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 ملخص حول

 جممل النشاطات البيداغوجية
يف تواصله  األستاذيعترب النشاط البيداغوجي أحد أهم الركائز األساسية التيس يعتمد عليها 

مع طلبته سواء يف احملاضرة أو اجلانب التطبيقي وما تتخلله من حبوث علمية تنصب على قضااي 
 هامة يف األدب أو النقد، ألن التدريس ُمهم جدا يف األداء البيداغوجي داخل املدرج اجلامعي.

املعرفة إىل الطالب أبيسر الطرق البيداغوجية  إيصالكفيلة مبعرفة تقنيات   عملية التدريس وألن
التدرج مع طلبة  كانف؛ ات عدةيف اجتاهولذلك كان دأيب أن أهتم أن أُقدم حماضرايت ،املمكنة

، كما أسندت إيل مواد خارج الصوتيات جمال التخصص لسنوات عدةمادة هلم دّرست فالليسانس، 
مدخل إىل املناهج النسقية، أضف إىل ذلك بعض املقاييس اللغوية املهمة على التخصص مثل: 

مع  كما عملت،.  علم الداللة، وقضااي لسانيات النصو  ،أصول النحوو  ،غرار اللسانيات التطبيقية
 ،البالغة اجلديدةج حتليل اخلطاب، طلبة املاسرت، لغوايت وأدبيات، يف مواد خمتلفة، أذكر منها: مناه

 ...وغريها. تنسيق املذكرة

اللسانيات  يع كثرية، مثلر ايف مش ،ويف مرحلة ما بعد التدرج، تعاملت مع طلبة املاجستري
علم ، بعنوان:) تشرفت ابلتدريس فيه مع مجلة من الدكاترة الكرامالذي  والتواصل اللغوي

ومع اجلميع، ركزت على ، طلبة آخرين، يف مشاريع أخرىع كما علمت املادة نفسها م(،  األصوات
 املصطلح الصويت، والصوتيات العربية.

ونتاج ذلك جمموعة من احلوامل البيداغوجية موجهة لطلبة السنة الثانية، ومنها:الصوامت 
 العربية بني القدامى و احملدثني، والفرق الصوتية بني اللهجات العربية القدمية.

ليسانس، بعنوان،  لثالثةلطلبة السنة ا :بيداغوجية، األوىلالرتبوية العمال األ جمموعة منوأيضا 
، ألنه من القضااي الشائكة حماضرات يف لسانيات النص، وركزت فيه على الفرق بني النص واخلطاب

يز ، األمر الذي دفعين للرتك، وبفهم مالبساته تتيسر قضااي لسانيات النصيف جمال لسانيات النص
 .علم الداللةحماضرات يف ، عنواهنا، داللةمشروع علم ال لطلبة املاسرت :. والثانيةعليه
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( 28( مذكرات للماجستري متت مناقشتها، و)10ويف جمال التأطري والتكوين، أشرفت على )
ما زالت تنتظر  (17)و ،نوقشت ( أطروحات للدكتوراه04مذكرة للماسرت متت مناقشتها أيضا، و)

والدكتوراه وعددها  ،(، واملاسرت 71كما شاركت يف عدة مناقشات للماجستري وعددها )  املناقشة. 
إىل رتبة  ( ابحثا22. فضال عن عضوييت يف جلان التأهيل اجلامعي، حيث أهلت )ةأطروح (34)

ما بعد  ل سنواتأستاذ حماضر )أ(. هذا ابختصار جممل النشاطات البيداغوجية اليت قمت هبا خال
 ، على ما هو مفصل وموثق يف موضعه. التأهيل اجلامعي

الترقية إلى رتبة أستاذ  بعدالممارسة لنشاطات البيداغوجية ا -1

 أمحاضر 

 :في المرحلة األولى والتدرج التدريس سنوات1-1

 التدرجسلك 
 التدريسنظام   

 ليسانس نظام يكالسيكنظام   سنة التدريس املدرسة أو املواد املقاييس
 ل م د

 ماسترينظام 

   + 2007-2006 أصول النحو
   + 2008-2007 صوتيات

   + 2008-2007 لسانيات تطبيقية
   + 2009-2008 صوتيات

   + 2009-2008 أصول النحو
  +  2009-2008 علم الداللة وقضاايه
  +  2010-2009 علم الداللة وقضاايه

   + 2010-2009 أصول النحو
 +   2010-2009 القضااي اللسانية وعلم النص

  +  2011-2010 مدخل إىل املناهج النسقية
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  +  2011-2010 علم الداللة وقضاايه
  +  2011-2010 القضااي اللسانية وعلم النص

السيميائيات والتفكيك والنقد 
 الثقايف

2010-2011  +  

 +   2011-2010 القضااي اللسانية وعلم النص
 +   2011-2010 تنسيق املذكرة

 +   2011-2010 بالغة النص
  +  2012-2011 علم الداللة وقضاايه

  +  2012-2011 القضااي اللسانية وعلم النص
 +   2012-2011 خطة البحث
 +   2012-2011 طرق التوثيق

 +   2012-2011 تنسيق املذكرة
  +  2013-2012 النصالقضااي اللسانية وعلم 

 +   2013-2012 تنسيق املذكرة
  +  2014-2013 علم الداللة وقضاايه

  +  2014-2013 القضااي اللسانية وعلم النص
 +   2014-2013 تنسيق املذكرة

  +  2015-2014 علم الداللة وقضاايه
  +  2015-2014 القضااي اللسانية وعلم النص

 +   2015-2014 تنسيق املذكرة
 +   2015-2014 مناهج حتليل النصوص

 +   2015-2014 نصوص حديثة يف حتليل اخلطاب
 
 التدرج نوات التدريس فيما بعدس1-2
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 التدريس نظام سنة التدريس املقاييس أو املواد املدرسة
 دكتوراه ماجستري  

 " + 2007-2006 النظرايت اللسانية
 " + 2007-2006 املصطلح الصويت

 " + 2008-2007 اللسانيات واألصوات
 " + 2008-2007 ات اللغويةاملصطلح

  + 2008-2007 النظرايت اللسانية احلديثة
  + 2009-2008 منهجية البحث

  + 2009-2008 األديب األسلوبية وحتليل اخلطاب
  + 2010-2009 التفكري الصويت والداللة الصوتية

اللغوية القدمية واللسانية املدارس 
 احلديثة

2011-2012 +  

  + 2012-2011 املصطلح اللساين
  + 2013-2012 اللسانيات التطبيقية

 

 

 

 

 

 ترقية إىل درجة أستاذ يف االبتدائي واملتوسطيف إطار سنوات تدريس  1-3
 جبامعة التكوين املتواصل
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 التدريس نظام سنة التدريس املقاييس أو املواد املدرسة
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2007-2006 النحو والصرف

 جامعة التكوين املتواصل-املتوسط
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2008-2007 لسانيات عامة

 جامعة التكوين املتواصل-املتوسط 
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2009-2008 لسانيات تطبيقية 

 جامعة التكوين املتواصل-املتوسط 
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2010-2009 علم الداللة

 جامعة التكوين املتواصل-املتوسط 
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2011-2010 صوتيات

 جامعة التكوين املتواصل-املتوسط 
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2012-2011 أصول النحو

