
1 

 

 
 بيان السيرة الذاتية

 

 :إثبات الهوية-1

 بوحساين:اللّقب

  نصرالدّين:االسم

 .بالجزائر العاصمة1611جويلية11:تاريخ ومكان الميالد

 .،درارية الجزائر العاصمة10الشقة  10سكن عمارة رقم  1111حي عدل :العنوان الّشخصي

 .متزّوج:الحالةالعائلية

 11:عدد األطفال

 :المسار المهني-1

 .أستاذ التعليم المتوّسط 1601إلى غاية مارس 1601من سبتمبر -

 .أستاذ التعليم المهني 1660إلى غاية أكتوبر  1601من مارس -

 .أستاذ مساعد بقسم اللّغة العربية وآدابها،جامعة البليدة 1111إلى غاية نوفمبر  1660من نوفمبر -

 .بالدّروس بجامعة البليدةأستاذ مكلّف  1111إلى غاية نوفمبر  1111من نوفمبر -

 .أستاذ محاضر بقسم اللّغة العربية وآدابها،جامعة البليدة 11/11/1111إلى غاية  1111من نوفمبر -

بقسم اللّغة العربية وآدابها جامعة سعد " أ"إلى غاية اليوم أستاذ محاضر،الّصنف  1110جانفي  11من -

 .دحلب،البليدة

 1111أستاذ التعليم العالي ابتداء من -

 للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي 1نائب مدير جامعة البليدة  -

 :الّشهادات العلمية-1

 .1600ليسانس في اللغة العربية وآدابها،جامعة الجزائر،-
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 .1111ليسانس في الحقوق،جامعة الجزائر،-

 .1111الجزائر،شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة،جامعة -

 .1661شهادة الماجستير في اللغة العربية،جامعة الجزائر،-

 .1110شهادة الدّكتوراه في اللغة العربية،جامعة الجزائر،-

 .1111شهادة التأهيل الجامعي،جامعةالجزائر،نوفمبر -

 :األعمال البيداغوجية-1

 .1111إلى غاية  1111يدة من رئيس اللّجنة العلمية لقسم اللّغة العربية وآدابها بجامعة البل-

 .إلى غاية اليوم 1111عضو بالمجلس العلمي لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية من -

، 1111/1111:التدريس بقسم الماجستير بقسم اللّغة العربية وآدابها خالل السنوات الجامعية-

 .1116/1111ثّم  1111/1111، 1110/1111، 1111/1110، 1111/1111

 .1110/1111:ي التكوين بالدكتوراه بقسم اللّغة الفرنسية خالل الّسنة الجامعيةالتدريس ف-

 .1111/1110التدريس بقسم الماجستير في التعليميات بالمدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة،الجزائر-

 . 1116/1111 1110/1116تدريس طلبة الماجستير بقسم علوم اللّسان خالل الموسمين الجامعيين -

 .1116ميدان التكوين في اللّغة العربية وآدابها ابتداءا من سنة رئيس -

 . 1111؛1111؛1111رئيس تخّصص الماستر في  الدراسات اللّسانية الحديثة خالل السنوات -

 .10/11/1111نائب رئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان اللّغة العربية تّم انتخابه في -

 .ببومرداس خبير باللجنة الجهوية للوسط-

 .عضو بالهيئة العلمية لمجلة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة البليدة-

 :اإلشراف-0

/ 1111: اإلشراف على مذّكرات التّخّرج للحصول على شهادة اللّيسانس ابتداًء من الّسنة الجامعية-

 .1111إلى غاية  1111

 1111ة الحديثة خالل السنة الجامعية اإلشراف على مذّكرات الماستر في الدراسات اللّساني-

