
 بيان الّسيرة الذاتية

 إثبات الهوية:-1

  Bouhaceinالمقب: بوحساين    

  Nacer –Eddineاالسم: نصرالدين    

 بالجزائر العاصمة. 1962جويمية  16تاريخ ومكان الميالد : 

 درارية الجزائر. 08رقم  05مسكن عدل عمارة 341العنوان الشخصي: حي 

  02 الحالة العائمية: متزّوج ،عدد األطفال:

  0667557139رقم الياتف:

  bouhacein_nacer@yahoo.frأو  blida2.dz-n.bouhacein@univالبريد اإللكتروني:

 المسار المهني:-2

 أستاذ التعميم المتوّسط. 1986غاية إلى  1984من سبتمبر  -
 أستاذ التعميم الميني. 1998 إلى غاية أكتوبر 1986من مارس  -
 أستاذ مساعد بقسم المغة العربية و آدابيا بجامعة البميدة. 2002إلى غاية نوفمبر  1998من نوفمبر  -
 أستاذ مكّمف بالّدروس بجامعة البميدة. 2007إلى غاية نوفمبر  2002من نوفمبر  -
مغة العربية وآدابيا بجامعة أستاذ محاضر قسم "أ" بقسم ال 2012إلى غاية ديسمبر  2007من نوفمبر  -

 البميدة.
 أستاذ التعميم العالي. 2012ابتداء من ديسمبر  -
 لما بعد التدّرج والبحث العممي 2نائب مدير جامعة البميدة  2113ابتداء من أكتوبر  -

 الّشهادات العممية: -3

 .1985ليسانس في الّمغة العربية وآدابيا ،جامعة الجزائر  -
 .2002جامعة الجزائر ،ليسانس في الحقوق ، -
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 .2003شيادة الكفاءة المينية لممحاماة، جامعة الجزائر، -
 .1997شيادة الماجستير في الّمغة العربية ،جامعة الجزائر، -
 .2005شيادة الدكتوراه في الّمغة العربية ،جامعة الجزائر ، -
 .2007شيادة التأىيل الجامعي ،جامعة الجزائر ،نوفمبر  -
 الفرنسية واإلنجميزية و درس الّمغة الفارسية.يتقن الّمغتين  -

 األعمال البيداغوجية:-4

 .2007إلى غاية 2003رئيس الّمجنة العممية بقسم الّمغة العربية وآدابيا بجامعة البميدة من  -
 .2012إلى  2003عضو بالمجمس العممي لكمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة البميدة من  -
 .2010إلى 2002الماجستير بقسم الّمغة العربية وآدابيا من التدريس بقسم  -
 .2005/2006التدريس في مدرسة الدكتوراه بقسم الّمغة الفرنسية خالل السنة الجامعية  -
 .2007/2008التدريس بقسم الماجستير في التعميميات بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة الجزائر  -
 .2009/2010و 2008/2009 2لّمسان بجامعة الجزائر تدريس طمبة الماجستير بقسم عموم ا -
 .2013إلى  2009مسؤول ميدان التكوين في المغة العربية وآدابيا من  -
 .2012إلى  2010رئيس تخّصص الماستر في الّدراسات المسانية الحديثة من  -
 .2012/2013رئيس تخصص الدكتوراه في الدراسات المسانية التطبيقية  -
 .2013إلى  2011لوطنية لميدان المغة العربية من نائب رئيس المجنة ا -
 .2012إلى  2009خبير لدى المجنة الجيوية لموسط م  -

 النشاطات العممية:

 عضو بفرقة البحث إلعداد قاموس عربي/إيطالي/عربي. -
عضو مشارك في صياغة اقتراحات البرنامج الوطني لمبحث في الّمسانيات والترجمة بمركز البحث العممي  -

 .2غة العربية ببوزريعة ،جامعة الجزائروالتقني لتطوير المّ 
 عضو مشارك  في إعداد برنامج "ل.م.ج" المطبق بأقسام الّمغة العربية وآدابيا. -
 عضو بالييئة العممية لمجمة كمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة البميدة. -
 .2لبميدة عضو بالييئة العممية لمجمة كمية اآلداب والمغات بجامعة ا -



 عضو بالييئة العممية لمجّمة "تواصل" بجامعة عنابة. -
 9و 8و 7المشاركة بمداخمة في الممتقى الوطني األّول التراث والحداثة في المغة واألدب المنظم أّيام  -

بجامعة البميدة تحت عنوان :" مفيوم الممكة الّمغوية في تعميمية الّمغات من ابن خمدون إلى  1999نوفمبر 
 النظريات الحديثة".

أفريل  3و 2مداخمة في الممتقى الوطني الثاني حول الصوتيات بين التراث والحداثة ،المنّظم يومي  -
 الصوتيات والصوتيات الوظيفية". بجامعة البميدة عنوانيا:" 2002

حول قضايا  المشاركة بمداخمة عنوانيا :"مكانة النحو من مناىج تعميم الّمغات" في الممتقى الوطني األّول -
 .2005ماي  17و 16النحو المنعقد بجامعة ابن خمدون بتيارت يومي 

المشاركة بمداخمة عنوانيا :"أصالة الّدرس المغوي العربي" في الممتقى الوطني األّول حول التراث النقدي  -
 بجامعة سكيكدة . 2006ديسمبر  6و 5وآليات القراءة المنعقد يومي 

 2006فبراير  16/17ي حول المسانيات المنعقد بجامعة مّنوبة بتونس يومي المشاركة في الممتقى الّدول -
 Inter langue :Hypothèse pour expliquer les interactions desبمداخمة عنوانيا:

langues arabe et berbère dans un milieu d'apprenants adultes.  
ئر بعنوان:" أىمية الّمغة االنتقالية في تعميمية مقال منشور بحولية كمية اآلداب والمغات ،جامعة الجزا -

