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*** الهام الدارية:

رئيس قسم اللغة العربية بكلية الداب والفنون
العضوية في فرق البحث:

رئيس فرقة البحث الوسومة باللسانيات العربية والدراسات البينية. 
عضو في فرقة البحث الوسومة بالتعريب ونظرية التخطيط اللغوي.

*** العضوية في الهيئات العلمية
عضو اللجنة العلمية للقسم.
عضو الجلس العلمي للكلية 

*** العضوية في لجان التكوين في الدكتوراه ل م د
رئيس مشروع دكتوراه ل م د بعنوان الدراسات النحوية بين القديم والحديث

عضو مشروع دكتوراه ل م د بعنوان الدللة في الستويات اللسانية 
عضو مشروع دكتوراه ل م د بعنوان العجمية

*** الشراف على رسائل الدكتوراه:
- يشرف على رسالتين.

*** الشراف على مذكرات الاستر:
.2014- أشرف على العديد من مذكرات الاستر منذ 
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*** البحاث والنشورات:
قبل التأهيل الجامعي:-

- القيم~~~ة اللغوي~~~ة للق~~~راءات القرآني~~~ة – دراس~~~ة ف~~~ي ض~~~وء التص~~~حيح اللغ~~~وي - ، نش~~~ر ف~~~ي مجل~~~ة1
 ،الجزائر. 2012 ، مخبر جامعة تيزي وزو ، سنة 15المارسات اللغوية ، العدد

 ،29- الحتج~~اج للق~~راءات القرآني~~ة مفه~~ومه و ت~~اريخه ونش~~أته ، نش~~ر ف~~ي مجل~~ة القل~~م ، الع~~دد2
 ، الجزائر.2013جامعة وهران ، سنة 

- الراء العلمية في فن التحقيق لرمضان عبد التواب ، نشر في مجلة دراسات و أبحاث ، مجلة3
. الجزائر. 2013 ، جامعة الجلفة ،13دولية ، العدد

- التوجيه الصرفي للقراءات القرآنية في حجة أبي علي الفارسيي و أثره في العن~ى ، نش~ر ف~ي مجل~ة4
، الجزائر. 2014  جامعة مستغانم ، سنة  06فكر ولغة ،العدد

بعد التأهيل الجامعي:-
- مش~~~~~روع ال~~~~~ذخيرة العربي~~~~~ة ف~~~~~ي تص~~~~~ور الس~~~~~تاذ عب~~~~~د الرحم~~~~~ان الح~~~~~اج ص~~~~~~~~~~الح،نشر ف~~~~~ي مجل~~~~~ة1

.2014المارسات اللغوية ، جامعة تيزي وزو ، عدد خاص ، 
-آلي~~ات اص~~طناع الص~~طلح ل~~دى عب~~د الل~~ك مرت~~اض ،نش~~ر ف~~ي مجل~~ة اللغ~~ة و التص~~ال ، جامع~~ة2

.2014 ، 16وهران ، العدد 
- دور النظري~~~~ة الخليلي~~~~ة الحديث~~~~ة ف~~~ي ق~~~~راءة ال~~~~تراث اللغ~~~~وي – ق~~~~راءة نم~~~~اذج م~~~ن ت~~~~راث س~~~~يبويه3

.2014 ، 07-نشر في مجلة مقاربات، مجلة دولية ، جامعة الجلفة ، الجزائر  ، العدد 
- النظري~~~~~~ة اللغوي~~~~~~ة العربي~~~~~~ة م~~~~~~ن منظ~~~~~~ور عب~~~~~~د الل~~~~~~ك مرت~~~~~~اض ، نش~~~~~~ر ف~~~~~~ي مجل~~~~~~ة نظري~~~~~~ة اللغ~~~~~~ة4

.2014 ، 01الوظيفية ، قسم اللغة و الدب العربي ، جامعة الشلف ، العدد 
- الب~~~احث الص~~~وتية ف~~~ي رس~~~الة أس~~~باب ح~~~دوث الح~~~روف لب~~~ن س~~~ينا، ع~~~رض ودراس~~~ة، نش~~~ر ف~~~ي5

.2016، 17، العدد 2مجلة الصوتيات، مخبر اللغة العربية وآدابها، جامعة البليدة 
- الصطلح النقدي لدي يوسف وغليسيي قراءة في الوض~ع والس~~تعمال، نش~ر ف~ي مجل~ة مقالي~د،6

.2016، 11قسم اللغة العربية، جامعة ورقلة العدد 
- آلي~ات توحي~د الص~طلح اللس~اني الص~طلح الص~وتي نموذج~ا ، نش~ر ف~ي مجل~~ة الداب واللغ~ات،7

