بن برد .Thèse de doctorat .2008 .الجزائر ،المدرسة العليا لألساتذة في األدب و العلوم اإلنسانية.
398

مبرك  etحسين .التمرد في شعر بسثاربن برد . Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Bouzaréah -Cheikh Mubarak Ben
Mohamed Brahimi el Mili-.

 399حسين  etمبرك .أثر النقد األوربي في النقد العربي الحديث.2018 .
 400مبرك  etحسين .قراءة النص األدبي و إشكالية المنهج.2017 .
 401قاني  etمولود .شرح شواهد قطر الندى ألبي القاسم بن محمد البجائي :دراسة وتحقيق.Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf .
 402بغدادي  etنسيمة .دينامية العالمة في العرض المسرحي ،من ما وراء النص إلى ما خلف الستار.2017 .
 403نسيمة  etبغدادي .أسلوبية التوازي في القرآن الكريم سور هود الحجر الشعراء نموذجا.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2017 .
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أسموبية التوازي في القرآن الكريم سور ىود الحجر الشع ا رء
نموذجا
داللة المكان في شعر مفدي زكريا

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000699371000622405
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12356
4406
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12567
8407
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13590408
https://philpapers.org/rec/-5597409

حجاب عبداللطيف
وظيفة التراث الديني وداللته في شعر مفدي زكريا
المقاييس األسلوبية في الدراسات القرآنية
جماليات اإلقناع في األسلوب القرآني
حضري جمال

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8643404

السياق وتحليل الخطاب بحث في تجليات العالقة
البالغة بوصفها تفكيرا في قضايا الخطاب

رقيق امينة

https://philpapers.org/rec/-5671410

http://dspace.univجماليات اإلقناع في األسلوب القرآني
msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/12908411
http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/11
سيميائية الخطاب السياسي" سلطة التأطير والتصنيف"
91412
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
ظاهرة اإلنزياح في شعر صالح عبد الصبور
000000000187055000000413
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
سيميائية الخطاب السياسي :سلطة التأطير و التصنيف
ID=2-57406414
http://dspace.univاإلعجاز البالغي للحجج العقلية في سورة البقرة
415
msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5557
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
األدوات النحوية
000000000836136000561416
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=46831/417
األدوات النحوية :دراسة في البنية والوظيفية سرة الكهف
أنموذجا

 404بغدادي  etنسيمة .أسموبية التوازي في القرآن الكريم سور ىود الحجر الشع ا رء نموذجا.Thèse de doctorat .2017 .
405

حجاب عبد اللطيف .داللة المكان في شعر مفدي زكرياThèse de doctorat. Université Abou Elkacem Saad Allah d'Alger 2, .2014 .
.Département L

 406حجاب  etعبد اللطيف .وظيفة التراث الديني وداللته في شعر مفدي زكريا .Thèse de doctorat .2003 .جامعة الجزائر .2كلية اآلداب واللغات.
 407حضري  etجمال .المقاييس األسلوبية في الدراسات القرآنية .Thèse de doctorat .2005 .جامعة الجزائر  .2كلية اآلداب و اللغات.
 408جمال  etحضري .جماليات اإلقناع في األسلوب القرآني.2018 .
 409جمال حضري .السياق وتحليل الخطاب بحث في تجليات العالقة.2013 .
 410جمال حضري .البالغة بوصفها تفكيرا في قضايا الخطاب.2013 .
 411حضري  etأ .د .جمال .جماليات اإلقناع في األسلوب القرآني.2013 .
 412جمال حضري .سيميائية الخطاب السياسي" سلطة التأطير والتصنيف" .الخطاب.vol. 1, no 15, p. 27-48 ,2013 ,
 413حضري  etجمال .ظاهرة اإلنزياح في شعر صالح عبد الصبور .Thèse de doctorat .2000 .الجزائر.
 414حضري ،جمال .سيميائية الخطاب السياسي :سلطة التأطير و التصنيف.vol. 255, no 1614, p. 1-42 ,2013 ,al-Khiṭāb .
 415رقيق  etامينة .اإلعجاز البالغي للحجج العقلية في سورة البقرة.2017 .
 416رقيق  etأمينة .األدوات النحوية .Thèse de doctorat .2005 .بسكرة .جامعة محمد خيضر ,كلية اآلداب و العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية.
 417رقيق  etأمينة .األدوات النحوية :دراسة في البنية والوظيفية سرة الكهف أنموذجا.Thèse de doctorat. Université de Biskra-Mohamed Khider .2005 .
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http://thesis.univ-biskra.dz/835/418

األدوات النحوية* دراسة في البنية و الوظيفة* سورة الكهف
أنموذجا

http://archives.univbiskra.dz/bitstream/123456789/3436/1/aminarekik.pdf

قراءة لملصقات-في بالغة الصورة اإلشهارية للمسرح
المهرجان الدولي للمسرح

419

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
في بالغة الصورة اإلشهارية تمفصل المحلي مع الكوكبي
ID=2-76785420
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=62614421
البناء الفني في الرواية الجزائرية الحديثة دراسة وصفية
تحليلية للرواية الجزائرية في فترة السبعينات
http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9435422

diabete sucre chez le nourrisson

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9194648
423

A Hybrid Heuristic Community Detection
Approach

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15417424

الظواهر التراثية الفنية في المسرح الحلقوي عند ولد عبد
الرحمان كاكي

زاوي سارة

التجريب في النص المسرحي الجزائري المعاصر

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3574425
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/822
1/THA3-810-038.PDF?sequence=1&isAllowed=y426
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13429427
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
ID=2-97792428
https://dspace.univadrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/3804/1/%D8%
AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91
%D8%AD%D9%88%20%D8%A8%D8%B2%D8%A
7%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%8

توظيف التراث الشعبي

هذلي العلجة

المسرح الجزائري بين التأصيل والتجريب
تجربة ولد عبد الرحمان كاكي في مسرح الحلقة
تعليمية النحو بزاوية الشيخ محمد بن الكبير

بن الشيخ عبد الغاني

Thèse de doctorat. Université Mohamed Khider .2005 . األدوات النحوية* دراسة في البنية و الوظيفة* سورة الكهف أنموذجا. أمـينةet رقــيق

418

.Biskra
.قراءة لملصقات المهرجان الدولي للمسرح- في بالغة الصورة اإلشهارية للمسرح. أمينة رقيق419
.vol. 116, no 2711, p. 1-26 ,2013 ,Majallat ʻĀlam al-Tarbiyah . في بالغة الصورة اإلشهارية تمفصل المحلي مع الكوكبي. أمينة، رقيق420
421

. البناء الفني في الرواية الجزائرية الحديثة دراسة وصفية تحليلية للرواية الجزائرية في فترة السبعينات.زاويThèse de doctorat. Université de M'SilaMohamed Boudiaf.

422
423

KHEIRA, DJELOULI et SARA, ZAOUI. diabete sucre chez le nourrisson. Thèse de doctorat.
CHEIKH, Salmi, SARA, Bouchema, et SARA, Zaoui. A Hybrid Heuristic Community Detection Approach. In : 2020
International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA). IEEE, 2020. p. 1-7.
.2017 . الظواهر التراثية الفنية في المسرح الحلقوي عند ولد عبد الرحمان كاكي. العلجةet  هذلي424
.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2017 . التجريب في النص المسرحي الجزائري المعاصر. هذليet  العلجة425
.Thèse de doctorat .2009 . توظيف التراث الشعبي. العلجةet  هذلي426
.2015 . المسرح الجزائري بين التأصيل والتجريب. العلجةet  هذلي427
.vol. 46, no 4051, p. 1-16 ,2016 ,Majallat al-Turāth . تجربة ولد عبد الرحمان كاكي في مسرح الحلقة. العلجة، هذلي428

40

Letters and Languages Faculty

آليات إشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي
عند عبد الرحمن منيف
التوازي التركيبي في ديوان فجر الندى للشاعر الجزائري
ناصر لوحيشي :دراسة أسلوبية ولسانية نصية
حالب نور الهدى

المنهج االجتماعي في النقد-نشأته وخصائصه
الرواية الجزائريَّة من منظور الكتابة
ي ِ في ِ ّ
السَّرد التَّاريخ ّ
ال ّنِسويَّة-نماذج تطبيقية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16006433

التجريب الروائي في الرواية النسوية الجزائرية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7137434
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13430435
http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/111515436

التوازي التركيبي في ديوان" فجر الندى" للشاعر الجزائري"
ناصر لوحيشي" :دراسة أسلوبية ولسانية

عريوة سعاد

حمومة العمري

https://platform.almanhal.com/Files/Articles/119819431
https://www.iasj.net/iasj/article/103095432

التجريب الروائي في اتلرواية النسوية الجزائرية

ساسي هاجر

4%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%
AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%
D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%
B1.pdf429
http://193.194.84.143/handle/123456789/127848430

التبسيط في ترجمة أدب األطفال سلسلة هاري بوتر لعبد
الوهاب علوب نموذجا

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=897010437

قصيدة التفعيلة جمالياته وقضاياها في شعر محمد الفيتوري

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17736438
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=874811439

مكونات السرد وخصائصها في رواية الخيال العلمي العربية
المعاصرة-رواية
المساحة الحرة للجنس في رواية الخيال العلمي العربية رواية
أعشقني لسناء الشعالن أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5466440

L'impact du marquage syntaxique de la

http://193.194.91.150:8080/en/article/138860441

 429عبد الغاني ,عبد الحميد ,حاج احمد .et al ,تعليمية النحو بزاوية الشيخ محمد بن الكبير .Thèse de doctorat .2014 .جامعة احمد دراية-ادرار.
 430بن الشيخ عبد الغاني .آليات إشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي عند عبد الرحمن منيف.2017 .
 431حالب ،نور الهدى .التوازي التركيبي في ديوان فجر الندى للشاعر الجزائري ناصر لوحيشي :دراسة أسلوبية ولسانية نصيةMajallat al-Ḥikmah lil-Dirāsāt .
.vol. 246, no 6055, p. 1-19 ,2016 ,al-Adabīyah wa-al-Lughawīyah
 432حالب نور الهدى .المنهج االجتماعي في النقد-نشأته وخصائصه.vol. 1, no 38 ,2015 ,kufa studies center journal .
433
الرواية الجزائريَّة من منظور الكتابة النِّسويَّة-نماذج تطبيقية.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2019 .
ي ِ في ِ ّ
نور الهدى  etحالب .السَّرد التَّاريخ ّ

 434حالب  etنور الهدى .التجريب الروائي في الرواية النسوية الجزائرية.2018 .
 435أ .نور الهدى  etحالب .التجريب الروائي في اتلرواية النسوية الجزائرية.2015 .
 436نور الهدى ،حالب .التوازي التركيبي في ديوان" فجر الندى" للشاعر الجزائري" ناصر لوحيشي" :دراسة أسلوبية ولسانية نصية.2016 .
437

ساسي  etهاجر .التبسيط في ترجمة أدب األطفال سلسلة هاري بوتر لعبد الوهاب علوب نموذجاThèse de doctorat. Université d'Alger 2 -Abou el .
.kacem Saâdallah

 438سعاد عريوة .قصيدة التفعيلة جمالياته وقضاياها في شعر محمد الفيتوري.Thèse de doctorat .2013 .
 439عريوة .مكونات السرد وخصائصها في رواية الخيال العلمي العربية المعاصرة-رواية.Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf .
 440بن لقريشي ,عمار et ,عريوة .المساحة الحرة للجنس في رواية الخيال العلمي العربية رواية أعشقني لسناء الشعالن أنموذجا.2017 .
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thématisation sur l'organisation du texte
https://ishamat.univ-ghardaia.dz/article/view/87442

Writing a successful review of the literature: A
dilemma for undergraduate students in EFL
classes

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000903827000880443

L'Apport pédagogique de la vidéo pour
l'enseignement/apprentissage
de
la
compréhension orale dans le département de
français université de M'sila

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=48224

444

L'enseignement/apprentissage
de
la
compréhension orale par le biais d'un
document sonore: Cas des apprenants de 1ère
année CEM Myziada-M'sila

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12266
6445

L'enseignement/apprentissage
compréhension orale par le
document sonore

de
biais

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3
400424446

Algerian University Teachers' Disposition and
Experiences in Using MOOCs for their
Continuous Professional Development

http://dspace.univguelma.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/91
15/M570.1043%20ECO.pdf?sequence=1447

Utilisation
de
l'analyse
procrustéenne
généralisée
dans
l'évaluation
des
caractéristiques sensorielles des fromages

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13

Anticiper l'avenir de la prévention basée sur le

Herizi nassira

AOUINA
Mounira

la
d'un

CHERIET

 اللسانياتHAMOUMA, LAMRI. L’impact du marquage syntaxique de la thématisation sur l’organisation du texte. حمومة العمري

441

, 2020, vol. 4, no 2, p. 137-150.التطبيقية
442

HERIZI, Nassira Nassira. Writing a successful review of the literature: A dilemma for undergraduate students in EFL
classes. مجلة إسهامات للبحوث والدراسات, 2017, vol. 2, no 1, p. 279-266.