 .1111و 1111و1111و

 .منها 11مذّكرة الماجستير تّمت مناقشة  11اإلشراف على -

 .منها 11أطروحات لتحضير شهادة الدّكتوراه تمت مناقشة  10اإلشراف على -

 :النشاطات العلمية-1

 .عربي/إيطالي/عضو بفرقة البحث إلعداد قاموس عربي-
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صياغة اقتراحات البرنامج الوطني للبحث في اللّسانيات والترجمة بمركز البحث  عضو مشارك في-

 .العلمي والتّقني لتطوير اللّغة العربية ببوزريعة،الجزائر

 .المطبّق حاليا بقسم اللّغة العربية وآدابها بجامعة البليدة" د.م.ل"عضو مشارك في إعداد برنامج -

 .ت اللّسانية النظرية والتطبيقية العربية والعاّمة بجامعة البليدةرئيس فرقة بحث تابعة لمخبر الدراسا-

 6و1،0المشاركة بمداخلة في الملتقى الوطني األّول حول التراث والحداثة في اللغة واألدب،المنّظم أيّام -

لى مفهوم الملكة اللّغوية في تعليمية اللّغات،من ابن خلدون إ:"بجامعة البليدة تحت عنوان 1666نوفمبر 

 ".النظريات الحديثة

 1111أفريل  1و1مداخلة في الملتقى الوطني الثّاني حول الّصوتيات بين التّراث والحداثة،المنّظم يومي -

 ."الّصوتيات والّصوتيات الوظيفية:"بجامعة البليدة،عنوانها

نية بين التراث المشاركة في تنظيم الملتقى الدّولي األّول حول المصطلح والمصطلحية في العلوم اإلنسا-

 .بجامعة البليدة 1111مارس  11و 10والحداثة الذي انعقد يومي 

في الملتقى األّول حول قضايا النحو " مكانة النحو من مناهج تعليم اللّغات:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

 .1110ماي  11و 11المنعقد بجامعة ابن خلدون بتيارت يومي 

في الملتقى الوطني األول حول التّراث ."الدّرس اللّغوي العربي أصالة:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

 .بجامعة سكيكدة 1111ديسمبر  11و 10النّقدي وآليات القراءة،المنعقد يومي 

 1111فبراير  11و 11المشاركة في الملتقى الدّولي حول اللسانيات،المنعقد بجامعة منّوبة بتونس،يومي -

 Inter langue :Hypothèse pour expliquer les interactions des:بمداخلة عنوانها

langues,Arabe et Berbère ,dans un milieu d’apprenants adultes. 

،العدد األّول "أهمية اللغة االنتقالية في تعليمية اللغات:"مقال منشور بحولية كلية اآلداب واللغات بعنوان-

 .1111جامعة الجزائر 

في الملتقى "مساهمة عبد الرحمن الحاج صالح في مجال تعليمية اللغات":المشاركة بمداخلة عنوانها-

 .1110جوان  11و 11الدّولي حول األعمال العلمية لألستاذ عبد الّرحمن الحاج صالح المنعقد يومي 

الملتقى الوطني حول اللّسانيات والواقع " تعليم اللّغة العربية الواقع واآلفاق:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

 .1116مايو  11/11اللّغوي الجزائري،جامعة سكيكدة يومي 

؛الملتقى الوطني "وظيفة علم النحو في تعليمية اللّغة العربية،الواقعواآلفاق:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

 .1116أفريل  11/11الثّالث في قضايا النحو العربي ،الواقع واآلفاق ؛جامعة تيارت ؛يومي 

الملتقى الوطني األّول حول تلقّي " إشكالية المصطلح في اللّسانيات التطبيقية:"نهاالمشاركة بمداخلة عنوا-

فيفري  11/10المفاهيم اللّسانية والنقدية في الكتابات العربية المعاصرة؛جامعة يحيى فارس المدية؛ يومي 

1111. 
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ملتقى الوطني حول دور ال" مساهمة الدّرس اللّغوي في تنمية النقد األدبي:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

 .1111مارس  10/11التقاطع المعرفي في صياغة نظرية النقد عند العربية ؛جامعة جيجل يومي 