 .2006المغات" العدد األّول 
المشاركة بمداخمة عنوانيا:" مساىمة عبد الرحمن الحاج صالح في مجال تعميمية الّمغات" في الممتقى  -

 .2008جوان  4و 3الّدولي حول األعمال العممية لألستاذ عبد الرحمن الحاج صالح المنعقد يومي 
المشاركة بمداخمة عنوانيا:"تعميم المغة العربية الواقع واآلفاق" الممتقى الوطني حول المسانيات والواقع  -

 .2009مايو  2/3المغوي الجزائري، جامعة سكيكدة يومي 
المشاركة بمداخمة عنوانيا:" وظيفة عمم النحو في تعميمية الّمغة العربية ،الواقع واآلفاق" ، الممتقى الوطني  -

 .2009أفريل  20/21لث في قضايا النحو العربي ،جامعة تيارت ،يومي الثا
جامعة يحيى فارس  2010في المسانيات التطبيقية" فيفري  صطمحإشكالية الم": المشاركة بمداخمة عنوانيا -

 المدية.
ور الممتقى الوطني حول د المشاركة بمداخمة عنوانيا:" مساىمة الّدرس المغوي في تنمية النقد األدبي " -

 .2010مارس  15/16التقاطع المعرفي في صياغة نظرية النقد عند عمماء العربية ،جامعة جيجل يومي 



المشاركة بمداخمة عنوانيا:" موقع السندات التعميمية في منيج تعميم المغة العربية" الممتقى الرابع حول  -
 .2011الجزائر ،مايو السندات التعميمية لّمغة العربية ،المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة 

 Implémentation d'un fragment de grammaire HPSG de l'arabeمقال مشترك بعنوان: -
sur une plateforme LKB,in 3rdInternational conference on arabic language 

processing, May 2009, Maroc.  
المدرسة العميا لألساتذة  03تعميم العربية العددمقال بعنوان :" تعميم المغة العربية ،واقع وآفاق" محمة عمم  -

2011. 
 .2011 08مقال بعنوان:" سيبويو والنقد  المساني العربي" مجمة دراسات أدبية العدد  -
مقال بعنوان:" موقع السندات التعميمية من منيجية تعميم المغة العربية من الطور المتوّسط ،دراسة  -

 .2011 04م تعميم العربية ،العدد ، مجمة العربية ،مخبر عم طبوغرافية"
 .2012الجزء األّول ،دار األمل ،مدخل إلى المسانيات التطبيقية ،تعميمية المغات ،  -
المغة العربية لتالميذ السنة الثانية من التعميم الثانوي ،الواقع واآلفاق"  المشاركة بمداخمة عنوانيا:"كتاب -

الممتقى المغاربي األّول حول تقييم فاعمية الكتاب المدرسي في التحصيل المغوي لتعميم المغة العربية 
 .2013بالّدول المغاربية ،المدرسة العميا لألساتذة ،بوزريعة ،الجزائر،مايو

 قى الدولي حول الشراكة الجزائرية الكندية بمداخمة عنوانيا:المشاركة في الممت -

"Engineering didactique ,application du L.M.D ,quelques pistes à suivre جامعة تممسان "
 .2014فبراير 

المشاركة في الندوة الدولية حول المعجمية بمداخمة عنوانيا:" وضع مصطمحات تعميميات المغات ،بين  -
شكاالت الترجمة" ،مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،بوزريعة ،الجزائر واقع  البحث وا 

 .2014،مارس 
المشاركة في الممتقى الدولي حول الشراكة الجزائرية الكندية الذي نظمتو وزارة التعميم العالي والبحث  -

 العممي ،بالمدرسة العميا لمبيطرة بالجزائر بمداخمة عنوانيا:"

Principes de l'efficacité et du rendement en engineering de l'enseignement en 
milieu universitaire  2015" مارس. 



:"ىندسة تعميمية الّمغات في خدمة تعميمية النحو في ظل نظام ل.م.د بالجامعة  المشاركة بمداخمة عنوانيا -
 .2015ديسمبر 1/2النحو الواقع واآلفاق ،جامعة تيارت "، الممتقى الوطني الرابع في قضايا الجزائرية

المشاركة في اليوم الدراسي الوطني األّول حول الّمغة العربية واتجاىات كتاباتيا المسانية الحديثة  -
بمداخمة عنوانيا:" ماىية النظام عند فردينان دي  2015ديسمبر 8والمعاصرة المركز الجامعي بميمة 

 ية".سوسور وتطبيقاتيا العمم
مارات العربية المتحدة المشاركة في الممتقى الدولي الذي أقامو المجمس الدولي لّمغة العربية دبي اإل -

 .2016مايو
المشاركة بمداخمة عنوانيا:" ىندسة تعميمية الّمغات،المبادئ واألىداف" في الممتقى الوطني حول تعميم  -

 .2016نوفمبر  29/30يات ،جامعة تممسان المغة العربية في المدرسة الجزائرية ،الرىانات والتحدّ 
المشاركة في الممتقى الذي نظمتو وزارة التربية الوطنية حول تعميمية المغة العربية في المدرسة الجزائرية  -

 .2017ماي  9/10الواقع واآلفاق بمداخمة عنوانيا:"المسانيات العاّمة أحد أسس تعميمية المغات" باتنة 
المشاركة في المؤتمر العممي الّدولي المحّكم الثاني المنعقد بجامعة الطفيمة التقنية بالمممكة األردنية  -

بمداخمة عنوانيا:"مكانة ىندسة تعميميات  2019أفريل  4إلى 2الياشمية المنعقد خالل الفترة الممتدة من 
 الّمغات من تعميميات الّمغات التطبيقية ".