443

MOUNIRA, AOUINA. L’Apport pédagogique de la vidéo pour l’enseignement/apprentissage de la compréhension orale dans
le département de français université de M’sila. 2018. Thèse de doctorat. Université de Batna 2 Mustafa Ben Boulaid,
Département de français.

444

AOUINA, Mounira. L’enseignement/apprentissage de la compréhension orale par le biais d'un document sonore: Cas des
apprenants de 1ère année CEM Myziada-M'sila. 2008. Thèse de doctorat. Université de Batna 1-Hadj Lakhder.

445

AOUINA, Mounira. L’enseignement/apprentissage de la compréhension orale par le biais d'un document sonore. 2008. Thèse
de doctorat. Batna, Université El Hadj Lakhdar. Faculté des lettres et des Sciences Humaines.

446

SIA, Selma et CHERIET, Imane. Algerian University Teachers’ Disposition and Experiences in Using MOOCs for their
Continuous Professional Development. In : Arab World English Journal (AWEJ) May 2019 Chlef University International
Conference Proceedings. 2019.

447

IMANE CHERIET, Bouthaina Laib. Utilisation de l’analyse procrustéenne généralisée dans l’évaluation des caractéristiques
sensorielles des fromages. 2020.
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133448

risque génétique: analyse qualitative de la
perception des participants à l'étude «Dessinemoi un futur!»

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19848449

An Investigation Into Academic Identity
Development Statuses Among Algerian Master
Students

https://osf.io/preprints/socarxiv/4nxtw/450

Algerian University Teachers' Disposition and
Experiences in Using MOOCs for their
Continuous Professional Development

https://dspace.univadrar.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2932451
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19796452

توصيف النظام الزراعي الواحاتي
واقع وسائل الدفع االلكترونية في البنوك الجزائرية (الواقع
دراسة حالة تجارب دول المغرب العربي و الدول-)واآلفاق
المتقدمة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7278453

تجليات الخطاب الثوري في المسرح الجزائري" مقاربة
 وبالل بن رباح،تحليلية لمسرحيتي حنبعل لتوفيق المدني
لمحمد العيد

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9652454

 مقاربة في،الشعرية العربية وتجليات في مدونة العقد الفريد
ضوء المناهج

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13459455
https://dspace.univadrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/1678/1/%D9%
85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9
%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF.pdf456
http://193.194.84.143/handle/123456789/128353457

448

Imane

بوسعيد محمد

مقاربة التحليلية لمسرحيتي حنبعل لتوفيق
النص التراثي وإشكالية القراءة

حالة اليابان و كوريا-تجربة التنمية في بلدان شرق آسيا
الجنوبية

CHERIET, Imane. Anticiper l’avenir de la prévention basée sur le risque génétique: analyse qualitative de la perception des
participants à l’étude «Dessine-moi un futur!». 2015.

449

CHERIET, Imane et GRAZIB, Mohamed. An Investigation Into Academic Identity Development Statuses Among Algerian
Master Students. 2020.

450

SELMA, S. I. A. et CHERIET, Imane. Algerian University Teachers’ Disposition and Experiences in Using MOOCs for their
Continuous Professional Development.
.ادرار- جامعة أحمد دراية.Thèse de doctorat .2019 . توصيف النظام الزراعي الواحاتي.et al , موساوي, محمد, بوسعيد451

دراسة حالة تجارب دول المغرب العربي و الدول-) واقع وسائل الدفع االلكترونية في البنوك الجزائرية (الواقع واآلفاق.et al , محمد عبد الكريم, مصطفى,صايم

452

.2019 .المتقدمة
.2018 . وبالل بن رباح لمحمد العيد، تجليات الخطاب الثوري في المسرح الجزائري" مقاربة تحليلية لمسرحيتي حنبعل لتوفيق المدني. محمدet  بوسعيد453
.2018 . مقاربة في ضوء المناهج، الشعرية العربية وتجليات في مدونة العقد الفريد.et al , بوسعيد, محمد454
.Thèse de doctorat . مجاالت مساهمة المراجع الخارجي في تحسين جودة القوائم المالية في البيئة المحاسبية الجزائرية.et al , بضياف, محمد هشام, بوسعيد455
.2008 . النص التراثي وإشكالية القراءة. محمدet  بوسعيد456
.2017 .حالة اليابان و كوريا الجنوبية- تجربة التنمية في بلدان شرق آسيا. ديلمي لخضر457
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التفسير الفيزيائي لصفات القوة في أصوات العربية
ديلمي لخضر

أثر اإلنترنت على تنافسية المؤسسة
األثر الداللي لألصوات القوية في ألفاظ القرآن الكريم-سورتا
القمر و البروج أنموذجا

tebani ibtissam

قصباوي عبد القادر

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-88449458
http://bib.univoeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/517459
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/72460

دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تطوير الخدمات
السياحية لدول المغرب العربي الجزائر ،تونس و المغرب

http://bib.univoeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/401461

Le fils du pauvre de Mouloud feraoun-Ancrage
social et autobiographie

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=28783462

الحقول الداللية في صحيح البخاري _دراسة معجمية
وسياقية_

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=74397463

حركة النسخ و دورها في حفظ و تحقيق المخطوطات :نماذج
تطبيقية من أقاليم توات

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-95464464

تأويل داللة ألفاظ االعتقاد عند أمحمد بن يوسف أطف ِّيش من
خالل تفسيره" تيسير التفسير"

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19167465

آليات دارسة المعنى بين الدرس العربي القديم ،والتنظير
الغربي الحديث

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4177466

حركة النسخ ودورها في حفظ وتحقيق المخطوطات

https://dspace.univadrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/3862/1/%D8%
AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D9%88%D8
%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9
%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20
%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D
9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D
8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA.pdf467

 458ديلمي ،لخضر .التفسير الفيزيائي لصفات القوة في أصوات العربية.vol. 290, no 3440, p. 1-14 ,2016 ,Majallat al-Mumārasāt al-Lughawīyah .
 459سفاري ,ديلمي et ,لخضر .أثر اإلنترنت على تنافسية المؤسسة.2009 .
 460ديلمي  etلخضر .األثر الداللي لألصوات القوية في ألفاظ القرآن الكريم-سورتا القمر و البروج أنموذجا.Thèse de doctorat .2012 .
 461سفاري ,ديلمي et ,لخضر .دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تطوير الخدمات السياحية لدول المغرب العربي الجزائر ،تونس و المغربThèse de .2015 .
 .doctoratجامعة أم البواقي.
TEBANI, Ibtissam. Le fils du pauvre de Mouloud feraoun-Ancrage social et autobiographie. Thèse de doctorat. Université de

462

M'Sila-Mohamed Boudiaf.
463

قصباوي  etعبد القادر .الحقول الداللية في صحيح البخاري _دراسة معجمية وسياقية_Thèse de doctorat. Université de Sidi Bel Abbès-Djillali .
.Liabes

 464قصباوي ،عبد القادر .حركة النسخ و دورها في حفظ و تحقيق المخطوطات :نماذج تطبيقية من أقاليم توات.vol. 421, no 3893, p. 1-13 ,2015 ,Rufuf .
 465عبد القادر  etقصباوي .تأويل داللة ألفاظ االعتقاد عند أمحمد بن يوسف أطفيِّش من خالل تفسيره" تيسير التفسير".2018 .
 466قصباوي  etعبد القادر .آليات دارسة المعنى بين الدرس العربي القديم ،والتنظير الغربي الحديث.2017 .
 467قصباوي  etعبد القادر .حركة النسخ ودورها في حفظ وتحقيق المخطوطات.2015 .
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http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5338468

بالغة الخطاب وإبال ةغي التأويل في محاورات أبي حيان
التوحيدي

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000233741000000469

Le Systeme partisan en Algérie du
mononopartisme au multipartisme 1962-1992.

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=41954/470

Le Parti FLN Du monopole à la domination

http://e-biblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/15682/M%C3%
A9moire.pdf?sequence=1471
http://archives.umc.edu.dz/bitstream/handle/12345678
9/131914/AZAI4085.pdf?sequence=1472
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4671473

ETUDE ET ANALYSE FONCTIONNELLE
DE FreeRTOS

http://archives.univbiskra.dz/bitstream/123456789/2006/1/08.pdf474

"إستراتجيـــة أفق اإلنتظـــار و آلية بناء المعنــى في قصيدة
"بلقيـــــس

http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/3542475

قصيدة" بلقيس" لنزار قباني دراسة في ضوء نظرية القراءة
وجماليات التلقي

http://revues.univbiskra.dz/index.php/lectures/article/view/1245476
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2313

"إستراتيجية أفق االنتظار وآلية بناء المعنى في قصيدة" بلقيس

477

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000838870000561478
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7223479

العربي عبد القادر

النقد األدبي في آثار أبي القاسم سعد هللا
 تيمة: قراءة في قصيدة بلقيس لنزار قباني:عنوان المقال
)الموت/(الفقد

زين حفيظة

"" النقد األدبي عند أبي القاسم سعد هللا من خالل موسوعته
تاريخ الجزائر الثقافي
قصيدة بلقيس لنزار قباني
La Réforme de deuxième génération en
Algérie: la vie clandestine des langues
maternelles,
entre
in/visibilité
et

.2014 . بالغة الخطاب وإبال ةغي التأويل في محاورات أبي حيان التوحيدي. عبد القادرet  عبد القادر, العربي468
469

LARBI, Abdelkader. Le Systeme partisan en Algérie du mononopartisme au multipartisme 1962-1992. 2010. Thèse de
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reconnaissance
http://193.194.91.150:8080/en/article/125748480

AIZER un enfant dans la guerre:
l'effervescence de l'Histoire en littérature

http://revue-akofena.org/wpcontent/uploads/2021/02/29-T03-65-RimaBENKHELIL-Lynda-ZAGHBA-pp.-375-386.pdf481

LA
DIDACTIQUE
INTEGRÉE
ET
L'ENSEIGNEMENT DE LA PHONÉTIQUE
EN CLASSE DE FLE: PRATIQUES
ENSEIGNANTES

https://fll.univouargla.dz/images/PDF/Pardigmes/Paradigmes_08.mai
.2020.pdf#page=33482
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13362483

La réception du discours de vulgarisation
scientifique

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=48779484

Interprétation et compréhension des textes
juridiques en contexte plurilingue: les
contraintes lexicales et syntaxiques

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12304
0485

Interprétation et compréhension des textes
juridiques en contexte plurilingue

ZAGHBA
Lynda

La réforme de deuxième génération en Algérie:
la vie clandestine des langues maternelles,
entre in/visibilité et reconnaissance

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/? Rôle de la Culture et des Connaissances dans
ID=2-106753486
la Compréhension des Textes Juridiques
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12659
3487
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=31181/488
480

قراءة في مسرحية فيدر لـ جان راسين
االدب الفرنسي في الجزائر دوره و تأثيره على الكتاب

 زغبة ليندةZAGHBA, Lynda. AIZER un enfant dans la guerre: l’effervescence de l’Histoire en littérature. Paradigmes, 2020, vol.
3, no 9, p. 135-144.
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BENKHELIL, Rima et ZAGHBA, Lynda. LA DIDACTIQUE INTEGRÉE ET L’ENSEIGNEMENT DE LA PHONÉTIQUE
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ZAGHBA, Lynda. La réception du discours de vulgarisation scientifique. de vulgarisation scientifique: quelles formes, pour
quelles fonctions?, p. 33.

