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:العــلــمية     المــؤهـــلت

بعدها وتحصل ،1994 ) سانة العامة ( الثانوية الولى البكالوريا شهاداة على - تحصل
علم مختلفة: الحقوق، علمية تخصصات في بها ساجل البكالويا، شهاداة من عددا على

التاريخ،.... الفلسفة، الجاتماع، علم النفس،
تخرج بمذكرة وتوجاها ،2002 سانة الجزائر جاامعة من الليسانس شهاداة على - تحصل

والداب تخصص: اللغة  العربي.في الداب في والشعر اللغة مصادار في عنوانها: داراساة
العربي.

الكويتية البابطين العزيز عبد مؤساسة من الشعر نقد في داولية شهاداة على - متحصل     
. 2005 سانة الدولية

يية اللغة في ماجاستيرال شهاداة على  تحصل -       سانة الجزائر، جاامعة من وآداابها العرب
أنموذجاا-. في خليفة آل العيد محمد العربي- شعر الداب في والتضمين . القتباس2007

العربي والداب تخصص: اللغة
جاامعة القرآني. من السياق في النصوص  أسالوبيةبعنوان: علوم، يداكتوراه - شهاداة
وحديثا. قديما العربي الداب . تخصص2014 سانة ،2الجزائر

جاانفي منذ الجزائر، ،2 البليدة جاامعة أ-) ، – محاضر ( أساتاذ ، الجامعي التأهيل - شهاداة
2016.

     
والعلمية:     المهــــــنية     الخبـــــرات        

. منذ2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب كلية وآداابها، العربية اللغة قسم -   رئيس
هذا. يومنا إلى ،2016 سابتمبر

السعوداية. العربية المملكة العربية، للغة السعوداي المجمع عضو-
- الهند كيرل – العربية للغة العالمي المنتدى عضو-

يكمة علمية " مجلة أدابية " داراساات مجلة تحرير   رئيس - تصدر ،2008 " منذ مح
والدراساات. القبة. الجزائر. للبحوث البصيرة مركز عن

.الجزائر ،F.R.E.Tوالترجامة. والدراساات البحوث منتدى  رئيس  -
البليدة جاامعة واللغات، الدااب كلية العربية، اللغة قسم ، العلمية اللجنة -  عضو

هذا. يومنا إلى ،2016 سابتمبر . منذ2
سابتمبر . منذ2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب لكلية العلمي، المجلس -  عضو

هذا. يومنا إلى ،2016
واللغات، الدااب كلية عن تصدر واللغات، الدااب لمجلة العلمية الهيئة - عضو

.2 البليدة جاامعة
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قسم العربية، اللغة مخبر  عن تصدر الصوتيات، لمجلة العلمية الهيئة - عضو
.2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب كلية وآداابها، العربية اللغة
العربية اللغة قسم  عن تصدر وآداابها، العربية اللغة لمجلة العلمية الهيئة - عضو

.2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب وآداابها،كلية
والنقدية، الدابية الدراساات مخبر  عن تصدر المدونة، لمجلة العلمية الهيئة - عضو

.2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب العربية،كلية اللغة قسم
قسم عن المجلة تصدر بها، النشر ومسؤول وآداابها العربية اللغة مجلة -  مدير

2016 سابتمبر . منذ2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب كلية وآداابها، العربية اللغة
جاامعة واللغات، الدااب كلية عن تصدر واللغات، الدااب مجلة تحرير هيئة - عضو

.2012 جاوان . منذ2 البليدة
العربية اللغة قسم عن تصدر وآداابها، العربية اللغة مجلة تحرير هيئة - عضو

.2012 جاوان . منذ2 البليدة جاامعة واللغات، الدااب كلية وآداابها،
خمس لمدة العربية للغة الجزائري بالمجمع العربية اللغوية الذخيرة بخلية -  عضو