.2015، 09، العدد 2كلية الداب واللغات، جامعة البليدة 
- أثر القراءات القرآنية في ترجيح الحك~~م النح~~وي، دراس~~ة كت~~اب النص~~اف لب~ن النب~~اري، نش~~ر8

.2015، 02في مجلة التواصلية، مخبر اللغة وفن التواصل، جامعة الدية، العدد 
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*** الشاركة في الؤتمرات والندوات واليام الدراسية:
: اللتقيات الدولية

م بكلي~~ة الدب-  ش~~ارك ف~~ي اللتق~ى ال~~دولي الوس~وم ب~ " النق~~د الدب~~ي والعل~وم النس~~انية " ال~~ذي نظم~~
 أفري~ل18/19والعل~وم النس~~انية س~ايس ف~اس جامع~ة س~~يدي محم~د ب~ن عب~د ا الغ~رب، ي~ومي 

، بمداخلة عنوانها نموذج التضافر النقدي اللساني من منظور عبد السلم السدي.2017
م - ش~~~ارك ف~~~ي اللتق~~~ى الغ~~~اربي الول الوس~~~وم ب" العجمي~~~ة العربي~~~ة والفع~~~ل ال~~~ترجمي، ال~~~ذي نظم~~~

، ي~~~~~~~ومي2بمخ~~~~~~~~بر اللغ~~~~~~~~ة العربي~~~~~~~~ة وآدابه~~~~~~~~ا، والنعق~~~~~~~د بكلي~~~~~~~~ة الداب واللغ~~~~~~~ات، جامع~~~~~~~~ة البلي~~~~~~~~دة 
، بمداخل~~~ة عنوانه~~~ا" تعليمي~~~ة العجمي~~~ة ف~~~ي الجامع~~~ة الجزائري~~~ة بي~~~ن الواق~~~ع2017/ف~~~براير 27/28

وال~~~أمول طلب~~~ة الاس~~~تر تخص~~~ص عل~~~م الدلل~~~ة وص~~~ناعة الع~~~اجم بقس~~~م اللغ~~~ة العربي~~~ة بجامع~~~ة
الشلف نموذجا.

ش~~ارك ف~~ي اللتق~~ى ال~~دولي الول الوس~~وم ب~ " اللغ~~ة العربي~~ة ف~~ي الجامع~~ات بي~~ن ال~~تراث والعاص~~رة "- 
م بكلي~~~ة اللغ~~~ة العربي~~~ة والدراس~~~ات الجتماعي~~~ة ، جامع~~~ة القص~~~يم ، ف~~~ي ي~~~ومي   م~~~ارس3ال~~~ذي نظم~~~

، بمداخل~~~~~ة عنوانه~~~~~ا " الص~~~~~طلح اللس~~~~~اني بي~~~~~ن تع~~~~~دد الوض~~~~~ع وإمك~~~~~ان التوحي~~~~~د الص~~~~~طلح2016
 الصوتي نموذجا.

- ش~~~~ارك ف~~~~ي اللتق~~~~ى ال~~~~دولي الول الوس~~~~وم ب~ " حوس~~~~بة العج~~~~م العرب~~~~ي ض~~~~من مش~~~~روع ال~~~~ذخيرة
م بقس~م اللغ~ة العربي~~ة و آدابه~ا ، جامع~ة الش~لف ، ف~ي ي~ومي   ديس~مبر08 و 07العربية " ال~ذي نظم~

، بمداخلة عنوانها " حوسبة العجم العربي بين التأسيس و التنفيذ ".2011
- ش~~ارك ف~~ي اللتق~ى ال~~دولي الول الوس~وم ب~ " ال~~درس الس~~لوبي بي~~ن ق~~راءة ال~~تراث و تط~~بيق الناه~~ج

م بقسم اللغة العربية و آدابه~ا ، جامع~ة الش~لف ، ف~ي ي~ومي  17 و 16النقدية الحديثة " الذي نظم
 ، بمداخلة عنوانها " الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية ".2013ديسمبر 

- ش~~~ارك ف~~~ي اللتق~~~ى ال~~~دولي الول الوس~~~وم ب~ " تقني~~~ات تعلي~~~م اللغ~~~ة العربي~~~ة ، الواق~~~ع و ال~~~أمول "
م بقس~~~م اللغ~~~ة العربي~~~ة و آدابه~~~ا ، جامع~~~ة الش~~~لف ، ف~~~ي ي~~~ومي  ،2014 نوفم~~~بر 26 و 25ال~~~ذي نظم~~~  

بمداخلة عنوانها "فاعلية التعليم اللكتروني في العملية التعليمية ".
- ش~ارك ف~ي اللتق~ى ال~دولي الول الوس~وم ب~ "نظري~ة البلغ~~ة ف~ي تفكي~~ر عب~~د الل~ك مرت~اض اللغ~وي "

م بقس~~م اللغ~~ة العربي~~ة و آدابه~~ا ، جامع~~ة الش~~لف ، ف~~ي ي~~ومي   ،2014 ديس~~مبر 17 و 16ال~~ذي نظم~~
بمداخلة عنوانها " النظرية اللغوية العربية من منظور عبد اللك مرتاض.

