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قسم أستاذة   البليدة           أـ  محاضرة جامعة ـ وآدابها العربية اللغة قسم العفرون 02ـ ـ  .

والمؤهــلت  ــتعليــم :ال

   الجامعي التأهيل البليدة      2016ـ 05ـ 16شهادة علي لونيسي جامعة ،02.

              أفريل ـ جدا مشرف بتقدير تطبيقية لسانيات تخصص العربي الدب في العلوم في دكتوراه

م2014

             دفعة دـدا، ج حسن بتقدير ــنحو وال الــصرف علم صـصص تخ العربي الدب في ماجستير 2009شهادة

ــكرة (    المذ مناقشة علمة العام    18م،      ). 16.53والمعــدل

       جوان العربي الدب في ليسانس ــكرة(   م 2002شهادة المذ مناقشة العام  15علمة والمعــدل

12.77 .(     

          جويلية دورة النسانية الدبوالعلوم شعبة في البكالوريا .1998شهادة م 



      سنة اللي العلم في سكريتارية .2002شهادة م 

المهـنيــة  :الخــبرة

             بمعــدل ـ اللسانية المــدارس ـ مقياس العربية اللغة في مؤقتة أستاذة منصب 6شهادة

     - الجامعية     السنة خلل وهران السانية بجامعة ـ أسبوعيا م.2010م/2009ساعات

            بمعــدل ـ الــصـوتيات ـ مقياس العربية اللغة في مؤقتة أستاذة منصب ساعات 6شهادة

     - الجامعية    السنة خلل وهران السانية بجامعة ـ م.2011م/2010أسبوعيا

             بمعــدل ـ والعـروض البـلغة ـ مقياس العربية اللغة في مؤقتة أستاذة منصب 4شهادة

السنة           خلل بوهران التكنولوجي التعليم لساتذة العليا بالمدرسة أسبوعيا ونصف ساعات

م.2011م/2010الجامعية 

       العربية اللغة في مؤقتة أستاذة منصب مقياسي  شهادة وتعليمية     في ـ والعـروض البـلغة ـ

بمعــدل    والملء التعليم      7القواعد لساتذة العليا بالمدرسة أسبوعيا ونصف ساعات

الجامعية      السنة خلل بوهران م.2012م/2011التكنولوجي

              ومقياس ـ ومدارسه النحو أصول ـ مقياس العربية اللغة في مؤقتة أستاذة منصب شهادة

بمعــدل    تطبيقية -    6لسانيات الجامعية      السنة خلل وهران السانية بجامعة ـ أسبوعيا ساعات

م.2013م/2012



: والمقالت  المشاركات

المقالت

  ب موسومة )ـمقالة          ) اللساني  المنظور من اللغة تعليمية حقل في الجزائريين اللغويين جهود

وآدابها              العربية اللغة بعلوم تعنى محكمة فصلية أكاديمية مجلة ـ وآدابها العربية اللغة مجلة

مارس     عشر الرابع البليدة   2016العدد جامعة .02م

  ب موسومة لتيسير (          مقالة المقترحة والطريقة اللغة نحو تلقي عن المتعلمين عزوف أسباب ـ

بقضايا)              تعنى محكمة دورية أكاديمية علمية دولية مجلة ـ واللغات الداب مجلة تعليمه

جوان         عشر الحادي العدد ـ اللغة البليدة        2015الدابوعلوم ـ علي لونيسي جامعة ـ 02م

.

عببن للبتعبباد بببالمتعلم تدفع التي المسائل أهم المقال يتناول

الناجعببة الحلببول عببن البحببث ثم ومن العربي، النحو مادة تعلم

العلم. هذا وتلقي لكاتساب المتعلم وترغيب لتحبيب

  ب موسومة )   ـمقالة العربية (       اللغة مجلة تجابهه التي المشاكل وأهم الديداكتيكي العمل أسس

السابع             العدد وآدابها العربية اللغة بعلوم تعنى محكمة فصلية أكاديمية مجلة ـ وآدابها

البليدة   2014سبتمبر  جامعة 02م

الفعببل عليهببا يقببوم الببتي الركاببائز أهببم فببي يبحببث المقببال

أن شببأنها مببن الببتي الصببعوبات أهببم وكاببذا التعلمي، التعليمي



تحصببيل لتحقيق سواء حد على والمتعلم المعلم سبيل تعترض

جيد. علمي

  ب موسومة )  ـمقالة       ) الترجمة  مجلة الباحثين وإهمال المتعلمين عزوف مابين الصرف علم

والفنون              واللغات الداب كلية والمنهجية الترجمة مختبر ـ محكمة أكاديمية مجلة ـ واللغات