 عة التكوين املتواصلجام-املتوسط 
الرتقية إىل رتبة أستاذ التعليم  2013-2012 اللسانيات التطبيقية

 جامعة التكوين املتواصل-املتوسط 
املناهج التعليمية والتقومي 

 الرتبوي
الرتقية إىل رتبة أستاذ املدرسة  2013-2014

 جامعة التكوين املتواصل-االبتدائية
الرتقية إىل رتبة أستاذ املدرسة  2014-2013 النحو والصرف

 جامعة التكوين املتواصل-االبتدائية
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 :الرسائل واملذكرات املشرف عليها واليت متت مناقشتها ✓
 املناقشة: اجستريامل مذكرات ❖

 اتريخ املناقشة عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
القرنني الرابع والسادس الدرس الداليل لدى الفالسفة بني  جلويل اخلالدية-1

 هجريني
جوان 09

2008 
ديسمرب 18 أبو نواس يف ضوء املنهج السياقي العريب احلديث زكري حبوص-2

2008 
فاطمة  بوخامتي -3

 الزهراء
دراسة تطبيقية على مادة -املقاربة ابلكفاءات يف اللغة العربية

 -النحو للسنة األوىل اثنوي
نوفمرب 08

2008 
نوفمرب 11 أصول الرتمجة واللسانيات قراءة يف كتاب جورج موانن إميانسالم -4

2008 
معروف خمتار حنان -5

 نوال
توظيف الرتاث الشعيب يف النص املسرحي اجلزائري مسرحية 

 الوعدة حملمد شواط منوذجا
ماي 23

2009 
دراسة نظرية وتطبيقية يف حتليل -مفاتيح القراءة لرواية ورش مداح أمحد-6

 رموز القراءة"
مارس 15 

2010 
مبصر بن إبراهيم -7

 نذيرة
الداللة الصوتية وجتلياهتا يف تفسري التحرير والتنوير حملمد 

 الطاهر بن عاشور
مارس 16 

2010 
 شعيب عدة-8
 

دراسة مورفوفونوجلية سورة –حروف الزايدة يف القرآن الكرمي
 -طه منوذجا

جوان 27
2012 

جوان 28 املدود بني األزرق واألصبهاين دراسة تطبيقية حممد بودادي-9
2012 

دراسة يف املباين –اخلفة والثقل يف األصوات العربية  ماكين حممد-10
 -اإلفرادية

مارس 18
2014. 
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 :املناقشة املاسرتمذكرات  ❖

 

 املناقشة اتريخ عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
 

الداليل يف القراءات القرآنية من خالل كتاب اللغات يف التنوع  سفراين فاطمة-1
 القرآن البن عباس

31/10/
2011 

دراسة تطبيقية لقصيدة احلزن والغضب -األبعاد الداللية للصوت محزة فتيحة-2
 -حممود درويش

15/11/
2011 

/14/11 دالالت ألفاظ القرآن الكرمي من خالل اختالف القراءات سلمون هجرية-3
2011 

/27/06 اإليقاع الداليل يف سورة امللك بن الدين فاطمة الزهرة-4
2012 

/28/06 التأويل بني علماء األصول والنقاد املعاصرين زاوي عز الدين-5
2012 

/28/06 البنية الصوتية ودالالهتا يف اخلطاب القرآين محدوش سليمان-6
2012 

06/2012 سوريت البقرة وآل عمران-التقوى يف القرآن الكرميأتويل كلمة  ابقي عبد اللطيف-7  

/28/06 النظرية السياقية احلديثة عند العرب عدالة جنم الدين-8
2012 

/03/07 احلقول الداللية يف معجم املخصص البن سيده قراءة حتليلية عبلة عباسأ-9
2012 

/19/09 جاكبسونداللة الصوت عند ابن جين ورومان  إبري أمينة-10
2012 

/19/09 التكرار يف القرآن الكرمي بوختيلي عائشة-11
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2012 
/19/09 انقسان املستشرقني يف دراسة اللغة العربية بلعسري رمحونة-12

2012 
/19/09 داللت صيغة املاضي يف النص القرآين سورة االنشقاق منوذجا بسدات حياة-13

2012 

/19/09 الصوائت يف اخلطاب الشعري أين ليالي أمنوذجاداللة  خرويب نصر  الدين-14
2012 

/19/09 البنية األسلوبية يف المية العرب للشنفرى دراسة أسلوبية ماكين حممد-15
2012 

/19/09 النسق الثقايف وداللته يف اخلطاب الروائي املعاصر أحالم مستغامني عابد لزرق-16
2012 

/19/09 حليلية لدى أيب حامد الغزايلمالمح النظرية الت برمحون فاطمة-17
2012 

داللة الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة  ي والدي بشريحسا-18
 الفاحتة واملئة آية األوىل من سورة البقرة

12/09/
2012 

/16/09 -مناذج قرآنية –داللة حروف الزايدة يف القرآن الكرمي  اباب قاسم-19
2012 

/23/06 األصول املعرفية للدرس اللساين لدى عبد السالم املسدي  نواري فتيحة-20
2013 

/19/06 املستوايت الداللية يف سورة اإلسراء ولد مرمي املالح-21
2013 

/19/06 -بكر بن محاد منوذجا-السمات الفنية يف األدب اجلزائري القدمي بلبشري مسية-22
2013 

/19/06 املصطلح القرآين الداللة يف سياق اخلطاب عبد الرحيم قرمودي-23
2013 

الصم/البكم -دالئلية اللغة اإلشارية عند ذوي االحتياجات اخلاصة قندوز حضري-24
  -منوذجا

19/06/
2013 

/03/06 شعرية اللغة يف قصيدة واحر قلباه للمتنيب عبد احلميد مالح-25
2014 
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/09/06 األمري عبد القادر احلقول الداللية يف ديوان مرسلي خمتار-26
2014 

/12/06 من أسرار الرسم القرآين بن احلاج جلول الدين-27
2014 

 -املقدس واملدنس يف رواية التطليق لرشيد بوجدرة جماجي مراد-28
 قراءة سيميائية

10/06/
2014 

 
 

 املناقشة: الدكتوراه أطروحة ❖
 

 املناقشة اتريخ عنوان األطروحة باسم ولقب الطال
 

نوقشت  -دراسة يف األلفبائية-الصوتيات العربية عيساوي عبد القادر
13/06/2012 

نوقشت  النرب والتنغيم بني النحاة والقراء مسيردي مصطفى
18/06/2012 
 

دراسة حتليلية يف كتاب -أصول النحو عند ابن جين لعشريس عباس
 -اخلصائص

نوقشت 
26/06/2011 

 نوقشت الصوت يف النص القرآين مقاربة يف سوريت مرمي وطهداللة  مربي لحسن
27/01/2015 

دراسة يف ضوء علم -الدرس اللغوي عند البالغيني العرب مرضي مصطفى
 -اللغة احلديث

 مل تناقش بعد

 مل تناقش بعد الداللة الصوتية للفاصلة القرآنية بورحلة فاطمة

 مل تناقش بعد -ويليةدراسة داللية أت-ابديساخلطاب القرآين يف تفسري ابن  زوالي نبيلة

مقارنة وصفية -مميزات األصوات العربية عند القدماء واحملدثني بوعمامة عبد الغاني
 -يف ظل الطريقة الشفهية الصوتية