483

LYNDA, ZAGHBA. La réforme de deuxième génération en Algérie: la vie clandestine des langues maternelles, entre
in/visibilité et reconnaissance. 2015.

484

ZAGHBA, Lynda. Interprétation et compréhension des textes juridiques en contexte plurilingue: les contraintes lexicales et
syntaxiques. 2008. Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf.

485

ZAGHBA, Lynda. Interprétation et compréhension des textes juridiques en contexte plurilingue. 2008. Thèse de doctorat.
M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.

486

ZAGHBA, Lynda. Rôle de la Culture et des Connaissances dans la Compréhension des Textes Juridiques. al-Athar, 2016, vol.
260, no 4278, p. 1-12.
. كلية اآلداب واللغات.2 جامعة الجزائر.Thèse de doctorat .2008 . قراءة في مسرحية فيدر لـ جان راسين. محمدet  زعيتري487

Thèse de doctorat. Université d'Alger 2- .1954-1945  االدب الفرنسي في ا لجزائر دوره و تأثيره على الكتاب الجزائريين ما بين. محمدet زعيتري
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1954-1945 الجزائريين ما بين
زعيتري محمد
دراسة نظرية للذرة و مكوناتها

http://dspace.enskouba.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/217/1/%D9
%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9.
pdf489
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7722490

IMAGES OF WOMEN IN ASSIA DJEBAR'S
FANTASIA: AN ALGERIAN CAVALCADE

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000313598000000491

L'intérète de la competence discursive des
enseignants de francais en vue d'un
enseignement/apprentissageefficace du FLE

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5471492

Pour une Construction de Compétences Par
l'Intermédiaire
de
l'enseignementapprentissage coopératif

http://eprints.univ-batna2.dz/354/493

La compétence de compréhension en classe de
langue

SAHED Bachir

SLITANE
Kamel

متعاليات الخطاب التراثي في مسرحيات السيد حافظ

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7173494
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3722495
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/87496

دراسة موضوعاتية جمالية-األمثال الشعبية الجزائرية

رحمون بوزيد

الدالالت السياقية للقصص القرآني

http://eprints.univbatna2.dz/469/1/le%20Houichi%20Abla%20%C3%A9
pouse.pdf497
http://eprints.univ-batna2.dz/1591/498

Oralité et écriture dans L'Honneur de la tribu
de Rachid Mimouni
Les formes romanesques dans la trilogie «Le
Fleuve détourné»,«Tombéza» et «L'Honneur
de la tribu» de Rachid Mimouni Modernité et

.Thèse de doctorat .2011 . دراسة نظرية للذرة و مكوناتها.et al , زعيتري, عبد القادر, حريشة489
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BOUGOUFA, Miss Sarra et SAHED, Mr Bachir. IMAGES OF WOMEN IN ASSIA DJEBAR’S FANTASIA: AN
ALGERIAN CAVALCADE. 2018. Thèse de doctorat.
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la

competence
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en

vue

d'un

enseignement/apprentissageefficace du FLE. 2005. Thèse de doctorat. Batna.
492

SLITANE, Kamel. Pour une Construction de Compétences Par l’Intermédiaire de l’enseignement-apprentissage coopératif.
2017.

493

SLITANE, Kamel. La compétence de compréhension en classe de langue. 2015. Thèse de doctorat. Université de Batna 2.
.2018 . متعاليات الخطاب التراثي في مسرحيات السيد حافظ. بوزيدet  رحمون494
.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2016 .دراسة موضوعاتية جمالية- األمثال الشعبية الجزائرية. بوزيدet  رحمون495
.Thèse de doctorat .2011 . الدالالت السياقية للقصص القرآني. بوزيدet  رحمون496
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HOUICHI, Abla. Oralité et écriture dans L’Honneur de la tribu de Rachid Mimouni. 2008. Thèse de doctorat. Université de
Batna 2.

498

HOUICHI, Abla. Les formes romanesques dans la trilogie «Le Fleuve détourné»,«Tombéza» et «L’Honneur de la tribu» de
Rachid Mimouni Modernité et continuité. 2018. Thèse de doctorat. Université de Batna 2.
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continuité
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16351499

Le mythe, quête du sens et lieu de
questionnement sur l'histoire. Le mythe
fondateur dans L'Honneur de la tribu de
Rachid Mimouni

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5442500

Modernité, subversion Et Quête Esthétique
Dans Le Roman Algérien Contemporain-cas
De L'écriture Romanesque De Rachid
Boudjedra

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13356501

Oralité traditionnelle et esthétique du
renouvellement dans «L'Honneur de la tribu»
de Rachid Mimouni 1970

http://193.194.91.150:8080/en/article/100449502

Modernite, subversion et que مesthetique dans
le roman algerien contemporain:-Cas de
l'écriture romanesque de Rachid Boudjedra

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/139917503

-تراث العربية ونظرية نوام تشومسكي التوليدية التحويلية
بحث في المنهج والتطبيق

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23866504

التفكيـــــر اللّسانـي في التراث العـربي ومقاربته بالدراســات
اللسانية الغربيـة

HOUICHI
Abla

روبحي لخضر

تعليمية المواد اللغوية في المرحلة اإلبتدائية

http://bib.univoeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/6675505
http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/136477

التأويل وقراءة التراث في مشروع طه عبد الرحمن

506

القراءة المفسرة للنص المسرحي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/926
7/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%
D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%
D9%84%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%
499

HOUICHI, Abla. Le mythe, quête du sens et lieu de questionnement sur l’histoire. Le mythe fondateur dans L’Honneur de la
tribu de Rachid Mimouni. 2016.

500

HOUICHI, Abla. Modernité, subversion Et Quête Esthétique Dans Le Roman Algérien Contemporain-cas De L'écriture
Romanesque De Rachid Boudjedra. 2016.

501

HOUICHI, ABLA. Oralité traditionnelle et esthétique du renouvellement dans «L’Honneur de la tribu» de Rachid Mimouni
1970. 2015.

502

ABLA, HOUICHI. Modernite, subversion et que مesthetique dans le roman algerien contemporain:-Cas de l'écriture
romanesque de Rachid Boudjedra. حوليات اآلداب واللغات, 2016, vol. 4, no 2, p. 40-65.

 مجلة المقرى للدراسات اللغوية النظرية.بحث في المنهج والتطبيق- تراث العربية ونظرية نوام تشومسكي التوليدية التحويلية. ROUBHI, Lakhdar  روبحي لخضر503
.vol. 3, no 2, p. 76-89 ,2020 ,و التطبيقية
.2020 . التفكيـــــر اللّسانـي في التراث العـربي ومقاربته بالدراســات اللسانية الغربيـة. روبحي لخضر504
.2012 . تعليمية المواد اللغوية في المرحلة اإلبتدائية. لخضرet , روبحي, حركات505
. جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.Thèse de doctorat .2018 . التأويل وقراءة التراث في مشروع طه عبد الرحمن.et al , روبحي, سليمة, جالل506
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D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y507
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23135508

قراءة نحوية لمعايير نقدنا القديم
صور من النقد النحوي في الشعر العربي القديم

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/669
509

التفكر اللساني في التراث العربي

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/684
510

القيمة األدبية والنقدية لكتاب (العمدة) البن رشيق
القيمة األدبية والنقدية لكتاب (العمدة) البن رشيق
أثر اللغة األجنبية األولى على اللغة األم عند الطفل الجزائري

الحكم الرشيد بين عهد نبوة االسالم وواقع العالم العربي اليوم
من خصائص اللغة العربية وعوامل نموها

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/12972511
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5308512
http://bib.univoeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5757/1/%D8%
A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9
%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8
%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A
9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%8
4%D9%89%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8
%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%20%D8%B9%D9
%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9
%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8
%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf513
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/1110514
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/392
515

عالقة علم المصطلح بالترجمة

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/650
516

عالقة السيمياء باللسانيات

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1093
517

الخطاب الحواري في القرآن الكريم

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/818
518

جمــال الكلمـة القرآنيـة

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/7
67/605519

 507روبحي  etلخضر .القراءة المفسرة للنص المسرحي.2018 .
 508لخضر روبحي .قراءة نحوية لمعايير نقدنا القديم .الممارسات اللّغويّة.vol. 3, no 1, p. 63-72 ,2012 ,
 509لخضر روبحي .صور من النقد النحوي في الشعر العربي القديم .الممارسات اللغوية.no 11, p. 163-172 ,2012 ,
 510لخضر روبحي .التفكر اللساني في التراث العربي .الممارسات اللغوية.no 12, p. 35-46 ,2012 ,
 511لخضر  etروبحي .القيمة األدبية والنقدية لكتاب (العمدة) البن رشيق.2013 .
 512روبحي  etلخضر .القيمة األدبية والنقدية لكتاب (العمدة) البن رشيق.2013 .
 513لكبير ,كنزة ,روبحي .et al ,أثر اللغة األجنبية األولى على اللغة األم عند الطفل الجزائري.2012 .
 514روبحي  etلخضر .الحكم الرشيد بين عهد نبوة االسالم وواقع العالم العربي اليوم.2007 .
 515لخضر روبحي .من خصائص اللغة العربية وعوامل نموها .الممارسات اللغوية.no 1, p. 251-267 ,2010 ,
 516لخضر روبحي .عالقة علم المصطلح بالترجمة .الممارسات اللغوية.no 10, p. 201-210 ,2012 ,
 517لخضر روبحي .عالقة السيمياء باللسانيات .الممارسات اللغوية.no 28, p. 105-118 ,2014 ,
 518لخضر روبحي .الخطاب الحواري في القرآن الكريم .الممارسات اللغوية.no 15, p. 137-144 ,2012 ,
 519لخضر روبحي .جمــال الكلمـة القرآنيـة .الممارسات اللغوية.no 14, p. 75-89 ,2012 ,
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في إعجاز القرآن الكريم

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000595544000173520
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-57743521
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/47859522

ألفاظ الحياة العامة :دراسة لغوية و معجمية
ألفـــاظ الحياة العامة دراسة لغوية و معجمية
عالقة السيمياء باللسانيات
ونوغي اسماعين

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-64109523
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/588

قضايا في وضع النحو العربي ووظائفه

524

مقاصد الخطاب في األربعين النووية/مقاربة تداولية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5688525
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5631526
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5421527

قراءة في تجربة الغذامي النقدية
تقنيات توظيف التراث في قصص األطفال سلسلة كان يا
ماكان أنموذج
مجناح جمال

ِرهانات التّجديد في ال ّ
ي الحديث والمعاصر
شعر العرب ّ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100601528

شعرية الصحراء في الخيال الفلسطيني مقاربة سيميائية في
مكانية الصحراء و خلفياتها الثقافية

http://193.194.80.38:8080/jspui/bitstream/123456789/4
929/1/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%
A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8
%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D
9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8
%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.pdf529
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16357530

تقنيات توظيف الت ا رث في قصص األطفال سلسلة كان يا
ماكان أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13387531

اليات تشكل خطاب المثل الشعبي الساخر

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13310532

الموضوعة النسائية في كتابات إيبرهاردت بين الواقع
وإسقاطات الذات والواقع االستشراقي

