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    بجامعةة  اجلامعي التلهقل شفادة + (27/10/2008: )بتاريخّاجلزائر بجامعة الدكتوراه شفادة : شهادج آخش

 .(13/10/2010 بتاريخ:) بسؽرة

   .(2015 جاكػي 08 )مـذ العايل التعؾقم أستاذ: انشتثح

 العربقة والؾساكقات ؾساكقات،ال: انتخصص

 الػركسقة: األرُثيح انهغح

   اجلزائر. األغواط/ بجامعة والؾغات اآلداب كؾقة – وآداهبا العربقة الؾغة قسم : انربيذي انعُىاٌ

  tayebdebba@gmail.com  :اإلنكتشوين انربيذ

      00213560556183  :احملًىل اذلاتف سقى

 :اخلذياخ رلًم -

1987ّقمّالثاكويّيفّمادةّالؾغةّالعربقةّبالثاكويةّاجلديدةّبؼرصّالشاللةّ)واليةّتقارت(ّمنّسبتؿربّأستاذّالتعؾّّ-

ّ.1998كوفؿرب30ّّإىلّ

20ّّمنغواط/ّاجلزائرّ)جامعةّاألكؾقةّاآلدابّوالؾغاتّبّ–بؼسمّالؾغةّالعربقةّوآداهباّالتدريسّّعضوّهقئةّ-

ّ.ّ(إىلّالقوم1998ّديسؿربّ

 اإلَتاد انعهًي: -

 وطُيح: وأياو دساسيح حبىث يقذيح يف يؤمتشاخ -1

الـحوّالعريبّبنيّالتسقريّ"،ّمتتّادشاركةّبهّيفّادؾتؼىّالوصـيّجتذيذ انصشف انعشيب يف ضىء انهساَياخّّ-

ّ.2002ماي2ّّ-1ّوآفريل30ّّأيامّ،ّوذلكّّ/ّاجلزائربجامعةّاألغواطادـعؼدّّ"والتجديد

بادركزّاجلامعيّيفّالقومّالدرادّادـعؼدّّ،ّمتتّادشاركةّبهخشيانتذاخم انعهًي تٌن انهساَياخ وانعهىو األّّ-

ّ.2003جاكػي14ّّيومّوذلكّّ،"الؾساكقاتّوالعؾوم"موضوع:ّّيفّ/ّاجلزائرالدكتورّمواليّالطاهرّبسعقدة

،ّمتتّادشاركةّبهّيفّفعالقاتّالقومّادلقاستح انُصيح يف تعهيى انهغح انعشتيح نتالييز ادلشصهح االتتذائيحّّ-

ّال ّادـعؼد ّبدراد ّفرعون ّمولود ّاالبتدائيآبؿدرسة ّوالتعؾقم ّالرتبقة ّمػتشقة ّبنذاف ّواليةّّفؾو بآفؾو

ّ.2005جاكػي13ّّّيومذلكّوّ،/ّاجلزائراألغواط
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،ّمتتّادشاركةّبهّيفّأشغالّالـدوةّالوصـقةّانتفسًن انصىيت آلنيح اشتغال ادلذود يف تعهيى انهغح انعشتيحّّ-

ّ ّبنيّمـجزاتّاحلارضّوحتدياتّادستؼبلالصوت"األوىلّيفّموضوع: ّيفّاجلزائر ّوالتيّكظؿفاّ"قاتّالعربقة ،

ّ.2015ّّآفريل21ّّو20ّّاجلزائر،ّيفّ–ادركزّالعؾؿيّوالتؼـيّلتطويرّالؾغةّالعربقةّببوزريعةّ

ّالدرادّيٍ أسشاس اإلعزاص انهغىي يف انقشآٌ انكشميّّ- ّيفّفعالقاتّالقوم ّبه ّمتتّادشاركة اإلعجاز:ّ"،