 مل تناقش بعد

 مل تناقش بعد نقد الصحافة املكتوبة للرواية بن شاعة المية

 مل تناقش بعد -قراءة يف مدوانته-الفكر الداليل عند القاضي البيضاوي رحال هشام
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املالمح الداللية لدى القاضي عبد اجلبار من خالل مدونته  عثمان عبد القادر
 -دراسة يف املنهج واآلليات-املغين يف أبواب العدل والتوحيد

 مل تناقش بعد

صوامت يف أبنية اللغة أثر الصوائت الطويلة وأنصاف ال شعيب عدة
 -دراسة مورفوفونولوجية خمربية-العربية

 مل تناقش بعد

دراسة يف البناء اللغوي والقراءات -املدود يف اللغة العربية محمد بودادي
 القرآنية

 مل تناقش بعد

تنمية -الدعم احلاسويب للوعي الفونيمي لدى فئة متالزمة داون خلفاوي نزهة
 -مهارات التهجئة أمنوذجا

 مل تناقش بعد

 مل تناقش بعد اللسانيات التطبيقية ومعاجلتها لطرائق اكتساب اللغة املكتوبة حجاج أم الخير

 مل تناقش بعد أتويل املتشابه من اآلايت القرآنية بني املعتزلة واألشاعرة بوفوس نصيرة

 مل تناقش بعد -القرآنامليزان يف تفسري -البحث الداليل يف تفسري الطباطبة صنقلي رشيد

هـ إىل 3املالمح الداللية يف الفكر االعتزايل من القرن  شيباني محمد
 هـ5القرن

 مل تناقش بعد

 مل تناقش بعد اخلصائص النطقية والفيزايئية للصوائت العربية معزوز فاطمة

التجربة املظاهر اآلدائية وداللتها بني فين اإللقاء واإلنشاد يف  بلوحي أمينة
 الشعرية لدى نزار قباين

 مل تناقش بعد

دراسة وصفية -االستعالء واالستفال يف القراءات العشر ماكني محمد
تطبيقية لسورة الكهف من طريقيت األزرق واألصفهاين لرواية 

 ورش عن انفع

 مل تناقش بعد

 
 
 

 :ؤلفةالبيداغوجية امل املطبوعات 1-3

 األمايل:  ➢

عدد  السنة إىلموجه  طبوعاتعنوان امل
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 الصفحات
 101 2010 السنة الثالثة ل م د حماضرا يف لسانيات النص

 126 2013 السنة الثانية ماستري الداللةحماضرات يف علم 
 احلوامل البيداغوجية:  ➢

عدد  السنة موجه إىل طبوعاتعنوان امل
 الصفحات

 امت العربية بني القدامى واحملدثنيو الص
 

 50 2006/2007 نظام كالسيكيالسنة الثانية 

الفروق الصوتية بني اللهجات العربية 
 القدمية

 56 2007/2008 السنة الثانية نظام كالسيكي

 

 
 الرسائل واملذكرات اليت شاركت يف مناقشتها

  رسائل املاجستري 

 سنة املناقشة عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
األلفاظ احلضارية يف ديوان املتنيب , دراسة معجمية  مرضي مصطفى -1

 داللية 
جويلية  02األحد 
2006 

جويلية  19األربعاء  شعرية االنزايح , يف مديح املتنيب   مويلح مسية -2
2006 

مقاربة سيميائية -اخلطاب الشعري عند ابن العريب شريفي فاطمة -3
 -لرتمجان األشواق

 2007جانفي  21

  2007جانفي  23 جتليات املنهج األسطوري يف النقد العريب املعاصر  رشيد مرسي -4
 2007جوان  27 -سيدة املقام منوذجا -مجالية الفراغ يف النص السردي جالل عبد القادر -5
 2007جويلية  01 البنيت األسلوبية يف غزل ابن زيدون  هدروق خلضر -6
 2007جويلية  04 بنية اخلطاب الشعري عند حممود درويش  موالي حورية -7
 2007سبتمرب  11 القرآن و التلقي قراءة يف سورة ُفص َّْلت  ابحليا عبد احلاكم -8
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اللسانيات العامة نظرايهتا و مصطلحاهنا مقاربة  بوخلدةعتيقة مونية -9
 مصطلحية يف مناذج مرتمجة ومعربة 

 2007سبتمرب  28

تلقي النص السردي قراءة أتويلية يف رواية وادي الظ الم  وايل موالة -10
 لعبد امللك مراتض 

ديسمرب  02
2007 

جانفي   28اإلثنني  الوصف يف شعر البحرتي مقاربة أسلوبية  ساملي خدجية -11
2008 

مارس  03اإلثنني  نظام التواصل اللغوي عند املتأخرين ذهنيا دراسة لسانية  بنيين عبد الكرمي -12
2008 

أثر التقومي البيداغوجي يف تطور عملية التواصل اللغوي  بوطيبة جلول-13
 يف الربامج التعليمية

مارس  04الثالاثء
2008 

فرحات فاطمة -14
 الزهراء

فئة  –تعليمية اللغة العربية لدوي االحتياجات اخلاصة 
 -متالزمة داون املرحلة اإلبتدائية منوذجا

جوان  26
 جا تلمسان2008

 2009جوان  30 دور األنطلوجيا العربية يف إعداد الشبكة الداللية بوشتة حممد-15
 جا تلمسان

جامعة  2008ماي   -دراسة وتعليل-منهج ابن فارس يف كتابه الصاحيب لدنيا ابق-16
 تيارت  

 -املفهوم والتحوالت-الشخصية يف اخلطاب السردي  مهاجي فائزة-17
 قراءة يف النقد اجلزائري املعاصر

أكتوبر  18السبت 
2008 

العشايب عبد -18
 القادر

للمشهد مقاربة  -مجالية املشهد يف اإلبداع الشعري
 -الشعري لدى الشايب

أكتوبر  19األحد 
2008 

تر: –رواية البؤساء منوذجا -الرتمجة بني املقاربة واملغالبة هناري شريف-19
 منري البعلبكب وأنطوان رزق هللا مشاطي

أكتوبر  21الثالاثء 
2008 

الرتمجة اآللية دراسة لسانية مقارنة لربجميات سيسرتان  خلويف فتيحة-20
 وجوجل

نوفمرب  02حد األ
2008 

مناسبة اجلرس للداللة يف القرآن  -من الصوت إىل املعىن مريب حلسن-21
 الكرمي سورة مرمي منوذجا

نوفمرب  03االثنني 
2008 
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حممود -النزعة القصصية يف القصيدة العربية املعاصرة برامهي فاطمة-22
 -درويش منوذجا

نوفمرب  05األربعاء 
2008 

تعليمية لغة اإلشارات ألطفال الصم والبكم، القراءة  عويقب فتيحة-23
 منوذجا،

نومفمرب 10األحد 
2008 

قراءة يف االجراءات –الداللة عند عبد القاهر اجلرجاين  شيباين حممد-24
 اآللية لدراسة املعىن