 520روبحي ،لخضر .في إعجاز القرآن الكريم .Thèse de doctorat .1993 .جامعة الجزائر ،الجزائر.
 521روبحي ،لخضر .ألفاظ الحياة العامة :دراسة لغوية و معجمية.vol. 260, no 1631, p. 1-13 ,2014 ,al-Athar .
 522روبحي لخضر .ألفـــاظ الحياة العامة دراسة لغوية و معجمية Al Athar .مجلة األثـــــــــــــــر.vol. 13, no 20, p. 73-78 ,2014 ,
 523روبحي ،لخضر .عالقة السيمياء باللسانيات.vol. 290, no 1863, p. 1-22 ,2014 ,Majallat al-Mumārasāt al-Lughawīyah .
 524اسماعين ونوغي .قضايا في وضع النحو العربي ووظائفه .الممارسات اللغوية.no 09, p. 89-100 ,2012 ,
 525مجناح ,جمال ,ناصري .et al ,مقاصد الخطاب في األربعين النووية/مقاربة تداولية.2018 .
 526مجناح ,جمال et ,خينوش .قراءة في تجربة الغذامي النقدية.2017 .
 527سعدي ,اسماعيل ,مجناح .et al ,تقنيات توظيف التراث في قصص األطفال سلسلة كان يا ماكان أنموذج.2016 .
 528كماش سارة  etمجناح أ .د جمالِ .رهانات التّجديد في ال ّ
ي الحديث والمعاصر .حوليات اآلداب واللغات.vol. 6, no 2, p. 322-335 ,2018 ,
شعر العرب ّ
 529مجناح  etجمال .شعرية الصحراء في الخيال الفلسطيني مقاربة سيميائية في مكانية الصحراء و خلفياتها الثقافية.2010 .
 530مجناح  etجمال .الموضوعة النسائية في كتابات إيبرهاردت بين الواقع وإسقاطات الذات والواقع االستشراقي.2016 .
 531جمال مجناح  etإسماعيل سعدي .تقنيات توظيف الت ا رث في قصص األطفال سلسلة كان يا ماكان أنموذجا.2015 .
 532جمال مجناح  etبوديسة فاكمة الزهراء .اليات تشكل خطاب المثل الشعبي الساخر.2014 .
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https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136752533

20 نظريات ومناهج الترجمة في القرن

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134900 534

قراءة في دراماتورجيا النص المسرحي

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12464
1535
https://www.researchgate.net/profile/ChaoukiBounaas/publication/348150615_Audiovisual_Translat
ion_and_contextual_dictionaries_An_exploratory_com
parative_study_of_Reverso_Context_and_Almaany_us
es/links/5ff0480e92851c13fedf410f/AudiovisualTranslation-and-contextual-dictionaries-Anexploratory-comparative-study-of-Reverso-Contextand-Almaany-uses.pdf536
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12318
0537

1966-1938 المسرح الجزائري
Audiovisual Translation and contextual
dictionaries: An exploratory comparative study
of Reverso Context and Almaany uses

BOUNAAS
Chaouki

Stratégies d'enseignement apprentissage de
l'écriture des contes cas des apprenants de la
1ère année moyenne du CEM Hay Nassidj
M'sila

SLIMANE
KADI Fatima v

 المفهوم واإلجراءات:نظرية األفضية الذهنية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23711538
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000864534000269539

المحولة في ديوان قصائد منتفِضة لمح ّمد مصطفى
الجملة
ّ
الغماري

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19072540

ظاهرة التحويل بين النحو التحويلي و التراث النحوي البالغي
العربي

بوشليق وهيبة

الفضا السردي في الشعر الشعبي بمنطقة الحضنة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100407541
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4606542
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9645543

العيدي عبد الحليم
فاروق
بوطابع العمري

توظيف التراث في الكتابة لمسرح الطفل
 رواية" السمك ال يبالي إلنعام:جمالية الرواية السيرية
أنموذجا-"بيوض

.vol. 7, no 2, p. 207-237 ,2020 , اإلشعاع.20  نظريات ومناهج الترجمة في القرن.LAIDI ABDELHALIM FAROUK  العيــدي عبد الحليـم فاروق533
.vol. 5, no 2, p. 108-118 ,2020 , دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية. قراءة في دراماتورجيا النص المسرحي.BOUTABAA, LAMRI  بوطابع العمري534
. كلية اآلداب و اللغات.2  جامعة الجزائر.Thèse de doctorat .2002 .1966-1938  المسرح الجزائري. العمريet  بوطابع535
536

ZEMNI, Bahia, AWWAD, Wiam, et BOUNAAS, Chaouki. Audiovisual Translation and contextual dictionaries: An
exploratory comparative study of Reverso Context and Almaany uses.

537

SLIMANE, Kadi Fatima. Stratégies d'enseignement apprentissage de l'écriture des contes cas des apprenants de la 1ère année
moyenne du CEM Hay Nassidj M'sila. Thèse de doctorat. M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des
Sciences Sociales.
.2019 . المفهوم واإلجراءات: نظرية األفضية الذهنية. بوشليق وهيبة538
. قسم اللغة العربية, جامعة محمد خيضر بسكرة.Thèse de doctorat .المحولة في ديوان قصائد منتفِضة لمح ّمد مصطفى الغماري
 الجملة. وهيبة بوشليق539
ّ
.2017 . ظاهرة التحويل بين النحو التحويلي و التراث النحوي البالغي العربي. وهيبةet  بوشليق540
.vol. 3, no 1, p. 203-240 ,2015 , حوليات اآلداب واللغات. الفضا السردي في الشعر الشعبي بمنطقة الحضنة. كاهية باية. أ541
.2017 . توظيف التراث في الكتابة لمسرح الطفل. بايةet  كاهية542
.2018 .أنموذجا-" رواية" السمك ال يبالي إلنعام بيوض: جمالية الرواية السيرية. بايةet  كاهية543
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كاهية باية

توظيف التراث في كتابة مسرح الطفل
التأثيرات العربية في األدب الغربي في ضوء األدب المقارن
الفضا السردي في الشعر الشعبي بمنطقة الحضنة
مقاربة سيميولوجية بين المسرح كفن متكامل وخيال الظل
(القراقوز) جماليات الفرجة في المسرح التقليدي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/136
06/2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y544
http://archives.univbiskra.dz/bitstream/123456789/1949/1/kahia.pdf545
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13162546
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1096
547

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
الفضاء السردي في الشعر الشعبي بمنطقة الحضنة
548
ID=2-77267
مقاربة سيميولوجية بين المسرح كفن متكامل و خيال الظل ?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-64111549
(القراقوز) :جماليات الفرجة في المسرح التقليدي
تأثير التراث العربي في األدب الغربي
FARRAH
Sabah

Racial Preconception in Harper Lee's To Kill a
Mockingbird

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-21416550
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6961551

بنيـــة ال ّ
شخصيـــة فـــي روايــــة" عرش معشق" لـــ:
ربيعـــة جلطـــي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23797552

صعوبة النحو بين الطرق التقليدية والحديثة

الجسد الذكوري في رواية" عازب حي المرجان" لربيعة
جلطي أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5468553
http://dspace.univeloued.dz/handle/123456789/1272554
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19353555

تساوق البعد االجتماعي والبعد الدرامي في مسرحية الفلقة
لصالح مباركية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17662556

تجليات اللغة المسرحية على النص والعرض

بوشاللق عبد العزيز

 544كاهية  etباية .توظيف التراث في كتابة مسرح الطفل.2017 .
 545أ/باية كاهية .التأثيرات العربية في األدب الغربي في ضوء األدب المقارن.
 546كاهية  etباية .الفضا السردي في الشعر الشعبي بمنطقة الحضنة.2015 .
547

باية كاهية .مقاربة سيميولوجية بين المسرح كفن متكامل وخيال الظل (القراقوز) جماليات الفرجة في المسرح التقليدي .الممارسات اللغويةno 28, p. 131- ,2014 ,
.147

 548كاهية ،باية .الفضاء السردي في الشعر الشعبي بمنطقة الحضنة.vol. 344, no 2752, p. 1-14 ,2015 ,Hawlīyāt al-Ādāb wa-al-Lughāt .
549

كاهية ،باية .مقاربة سيميولوجية بين المسرح كفن متكامل و خيال الظل (القراقوز) :جماليات الفرجة في المسرح التقليديMajallat al-Mumārasāt al- .
.vol. 290, no 1863, p. 1-29 ,2014 ,Lughawīyah

 550باية ،كاهية .تأثير التراث العربي في األدب الغربي.vol. 86, no 424, p. 1-18 ,2012 ,Al Hikma Journal .
SABAH, Farrah. Racial Preconception in Harper Lee’s To Kill a Mockingbird. 2017. Thèse de doctorat.551
 552بوشاللق عبد العزيز  etالعيفة نور الهدى .بنيـــة ال ّ
شخصيـــة فـــي روايــــة" عرش معشق" لـــ :ربيعـــة جلطـــي.2020 .
 553بوشاللق  etعبد العزيز .صعوبة النحو بين الطرق التقليدية والحديثة.2017 .
 554بوشاللق  etعبد العزيز .تجليات اللغة المسرحية على النص والعرض.2015 .
 555بوشاللق ,عبد العزيز ,نور الهدى .et al ,الجسد الذكوري في رواية" عازب حي المرجان" لربيعة جلطي أنموذجا.2020 .
 556عبد العزيز et .بوشاللق .تساوق البعد االجتماعي والبعد الدرامي في مسرحية الفلقة لصالح مباركية.2018 .
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http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9381557
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3940558
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/825
5/THA3-810-047.pdf?sequence=1&isAllowed=y559
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
ID=2-92634560
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
ID=2-64110561
http://archives.univbiskra.dz/handle/123456789/3561562
http://www.afakrevues.net/index.php/afak/article/view/662563
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17804564
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/137
24/Untitled22.pdf?sequence=1&isAllowed=y565
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1094

المخطوط العربي بين اهتمام الغريب وإهمال القريب خزانة
القنادسة أنموذجا
الخطاب المسرحي بين الفصحى والعامية
المسرح في المنظومة التربوية الجزائرية دراسة تحليلية
لمناهج اللغة العربية
النزعة الصوفية في كتابات جبران خليل جبران
المرجع و اإلحالة في النص الروائي
التأويل اللغوي عند إبن جني

عوشاش خليفة

البنية الحجاجية للتناص
هرمينوطيقا النص األدبي
هرمينو طيقا النص االدبي
المرجع واإلحالة في النص الروائي

566

http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/3096567

Le rôle des structures cognitives
psychologiques de l'apprenant dans
compréhension en lecture.

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7127568

Mise en place d'une activité d'enseignement
stratégique de lecture à l'aide de Microsoft
Power Point en classe de FLE

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/002231
31.2018.1532845569

et
la

AMEUR
Azzeddine

Analysis of a loss-of-flow accident resulting
from the primary pump shaft break transient of

.2018 . المخطوط العربي بين اهتمام الغريب وإهمال القريب خزانة القنادسة أنموذجا. زالفي ابراهيمet  عبد العزيز بوشاللق557
.2017 . الخطاب المسرحي بين الفصحى والعامية. عبد العزيزet  بوشاللق558
.Thèse de doctorat .2009 . المسرح في المنظومة التربوية الجزائرية دراسة تحليلية لمناهج اللغة العربية. بوشاللقet  عبد العزيز559
.vol. 206, no 3668, p. 1-14 ,2016 ,Jil Magazine of Literary Studies . النزعة الصوفية في كتابات جبران خليل جبران. عبد العزيز، بو شاللق560
.vol. 290, no 1863, p. 1-20 ,2014 ,Majallat al-Mumārasāt al-Lughawīyah . المرجع و اإلحالة في النص الروائي. خليفة، عوشاش561
.Thèse de doctorat . التأويل اللغوي عند إبن جني. خليفة عوشاش562
.vol. 1, no 4 ,2016 , آفاق للعلوم. البنية الحجاجية للتناص. خليفة عوشاش563
.2018 . هرمينوطيقا النص األدبي. عوشاشet  خليفة564
.2018 . هرمينو طيقا النص االدبي. خليفةet  عوشاش565
.no 28, p. 119-130 ,2014 , الممارسات اللغوية. المرجع واإلحالة في النص الروائي. خليفة عوشاش566
567

AZZEDDINE, AMEUR. Le rôle des structures cognitives et psychologiques de l’apprenant dans la compréhension en lecture.
2017. Thèse de doctorat. Université Mohamed Khider-Biskra.