وذلكّّ،مقةّواحلضارةّباألغواط/ّاجلزائريفّالعؾومّاإلسالؿركزّالبحثّبادـعؼدّّ"ػفومه،ّوتارخيه،ّوآفاقهم

ّ.2016ايّم19ّ:ّيوم

متتّ،ّانعهًي وحتشياخ االستخًاس انىغيفي يفصتٌن ضىاتط انتى الغح يف كتة انتفسًنثغىاهش انّ-

البالغةّبنيّ"ادشاركةّبهّيفّالقومنيّالدراسقنيّالذينّأعدمهاّخمربّالؾساكقاتّالتؼابؾقة،ّوادـعؼدينّيفّموضوعّ

ّ.2018ديسؿرب12ّو11ّيومي:ّّك،ّوذل"الرتاثقةّوالرؤىّاحلديثةاألصولّ

 :دونيح يقذيح يف يؤمتشاخىث حب -2

ّيفّادؾتؼىّالدويلّالثاينّادلثادئ انُػاييح نتضهيم اخلطاب انششعي عُذ األصىنيٌنّّ- ّبه ّمتتّادشاركة ،

ّاآلدابّوالؾغاتّبجامعةّورقؾةيفّادـعؼدّ ّيفّّ/ّاجلزائركؾقة ّوذلكّ"حتؾقلّاخلطاب"موضوع: 3ّّ-1أيامّ،

ّّ.2005مارسّ

ّببهّادشاركةّمتتّّ،فضيهح انعشتيح يف ييضاٌ انثضج انهساين احلذيج  - ّالدولقةّادـعؼدة جامعةّيفّالـدوة

ّ.2009مارس7ّّ-6،ّوذلكّيوميّ"ةّوالعؾومّالرشعقةالؾغةّالعربق"ّيفّموضوع:ادغربقةّوجدةّبادؿؾؽةّ

ؼدّبجامعةّيفّادممترّالدويلّادـعبهّكةّادشارمتتّّ،يفاهيى نساَيح ضشوسيح يف تعهيًياخ انهغح انعشتيح  -

ّ.2012ماي14ّ-13،ّوذلكّيوميّ"اكاهتاّادستؼبؾقةواقعّالؾغةّالعربقةّوره"ّيفّموضوع:اجلؾػةّباجلزائر،ّ

ّمتتّّتعهيًياخ انهغح انعشتيح تٌن انُػاو ادلغهق وانُػاو ادلفتىس،ّّ- ّادشاركة ّالدويلّادـعؼدّبه يفّادممتر

ّلألساتذة ّالعؾقا ّادغّادؿؾؽةّ–بؿؽـاسّباددرسة ّلتدر"ّ:يفّموضوعربقة، ّالعربقةادـاهجّالؾساكقة ،ّيسّالؾغة

ّ.2012ديسؿرب6ّّ-5وذلكّيوميّ

بهّادشاركةّمتتّّ،يعايًن االستخًاس انُضىي يف كتة انتفسًن تٌن انتضهيم انصىسي وانتضهيم انىغيفي  -

العالقةّبنيّعؾومّ"ّ:موضوعّيف)ادغرب(ّيفّالـدوةّالدولقةّادـعؼدةّبالؽؾقةّادتعددةّالتخصصاتّبالرشقديةّ

ّ.2015ّمارس25ّّ-24،ّوذلكّيوميّ"والعؾومّالؾساكقةّالدين

يفّالـدوةّالدولقةّبهّادشاركةّمتتّّ،يفاهيى ضشوسيح يف انتضصيم انزهين ادلعزًي دلتعهى انهغح انعشتيح  -

ّ ّادتعددة ّبالؽؾقة ّادـعؼدة ّ)ادغرب( قلّبحثّادعجؿيّورهاكاتّتلهال"ّ:موضوعيفّالتخصصاتّبالرشقدية

ّ.2015كوفؿرب25ّّ-24،ّوذلكّيوميّ"الؾغةّالعربقة

ّانتشمجح يٍ انعشتيح وإنيها وصذود انتعايم يع يفهىو األرُيب - مّ، ادممترّالدويلّادـعؼدّبجامعةّيفّقدِّ

