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 الشهـادات 

)2000دورة جوان ( األدب العربیین لیسانس في اللغة و  -   
اللغة العربیة و آدابها ، تخصص دراسات لغویة نظریة ماجستیر في : دراسات علیا  -   
. 2008نوفمبر     

 السیرة المهنیة:
 2004من سنة  أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج بالبویرة - 

أستاذ مطبق لمقیاس مصادر اللغة واألدب، ومحاضر لمقیاس (  2010إلى 
 )المعجمیة

إلى  2007استاذ مشارك  في تكوین ورسكلة أساتذة التعلیم المتوسط من سنة  - 
 .بجامعة التكوین المتواصل البویرة  2010سنة 

بق محاضر ، أستاذ مط2009بجامعة امحمد بوقرة بومرداس من سنة أستاذ دائم  - 
 :لسنوات اللیسانس والماستر لعدة مقاییس منها

 نظریة النظم 

 علم النحو 

 أصول النحو 



 اللسانیات العربیة 

 اللسانیات التداولیة 

 اللسانیات االجتماعیة 

 اإلشراف على مذكرات اللیسانس و الماستر ومناقشتها - 

إلى  2010تخصص علوم اللسان  بقسم اللغة العربیة وآدابها من سنة  مسؤول - 
 .2013سنة 

 . 2014إلى دیسمبر  2013من سنة نائب رئیس القسم المكلف بالماستر  - 

 .2015إلى مارس  2015رئیس قسم الغة العربیة وآدابها من جانفي  - 

 .عضو منتخب ممثل ألساتذة بكلیة الحقوق  بمجلس إدارة الكلیة - 

  
  النشاطات العلمیة

عضو في مخبر الممارسات الغویة في الجزائر بجامعة مولود معمري تیزي وزو مع  - 
 نشر أربع مقاالت بعنوان المخبر

إصالح التعلیم العالي والتعلیم العام ، بتاریخ ( مشاركة في الیوم الدراسي  - 
سم المنظم من مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر تحت إشراف ق) 22/04/2013

 .اللغة العربیة وآدابها بجامعة البویرة

عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول الدراسات التحلیلیة التقویمیة  - 
، )مقاربة الكفاءات في ضوء( للمستندات التربویة في مختلف األطوار التعلیمیة 

 .2013نوفمبر  6-5بتاریخ 

جاز البیاني في القرآن مقاربات اإلع( ب مشاركة في الیوم الدراسي الموسوم  - 
 .02/05/2017المنظم بقسم اللغة العربیة وآدابها بتاریخ ) الكریم

) مقاربات اإلعجاز البیاني في القرآن الكریم( رئیس اللجنة التنظیمیة للیوم الدراسي  - 
 .02/05/2017المنظم بقسم اللغة العربیة وآدابها بتاریخ 

 
  

 
 