568

AMEUR, Azzeddine. Mise en place d’une activité d’enseignement stratégique de lecture à l’aide de Microsoft Power Point en
classe de FLE. 2018.
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the NUR research reactor
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12308
1570

Difficultés de lecture chez les apprenants de la
5ème année primaire

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=48820/571

Difficultés de lecture chez les apprenants de la
5ème année primaire: cas des apprenants de
l'école Chettih Ben Abdallah-BBA

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23926572

المخطط العاطفي للذات في رواية الفيل األزرق ألحمد مراد
بحث في سيميائية األهواء

http://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000702120000539573
https://quspace.qu.edu.qa/handle/10576/6722574

الرؤية و األسلوب في شعر دعبل الخزاعي
الالمنتمي واختراق ال ّنموذج الموصوف (مقاربة ثقافية في
ّ ال
)شعر الجاهلي

https://journals.qu.edu.qa/index.php/ANSQ/article/vie
w/1114575

الالمنتمي واختراق ال ّنموذج الموصوف (مقاربة ثقافية في
ّ ال
)شعر الجاهلي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/863
3/THA4-810-014.pdf?sequence=1&isAllowed=y576
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=28772/577

ّ أيقونة األنموذج في ال
شعر الجاهلي

http://thesis.univ-biskra.dz/1580/578
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هني لخضر

Pour une revalorisation du travail de groupe
dans l'enseignement apprentissage en FLE

BENSEFA
Youcef-nabil

Les difficultés et les besoins langagiers en
compréhension de l'écrit chez les étudiants de
médecine (Le cas des étudiants de 1ère année
de médecine de l'université …

BOUGLIMIN

AZZOUNE, Mohammed, BOUMEDIEN, Ali, LABABSA, Djahid, et al. Analysis of a loss-of-flow accident resulting from the
primary pump shaft break transient of the NUR research reactor. Journal of Nuclear Science and Technology, 2019, vol. 56, no
1, p. 130-145.

570

AMEUR, Azzedine. Difficultés de lecture chez les apprenants de la 5ème année primaire. Thèse de doctorat. M'sila, Université
Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.

571

AMEUR, Azzedine. Difficultés de lecture chez les apprenants de la 5ème année primaire: cas des apprenants de l'école Chettih
Ben Abdallah-BBA. Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf.
.2021 . المخطط العاطفي للذات في رواية الفيل األزرق ألحمد مراد بحث في سيميائية األهواء. لخضر هني572
. كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية. جامعة الحاج لخضر، باتنة.Thèse de doctorat .2011 . الرؤية و األسلوب في شعر دعبل الخزاعي. لخضر هني573
ّ  الالمنتمي واختراق النّموذج الموصوف (مقاربة ثقافية في ال. لخضرet  هني574
.2017 .)شعر الجاهلي
ّ  الالمنتمي واختراق النّموذج الموصوف (مقاربة ثقافية في ال. لخضر هني575
.vol. 1, no 2 ,2017 , مجلة أنساق.)شعر الجاهلي
ّ  أيقونة األنموذج في ال. لخضرet  هني576
.2016 .شعر الجاهلي

577

BENSEFA, Youcef Nabil. Pour une revalorisation du travail de groupe dans l'enseignement apprentissage en FLE. Thèse de
doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf.

578

BOUGLIMINA, Mustafa. Les difficultés et les besoins langagiers en compréhension de l’écrit chez les étudiants de médecine
(Le cas des étudiants de 1ère année de médecine de l’université de Ferhat Abbas–Sétif-). 2015. Thèse de doctorat. Université
Mohamed Khider-Biskra.
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A Mustafa
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=24892/

579

Dévolopement
des
competence
de
comprehension production écrite des étudiants
de 1er de medecine en algérie

http://mjde.usm.my/vol14_2_2012/4Revised_Using%20Multimedia%20to%20Motivate_B
outkhil_post_AJE[1].pdf580

Using Multimedia to Motivate Students in EFL
Classrooms: A Case Study of English Master's
Students at Jijel University, Algeria.

https://dergipark.org.tr/en/pub/tojde/issue/16901/17617
2581

Exploiting ICT and e-learning in teacher's
professional development in Algeria: the case
of English secondary school teachers

http://mjde.usm.my/vol13_2_2011/mjde13_2_7.pdf582

Exploiting ICT to Improve Professional
Development for Secondary School Teachers
in Algeria via e-Learning.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/45643165/jijel_d
issertation.pdf?1463322085=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DGuemide_Boutk
hil_Benachaib_Chellali_and.pdf&Expires=161572267
1&Signature=CH6IRUAsEcVKwuQ64K5fIkEP8xrxo
Dx4o9evgmWP7m1kFoguET90IgUqJlTp2OoBYFedF
HVo9-fP~x84PsKnk74UAaxcJC-2wD8nXSkWbJd21pkk3ckdpDyt1dteCzZ8jhKfaUhaj~DEAGFqcFUawwldZ87TmXL
FvxpEpan6h3vUFMdE82cv0xcuGBbIeDJ62HNLVCg
qjYlKWsLnTUcUqX0sa0s3YI~Pfm0iwT4vmp2LcDAf
h0yZ6i4Wu0bzqzdlHjy0y2Vj82GDA00Rzsi5rKS1dZz
gh15VP9rqpSYDk2ZsRzoikNvtnIJ8UAnMYTNedo1FhsIoXFn4UPCQuw__&KeyPair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA583
https://books.google.dz/books?hl=fr&lr=&id=iyRSWP
rM1CMC&oi=fnd&pg=PA267&dq=GUEMIDE+Bout
khil&ots=uMTIyVMWEz&sig=TLtatXFdVUioHSKu

The Use of YouTube Tutorial Videos to
Improve Students' Oral Skills in EFL Classes:
The case of Second Year EFL Students at Jijel
University, Algeria. 4th …
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GUEMIDE
Boutkhil

Founding an E-government in Algeria by 2014

BOUGLIMINA, Mustapha. Dévolopement des competence de comprehension production écrite des étudiants de 1er de
medecine en algérie. Thèse de doctorat. Université de Béjaia-Abderrahmane Mira.

580

AMINE, Bouzar Mohammed, BENACHAIBA, Chellali, et GUEMIDE, Boutkhil. Using Multimedia to Motivate Students in
EFL Classrooms: A Case Study of English Master's Students at Jijel University, Algeria. Malaysian Journal of Distance
Education, 2012, vol. 14, no 2.

581

GUEMIDE, Boutkhil et BENACHAIBA, Chellali. Exploiting ICT and e-learning in teacher’s professional development in
Algeria: the case of English secondary school teachers. Turkish Online Journal of Distance Education, 2012, vol. 13, no 3, p.
33-49.

582

GUEMIDE, Boutkhil, BENACHAIBA, Chellali, et BOUZAR, Med. Exploiting ICT to Improve Professional Development for
Secondary School Teachers in Algeria via e-Learning. Malaysian Journal of Distance Education, 2011, vol. 13, no 2.

583

BOUTKHIL, Guemide, CHELLALI, Benachaib, et IBTISSAM, Bedri. The Use of YouTube Tutorial Videos to Improve
Students’ Oral Skills in EFL Classes: The case of Second Year EFL Students at Jijel University, Algeria. 4th–International
Conference For e-learning & Distance Education. 2015.
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bvng12elc3k&redir_esc=y#v=onepage&q=GUEMIDE
%20Boutkhil&f=false584
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https://www.qscience.com/content/papers/10.5339/qfar
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Using ICTs and Internet-Based Technologies
to Total Health Coverage in Remote Areas in
Algeria: Towards the Development of a
Telemedicine Project
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Implementing technology-enhanced tools to
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at Jijel secondary schools
Teaching English language and literature in
non-native contexts: puts the case for teaching
literature

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3863
760597

Using Multimedia to Motivate Students
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مقارنة :التماسك نموذجا
تعليمية البالغة بين الدرس التراثي والمعطى الحداثي-نحو
بناء نموذج تعليمي خاص-األست :اذ بلخير أرفيس
في تأويل الخطاب الديني
ما بعد الجملة :النص أم الخطاب؟
ارفيس بلخير

بالغة الجمهور :محددات التفاعل ومستويات التحليل
الخطاب الديني في ضوء المقاربات الحداثية .اإلغراءات
والمحاذير
التأويل بين األصل الفلسفي والبعد النقدي
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نحو-تعليمية البالغة بين الدرس الت ا رثي والمعطى الحداثي
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اإلغراءات والمحاذير
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سيميولوجيا المسرح بين رؤى التأويل ووقع التمثيل قراءة في
آليات التلقي بين القارئ والمشاهد
الخطاب الديني في ضوء المقاربات

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13473613
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Mythe Et Littérature, Du Fondement Au
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vol. 344, no 2752, p. 1- ,2015 ,Hawlīyāt al-Ādāb wa-al-Lughāt . التماسك أنموذجا: القضايا النصية في التفكير البالغي عند العرب. أرفيس،بلخير
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de Nina BOURAOUI fixation et confessions
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=28780/621

L'image parentale

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17809622

تأويل القصة القصيرة الجزائرية تجربة أحمد بن عاشور
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فضيلي ام السعد

ّ شعرية الدّرويشية وسيكولوجية الصورة ال
ّ من أسرار ال
شعرية
)في الدّيوان األخير (ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي
سيمياء الزمن في (أرض) محمود درويش
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قصيدة
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620

سيميولوجية العنوان في مسرحية (الدالية) لعز الدين

تأويل القصة القصيرة الجزائرية
–البنى الصرفية سياقاتها و دالالتها في شعر محمود درويش
قصيدة" العب النرد" أنموذجا

فضيلي ام السعد

Les étudiant-es de l'Université de M'sila
regardent La Bataille d'Alger

MOUNES, Djaafar Fayçal M. L’image parentale dans Mes mauvaises pensées de Nina BOURAOUI fixation et confessions.
2012. Thèse de doctorat. Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf.
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ّ  من أسرار ال. أم السعدet فضيلي
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.2017 . سيمياء الزمن في (أرض) محمود درويش. أم السعدet  فضيلي625
Thèse de doctorat. Université de Sétif 2-Mohamed .2012 . البنى الصرفية سياقاتها ودالالتها في شعر محمود درويش قصيدة. فضيليet أم السعد
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.Lamine Debaghine
.2015 . تأويل القصة القصيرة الجزائرية. أم السعدet  فضيلي627
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RAHAL, Amira et KHARCHI, Lakhdar. Les étudiant-es de l’Université de M’sila regardent La Bataille d’Alger. Images et
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https://journals.openedition.org/ctd/1519630

Réception d'un film et représentation de la
langue française: les étudiants en Sciences
Humaines et Sociales de l'Université de M'sila
et La Bataille d'Alger

https://journals.openedition.org/babel/10041631

La quête de l'identité dans la littérature
algérienne d'expression française

http://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12277
6632

Médiatisation pédagogique par le document
authentique dans l'enseignement apprentissage
du FLE

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5360633
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13354634

La Poésie ou le Pouvoir des Mots

http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1063635

Apport Pédagogique Des NTIC Pour
L'enseignement/Apprentissage
Du
FLE
Tentative de réflexion sur les stratégies
d'apprentissage

https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=794135636

Apprendre: un processus de construction des
connaissances

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/14425637

L'approche Par Tâches: Une Application Pour
L'enseignement Des Langues étrangères.