نوفمرب  26األربعاء 
2008 

دراسة حتليلية -التعليميةالتواصل اللغوي يف الطرائق  جبايل فتيحة-25
 -السنة الثانية ابتدائي–ملادة القراءة 

ديسمرب  03
2008 

 208ديسمرب 16 القراءة البنيوية للنص الشعري يف النقد اجلزائري بودواية آمال-26
 2008ديسمرب 16 االجتاهات النفسية يف النقد اجلزائري املعاصر معاشو فاطمة-27
 2008ديسمرب 16 مقاربة لسانية تواصلية -اإلذاعياخلرب  سالك إهلام-28
 2008ديسمرب 16 -دراسة يف اآلليات واملنهج-الداللة عند ابن قتيبة جبار جناة-29
 2008ديسمرب 17 معمارية اخلطاب الشعري لداىلبحرتي مويلح حليمة-30
آليات التعليل ووجوه التأويل، حبث يف االجراءات  طاهري حليمة-31

 لدى علماء األصولالتطبيقية 
 2008ديسمرب 17

 رئيسا
الصوائت عند فخر الدين الرازي دراسة نظرية تطبيقية  خثري عيسى-32

 يف التفسري الكبري
 2009فرباير 16

جتليات الرتاث يف املسرحية اجلزائرية املرتمجة من  عابد رقيق منال-33
مسحوق الذكاء لكاتب ايسن  -الفرنسية إىل العربية

 -تطبيقيةدراسة 

 2009أفريل  21

املالمح الصوتية يف كتاب املوسيقى الكبري أليب نصر  عبد الالوي مامة-34
 الفارايب

 2009ماي  03

االقتصاد اللغوي يف املستوى الصويت دراسة نظرية  بومجل محزة-35
 تطبيقية يف سورة الكهف

 2009ماي  11

دنقل قراءة يف آليات حضور الرتاث العريب يف شعر أمل  جريو خرية-36
 التوظيف

 2009جوان  30
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بن ضياف زهرة  -37
 كرمية

أثر التشكيل الصويت يف مجاليات النص الشعري لدى 
 أيب القاسم الشايب

 2009جولية  01

 2009جويلية  06 الظواهر الصوتية واآلدائية عند ابن سينا بورحلة فاطمة-38
دراسة يف األسس النظرية الداللة عند الشافعي  زوايل نبيلة-39

 واالجراءات التطبيقية
 2009جولية  08

 رئيسا
التائية الكربى البن  -بنية اخلطاب الشعري الصويف قليل يوسف-40

 مقاربة أسلوبية -الفارض منوذجا
 2009جويلية  09

 2009سبتمرب  7 أصوات املد يف قراءة انفع دراية وظيفية شقويف راشد-41
 جا تلمسان

التأويل النحوي والداليل للنص يف أضواء البيان للشيخ  جنادي بوعمامة-42
 حممد األمني الشنقيطي

ديسمرب  12
2009 

جا 2010جوان28 -دراسة مقارنة-نظام الصوائت بني العربية والعربية سعاد بلعباس-43
 تلمسان

أثر التعليمية يف توجيه القراءة لدى األطفال املتخلفني  صادق فاطمة-44
 يا الطور االبتدائي منوذجاعقل

 2010فيفري  17

مكانة علم االجتماع اللغوي يف الدراسات اللسانية على  رمضان يوسف-45
 ضوء املناهج العلمية احلديثة

 2010مارس  01

قصباوي عبد -46
 القادر

 2010مارس  03 التأويل الداليل لدى ابن رشد

 2010ماي  11 الدراسات اللغوية احلديثةأمراض الكالم يف ضوء  جاليلي مسية-47
إشكاليات ترمجة املتالزمات اللفظية يف لغة الصحافة  آسيا لعرييب-48

 املكتوبة الشروق ويومية وهران أمنوذجا
 2010جوان  14

 رئيسا
 2010جويلية  11 أثر اللغة الشعرية يف نفسية املتلقي مقاربة لسانية نفسية طهراوي ايسني-49

 تلمسانجا 
دراسة -إسرتاتيجية التواصل يف تعليمية اللغة العربية صديقي غامل-50

 -لسانية تطبيقية
 2010جوان  28
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سيد أمحد حممد -51
 عبد هللا 

 2010جويلية 11 التأويل عند القاضي عبد اجلبار

اجلهود النقدية يف كتاب املمتع لعبد الكرمي النهشلي  صدار نور الدين-52
 -املنهجدراسة يف 

 2010نوفمرب  29
 جا تلمسان

عبد السالم -53
 فتحي اثين

ظاهرة التشكيل يف اللغة العربية ضمن التواصل 
 -دراسة لسانية حاسوبية وتطبيقاهتا التعليمية-الكتايب

 2010نوفمرب  29

 2011مارس  14 التفاعل بني النص والقارئ لدى ايوس وإيزر بوداود فوزية-54
التوصل اللغوي وصعوابت إكتساب اللغة عند  اخلريحجام أم -55

 -مرحل ما قبل املدرسة-األطفال
 2011مارس  16

عثمان عبد -56
 القادر

 2011ماي  11 الداللة عند ابن جين

 2011جوان  02 البناء التشكيلي لسورة آل عمران وأثره يف الداللة حجاري فاطمة-57
 جا تلمسان

اإلنتحال يف الشعر اجلاهلي يف الدراسات االستشراقية  مسروة بن علي-58
 األملانية

 2011جوان  26

دراسة يف كتب اللغويني -الفرق بني الضاد والظاء كبري بن عيسى-59
 -والقراء

 2011ديسمرب 13

التواصل اللغوي واالجراءات التطبيقية يف املنظومة  مناد فاطمة-60
 الرتبوية

 2011ديسمرب 15

جممع البحرين لناصف -صوتيات الداللة يف فن املقامة ديةبلحسني ان-61
 -اليازجي منوذجا

 2012جوان  26
 جا وهران

تعبريية الصوت اللغوي يف املباين الرتكيبية إلياذة اجلزائر  بن شيحة الطيب-62
 منوذجا

 2012جوان  27

هلجة الغوات  -الصوائت العربية بني الفصحى وعاميتها طاهري عيسى-63
 -تلمسان منوذجا

 2012جوان  27

 2012جويلية  02الصوائت العربية يف القراءات القرآنية رواية ورش عن  معزوز فاطمة-64



 
 
 

18 
 

 انفع
 2013جويلية  03 مظاهر اإلضطراب الصويت يف مرض األفازاي مقدم حبيبة-65
التوترات الصوتية وداللتها يف روميات أيب فراس  بلوحي أمينة-66

 احلمداين
 2014أفريل   14

 2014نوفمرب  28 -دراسة تطبيقية مقارنة-النرب يف القران الكرمي مسية مغريب-67
التلوينات الصوتية وأثرها يف تشكيل املباين اإلفرادية  أمحد بونيف-68

 المية العرب للشنفرى منوذجا
 2014جوان  12

كتال الدين -69
 عطاء هللا

 2014ماي  27 ألمري عبد القادر اجلزائريالسمات األسلوبية يف شعر ا
 جا الشلف

 -جبار حممد-70
 

تقنيات اإللقاء الشعري وفاعليتها يف حلقات 
 التواصل)األحضر بركة منوذجا(

 2014ديسمرب24

 2014أكتوبر 30 البنيات األسلوبية يف ديوان "أجمادان تتكلم" ملفدي زكراي محو لبيك -71
 جا الشلف