 ) سانوات.05( 
هذا يومنا  إلى2016 سانة منذ واللغات الدااب كلية إداارة مجلس عضو-
2016 منذ الجزائر  ،2 البليدة جاامعة إداارة مجلس عضو-
واللغات، الدااب كلية ، وآداابها العربية اللغة لقسم التأدايبي المجلس عضو-

الجزائر. ،2 البليدة جاامعة
الجزائر. ،2 البليدة جاامعة والنقدية، الدابية الدراساات مخبر عضو-

كالتالي: موزعة ) سانوات04(  أربع إداارية  خبرة -
مساعد ) ( محاسابة،02( سانتين لمدة متعدداة قطاعات بين  إدااري-1

إدااري،...)
دااي حسين الداارية ) بالدائرة02( سانتين لمدة إدااري - منسق2

العاصمة بالجزائر
قسم المخطوطات، : تحقيق تخصص الماجاستير مسابقة التصحيح لجنة عضو-

.2012 سانة ،2 البلدة جاامعة وآداابها، العربية اللغة
،2 البليدة جاامعة وآداابها، العربية، اللغة قسم الدكتوراه، مسابقة تأطير عضو-

.2013 سانة
،2 البليدة جاامعة وآداابها، العربية اللغة قسم الدكتوراه، مسابقة تأطير عضو-

 .2016 سانة
،2البليدة بجامعة أساتاذ وحاليا هذا، يومنا إلى ،2007 سانة منذ جاامعي أساتاذ-

الجزائر
يية     والمشاركات     الصإدارات     والشإرافات:      العلم
 

العلمية:     أول: المقالت
يتضمين     أنواعبعنوان:  مقال- ينحو     العربية     اللغة        علوم     في     ال القافية-     علم   –   البلغاة   –   ( ال

والدراساات، للبحوث البصيرة مركز عن تصدر أدابية، داراساات بمجلة منشورالصوتيات). 
.2009 جاوان ،3ع الجزائر، القبة،

(عننائق والفنناق     الشننكاليات     العربنني     الداب     فنني     النقديننة     المفنناهيمبعنننوان:  مقال-
وتطبيقهننا)     المفاهيم     تنظير      إشكاليات-والمصطلحات     المفاهيم     شكاليات- إالمواكبة
الدااب كليننة عننن تصنندر واللغننات"  ، الدااب محكمننة" مجلننة علميننة مجلننة فنني منشننور

.2016 جاوان ،7ع الجزائر، ،2 البليدة جاامعة واللغات،
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للمواطن     والعلمي     الثقافي     المستوى     رفع     في     وأهميتها     العربية     الذخيرةبعنوان:  مقال-
2014 دايسمبر ،14ع العربية، للغة الجزائري المجمع بمجلة منشورالعربي. 

الغربي     والنقد     القديم     العربي     النقد     بين     الخواطر     وتواردا     الدابية     السرقاتبعنوان:  مقال-
والدراساات، للبحوث البصيرة مركز عن تصدر أدابية، داراساات بمجلة  منشورالحديث.

.2010 فيفري ،5ع الجزائر، ، القبة
ينقد     بين     مقارباتبعنوان:  مقال- يي     ال ينقد     الحديث     الغرب يي     وال بمجلة  منشور.القديم     العرب

،2ع الجزائر، ، القبة والدراساات، للبحوث البصيرة مركز عن تصدر أدابية، داراساات
.2009 جاانفي

ينص     : إبداعبعنوان مقال- يي     ال أدابية، داراساات بمجلة  منشور.واللوعي     الوعي     بين     الداب
.2008 ،ماي1ع الجزائر، ، القبة والدراساات، للبحوث البصيرة مركز عن تصدر

ملتقيات....) :     ،     ( مؤتمرات     العلمية     ثانيا: المشاركات
تنظيم من  ،ولغاته"     الداب     تدريس     طرقبعنوان"  داولي، مؤتمر في مشاركة-

.2016 فيفري الهند، ، تشيناي مدراس، جاامعة
، الجامعي التعليم في العربية اللغة تعليم بعنوان داولي مؤتمر في مشاركة-