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19354638
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17818639

ظاهرة االنتحال اإلشكالية وأهداف المستشرقين

630

KHARCHI
Lakhdar

Usage des TIC en lecture/compréhension en
classe de FLE

مالمح المنهج البنيوي في كتابات كمال أبوديب
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الرواية الجزائرية والمناهج النقدية إشكالية االستيعاب
والتطبيق
زالفي ابرهيم

المناهج النقدية بين االستيعاب والتطبيق

المخطوط العربي بين اهتمام الغريب وإهمال القريب خزانة
القنادسة أنموذجا

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17674640
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/957
0/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%
D8%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y641
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9381642

اإلستشراق و ترجمة معاني القرآن الكريم

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=12688/643

األخطاء المنهجية في الترجمات اإلستشراقية لمعاني القرآن
الكريم

?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-21520644

التعليم عن بعد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105258645

معايير النصية في البالغة العربية

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
0000817147000623646
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17996647
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19332648
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23373649
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/928
7/%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%
D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%
D9%8A%D8%B9.pdf?sequence=1&isAllowed=y650
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3928651
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/652

التوليدية التحويلية مرحلة التأسيس
المخاطِ ب في بالغة السكاكي
بوجالل الربيع

بالغةالجمهور من أدب النخبة إلى خطاب العامة
أهمية لغة الجسد في العرض المسرحي

أهمية لغة الجسد في العرض المسرحي
إعداد المعلم المأمول و الواقع
معايير النصية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر
الجرجاني

http://thesis.univbiskra.dz/848/1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8

 640زالفي  etابراهيم .الرواية الجزائرية والمناهج النقدية إشكالية االستيعاب والتطبيق.2018 .
 641ابراهيم  etزالفي .المناهج النقدية بين االستيعاب والتطبيق.2018 .
 642عبد العزيز بوشاللق  etزالفي ابراهيم .المخطوط العربي بين اهتمام الغريب وإهمال القريب خزانة القنادسة أنموذجا.2018 .
 643زالفي  etإبراهيم .اإلستشراق و ترجمة معاني القرآن الكريم.Thèse de doctorat. Université de Béchar-Mohamed Tahri .
 644زالفي ،إبراهيم .األخطاء المنهجية في الترجمات اإلستشراقية لمعاني القرآن الكريم.vol. 86, no 429, p. 1-25 ,2012 ,Al Hikma Journal .
 645بوجالل الربيع .التعليم عن بعد .مجلة المقرى للدراسات اللغوية النظرية و التطبيقية.vol. 2, no 2, p. 92-101 ,2019 ,
 646بوجالل الربيع .معايير النصية في البالغة العربية.2016 .
 647الربيع  etبوجالل .التوليدية التحويلية مرحلة التأسيس.2019 .
 648الربيع ,بوجالل ,باديس .et al ,المخاطِ ب في بالغة السكاكي.2019 .
 649الربيع بوجالل .بالغةالجمهور من أدب النخبة إلى خطاب العامة.2019 .
 650الربيع  etبوجالل .أهمية لغة الجسد في العرض المسرحي.2018 .
 651بوجالل  etالربيع .أهمية لغة الجسد في العرض المسرحي.2017 .
 652بوجالل  etالربيع .إعداد المعلم المأمول و الواقع.2017 .
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A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8
6%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8
A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%
D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8
%A7%D8%B2%20%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8
%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9
%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8
%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf653
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13897654
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8605655
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=891739656

بوجالل الربيع

بالغةالجمهور من أدب النخبة إلى خطاب العامة
معايير النصية في البالغة العربية دالئل االعجاز
L'intégration des TIC pour l'amélioration de la
production écrite. Cas des ateliers d'écriture en
1èreannée LMD. Département de français
Université de M'sila.

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12317
6657

Pour une approche sociolinguistique des tic et
des industries de la langue en Algéie

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17787658
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/136
86/Untitled3.pdf?sequence=1&isAllowed=y659
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12017
6660
http://revel.unice.fr/loxias/?id=7888661

النص والتأويل النفسي

SAADAOUI
Saloua

بحوص زكري

تانص والتأويل النفسي

Un aspect de la poésie orale féminine
Loxias| Loxias 46. Doctoriales XI| Doctoriales
LABIDI Souad

http://193.194.91.150:8080/en/article/109258662

Le siècle des sauterelles de Malika
Mokeddem: une langue d'écriture à la croisée
du pérégrinisme et du xénisme

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/handle/123456789/762663

Le jeu théâtral en classe de FLE et son impact
sur l'apprentissage (cas des élèves de deuxième

LAIDOUDI
Assia

.Thèse de doctorat. Université Mohamed Khider Biskra .2011 . معايير النصية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني. الربيعet  بوجالل653
.2015 . بالغةالجمهور من أدب النخبة إلى خطاب العامة. الربيع، دet  بوجالل654
.Thèse de doctorat .2016 . معايير النصية في البالغة العربية دالئل االعجاز. الربيعet  بوجالل655
656

SAADAOUI, Saloua. L'intégration des TIC pour l'amélioration de la production écrite. Cas des ateliers d'écriture en 1èreannée
LMD. Département de français Université de M'sila. Thèse de doctorat. Université de Batna 2-Mustafa Ben Boulaid.

657

SAADAOUI, Saloua. Pour une approche sociolinguistique des tic et des industries de la langue en Algéie. Thèse de doctorat.
M'sila, Université Mohamed Boudiaf. Faculté des Lettres et des Sciences Sociales.
.2018 . النص والتأويل النفسي. بحوصet  زكري658
.2014 . تانص والتأويل النفسي. زكريet  بحوص659

660

LABIDI, Souad. Un aspect de la poésie orale féminine. 2006. Thèse de doctorat. Alger.

661

LABIDI, Souad. Loxias| Loxias 46. Doctoriales XI| Doctoriales.

662

SOUAD, LABIDI. Le siècle des sauterelles de Malika Mokeddem: une langue d'écriture à la croisée du pérégrinisme et du
xénisme. اآلداب و اللغات, 2011, vol. 5, no 5, p. 177-188.
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année moyenne)
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141579664

Le jeu théâtral en classe de FLE: vers une
méthode théâtrale adaptée au niveau des
apprenants

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13770665

L'Approche Par les Compétences en classe de
FLE: Caractéristiques, objectifs et application

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134125666

La validité de l'évaluation sommative du FLE
en Algérie: Les questionnaires de la
compréhension de l'écrit au cycle moyen

http://193.194.91.150:8080/en/article/102310667

La validité de l'évaluation sommative: étude
des situations d'intégration du FLE au cycle
moyen

https://www.researchgate.net/profile/Laidoudi[PDF] Revue Didactiques ISSN 2253-0436
Assia/publication/340479582_Le_developpement_de_l Dépôt Légal: 2460-2012 EISSN: 2600-7002
a_competence_culturelle_en_classe_de_FLE_les_ensei
gnants_du_cycle_moyen_entre_theorie_et_pratique/lin
ks/5e8c6db74585150839c67af9/Le-developpement-dela-competence-culturelle-en-classe-de-FLE-lesenseignants-du-cycle-moyen-entre-theorie-etpratique.pdf668
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=876782669
le jeu théâtral en classe de FLE et son impact
sur l'apprentissage (cas des élèves de 2ème
année moyenne)
http://193.194.91.150:8080/en/article/60249670

663

LAIDOUDI
Assia

La lecture intégrale: une nouvelle finalité du
texte littéraire en classe de langue

LAIDOUDI, Assia. Le jeu théâtral en classe de FLE et son impact sur l’apprentissage (cas des élèves de deuxième année
moyenne). 2016. Thèse de doctorat.

664

ASSIA, LAIDOUDI. Le jeu théâtral en classe de FLE: vers une méthode théâtrale adaptée au niveau des
apprenants. Didactiques, 2020, vol. 9, no 3, p. 102-137.

665

KHADRAOUI, Errime, LAIDOUDI, Assia, et MESSAOUR, Riad. L’Approche Par les Compétences en classe de FLE:
Caractéristiques, objectifs et application. 2019.

666

 العيدودي اسياLAIDOUDI, Assia et  خضراوي ريمKHADRAOUI, Errime. La validité de l’évaluation sommative du FLE en Algérie:
Les questionnaires de la compréhension de l’écrit au cycle moyen. دراسات نفسية وتربوية, 2020, vol. 13, no 4, p. 374-387.

667

 العيدودي اسياLAIDOUDI, Assia. La validité de l’évaluation sommative: étude des situations d’intégration du FLE au cycle
moyen. مجلة العلوم النفسية والتربوية, 2019, vol. 5, no 3, p. 320-328.

668

KHADRAOUI, Errime et LAIDOUDI, Assia. Revue Didactiques ISSN 2253-0436 Dépôt Légal: 2460-2012 EISSN: 26007002.

669

LAIDOUDI, Assia. le jeu théâtral en classe de FLE et son impact sur l'apprentissage (cas des élèves de 2ème année moyenne).
Thèse de doctorat. Université de Sétif 2-Mohamed Lamine Debaghine.

670

ASSIA, LAIDOUDI. La lecture intégrale: une nouvelle finalité du texte littéraire en classe de langue. Didactiques, 2016, vol. 5,
no 1, p. 151-161.
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https://dirasat-nafsiyat-watarbawiyat.com/index.php/DNWT/article/view/8671

The validity of the summative evaluation of
French as a foreign language in Algeria: the
questions of reading comprehension in
schooling middle cycle

http://eds.b.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=si
te&jrnl=21574898&AN=120260160&h=ncQCzjJm5M
8rO0kzrw7hJ3Xir2Om8sWFGAJ%2bvGg%2bXNAy3
pd56PnM88xMUzDjgPgHnZvOttI1MOkPWP26ILNY
qA%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&re
sultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue
%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%
3dcrawler%26jrnl%3d21574898%26AN%3d12026016
0672
https://www.dpublication.com/wpcontent/uploads/2021/02/5-4055.pdf673

Language
acquisition
socialization:
Sociocognitive and complexity theory
perspectives.

https://www.researchgate.net/profile/Susana-RochaRelvas/publication/344173614_JASM_Active_Pedago
gy_for_Foreign_Language_Learning_in_Higher_Educ
ation_Costa_Lopes_A_Amaro_Costa_C_Coutinho_E_
Oliveira_I_Pereira_J_Lopez_P_Roush_P_Gillain_R_A
mante_S_Fidalgo_S_Relvas_S_Delplancq_V_202/link
s/5fc1220d299bf104cf86b049/JASM-ActivePedagogy-for-Foreign-Language-Learning-in-HigherEducation-Costa-Lopes-A-Amaro-Costa-C-CoutinhoE-Oliveira-I-Pereira-J-Lopez-P-Roush-P-Gillain-RAmante-S-Fidalgo-S-Relvas-S-Delp.pdf#page=149674
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12194
2675

The Impact of the Cooperative Learning of
Idioms on EFL Learners' Fluency

http://archives.univbiskra.dz/handle/123456789/14694676

Etude de la sélectivité d'extraction du couple
Ni (II) et Co (II) par l'acide caprique et l'acide
D2EHPA dans le chloroforme en présence de
l'agent synergique le MIBK …

671

BAGHDADI
Assia

Students' Learning and Outcomes as Indicators
of Quality Teaching in Higher Education

BAGHDADI
Assia

The role of small group interaction in
developing learners grammatical accurary the
case of 9 AF pupils of Tarek Ibn Zyed middle
school. Bou-Saada

LAIDOUDI, Assia et KHADRAOUI, Errime. The validity of the summative evaluation of French as a foreign language in
Algeria: the questions of reading comprehension in schooling middle cycle. dirasat nafsiyat wa tarbawiyat, 2020, vol. 13, no 4.

672

BAGHDADI, Assia. Language acquisition socialization: Sociocognitive and complexity theory perspectives. International
Journal of Language Studies, 2017, vol. 11, no 1.

673

BAGHDADI, Assia. Students’ Learning and Outcomes as Indicators of Quality Teaching in Higher Education.

674

BAGHDADI, Assia. The Impact of the Cooperative Learning of Idioms on EFL Learners’ Fluency. In : 13 th International
Conference Innovation in Language Learning Virtual Edition. p. 148.

675

BAGHDADI, Assia. The role of small group interaction in developing learners grammatical accurary the case of 9 AF pupils of
Tarek Ibn Zyed middle school. Bou-Saada. 2006. Thèse de doctorat. Batna, Université El Hadj Lakhdar. Faculté des Arts et
Sciences Humaines.

