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 حازت على شهادآة البكالوريا فييي شييعبة الدآاب والفلسييفة*

  بتقدير مقبول.2002دآورة جوان 

 حييازت علييى شييهادآة الليسييانس فييي الدآب، شييعبة الدآب*

العربي من كلية الدآاب واللغات  بالشلف، جامعة حسيبة بيين

. 2006بوعلي في جوان 

حازت على شهادآة الماجستير في الدآب العربييي ، تخصييص*

تحليييل الخطيياب السييردآي ميين جامعيية حسيييبة بيين بييوعلي

بالشلف، برسييالة عنوانهييا "اشييتغال المتعلييق بييه فييي النييص

السردآي رواية الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء للطاهر وطار

يييي نموذجييا يييي" بتقييدير حسيين جييدا ، ومعييدل بييين النظييري

2009/2010 في السنة  الدراسية 16/20والتطبيقي بلغ 
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* دآرست كأسييتاذة مؤقتيية فييي قسييم اللغيية العربييية وآدآابهييا

بجامعة حسيييبة بيين بييوعلي الشييلف وذلييك خلل الموسييمين

 وقد تولت تدريس2008/2009 و2007/2008الدراسيين :

كل من المقايييس التية: أدآب عباسي،اللسانيات، فقه اللغة،

تحليل الخطاب. 

* دآرست كأسييتاذة مؤقتيية فييي قسييم اللغيية العربييية وآدآابهييا

 وقييد2010بجامعة خميس مليانة بولييية عييين الييدفلى سيينة 

تولت تدريس مقياس العروض وموسيقى الشعر.

* لها مقال بعنوان وطار ميين واقعييية الكتابيية إلييى تجريييب   

روائي جديد، في مجلة التييبيين مجليية ثقافييية محكميية ومنوعيية،

.2010 ،35الجمعية الثقافية الجاحظية، ع/

  * شاركت في الملتقى الوطني الخطاب الشعري عند سيييدي

لخضر بن خلييوف بييين السيلطة ورحابيية اليذاكرة الشيعبية يييوم

 بكلية الدآاب واللغات جامعة عبد الحميد بن2010 ماي 16/17

بادآيس مستغانم. بمداخلة بعنييوان " الخطيياب الشييعري ووعييي

المعنى عند سيدي لخضر بن خلوف".

 ييي بييالعفرون بعييد2* التحقت بجامعة علي لونيسي يييي البليدة 

 لتلتحييق بالمنصييب2011نجاحها فييي مسييابقة التوظيييف سيينة 

.02/05/2011يتاريخ 

*لها مقال بعنوان دآينامية التعالق والتفاعل مييع التاريييخ، الييولي

الطاهر يرفع يديه بالدعاء للطاهر وطار، كتابات معاصرة، مجلة
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،بيييروت، لبنييان،21،المجلييد 81البداع والعلوم النسانية،العييددآ

2011

* عينييت عضييوا فييي لجنيية إغفييال وثييائق المتحانييات لمسييابقة

. 2014 أكتوبر20/21الدكتوراه يومي 

* لها مقال بعنييوان سييلطة التيياريخي ولعبيية المتخيييل" مسييالك

أبييواب الحديييد" لواسيييني العييرج، مجليية الحكميية للدراسييات

.2015، 33الدآبية واللغوية، ع/

*حييازت علييى شييهادآة الييدكتوراه فييي الدآب العربييي، تخصييص

تحليل الخطاب السردآي من جامعة بن يوسف بن خدة بالجزائر

برسالة عنوانها " المتخيييل التيياريخي وتشييكيل الرؤييية الروائييية

، بتقدير مشرف جدا.2015للطاهر وطار" 

* عينت كعضو في لجنيية الغفييال لمسييابقة الييدكتواره الخاصيية

22/10/2016تخصيييص الدآاب والمناهيييج المعاصيييرة بتارييييخ 

.2بجامعة البليدة 

 *شاركت في يوم دآراسييي "أدآب الثييورة والمقاوميية الجزائرييية

،2016 دآيسييمبر،11في المنابر الدآبية المغاربية والعربية" يوم 

جامعة لونيسي علي بالعفرون،البليدة بمداخلة بعنييوان "متخيييل

الثورة التحريرية وانعكاساتها الدللية فييي رواييية اللز" للطيياهر

وطار.

* شاركت في تنظيييم الملتقيى المغياربي: " المعجميية العربييية

 بكلييية2017 فيفييري27/28والفعل الييترجمي"، المنعقييد يييوم 

.2الدآاب واللغات ي جامعة لونيسي علي البليدة 
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* شاركت في ملتقى وطني حول "لغات التخصص وقضايا لغيية

 بكلييية2017 نوفمييبر 14/15البحييث العلمييي"، المنعقييد يييوم 

، بمداخليية2الدآاب واللغييات ييي جامعيية لونيسييي علييي البليييدة 

بعنوان              " اللغة العربييية المتخصصيية بييين الممكيين ول

ممكن".

* شاركت فييي تنظيييم ملتقييى وطنييي حييول " لغييات التخصييص

 نوفمييبر14/15وقضييايا لغيية البحييث العلمييي"، المنعقييد يييوم 

.2 بكلية الدآاب واللغات ي جامعة لونيسي علي البليدة 2017

* شاركت في الملتقييى الييدولي السييادآس حييول صييورة الثييورة

الجزائرية فييي البييداع الدآبييي والفنييي (شعرييي روايةييي سييينما ييي

موسيقى ي فنييون تشييكيلية) بكلييية الدآب العربييي، جامعيية عبييد

 نوفمييبر28/29الحميييد بيين بييادآيس مسييتغانم المنعقييد يييوم 

 ، بمداخلة بعنوان: "التجلي الثوري التيياريخي فييي رواييية2017

رمانة للطاهر وطار".

ييييل والتاريييخ * أشرفت على رئاسة يييوم دآراسييي حييول " المتخ

وتشكيل الرؤية في الرواية التجريبييية الجزائرييية" المنعقييد يييوم

، بكلييية الدآاب واللغييات، ييي جامعيية لونيسييي2017 دآيسمبر 11

.2علي البليدة 

*لها مقال بعنوان "شعرية المناص كعلمة أيقونية توثيقية وبنيياء

المتخيل الروائي في رواية بحر الصمت لياسمينة صالح"،مجليية

الدآاب واللغات، مجلة دآولية علمية أكادآيمية دآورية تعنى بقضييايا
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 يييي2، جامعيية البليييدة 2017،ميياي 16الدآاب وعلييوم اللغيية، ع/

علي لونيسي يي الجزائر، كلية الدآاب واللغات.  

*أنجزت مطبوعة دآروس علمية في مقياس علييوم علمييية  فييي

مقياس العروض وموسيقى الشعر تحتييوي علييى أربعيية عشييرة

 صفحة زكيييت ميين قبييل اللجنيية العلمييية83محاضرة وتقع في 

لقسييم اللغيية العربييية وآدآابهييا والمجلييس العلمييي لكلييية الدآاب

واللغات.
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