ّادّ-مراكش ّّغربقةادؿؾؽؾة ّموضوع: ّالؾساكقات"يف ّوترمجة ّالرتمجة ّ"لساكقات ّيومي: فرباير28ّّو27ّ،

2018.ّ
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 األعًال ادلُشىسج: -3

 انكتة ادلُشىسج: -3-1

ّمـح انعشتيحـايا انهغـاخ وقضـانهساَيّّ- ّالؾساكقاش، ّخمرب ّبجامعةّورات ّالؾغات ّوخصائص ّالتؼابؾقة ت

ّ.2014اجلزائر،ّّ-األغواط،ّمطبعةّرويغيّباألغواط

،ّدارّعاملّالؽتبّاحلديث،ّانتفكًن انسيًيائي يف انهغح واألدب. قشاءج يف تشاث أيب صياٌ انتىصيذي  -

ّ.2015،ّاألردنّ–إربد

ّ. دساسح حتهيهيح إتستًىنىريحيثادئ انهساَياخ انثُىيح - ّاأل، ّّوىلالطبعة ّيف ّالؼصبة ّ،اجلزائرّ–دار

ّ.2019،ّباألغواط/ّاجلزائرّيفّمطبعةّرويغيّمزيدةّومـؼحةةّالثاكقّعةبطوال،2001ّ

 دوسياخ دونيح زلكًّح: يف يُشىسج حبىث  -2 -3

،ّجمؾةّالدراساتّالؾغوية،ّيف ادلساس انتطىسي نهُضى انعشيب قشاءج يف حتىل ادلُهذ يٍ ادلثىن إىل ادلعىنّّ-

ّ.02ّ،2006،ّالعدد08ادجؾد دية،الرياضّالسعو

،ّاحتادّالؽتابّالعرب،ّجمؾةّالرتاثّالعريب، خصائص انُضى انعشيب يٍ انُػاو ادلغهق إىل انُػاو ادلفتىسّّ-

ّ.2008ّّسوريا،ّ–دمشقّ

-ّ إصذاحياخ انتُػًن انهساين نفعم انتشمجح تٌن يقىالخ انُضى انكهي وخصىصياخ ادلعىن ّ

ّ.03ّ،2009،ّالعدد11ادجؾد السعودية،ّ-الؾغوية،ّالرياضّجمؾةّالدراسات،ّاإلتُىغشايف

،ّجمؾةّدراساتّذققةّ. قراءة يف بنينة املعنى املعجميتعشيفاخ األصىنيٌن الصطالصاخ يثاصج األنفاظّّ-

"SARKIAT MECMUAZI"ّ،19ّ،2012دكؾقةّاآلدابّوالؾغاتّبجامعةّاسطـبول،ّتركقا،ّالعد.ّّ

 دوسياخ وطُيح زلكًّح:يف يُشىسج حبىث  -3 -3

ّ.2001ّّجمؾةّجامعةّاألغواط،ّمايّ، الفكر السيميائي بني التراث واحلداثة  -

-ّ ّجامعةّوغائف االَضياس يف سوايح راك احلٌُن نهضثية انسايشّ ّاإلكساكقة، ّوالعؾوم ّاآلداب ّجمؾة ،

 .2002/2003ّّبؾعباس،ّالعامّالدرادّ

-ّ ّنهساين احلذيجاستشاتيزيح انتشمجح يف ضىء انتُػًن اّ ّادرتجم، ّجمؾة ّوت، ّالرتمجة عددّخمربّتعؾقؿقة

ّ.2003جوانّّ-األلسنّبجامعةّوهران،ّيـاير

-ّ ّاآلدابّيُطهقاخ ويعامل يف تاسيخ انذساساخ انهغىيح انغشتيح إىل يا قثم انقشٌ انعششيٍّ ّجمؾة ،