،والسلبيات     اليجابيات     بين     العربية     اللغة     معلمي     إعدادا     طرق:  عنوانها بمداخلة
.2013 سانة السعوداية، العربية بالمملكة المكرمة، مكة القرى أم بجامعة

، المحكمة     العلمية     المجلت     تحرير     رؤسااء     خص داولي مؤتمر في مشاركة-
.2015 ماي تركيا، إساطنبول،

الهند مع المتبادالة والعلقات العربية الثقافة بعنوان داولي مؤتمر في مشاركة-
كيرل، كاليكوت، بجامعة ،الثقافات     تعددا     وعوامل     أساباب:  عنوانها بمداخلة ،

.12/07/2017 يومي الهند،
العصر     من     العربي     النقد     تطورعنوانها:  بمداخلة علمية ندوة في مشاركة-

بكلية  ،الخصائص- الشكالت)     –     ( المناهج     المعاصر     العصر     إلى     الجاهلي
13/07/2017 الهند، كيرل، الفاروق،

قسم  لسااتذة ومنهجياته)،     البحث     ( تقنيات تكويني داراساي يوم في مشاركة-
.14/07/2017 يوم الهند، كيرل، بمحافظة مامبادا، كلية العربية، اللغة

بمداخلة الهاشمية، الردانية بالمملكة جادارا، بجامعة داولي ملتقى في مشاركة-
.2010 سانة   المم،     نهضة     في     والثقافات     المجتمع     داورعنوانها: 

عنوانها بمداخلة الجزائر"، في اللغات تعليم " حول وطني ملتقى في مشاركة-
وزارة تنظيم مناللغات".      تعليم     تكثيف     في     العربية     الذخيرة     مشروع     أهداف" 

.2009 سانة العربية، للغة الجزائري المجمع مع بالتعاون التربية
يي ملتقى في مشاركة- يية     والمناهج      النصعنوانها:  بمداخلة علم ينقد .وحديثا     قديما     ال

.2008 سانة الجزائر، المدية، جاامعة
العربي" المغرب في والنقدية الدابية " الدراساات وطني ملتقى في مشاركة -

.2010 سانة تلمسان، جاامعة "،القديم     المغربي     النقد      مصادار" عنوانها بمداخلة
الرياضيات     علوم     ومرجاعيات     مصادارعنوانها:  بمداخلة داولي ملتقى في مشاركة-

وزارة     تنظيم     من     العقباني،     التلمساني     التجيني     محمد     بن     ساعيد     العلمة     عند
.2011     سانة     العربية،     الثقافة     عاصمة     تلمسان     بمناسابة     ،     الثقافة

وأهدافهم،     المستشرقين     أسااليبعنوانها:  بمداخلة داولي، ملتقى في مشاركة-
2012 سانة تلمسان، جاامعة واللغات، الدااب كلية  تنظيم من

تدريبية، بمداخلة الترجايح، جايل لكادايمية تدريبي وطني ملتقى في مشاركة-
التنظيم منوالوساائل.      المنهجية     الطرق،     النواع،     الصحفي،     المقال     كتابة: حول

.2013 سانة الجزائر، القبة، الترجايح، جايل أكادايمية
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العلمي     ثالثا: الشإرافات
يومننا إلنى ،2007 سانة من الليسانس تخرج مذكرات من كبير عددا على الساتاذ أشرف-

هذا
يومنننا إلننى ،2012 سانننة منذ الماساتر، تخرج مذكرات من كبير عددا على الساتاذ أشرف-

هذا
هذا. يومنا  إلى2012 سانة منذ الماساتر، مذكرات من كبيرا عدداا الساتاذ ناقش-
علوم. داكتوراه أطاريح من عددا على مشرف-
والثانية ، ،2 الجزائر بجامعة الولى دا، م ل داكتوراه رساالتي على مساعد مشرف الساتاذ-

.2 البليدة بجامعة
علوم.                داكتوراه أطاريح من عدداا ناقش-
الجامعي التأهيل لشهاداة أسااتذة عدة تأهيل في شارك-
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