 
 

 املاسرترسائل 

 سنة املناقشة عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
دالالت حروف اجلر يف القرآن الكرمي سورة األعراف  نوار سومية

 منوذجا
31-10-

2011 

-06-09 اجلهود الداللية لدى الفارايب من خالل كتاب احلروف سومية عبد الالوي
2014 

الشعري:قصيدة واحر داللة الصوت اللغوي يف النص  موالي صربينة
 قلباه للمتنيب منوذجا

26-06-
2013 

 

 رسائل الدكتوراه التي شاركت في مناقشتها:

 سنة املناقشة عنوان األطروحة اسم ولقب الطالب
 2008جانفي 27 نظرية األصالة و التفريع الصوتية يف اآلاثر العربية  رفاس مسرية -1
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 2008نوفمرب 16 النسوي اجلزائريالتناص يف الشعر  حطري مسية-2
سيدي حممد بن -3

 مالك
 

دراسة -الواقع واملمكن يف رواايت عبد احلميد بن هدوقة
 -نصية

 2008يسمربد17

اخلطاابت اللهجية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة)دراسة  قصاصي عبد القادر-4
 لسانية يف املستويني الرتكييب والداليل املعجمي(

 2009نوفمرب 24

التعدد الوظيفي لألدوات النحوية وتطبيقات من القرآن  احلبيب دمحاين-5
 الكرمي

 2010مارس 15
 جا تلمسان

حممد السعيد بن -6
 سعد

االعرتاض االعجازي يف نظم القرآن الكرمي)دراسة بالغية 
 تطبيقية(

 2010جويلية 04
 جا تلمسان

جا  2011ماي  عند علماء القرن اخلامس اهلجريالدرس الصويت  بوعناين سعاد آمنة-7
 وهران

 -تعليمية اللغة العربية قي املنظومة الرتبوية اجلزائرية بوزيدي حممد-8
 -القراءة منوذجا

أكتوبر 14 
2012 

 2012ديسمرب  التصويب اللغوي يف ضوء علم اللغة احلديث  دين العريب-9
رؤية يف  -العربية يف املدرسة اجلزائريةتعليمية اللغة  بنيين عبد الكرمي-10

 -تكنلوجيا التعليم
 2013فرباير 25

 2011جوان  27 الصوت وداللته يف شعر بدر شاكر سياب عزاز حسنية-11
سورة التوبة  -الظواهر الصوتية يف قراءة اإلمام انفع بن عريبة راضية-12

 دراسة صوتية ووظيفية وتطبيقية -منوذجا
  2012ماي 03

 مسانجا تل
األصوات املتذائبة -التشاكل الصويت للمنطوق التلمساين لعرجة انصرية-13

 دراسة صورية خمربية -يف املخرج منودجا
 2012ماي  31

 جا تلمسان
مستوايت التأويل النحوي وأثرها يف داللة النص القرآين  محداد بن عبد هللا-14

 -تفسري الشوكاين منوذجا –
 2012جوان  14

وظائف التواصل اللغوي يف اخلطاب اإلعالمي ومساراهتا  الشيخهامل -15
دراسة لسانية اجتماعية يف اخلطاب التلفزيوين ’ التبليغية

 2012أكتوبر 22
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 املعاصر
التعليل اللغوي عند البغداديني يف ضوء الدرس الالنس  درويش أمحد-16

 احلديث
 2013جوان  12

 -جا وهران–
دراسة حتليلية يف ضوء –ظاهرة األفعال عند الشاطيب  عبد احلق خليفي-17

 -اللسانيات التداولية
جا .2013جويلية 

 وهران
 2013أفريل  18 اجلوانب الصوتية يف تفسري الكشاف للزخمشري باليل مبارك-18

 جا تلمسان
 2013جويلية  4 املصطلح اللغوي يف كتاب سيبويه كمال رقيق-19

 جا تلمسان
التعدد الوظيفي للتنغيم دراسة تقابلية بني العربية  حليمةبن عزوز -20

 واإلجنليزية
جوان  18

 جا تلمسان2014
املستوى الرتكييب -مشكلة التعلم عند فئة متالزمة داون فرحات فاطمة-21

 دراسة موجهة بوسائط املعلوماتية-منوذجا
 2014جوان  24

 جا تلمسان
جلول دواجي عبد -22

 القادر
 2014نوفمري 05 -مقاربة لسانية-عند األمني الشنقيطيالبحث اللغوي 

 جا وهران
 2014سبتمرب29 أثر الدراسات البنيوية يف النقد اللساين احلديث أمال بناصر-23

 جا تلمسان
تعليم اللغة العربية يف قسن اللغة اإلجتليزية جبامعة  سعيدي نسيمة-24

 تلمسان السنة األوىل منوذجا
 2014أكتوبر  2

 تلمسانجا 
ترمحة اخلطاب السمعي البصري حصص األفالم الواثئقية  إميان سالم-25

 يف التلفزيون اجلزائري
 2014جوان  25

اسهامات اللسانيات االجتماعية والتعليمية يف تطوير  رمضان يوسف-26
 املنظومة الرتبوية يف اجلزائر

 2014جوان  25

وانعكاساته يف العملية التواصلية يف اشكالية املصطلح  غامل صديقي-27
 اللسان لعريب

 2014جوان  26

 2014أفريل  10تعليمية الصيغ اإلفرادية والبىن الرتكيبية عند اللغويني  رمحومي العيدية-28



 
 
 

21 
 

 جا وهران اجلزائريني
اللسانيات واالضطراابت اللغوية يف البىن الرتكيبية ذوي  عويقب فتيحة-29

 وذجااالحتياجات اخلاصة من
 2013جوان  06

النقد األسلويب بني التنظري والتطبيق يف النقد العريب  سعدوين عتيقة-30
 املعاصر

 2014فرياير  23

 2014مارس  02 مستوايت حتليل اخلطاب يف شعر بدر شاكر سياب مويلح مسية-31
 2014جويلية  1 الرتمجة بني القدرة والقصور هناري الشريف-32
-الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي تشكالهتا واحياءاهتا منقورصالح الدين-33

 -الصيغ اإلفرادية منوذجا
 .2015جانفي22

 2015فرباير  25 -دراسة مقارنة-أثر املصطلح الفقهي يف املصطلح النحوي توايت حليمة -34
 جا تلمسان

 

 

 :التأهيل الجامعيالتحكيم ولعضوية في لجان ا ✓
 

 السنة اهليئة املعنية رتشحاملاسم 
 09/07/2006 ة سيدي بلعباسجامع خلضر ةبرك

 جامعة سيدي بلعباس لزعر خمتار
11/07/2006 

 جامعة سيدي بلعباس حرير حممد
25/05/2008 

 جامعة سيدي بلعباس شاكر عبد القادر
14/11/2007 

 جامعة سيدي بلعباس محزاوي حفيظة
12/02/2008 

 جامعة سيدي بلعباس حنيفيبن انصر 
02/07/2008 

 جامعة سيدي بلعباس بوشفرة اندية
16/12/2008 

 جامعة سيدي بلعباس غريب مصطفى
29/09/2010 

 جامعة سيدي بلعباس رويسات حممد
19/10/2010 
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 جامعة سيدي بلعباس جماهد ميمون
06/04/2011 