 :اللتقيات الوطنية

3



م بقس~م - شارك في اللتقى الوطني الثاني الوسوم ب~ " السيميائية و تحليل الخط~اب " ، ال~ذي نظم~
 ، بمداخل~~~ة2008 م~~~اي  06 و 05اللغ~~~ة العربي~~~ة و آدابه~~~ا ، الرك~~~ز الج~~~امعي بمعس~~~كر  ، ف~~~ي ي~~~ومي 

عنوانها " قراءة في ترجمة الجهود السيميائية إلى العربية ".
- ش~~ارك ف~~ي اللتق~~ى ال~~وطني الراب~~ع الوس~~وم ب~ " التعلي~~م الع~~الي و علقت~~ه ب~~التعليم الع~~ام " ، ال~~ذي

م بقس~~~~~م اللغ~~~~~ة العربي~~~~~ة و آدابه~~~~~ا ، جامع~~~~~ة الش~~~~~لف ، ف~~~~~ي ي~~~~~ومي  ،2009 ديس~~~~~مبر  02 و 01نظم~~~~~  
بمداخلة عنوانها " النحو بين التعليم العالي و التعليم البتدائي ".

يات - ش~~~~~ارك ف~~~~~ي اللتق~~~~ى ال~~~~~وطني الخ~~~~~امس الوس~~~~~وم ب~ " عل~~~~~م الص~~~~~رف بي~~~~~ن جه~~~~ود الاضيي و تح~~~~~دم
م بقس~~~~م اللغ~~~~ة العربي~~~~~ة و آدابه~~~~ا ، جامع~~~~ة الش~~~~~لف ، ف~~~~ي ي~~~~ومي  23 و 22الس~~~~~تقبل " ، ال~~~~ذي نظم~~~~

 ، بمداخلة عنوانها " أثر الصيغة الصرفية في بيان وجه القراءة القرآنية ".2011نوفمبر 
م - شارك في اللتقى ال~وطني الوس~وم ب~ " الحت~وى الرقم~ي باللغ~ة العربي~~ة و البرمجي~~ات " ال~ذي نظم~

 و19 و 18بمخ~~بر المارس~~ات اللغوي~~ة بقس~~م اللغ~~ة العربي~~ة و آدابه~~ا ، جامع~~ة تي~~زي وزو ، ف~~ي أي~~ام 
 ، بمداخلة عنوانها " مشروع ال~ذخيرة العربي~~ة ف~ي تص~ور الس~~تاذ عب~~د الرحم~~ان2013 نوفمبر 20

الحاج صالح ".
م - شارك في اللتقى الوطني الول الوسوم ب~ " النقد الجزائري و الرجعي~~ات الس~تعارة " ال~~ذي نظم~

 أكت~~~وبر14/15بقس~~~م اللغ~~~ة العربي~~~ة و آدابه~~~ا ، جامع~~~ة خمي~~~س مليان~~~ة عي~~~ن ال~~~دفلى ، ف~~~ي ي~~~ومي : 
 ، بمداخلة عنوانها " آليات اصطناع الصطلح النقدي عند يوسف وغليسيي ".2014

- شارك في اللتقى الوطني الول الوسوم ب~ " النحو العربي من أصالة النشأة إلى إمكان التجديد"
م  بقس~~~~م اللغ~~~~ة العربي~~~~ة و آدابه~~~~ا، جامع~~~~ة الش~~~~لف، ف~~~~ي ي~~~~ومي :  ،2014 نوفم~~~~بر 17/18ال~~~~ذي نظم~~~~

دا نحويا –باب السماء البهمة نموذجا –". بمداخلة عنوانها "عباس حسن مجدم
- ش~~~~ارك ف~~~~ي اللتق~~~~ى ال~~~~وطني الول الوس~~~~وم ب~ "الص~~~~طلح اللس~~~~اني وت~~~~وظيفه ف~~~~ي ال~~~~درس التعليم~~~~ي

م  بقس~~~~~م اللغ~~~~~ة العربي~~~~~~ة و آدابه~~~~~ا ، جامع~~~~~ة البلي~~~~~~دة  09/10، ف~~~~~ي ي~~~~~ومي : 2الج~~~~~امعي" ال~~~~~ذي نظم~~~~~
 ، بمداخل~~~~~~~ة عنوانه~~~~~~~ا " آلي~~~~~~~ات توحي~~~~~~~د الص~~~~~~~طلح اللس~~~~~~~اني ، الص~~~~~~~طلح الص~~~~~~~وتي2014ديس~~~~~~~مبر 
نموذجا ".