عشر     الثالث العدد م.2013جوان  30ـ

اللغببويين الببباحثين اهتمببام عبدم مسألة أساسا يتناول المقال

عببن فضببل الصببرف، علببم في والتأليف البحث في الجزائريين

الصببرف مببادة تعلببم عببن المتعلميببن ابتعبباد دواعي في البحث

جافة. مادة لهم تبدو والتي

          )   والتعليم التربية في البيضي الطرفاوي الكريم عبد بن محمد الشيخ إسهام بـ موسومة مقالة

  ( منشورة   الفرنسي الحتلل الجديدة ـ  بمجلةإبان تعنى     عصور محكمة فصلية مجلة وهي

 " ـ         "  الجزائر تاريخ التاريخي البحث مختبر يصدرها المخطوط التاريخي والتراث الجزائر بتاريخ

السادس       العدد ـ وهران م.2012جامعة

الجزائرييببن اللغببويين العلمبباء أحببد إسببهام المقببال يتنبباول

اللغببوي التببأليف وكاذا التعليم   المعروفين) في (غير القدامى

محاولببة فببي السبببق لببي فكببان والصببرف، النحببو فببي لسيما

كاثيرة. مخطوطات له الذي اللغوي العالم هذا عن اللثام إماطة

  )       )   في الطرف تمتع كتاب الجزائريين اللغويين عند الفرادية الصيغ تعليمية بـ موسومة مقالة

تـ  )     (  الكريم عبد بن لمحمد الصرف ) 1978علم نموذجا)  متـون   ب منشورةم ـ وهي مجلة ـ

والنسانية           الجتماعية والعلوم واللغات الداب كلية تصدرها محكمة أكاديمية دورية مجلة

      .     . ديسمبر  الخامس العدد الجزائر سعيدة مولي الطاهر د م.2011بجامعة



موسببوم لمخطببوط الصببرفية اللغويببة الدراسببة المقببال يتناول

الكريببم، عبببد بببن ) لمحمببد الصببرف علببم فببي الطببرف بب(تمتببع

ودراسته. المخطوط بتحقيق فقمت

والمداخلت   المشاركات

            البحث لغة وقضايا التخصص لغات الوطني للملتقى العلمية اللجنة في عضوية شهادة

يومي    المنعقد البليدة.      2017نوفمبر  15-14العلمي علي لونيسي 02جامعة

           ) المقترحة   الطريقة ـ اللغة قواعد تلقف عن المتعلمين عزوف أسباب بـ موسومة مداخلة

            ( المحيط  داخل العربية باللغة النهوض سبل بـ الموسوم الدراسي اليوم خلل ألقيت ـ لتيسيرها

الثنين     يوم المنعقد البليدة        2014ماي  05الجامعي جامعة وآدابها العربية اللغة .02بقسم

     " الدرس        في وتوظيفه اللساني المصطلح بـ الموسوم الول الوطني الملتقى في تنظيم شهادة

   " يومي  المنعقد الجامعي م.2014ديسمبر 10ـ09التعليمي

   (       ) اليوم   خلل ألقيت بالكفاءات المقاربة منظور من القواعد تعليمية بـ موسومة مداخلة

   (        : يوم  المنعقدة الجزائرية التعليمية المؤسسات في العربية اللغة تدريس حول 23الدراسي

.2013افريل  وهران        جامعة الدابواللغاتوالفنون بكلية م

           المصادف للكتاب العالمي اليوم بإحياء الخاصة الثقافية التظاهرة فعاليات في مشاركة شهادة

.2012أفريل  23لـ بوهران       التكنولوجي التعليم لساتذة العليا بالمدرسة م

     المكتوبة الــصحافة في خبرة إلى   2003 منشهادة ـ       2007م الغرب صوت ـ صحيفة في م

والجتماعية           الثقافية الخبار حول المكتوبة المقالت موضوعات وتمحورت بوهران، الــصادرة

والمحلية.

رسببائل )  ومناقشببة وماسببتر (ليسببانس المببذكارات علببى الشببراف

 الدكاتوراة

الجامعيببة السنة غاية   الى2015ب2014 الجامعية السنة منذ الشراف تم

) وماسببتر (ليسببانس تخببرج مببذكارات مببن مجموعببة  على2018ب20117



المؤسسببات عبببر  العربيببة اللغببة تعليميببة حقببل فببي أغلبهببا ويصب صب

الجزائرية. والجامعات التربوية

المستقبلية المشاريع ب ثالثا

أهببم في للبحث خرجات خلل من العربية الجامعات مع التواصل محاولة ب

المنهببج علببى التعببرف بغيببة الديببداكاتيكي العمببل فببي المعتمببدة الطببرق

بالمسببتوى  والرتقبباء جيببد تعليمببي علمببي تحصببيل لتحقيببق النسببب

والجامعات.  المؤسسات عبر التعليمي