 جامعة سيدي بلعباس بوزيدي حممد
23/04/2014 

 جامعة سيدي بلعباس عامر حسيبةبن 
19/06/2014 

 14/12/2008 جامعة وهران حممد ملياين

 13/10/2010 جامعة وهران شارف عبد القادر

 01/02/2012 جامعة وهران طييب أمحد

 01/07/2013 جامعة وهران خذير مغيلي

 20/09/2012 جامعة وهران شريقن مصطفى

 16/06/2014 جامعة وهران ولد النبية يوسف

 16/06/2014 جامعة وهران حبيب زمحاين فاطمة الزهراء

 20/09/2013 جامعة الشلف درمي نور الدين

 05/03/2015 جامعة الشلف لبصري نور الدين

 30/04/2015 جامعة سيدي بلعباس بلوايف حليمة
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 العلمي لملفا
 

 

 

 

 

 ملخص 

 جممل النشاطات العلمية حول
عليه، أن كل نشاط علمي يسعى إىل أن يكون هادفا فعاال يف مجيع اجملاالت، ويعد كل من املتفق 

نشاط داخلي مؤسسا لنشاط خارجي، وكل نشاط خارجي امتدادا للداخلي السابق له، ومن مثة فهما عنصران 
ب متكامالن متعامدان، ومن هذا املنطلق، قمنا بنشاط خارجي ذي مسارين، ميكن وصف أحدمها ابملكتو 

واألخر ابملنطوق. وقد متثل األول يف جمموعة مقاالت مطبوعة يف جمالت وطنية وأخرى دولية، وارتكز الثاين 
 حول مداخالت يف جتمعات علمية.

( يف جملة مصطلحات صوتية يف تراث الفالسفة) ، األول بعنوان،(02)ني دولينيلقد قمت بنشر مقال
األغواط، وهي عبارة عن مستخلص جملموع املصطلحات اليت ظهرت يف -ثليجيجبامعة عمار دولية حمكمة 

فأردت أن أشرحها وأقابلها ابملصطلح الصويت ، مؤلفات الفالسفة اليت مل يلتفت إليها أحد من الدارسني
ابت  جملة مقار مرثية بكر بن محاد، يف التوترات الصوتية يف ، بعنوان والثاين .ث يف الدراسات املعاصرةياحلد

عن جامعة عاشور ابجللفة، وأردت من خالهلا أن أصل إىل املفهوم الفلسفي للصوت  الدولية اليت تصدر
بعنوان تلقي ( آخرين األول 02) مقالنيأضف إىل ذلك  ، اللغوي، حيث ميكم للصوت أن يكزن مرآة املرء

نشرت أيضا عدة مقاالت وطنية يف كما   تونس،-قابسكلية اآلداب واللغات، جبامعة القرآن الكرمي يف جملة  
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املصطلح اللهجي األصيل  . نذكر منها بعض العناوين:تمقاال (07)جامعات خمتلفة من الوطن، بلغ عددها
يف الرتاث اللغوي، مبجلة التعليمية اليت تصدر عن خمرب جتديدي البحث يف تعليمية اللغة العربية يف املنظومة 

ة، وآخر بعنوان نظرية الفونيم والنص الشعري، مبجلة آفاق علمية اليت تصدر عن املركز اجلامعي الرتبوية اجلزائري
 بتمنراست.

أيضا،  (16)والوطنية وهي (،05أما املداخالت، فقد شاركت يف العديد من امللتقيات الدولية، وعددها ) 
يف املنتدى الوطين األول يف الصوتيات: -هلجة تلمسان دراسة وأتصيلومن ذلك مثال، مشاركتنا بعنوان، )

الصوتيات العربية يف الزائر بني منجزات احلاضر وحتدايت املستقبل، والذي نظمه مركز البحث العلمي والتقين 
"املالمح التمييزية بني املعاين من خالل اخلصائص البن مبداخلة عنواها:و  .2، جامعة اجلزائر لتطوير اللغة العربية

علم األصوات الوظيفي، املبادئ واإلجراءات: الذي نظمه خمترب تعليمية اللغات وحتليل يف ملتقى جين" 
 .  2014جوان  23الشلف  -اخلطاب، جامعة حسيبة بن بوعلي

 -أ -لنشاطات العلمية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضرا-2

 اإلنتاج العلمي  ❖

 المنشورات الدولية:  ✓
موضع  عنوان المقالة

 الكاتب

عنوان المجلة أو 

 اسم الجريدة

 العنوان االلكتروني السنة

مصطلحات صوتية يف تراث 
 الفالسفة

جملة اآلداب  63-73
العدد  -واللغات

 جامعة األغواط-14

 سبتمبر

2014 

-s.benali@mail.lagh
univ.dz 

التوترات الصوتية يف مرثية 
 بكر بن محاد

 -جملة مقارابت 120-130
جامعة -12العدد
 اجللفة

2015 mokarabet@gmail.com 

جملة األداب  101-95 املتلقنيالنص القرآين وأنواع 
العدد -واللغات

-جامعة قابس-12
 تونس

 فيفري

2013 

chekrire@yahoo.fr 

 أفريلجملة عود الند  منفرد الصوائت يف الرتاث العريب

2014 

www.oudnad.net 

mailto:s.benali@mail.lagh-univ.dz
mailto:s.benali@mail.lagh-univ.dz
mailto:mokarabet@gmail.com
http://www.oudnad.net/
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العدد  االلكرتونية
املكتبة -95/96

 بريطانيا-الربيطانية
 

 

 

 المنشورات الوطنية: ✓

 
موضع  عنوان المقالة

 المؤلف

عنوان المجلة أو اسم 

 الجريدة

العنوان  السنة

 االلكتروني

جملة النقد والدراسات األدبية  242-237 آليات رواية المؤنثة-1
 دبيةالدراسات األ خمرب -واللغوية
جا سيدي -واللغوية والنقدية
 .2العدد -بلعباس

جانفي

2009 

 ال يوجد

النص القرآني وأنواع -2

 المتلقين

  -اإلنسانيةجملة اآلداب والعلوم  23-30
 -كلية اآلداب والعلوم االنسانية

 .7العدد-جامعة سيدي بلعباس

2010  Madj_elade

b@yahoo.fr 

نظرية الفونيم والنص -3

دراسة -الشعري

 -تطبيقية

املركز -جملة آفاق علمية 149-169
 .1العدد-تيسمسيلت-اجلامعي

2008 adabmag@

yahoo.fr 

الدرس اللهجي في -4

-التراث اللغوي

 المصطلح والمفهوم

خمرب جتديد  -جملة التعليمية 143-163
البحث يف تعليمية اللغة العربية 

جا -يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية
 .1العدد-سيدي بلعباس

جوان 

2011 

Renouveau.