- ش~~~ارك ف~~~ي اللتق~~~ى ال~~~وطني الول الوس~~~وم ب~ "الجه~~~ود اللغوي~~~ة ف~~~ي الج~~~زائر ق~~~ديما وح~~~ديثا " ال~~~ذي
م  بقس~~~~م اللغ~~~~ة العربي~~~~~ة و آدابه~~~~ا ، باللحق~~~~ة الجامعي~~~~ة مغني~~~~ة تلمس~~~~ان ، ف~~~~ي ي~~~~ومي :  09/10نظم~~~~

 ، بمداخل~~ة عنوانه~~ا " ق~~راءة ف~~ي كت~~اب ارتق~~اء الس~~يادة ف~~ي عل~~م أص~~ول النح~~و ليحي~~ى2014ديس~~مبر 
الشاوي " . 
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*** اليام الدراسية
م  بقس~~~م اللغ~~~ة- ش~~~ارك ف~~~ي الي~~~وم الدراسيي الوس~~~وم ب" الص~~~طلحية ت~~~دريب ومفه~~~وم"  ال~~~ذي نظم~~~

، بمداخلة عنوانها ص~~ناعة الص~طلح اللغ~وي2016 فبراير 15العربية، جامعة الشلف ، في يوم : 
تدريبات حول الصطلح الصوتي.

- ش~~~~ارك ف~~~~ي الي~~~~وم الدراسيي الوس~~~~وم ب" جه~~~~ود العلم~~~~اء الجزائريي~~~~ن ف~~~~ي الص~~~~ناعة العجمي~~~~ة بي~~~~ن
م  بقس~~~~~م اللغ~~~~~ة العربي~~~~~ة، جامع~~~~~ة الش~~~~~لف ، ف~~~~~ي ي~~~~~وم : الاضيي والحاض~~~~~ر"   ج~~~~~انفي24ال~~~~~ذي نظم~~~~~

، بمداخل~~ة عنوانه~~ا" الجه~~ود العجمي~~ة للش~~يخ الط~~اهر الج~~زائري م~~ن خلل كت~~ابه الك~~افي ف~~ي2017
اللغة ".

م- ش~~~ارك ف~~~ي الي~~~وم الدراسيي الوس~~~وم ب"الدراس~~~ات اللغوي~~~ة والنحوي~~~ة عن~~~د س~~~يبويه "  ال~~~ذي نظم~~~
 ، بمداخل~~~~~ة عنوانه~~~~~ا موق~~~~~ف2017أفري~~~~~ل 12بقس~~~~~م اللغ~~~~ة العربي~~~~~ة، جامع~~~~~ة الش~~~~~لف ، ف~~~~ي ي~~~~وم :

سيبويه من الحتجاج بالقراءات القرآنية.
م بقس~م- شارك في اليوم الدراسيي الوسوم ب" الترجم~~ة ومناه~ج اللس~~انيات العاص~رة"  ال~ذي نظم~

 ، بمداخل~~ة عنوانه~~ا: حركي~~ة الص~~طلح2017 م~~ارس 09اللغ~~ة العربي~~ة، جامع~~ة الش~~لف ، ف~~ي ي~~وم :
الصوتي وإشكالية الترجمة

- ش~~~ارك ف~~~ي الي~~~وم الدراسيي الوس~~~وم ب" منهجي~~~~ة كتاب~~~ة البح~~~وث والرس~~~~ائل العلمي~~~~ة الجامعي~~~ة"
م  بقسم اللغ~ة العربي~ة، جامع~ة الش~~لف ، ف~ي ي~وم :  ، بمداخل~ة عنوانه~ا:2017 م~ارس 07الذي نظم

كيفية صياغة الشكالية وضبطها في مذكرة الاستر.
م- ش~~ارك ف~ي الي~وم الدراسيي الوس~وم ب" تعليمي~~ة النح~~و العرب~ي ف~ي التعلي~~م الج~~امعي"،  ال~~ذي نظم~

بمخ~~بر المارس~~ات اللغوي~~ة ف~~ي الج~~زائر، قس~~م اللغ~~ة العربي~~ة وآدابه~~ا، جامع~~ة تي~~زي وزو ، ف~~ي ي~~وم :
، بمداخل~~ة عنوانه~~ا الراء النحوي~~ة للفك~~ون ف~~ي كت~~ابه فت~~ح ال~~ولى ف~~ي ش~~رح ش~~واهد2017 م~~ارس 15

الشريف بن يعلى وأثرها في الدرس النحوي.
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