676

TOUATI, Mourad. Etude de la sélectivité d’extraction du couple Ni (II) et Co (II) par l’acide caprique et l’acide D2EHPA dans
le chloroforme en présence de l’agent synergique le MIBK Jury.
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https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=898709677

Etude théorique de l'effet de substitution des
impuretés d sur les propriétés électroniques et
magnétiques de GaSb

https://www.researchgate.net/profile/MouradTouati/publication/335547136_EFL_Learners%27_Hi
ndrances_In_Developing_Critical_Thinking_Skills_Te
achers%27_Reflections/links/5f79a64d299bf1b53e0c2
e17/EFL-Learners-Hindrances-In-Developing-CriticalThinking-Skills-Teachers-Reflections.pdf678
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5361679

[PDF] EFL
Learners'
Hindrances
in
Developing Critical Thinking Skills Teachers'
reflections

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5478680

Investigating EFL Master Learners' Beliefs
about Formal Research and Academic Writing

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5411681

The Integration Of Culture In Foreign
Language Learning At An Advanced Level

Note-taking As A Motivating Pedagogical
Strategy To Improve Learners' Writing
Competence

مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23793682
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101858683

حضور التاريخ العالمي بين االسترجاع واالستشراف في
رواية" اعترافات أسكرام" لعز الدين ميهوبي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/937
7/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%
A8%D9%86%20%D9%8A%D8%B7%D9%88%20%
D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8
%A7%D8%B0%20%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D
9%85%20%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2.pdf
?sequence=1&isAllowed=y684
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19351685

677

TOUATI
Mourad

علم المخطوطات في الجزائر والعالم العربي

ختيم عزوز
تجليات التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية
اعترافات أسكرام" لعز الدين ميهوبي

TOUATI, Mourad. Etude théorique de l’effet de substitution des impuretés d sur les propriétés électroniques et magnétiques de
GaSb.

678

TOUATI, Mourad. EFL Learners’ Hindrances in Developing Critical Thinking Skills Teachers’ reflections.

679

TOUATI, Mourad. Note-taking As A Motivating Pedagogical Strategy To Improve Learners’ Writing Competence. 2014.

680

TOUATI, Mourad. Investigating EFL Master Learners’ Beliefs about Formal Research and Academic Writing. 2017.

681

TOUATI, Mourad. The Integration Of Culture In Foreign Language Learning At An Advanced Level. 2016.
.2020 . مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس. زهار محمدet  ختيم عزوز682

,2019 , حوليات اآلداب واللغات. حضور التاريخ العالمي بين االسترجاع واالستشراف في رواية" اعترافات أسكرام" لعز الدين ميهوبي. خلوف مفتاحet  ختيم عزوز683
.vol. 7, no 1, p. 130-149
.2018 . علم المخطوطات في الجزائر والعالم العربي.عبد الرحمان بن يطو/ دet  ختيم عزوز684
.2020 . تجليات التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية اعترافات أسكرام" لعز الدين ميهوبي.et al ,. مفتاح, ختيم, عزوز685
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مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19160686
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19333687

حضور التاريخ العالمي بين االسترجاع واالستشراف في
رواية" اعترافات أسكرام" لعز الدين ميهوبي
توظيف المرجعيات الدينية في الروائية الجزائرية المعاصرة
اإلنسجام في النص القرآني
توظيف المرجعيات الدينية في الرواية الجزائرية المعاصرة
ثقافة الناثر عند ابن األثير) ت  637ه (في كتابه" المثل السائر
في أدب الكاتب والشاعر"

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7283688
http://dspace.univbatna.dz/bitstream/123456789/824/1/le%20azzouz%20
khatim.pdf689
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13474690
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19303691

بن مساهل باية
][PDFادبية الخطاب النثري في الكتاب احكام الصنعة الكالم
البن عبد الغفور الكالعي

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/865
2/THA4-810-023.pdf?sequence=1&isAllowed=y692
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3570693

الخطاب النثري في كتاب المثل السائر البن األثير

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/825
4/THA3-810-046.pdf?sequence=1&isAllowed=y694
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5408695

أدبية الخطاب النثري في كتاب إحكام صنعة الكالم البن عبد
الغفور الكالعي
بن مساهل باية
الخطاب النثري عند ابن عبد الغفور الكالعي األندلسي في
كتابه" إحكام صنعة الكالم
أثر اللهجة العامية في تعليم النحو في المدرسة الجزائرية
لعويجي احمد

قراءة في مناهج الجيل الثاني (كتاب السنة األولى متوسط
أنموذجا)
نحو تكامل اللسانيات التحويلية والتوليدية والعلوم العرفنية
بالغة جمهور الخطاب الديني على وسائل التواصل
االجتماعي (الفايس بوك" نموذ ًجا")

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23864696
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17990697
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5638698
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23372699

 686أد .محمد زهار و  etد ،عزوز ختيم .مسوغات تداول الحكم النحوي عند نحاة األندلس.2019 .
 687عزوز ,ختيم ,مفتاح .et al ,حضور التاريخ العالمي بين االسترجاع واالستشراف في رواية" اعترافات أسكرام" لعز الدين ميهوبي.2019 .
 688ختيم ,عزوز ,عمار .et al ,توظيف المرجعيات الدينية في الروائية الجزائرية المعاصرة.2018 .
 689عزوز  etختيم .اإلنسجام في النص القرآني.Thèse de doctorat. UB1 .2018 .
 690عزوز ختيم  etعمار مهدي .توظيف المرجعيات الدينية في الرواية الجزائرية المعاصرة.2014 .
 691بن مساهل  etباية .ثقافة الناثر عند ابن األثير) ت  637ه (في كتابه" المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر".2019 .
 692بن مساهل  etباية .ادبية الخطاب النثري في الكتاب احكام الصنعة الكالم البن عبد الغفور الكالعي.2017 .
 693باية  etبن مساهل .أدبية الخطاب النثري في كتاب إحكام صنعة الكالم البن عبد الغفور الكالعي.Thèse de doctorat. Université de M'sila .2017 .
 694بن مساهل  etباية .الخطاب النثري في كتاب المثل السائر البن األثير.Thèse de doctorat .2009 .
 695بن مساهل  etباية .الخطاب النثري عند ابن عبد الغفور الكالعي األندلسي في كتابه" إحكام صنعة الكالم.2016 .
 696لعويجي أحمد .أثر اللهجة العامية في تعليم النحو في المدرسة الجزائرية.2020 .
 697لعويجي  etأحمد .قراءة في مناهج الجيل الثاني (كتاب السنة األولى متوسط أنموذجا).2019 .
 698لعويجي  etأحمد .نحو تكامل اللسانيات التحويلية والتوليدية والعلوم العرفنية.2017 .
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الخطاب النقدي عند عباس محمود العقاد-بين الحس الفلسفي
والتذوق الجمالي
التمارين وتعليم اللغة وتعلمها
آليات اكتساب اللغة وتعلمها
جياب بلقاسم

آليات اكتساب اللغة و تعلمها = The Mechanisms of
Acquiring and Learning the Language

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133842700

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8774701
http://www.rist.cerist.dz/?%D8%A2%D9%84%D9%8
A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D
8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9
%87%D8%A7702
?https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/
ID=2-74566703

التراكيب النحوية ودالالتها االسلوبية في ديوان اغاني الحيات
ابي القاسم الشابي
آليات اكتساب اللغة وتعلمها

http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/3231704

http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/1147
705

عبد الحفيظ
جوبر

][PDFمنهج تحقيق الشاهد الشعري عند علماء
الجزائر عبد الكريم بن محمد الفكون القسنطيني الجزائري) ت
ح ش ََوا ِه ِد
 1073ه (من خالل كتابه" فَت ُح َ
المو ْْلََْ في ش َْر ِ
ال َّ
بن َي ْعلَى" …
ش ِريفِ ِ

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/935
0/%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%D8%
B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%
AD%D9%81%D9%8A%D8%B8.pdf?sequence=1&is
Allowed=y706
https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12537
7707
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=11734/708

][CITATIONفتح المولى في شرح شواهد الشريف بن

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=1671/709

القهوة المرتشفة في شرح الزهرة المقتطفة
][CITATIONشرح على شواهد الشريف بن يعلى على
االجرومية لعبد الكريم الفكون دراسة و تحقيق

 699أحمد لعويجي .بالغة جمهور الخطاب الديني على وسائل التواصل االجتماعي (الفايس بوك" نموذ ًجا").2019 .
 700مبرك حسين  etجياب بلقاسم .الخطاب النقدي عند عباس محمود العقاد-بين الحس الفلسفي والتذوق الجمالي .حوليات اآلداب واللغاتvol. 8, no 3, p. 75- ,2020 ,
.89
 701جياب  etبلقاسم .التمارين وتعليم اللغة وتعلمها.2018 .
 702جياب بلقاسم .آليات اكتساب اللغة وتعلمها.2015 .
703

جياب ،بلقاسم .آليات اكتساب اللغة و تعلمها= The Mechanisms of Acquiring and Learning the Language. Majallat al-Mumārasāt al-
Lughawīyah, 2015, vol. 290, no 2525, p. 1-9.

704

جياب  etبلقاسم .التراكيب النحوية ودالالتها االسلوبية في ديوان اغاني الحيات ابي القاسم الشابي.2008 .

Thèse de doctorat. UNIVERSITÉ

.MOHAMED KHIDER–BISKRA
 705بلقاسم جياب .آليات اكتساب اللغة وتعلمها .الممارسات اللغوية.no 32, p. 103-112 ,2015 ,
706
المو ْْلََْ
جوبر  etعبد الحفيظ .منهج تحقيق الشاهد الشعري عند علماء الجزائر عبد الكريم بن محمد الفكون القسنطيني الجزائري) ت  1073ه (من خالل كتابه" فَت ُح َ

ح ش ََوا ِه ِد ال َّ
بن َي ْعلَى" أنموذجا.2018 .
ش ِريفِ ِ
في شَرْ ِ
 707جوبر  etعبد الحفيظ .القهوة المرتشفة في شرح الزهرة المقتطفة .Thèse de doctorat .2001 .جامعة الجزائر  .2كلية اآلداب و اللغات.
708

جوبر  etعبد الحفيظ .شرح على شواهد الشريف بن يعلى على االجرومية لعبد الكريم الفكون دراسة و تحقيقThèse de doctorat. Université d'Alger 2- .
.Abou el kacem Saâdallah
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يعلي لعبد الكريم الفلكون 988ه1073-ه دراسة و تحقيق
مداقين هشام

الرواية الجزائرية وإشكالية المنهج نحو آفاق أخرى للقراءة
النقدية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17689710

تحوالت الخطاب األدبي المغاربي من النموذج المشرقي
واألثر الغربي إلى أفق اإلبداع والتميز

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16700711

] 8[PDFماي  1945في الشعر الجزائري المعاصر
سليماني حكيم

بوطالبي حفصة

][PDFصدى أحداث  08ماي  1945م في أدبيات الحركة
الوطنية الجزائرية

http://archives.umc.edu.dz/bitstream/handle/12345678
9/132155/ASLI4132.pdf?sequence=1712
http://archives.umc.edu.dz/bitstream/handle/12345678
9/131117/ASLI2343.pdf?sequence=1713

الحركة الصحفية الوطنية بقسنطينة عام  1933من خالل
(السنة ،الشريعة ،الصراط)

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7076714

ثيمة المرأة ودورة األلم األزلية في قصص أبي العيد دودو

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5333715
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/6647716

ثيمة المرأة ودورة األلم األزلية في قصص أبي العيد دودو

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13003717
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134897718

عالم أبو العيد دودو القصصي

الذات والموضوع وتجليات الجمال في التجربة الصوفية (ابن
عربي أنموذجا)
نظام التوازي في شعر ابن عربي أنموذج الفتوحات المكية

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/17800719
https://philpapers.org/rec/-5513720

رحماني قدور
تداولية التجوز واالتساع في كتاب سيبويه

709

][PDFبنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية إلبن
عربي.