recherche

-@univ

sba.dz 

العربي  النحو-5

 والسماع

 جامعة وهران –جملة القلم  423-429
 .19العدد-السانيا

أفريل 

2011 

URLZOHR

A@gmil.co

m 

من المصطلحات -6

الصوتية بين الفالسفة 

المسلمين والعرب 

  -اإلنسانيةجملة اآلداب والعلوم  47-58
 -والعلوم االنسانيةكلية اآلداب 

2007 Madj_elade

b@yahoo.fr 

mailto:Madj_eladeb@yahoo.fr
mailto:Madj_eladeb@yahoo.fr
mailto:adabmag@yahoo.fr
mailto:adabmag@yahoo.fr
mailto:Renouveau.recherche@univ-sba.dz
mailto:Renouveau.recherche@univ-sba.dz
mailto:Renouveau.recherche@univ-sba.dz
mailto:Renouveau.recherche@univ-sba.dz
mailto:URLZOHRA@gmil.com
mailto:URLZOHRA@gmil.com
mailto:URLZOHRA@gmil.com
mailto:Madj_eladeb@yahoo.fr
mailto:Madj_eladeb@yahoo.fr
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 .6العدد-سيدي بلعباسجامعة  المحدثين
الصوت القرآني بين -7

ثبات النص وواقع 

 المتلقي

جملة فكر ولغة، كلية اآلداب  99-109
والفنون، جامعة عبد احلميد بن 

 .1ابديس، مستغامن، العدد 

ماي 

2010 

revuefikre

@hotmail.f

r 

 

 المداخالت الدولية:  ✓
موضع  عنوان المداخلة

 الكاتب

 السنة عنوان الملتقى ومكانه

نظرية القوالب وبرجمة  -1
  .اللغة العربية

األداة املعلوماتية يف الندوة الدولية حول  منفرد
خدمة اللغة العربية ملواجهة حتدايت 

 جامعة تلمسان -العوملة
 

 2008ديسمرب  15/16

حتوالت صوت القاف  -2
 -يف منطوق تلمسان

 -أمساء األماكن منوذجا

امللتقى الدويل حول املواقعية ونظم  منفرد
يف إطار –املعلومات بتلمسان ونواحيها 

 -سالميةتلمسان عاصمة الثقافة اإل
 جامعة تلمسان

 2011نوفمرب 16/17

ضرورة استعمال  -3
التكنلوجيا يف تدريس 

 مادة اللغة العربية

جامعة  تقنيات تعليم اللغة العربية، منفرد
 حسيبة بن بوعلي الشلف.

 2014نوفمرب 25/26

االستبداالت -4
الصوائتية وتوليد 

 مورفيمات األفعال

العربية بني ضوابط املعاجلة اآللية للغة  منفرد
جامعة مصطفى  -اللغة وقيود التقنية

 معسكر -اصطمبويل

 2014ديسمرب08/09

نظرية الذكاءات  -5
املتطورة يف العملية 

 التعليمية

 -تكنلوجيا التعليم والعملية التعليمية منفرد
خمرب جتديد البحث يف تعليمية اللغة 

 جا سيدي بلعباس-العربية

 2015أفريل 15/16
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 المداخالت الوطنية:  ✓
 السنة عنوان التظاهرة ومكاهنا موضع الكاتب عنوان املداخلة

 
قراءة يف نص من العصر  -1

 الضعيف
يف  دب عصر الضعفأامللتقى الوطين الرابع" منفرد

 سيدي بلعباس-ضوء الدراسات اجلديدة
 07-08 

ماي 
2007 

 
قراءة يف األصوات  -2

 اجلياليلواألصواتية حلالم 
يوم دراسي حول مسار البحث العلمي  منفرد

خمرب اللغة -واإلبداعي للدكتور حالم اجلياليل
 وهران–واالتصال جامعة السانيا 

جوان  25
2008  

مبدأ الثنائية يف توصيف  -3
 اللغة العربية

امللتقى الوطين الثالث حول" قضااي النحو  منفرد
 جامعة تيارت-واآلفاقالعريب، الواقع 

20/21 
أفريل 

2009 
املقاربة ابلكفاءات واقع -4

 وآفاق

اليوم الدراسي األول حول البيداغوجيا وتبليغ  منفرد
 جامعة وهران –املعارف 

جوان  25
2008 

قراءة يف مذكرات املعلم -5
 االبتدائي

اليوم الدراسي األول حول الطرائق  منفرد
خمرب  -مواد االبتدائيةالبيداغوجية يف تدريس 

جا -جتديد البحث يف تعليمية اللغة العربية
 سيدي بلعباس

ماي  16
2011 

الطريقة السمعية البصرية -6
 يف تدريس اللغة الثانية والثالثة

امللتقى الوطين األول حول الطرائق  منفرد
خمرب  -البيداغوجية يف تدريس مواد االكمالية

جا -اللغة العربيةجتديد البحث يف تعليمية 
 سيدي بلعباس

14/15 
أفريل 

2012 

الطور الثانوي املفصل احلساس يف -7
العملية التعليمية من الرتبية إىل التعليم 

 العايل

امللتقى الوطين الثاين حول الطرائق  منفرد
خمرب  -البيداغوجية يف تدريس مواد الثانوية

جا -جتديد البحث يف تعليمية اللغة العربية
 عباسسيدي بل

جوان  26
2013 

امللتقى الوطين الثالث حول تعليمية النحو  منفرد احلدود بني قواعد النحو وأصوله-8
 -العريب من التعليم العام إىل التعليم العايل

26/27 
ماي 
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-خمرب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العربية
 جا سيدي بلعباس

2014 

املصطلح الصويت عند حالم -9
 اجليالي

ندوة علمية بعنوان:"يف ذكرى  منفرد
قسم اللغة العربية -اجليالليني"حالم/كورات

 جا سيدي بلعباس-وآداهبا

فيفري  25
2014 

التوترات الصوتية يف مرثية بكر -10
 بن محاد

-ملتقى وطين بعنوان:"الرتاث األديب اجلزائري منفرد
خمرب الداللة يف -قراءة صوتية داللية

الرتاث األديب  املستوايت اللسانية يف
 جا وهران السانيا -اجلزائري

20/21 
أكتوبر 
2014 

املالمح التمييزية بني املعاين من -11
 خالل اخلصائص البن جين

امللتقى الوطين األول :"علم األصوات  منفرد
جامعة -الوظيفي:املبادئ واالجراءات"

 الشلف-حسيبة بن بوعلي

جوان  23
2014 

امللتقى الوطين األول:"األدب اجلاهلي يف  منفرد ر اجلاهليالعربية املشرتكة يف الشع-12
قسم اللغة -ضوء املناهج الرتاثية واحلداثية"

 سيدي بلعباس-العربية وآداهبا

27/28 
نوفمرب 
2013 

الدرس اللساين لدى عبد الرمحن -13
 احلاج صاحل

امللتقى الوطين الثاين:"اجلهود اللغوية يف  منفرد
–امللحقة اجلامعية -اجلزائر، قدميا وحديثا"

 مغنية

09/10 
ديسمري 
2014 

 مركز -الندوة الوطنية األوىل للصوتيات منفرد -دراسة وأتصيل–هلجة تلمسان -14
-لتطوير اللغة العربية البحث العلمي والتقين

 .2اجلزائر-بوزريعة

20/21 
 2015أفريل

تداخل املصطلحات يف البحث  -15
 العلمي

اليوم الدراسي األول: البحث العلمي  منفرد
قسم اللغة العربية -اجلامعي، تقنياته وآفاقه

 جامعة سيدي بلعباس-وآداهبا

ديسمرب  16
2014 

مظاهر صوتية من هلجة متيم -16
 العربية يف منطوق سيدي بلعباس

امللتقى الوطين: مستوايت التعبري اللهجي يف  منفرد
، خمترب اللهجات -واقع وآفاق-اجلزائر

 السانيا-ومعاجلة الكالم، جامعة وهران

أبريل  29
2015. 
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 نشاطات علمية أخرى بعد الرتقية إىل رتبة أستاذ حماضر)أ(: -3

 نشاطات علمية:  ❖

 

 السنة املكان والتاريخ الصفة  ةدراسي أايمأو  قياتملت
الطرائق البيداغوجية يف تدريس مواد املدرسة -1

 .االبتدائية
جبامعة  ، 2011ماي 16 منظم.