الملتقى الدّولي "هندسة تعليم اللّغة العربية،سمت لتقويم تعليم اللّغة العربية:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

النظرية وكيفية تطبيقها،مركز البحث في تطوير اللّغة  حول منهاج تعليم اللّغة العربية وتعلّمها،االختبارات

 .1111مايو  11/10العربية جامعة الجزائر يومي 

الملتقى الّرابع حول " موقع السندات التعليمية في منهج تعليم اللّغة العربية:"المشاركة بمداخلة عنوانها-

ة، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة الجزائر الّسندات التعليمية للّغة العربية،مخبر علم تعليم اللّغة العربي

 .1111مايو  11/10يومي 

األيقونة والخطاب اللّغوي في كتاب اللّغة العربية المعتمد في المدارس :"المشاركة بمداخلة عنوانها-

عة الملتقى الدّولي الثاني حول السيميائيات والتعليمية واالتصال ،جام" الجزائرية بين المماثلة والمجانسة

 .1111نوفمبر  11/10يحيى فارس المدية يومي 

 Implémentation d’un fragment de grammaire HPSG de l’arabe: مقال مشترك بعنوان-

sur la plate forme LKB ,in 3
rd

International conference on 

arabiclanguageprocessing May 4/5,2009.  

مخبر علم تعليم العربية  11مجلة علم تعليم العربية العدد " واقع وآفاقتعليم اللّغة العربية ،:"مقال بعنوان-

 .1111المدرسة العليا لألساتذة،

 .1111 10العدد  Literarystudiesمجلة دراسات أدبية " سيبويه والنقد اللّساني العربي:"مقال بعنوان-

ية من الطور المتوّسط دراسة موقع السندات التعليمية من منهجية تعليم اللّغة العرب:"مقال بعنوان-

 .1111، 11مجلة العربية ،مخبر علم تعليم العربية العدد " طبوغرافية

 .1111تأليف كتاب موسوم بمدخل إلى اللّسانيات التطبيقية ، تعليميات اللّغات ،الجزء األّول دار األمل-

عالقة تعليميات اللغة :"المشاركة في الملتقى الوطني األول حول التخطيط اللغوي بمداخلة عنوانها-

 .1111،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ديسمبر "العربية بالتخطيط اللغوي

المشاركة في الملتقى المغاربي األّول حول تقييم فاعلية الكتاب المدرسي في التحصيل اللغوي لتعليم -

يذ السنة الثانية من التعليم كتاب اللغة العربية لتالم:"اللغة العربية بالدول المغاربية ،بمداخلة عنوانها

 .1111، المدرسة العليا لألساتذة ،بوزريعة الجزائرمايو "الثانوي ،الواقع واآلفاق

 1تنظيم الملتقى الدولي األّول حول الرواية الجزائرية المعاصرة ،الراهن واآلفاق، جامعة البليدة -

 .1111ديسمبر 

ئرية الكندية ،الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث المشاركة في الملتقى الدولي حول الشراكة الجزا-

 Engineering didactique,application du:العلمي بجامعة أبي بكر بلقايد بمداخلة عنوانها
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L.M.D,assurance qualité ,quelques pistes à suivre.                                                 

 .1111فبراير      

وضع مصطلحات تعليميات :"المشاركة في الندوة الدولية األولى حول المعجمية العربية بمداخلة عنوانها-

اللغات ، بين واقع البحث و إشكاالت الترجمة ، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

 .1111،بوزريعة الجزائر مارس 

 .1111 1لساني ، جامعة البليدة رئاسة الملتقى الوطني األّول حول المصطلح ال-

المشاركة في الملتقى الدولي حول الشراكة الجزائرية الكندية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث -

 Principes de l'efficacité et:"العلمي بالمدرسة العليا للبيطرة بالحراش بالجزائر بمداخلة عنوانها

du rendement en engineering de l'enseignement en milieu universitaire  مارس
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