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/7627/1/RAH
MANI_KADOUR.pdf721

حقيقة الجمال عند ابن عربي

http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/73
3722

جوبر  etعبد الحفيظ .فتح المولى في شرح شواهد الشريف بن يعلي لعبد الكريم الفلكون 988ه1073-ه دراسة و تحقيقThèse de doctorat. Université .
.d'Alger 2-Abou el kacem Saâdallah

 710هشام et .مداقين .الرواية الجزائرية وإشكالية المنهج نحو آفاق أخرى للقراءة النقدية.2018 .
 711هشام et .مداقين .تحوالت الخطاب األدبي المغاربي من النموذج المشرقي واألثر الغربي إلى أفق اإلبداع والتميز.2017 .
 712سليماني حكيم 8 .ماي  1945في الشعر الجزائري المعاصر.2017 .
 713سليماني حكيم .صدى أحداث  08ماي  1945م في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية.
 714سليماني  etحكيم .الحركة الصحفية الوطنية بقسنطينة عام  1933من خالل (السنة ،الشريعة ،الصراط).2018 .
 715بوطالبي  etحفصة .ثيمة المرأة ودورة األلم األزلية في قصص أبي العيد دودو.2013 .
 716بوطالبي  etحفصة .عالم أبو العيد دودو القصصي.2013 .
 717حفصة  etأ/بوطالبي .ثيمة المرأة ودورة األلم األزلية في قصص أبي العيد دودو.2013 .
 718رحماني قدور .الذات والموضوع وتجليات الجمال في التجربة الصوفية (ابن عربي أنموذجا) .دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية.vol. 5, no 2, p. 38-67 ,2020 ,
 719قدور  etرحماني .نظام التوازي في شعر ابن عربي أنموذج الفتوحات المكية.2018 .
 720قدور رحماني .تداولية التجوز واالتساع في كتاب سيبويه.2009 .
 721رحماني  etقدور .بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية إلبن عربي.2013 .
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http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/137
17/Untitled15.pdf?sequence=1&isAllowed=y723
http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/70
4724
http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/52
9725
http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/271571726

[نظام التوازي في شعر ابي عربيPDF]
أهم األشكال الشعرية وأنظمتها الموسيقية في كتاب نفح الطيب
رحماني قدور

قصيدة النثر ومالمـــحها في الكتابة الصوفية
[حقيقة الجمال عند ابن عربيCITATION]

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
ID=2-15264727

 أنموذج:[نظام التوازي في شعر إبن عربيCITATION]
الفتوحات المكية

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000187964000000728

البناء الفني في دوان ترجمان األشواق للشاعر الصوفي محي
الدين بن عربي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100555729

Translation,
Computers

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7124730

Zitkala SA's American Indian Stories, a Native
American Women Voice

The

Biggest

Challenge

For

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000
000000000433016000000731

The Construction of the self in the slave
narratives of frederick Douglass and Harriet
Jacobs

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13412732

Zitkala SA's American Indian Stories, a Native
American Women Voice

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99412733

DIVERSITÉ
GÉNÉTIQUE
DE
POPULATIONS
DIPLOÏDES
ET
TÉTRAPLOÏDES
DE
DACTYLIS
GLOMERATA L; POACEAE

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=79314734

investigating

the

of

translation

as

ABADOU
Fadhila

Amirouche
nassima

a

LADJINI

.vol. 1, no 5, p. 335-342 ,2009 , الخطاب. حقيقة الجمال عند ابن عربي. قدور رحماني722
.2015 . نظام التوازي في شعر ابي عربي. رحمانيet  قدور723
.vol. 1, no 4, p. 338-353 ,2009 , الخطاب. أهم األشكال الشعرية وأنظمتها الموسيقية في كتاب نفح الطيب. قدور رحماني724
.vol. 1, no 2, p. 110-120 ,2007 , الخطاب. قصيدة النثر ومالمـــحها في الكتابة الصوفية. قدور رحماني725
.2009 . حقيقة الجمال عند ابن عربي. قدور، رحماني726
.vol. 90, no 234, p. 1-9 ,2011 ,Journal of Mystical Discourse . أنموذج الفتوحات المكية: نظام التوازي في شعر إبن عربي. قدور، رحماني727
. الجزائر.Thèse de doctorat .1999 . البناء الفني في دوان ترجمان األشواق للشاعر الصوفي محي الدين بن عربي. قدورet  رحماني728
729

FADILA, Abadou. Translation, The Biggest Challenge For Computers. حوليات اآلداب واللغات, 2018, vol. 6, no 1, p. 8-25.

730

AMIROUCHE, Nassima. Zitkala SA’s American Indian Stories, a Native American Women Voice. 2018.

731

AMIROUCHE, Nassima. The Construction of the self in the slave narratives of frederick Douglass and Harriet Jacobs. 2011.
Thèse de doctorat. Alger.

732
733

NASSIMA, Amirouche. Zitkala SA’s American Indian Stories, a Native American Women Voice. 2015.
AMIROUCHE, N. DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DE POPULATIONS DIPLOÏDES ET TÉTRAPLOÏDES DE DACTYLIS
GLOMERATA L; POACEAE. Recherche Agronomique, 2005, vol. 9, no 16, p. 53-63.
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teaching/learning strategy in EFL classes: the
case of first year secondary schools at M'sila
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=63942/735

Les stratégies d'enseignement/apprentissage
dans l'activité de production écrite du récit.
Cas des apprenants de la 2ème année moyenne
du CEM 5 Juillet 1962/M' …

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=894080736

[CITATION] La stratégies de révision
collaborative: pour une nouvelle conception de
la production écrite

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=877625 737

Réécriture d'Albert Camus et procès de
l'Histoire dans: Le dernier été d'un jeune
homme de Salim Bachi et Meursault, contreenquête de Kamel Daoud.

https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wpcontent/uploads/2020/05/33.pdf738

[PDF] De l'esthétique de la réception de
Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud.
The aesthetics of Meursault's reception, Kamel
Daoud's counter-investigation.

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=28781/739

[CITATION] Manifestation du tragique dans
les zerrasses d'orsol de Mohamed Dib

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?
ID=2-106943740

:تشكل مفهوم النص في المنظور النقدي الغربي والعربي
متابعة لحقيقة النص ضمن أهم الطروحات النقدية المعاصرة

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16656741

La Résistible Ascension D'arturo Ui De Bertolt
Brecht: De L'idéologie à L'art: La

734

Messaouda

TAMEUR
Souad

MAOUCHE
salim

دهيمي حكيم

CHETOUANI

LADJINI, Messaouda. investigating the of translation as a teaching/learning strategy in EFL classes: the case of first year
secondary schools at M'sila. Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Constantine-Assia Djebar-.

735

TAMEUR, Souad. Les stratégies d’enseignement/apprentissage dans l’activité de production écrite du récit. Cas des apprenants
de la 2ème année moyenne du CEM 5 Juillet 1962/M’SILA. 2012. Thèse de doctorat. Université de Sétif 2-Mohamed Lamine
Debaghine.

736

TAMEUR, Souad. La stratégies de révision collaborative: pour une nouvelle conception de la production écrite. Thèse de
doctorat. Ecole normale supérieure de Bouzaréah-Cheikh Mubarak Ben Mohamed Brahimi el Mili-.

737

MAOUCHE, Salim. Réécriture d'Albert Camus et procès de l'Histoire dans: Le dernier été d'un jeune homme de Salim Bachi et
Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Thèse de doctorat. Ecole normale supérieure de Bouzaréah-Cheikh Mubarak Ben
Mohamed Brahimi el Mili-.

738

SALIM, Maouche et NAWEL, Krim. De l’esthétique de la réception de Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. The
aesthetics of Meursault's reception, Kamel Daoud's counter-investigation.

739

MAOUCHE, Salim. Manifestation du tragique dans les zerrasses d'orsol de Mohamed Dib. Thèse de doctorat. Université de
M'Sila-Mohamed Boudiaf.

vol. 260, ,2014 ,al-Athar . متابعة لحقيقة النص ضمن أهم الطروحات النقدية المعاصرة: تشكل مفهوم النص في المنظور النقدي الغربي والعربي. دهيمي،حكيم

740

.no 5296, p. 1-11
741

CHETOUANI, Noura. La Résistible Ascension D’arturo Ui De Bertolt Brecht: De L’idéologie à L’art: La Distanciation. 2017.

71

Letters and Languages Faculty

Distanciation
http://193.194.91.150:8080/en/article/66531742

La résistible ascension d'Arturo Ui de Bertolt
BRECHT: De l'idéologie à l'art: la
distanciation

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=59799743

Pour une intégration de la compétence
culturelle dans la compréhension de l'écrit en
classe de FLE: application en 2ème année
secondaire

http://193.194.91.150:8080/en/article/100421744

La classe de FLE: lieu d'eclosion de la
competence interculturelle pour une meilleure
comprehension de l'ecrit.

https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=12339
7745

Pour une intégration de la compétence
culturelle dans la compréhension de l'écrit en
classe de FLE

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5413746

La Classe Du Fle: lieu D'éclosion De La
Compétence Interculturelle Pour Une Meilleur
E Compréhension De L'écrit

http://dspace.univjijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4274747

Electrodéposition des couches minces et
performances electrochimiques des Matériaux
de nickelates a base de Lanthane et de
paraséodyne

http://ijci.wcciinternational.org/index.php/IJCI/article/view/83748

The Situation of ESP in EFL Economics
Classes

http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/14673749

TEACHERS'AND
LEARNERS'PERCEPTION OF THE SKILLS

742

Noura

BEN TOUNSI
meriem
yasmina

ZINE Amel

NOURA, CHETOUANI. La résistible ascension d’Arturo Ui de Bertolt BRECHT: De l’idéologie à l’art: la distanciation. دفاتر
مخبر الشعرية الجزائرية, 2017, vol. 2, no 1, p. 247-265.

743

BENTOUNSI, Meriem Yasmina. Pour une intégration de la compétence culturelle dans la compréhension de l'écrit en classe de
FLE: application en 2ème année secondaire. 2010. Thèse de doctorat. Université Médéa-Yahia Farès.

744

http://193.194.91.150:8080/en/article/100421

745

BENTOUNSI, Meriem Yasmina. Pour une intégration de la compétence culturelle dans la compréhension de l'écrit en classe de
FLE. 2010. Thèse de doctorat. Médéa, Université Yahia Fares de Médéa. Faculté des lettres et des langues et des Sciences
sociales et humaines.

746

BENTOUNSI, Mariem Yasmina. La Classe Du Fle: lieu D'éclosion De La Compétence Interculturelle Pour Une Meilleur E
Compréhension De L'écrit. 2016.

747

ZINE, Amel et FERKHI, M. Encadreur. Electrodéposition des couches minces et performances electrochimiques des Matériaux
de nickelates a base de Lanthane et de paraséodyne. 2016. Thèse de doctorat. Université jijel.

748

ZINE, AMEL. The Situation of ESP in EFL Economics Classes. International Journal of Curriculum and Instruction, 2017, vol.
9, no 2, p. 206–216-206–216.
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THE GENRE-BASED APPROACH TO
TEACHING WRITING FOR BUSINESS
PURPOSES
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Panneaux routiers: étude sémio-linguistique
dans une perspective pragmatique
GAOUDI Fella
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Les radios communautaires: une nouvelle
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La compréhension de textes scientifiques dans
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Appréciation de l'infestation de la mouche de
l'olive Bactrocera oleae Gmelin, 1788 (Diptera,
Tephritidae) dans un verger oléicole dans la
région d'Ouanougha, wilaya …
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Les stratégies de lecture/compréhension en
langue de spécialité: cas des étudiants de
première année médecine à l'Université El
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de 3ème AS sous les réformes scolaires de
2003/2004 (cas des apprenants du lycée
Temmimi, M'sila)
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de 3éme AS, depais les réformes éducatives de
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Les TIC Comme Outil de Transformation des
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Optimisation de la compétence scripturale
scolaire en FLE à travers l'oral dans le milieu
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خضار منير
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التثغير في التركيب اللساني العربي
لغة التعليم والهوية
اللسانيات ودورها في إنتاج المصطلح النقدي
المعني والداللة واالحالة في اللسانيات
البعد االجتماعي في مدونة عبد الحميد بن هدوقة
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التركيب و ظاهرتا الربط و التفريع من جالل القرآ ن الكريم
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God Help the Child
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