 جياليل ليابس سيدي بلعباس.
2011 

الطرائق البيداغوجية يف تدريس مواد  -2
 املؤسسة اإلكمالية.

 

جياليل جبامعة   ،أفريل 25-24  منظم
 سيدي بلعباسليابس 

2012 

جياليل جبامعة   جوان، 26 منظم. .الثانويةالطرائق البيداغوجية يف تدريس مواد -3
 سيدي بلعباس.ليابس 

2013 

العام إىل تعليمبة النحو العريب من التعليم -4
 التعليم العايل

 

جياليل جبامعة   ماي، 26/27 منظم.
 .سيدي بلعباسليابس 

2014 

جبامعة ،2015أفريل  15/16 منظم تكنلوجيا التعليم والعملية التعليمية-5
سيدي -جياليل اليابس

 .بلعباس

2015 

جامعة حسيبة نوفمرب  25/26 خبري تقنيات تعليم اللغة العربية، الواقع واملأمول -6
 الشلف-بن بوعلي

2014 

ابملركز  ،نوفمرب 26-25 خبري تواصلية اخلطاب التعليمي اجلامعي يف اجلزائر.-7
 اجلامعي لعني متوشنت.

2014 

 

 

 خربة، عضوية جلنة قراءة: ❖
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 السنة الهيأة المعنية وصف محتوى الخبرة
 1العدد-ةالتعليميرئيس تحرير مجلة 

 -2و

مخبر تجديد البحث في تعليمية 

اللغة العربية في المنظومة 

جامعة سيدي -التربوية الجزائرية

 بلعباس

2011 

عضو في هيئة تحرير مجلة اآلداب 

 .4العدد -والعلوم االنسانية

-كلية اآلداب والعلوم االنسانية

 جامعة سيدي بلعباس
2004-

2005 

عضو في هيئة تحرير مجلة اآلداب 

 .6العدد -والعلوم االنسانية

-كلية اآلداب والعلوم االنسانية

 جامعة سيدي بلعباس

2007 

عضو في هيئة تحرير مجلة اآلداب 

 .7العدد -والعلوم االنسانية

-كلية اآلداب والعلوم االنسانية

 جامعة سيدي بلعباس

2010 

عضو في لجنة تحكيم المقاالت 

أنتربولوجيا األديان لمجلة" 

 "ومقاربتها

مخبر" أنتربولوجيا األديان 

ومقاربتها"، جامعة أبي بكر 

 تلمسان -بلقايد

أعداد 

 مختلفة

عضو بلجنة القراءة بمجلة" 

 "المشعل

مخبر المعالجة اآللية للغة العربية، 

 تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد

أعداد 

 مختلفة

 

 

 :المؤلفات المطبوعة ❖
عدد  دار النشر السنة عنوان املؤلف

 الصفحات
عند الفالسفة  الدرس الصويت -1

    -لفونيتيكيةالدراسة ا-املسلمني
 2015-1ط
 
 

مكتبة دار الرشاد للطباعة 
 والنشر/اجلزائر

170 

 

 مسؤولة أو عضوة في مشروع بحثي: ❖

 الوطنية العضوية يف مشاريع البحث -1
 السنة عنوان املشروع الصفة  املؤسسة رمز املشروعنوع 
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 املشروع
Cnepru 02120080037U  جامعة جياليل

ليابس سيدي 
 .بلعباس

علم األصوات النطقي  رئيس
 وعالقته ابألرطفونيا

01/01/2009 
 .2011إىل غاية 

Pnr 089/2011  جامعة جياليل
ليابس سيدي 

 بلعباس

الكتابة اإلبداعية وخطاب  عضو
-اهلامش يف األدب اجلزائري

 -مقاربة سوسيولسانية

04/06/2011 

 

 

اإلدارية والعلمية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر  المسؤوليات ❖

 أ
 السنة نوع املسؤولية

 ليسانس. اللجنة البيداغوجية للسنة الثالثةرئيسة  -1
 

2008-2009 
 
 

 2015-2011 اخلطابماستري علم الداللة وحتليل رئيس شعبة -2

 2006إىل غاية  انئب رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا-3

 2009إىل  2006من  رئيس اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية وآداهبا-4

 2009إىل  2006من  عضو ابجمللس العلمي للكلية-5
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 2010منذ جويلية  املنظومة الرتبوية اجلزائريةانئب مدير خمرب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العربية يف -6

رئيس اجمللس العلمي ملخرب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العربية يف املنظومة -7
 الرتبوي اجلزائرية

 2010منذ جويلية 

      

 

 لجان المسابقات )ماجستير ودكتوراه(العضوية في  ❖
 السنة الصفة عنوان املسابقة نوع املسابقة

 وعر رئس مش الصوتيات العربية يف املستوايت اللسانية ماجستــري
 -مصحح-

2006/
2007 

/2007 عضو مصحح اللسانيات والتواصل اللغوي رــماجستي
2008 

/2007 عضو مصحح علم الداللة بني الرتاث العريب والدراسات الغربية احلديثة ماجستــري
2008 

/2007 عضو مصحح الرتمجة وإشكاالت النظرايت األلسنية ماجستــري
2008 

/2008 منظـــم  الشعر العريب احلديث على ضوء املناهج الغربية احلديثة ماجستــري
2009 

/2008 منظـــم  -دراسة وتقومي–النقد العريب احلديث  ماجستــري
2009 

/2012 منظـــم .نظرية األدب واملناهج النقدية املعاصرة رــماجستي
2013 

/2014 منظـــم .نظرية األدب واملناهج النقدية املعاصرة ــر ماجستي
2015 

 رئيس مشروع الصوتيات العربية يف املستوايت اللسانية ماجستيــر
 -مصحح-

2009/
2010 

 رئيس مشروع علم الداللة وحتليل اخلطابمشروع  دكتوراه )ل م د(
 -مكون-

2012/
2013 

 رئيس مشروع علم الداللة وحتليل اخلطابمشروع  دكتوراه )ل م د(
 -مكون-

2013/
2014/ 

/2014 رئيس مشروع علم الداللة وحتليل اخلطابمشروع  دكتوراه )ل م د(
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 2015 -مكون-

 

     