 .2003ّّّّّديسؿربّ،03ّالعددّاألغواط،ّجامعةّ–والؾغات،ّقسمّالؾغةّالعربقةّوآداهباّ

قسمّالؾغةّالعربقةّوآداهباّ،ّجمؾةّاآلدابّوالؾغات،ّيعامل انتفكًن انسًيائي يف انتشاث انعشيب اإلسالييّّ-

ّ.2011ّديسؿربّ،07ّالعددّاجلزائر،/ّاألغواطّجامعةب
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-ّ ّحتهيم اخلطاب وأصيح ادلعىن عُذ األصىنيٌنّ ّجمؾة ّتصدرّعنّخمربّحتؾقلّا"خطاب"، خلطابّبجامعةّ،

ّ ّوزو، ّّاجلزائر،تقزي 08ّالعدد ّحول ّالدويل ّخاصّبادؾتؼى ّ)عدد ّاخلطاب"، ّوحتؾقل ّآفريلّ"البالغة ،)

2011ّ.ّ

-ّ ّخمربّحتؾقلّاخلطابّبجامعةّصىل انثُاء ادلعشيف نهذالنح انهغىيح يف اخلطاب األصىيلّ ّخطاب، ّجمؾة ،

 .2013(،ّمارسّ"واقعّالبحوثّادعرفقةّوحتؾقلّاخلطاب"اصّحولّخ،ّ)عدد14ّيّوزو،ّاجلزائر،ّالعددتقز

 :حيحبىث يُشىسج يف كتة مجاع -4 -3

مـشوراتّمداراتّثؼافقةّوفؽرية،ّضؿنّكتابّمجاعي،ّ،ّسىسًن ُهزي دلفهىو انُػاو عُذُاء ادليعامل انثّّ-

ّ.2006جامعةّابنّزهر،ّأغادير،ّادغرب،ّكؾقةّاآلدابّوالعؾومّاإلكساكقة،ّ

ّأعؿ، نساَياخ انتهفع وتعهيى انعشتيح نغحً حاَيح  - ّسعودّةادممتّالةضؿن ّآل ّبجامعة ّادـعؼد ّالدويل ر

،ّالـاذ:ّدارّ"ثاكقةّاجتاهاتّحديثةّيفّتعؾقمّالعربقةّلغة"ودية،ّحولّموضوعّالسعّالعربقةّادؿؾؽةّ–بالرياضّ

ّ.1435/2014جامعةّادؾكّسعودّلؾـرش،ّ

الـةدوةّالدولقةةّالثالثةةّّضؿنّأعةلل ،يفهىو انُػاو وإعادج تُائه ادلُهزي يف تاسيخ انهساَياخ احلذيخحّّ-

إعةدادّومراجعةةّادـصةاّعاشةورّ،ّبجامعةّمـوبةّبتةوكسّ"الؾساكقاتّوإعادةّالبـاء"حولّموضوعّدةّادـعؼ

ّ–ين،ّالـاذ:ّخمربّكحوّاخلطابّوبالغةةّالتةداول،ّكؾقةةّاآلدابّوالػـةونّواإلكسةاكقات،ّبؿـوبةةّورسورّحلقا

ّ.1ّ،2014طّتوكس،

ضؿنّأعللّادةممترّالةدويلّادـعؼةدّبجامعةةّّ،يٍ خصائص انتضهيم انهساين نهتشاكية يف انهغح انعشتيح  -

ّ،"ؾغويّالعةريبّوالةدرسّالؾسةاينّاحلةديثدراسةّالعربقةّوتدريسفاّبنيّالرتاثّال"األغواطّباجلزائر،ّحولّ

 .2014مطبعةّرويغيّباألغواط،ّّواط،بجامعةّاألغخمربّالؾساكقاتّالتؼابؾقةّوخصائصّالؾغاتّّ:الـاذ

ضةؿنّأعةللّ)،ّانُػاو انهساين وآنيح عًهه يٍ جتشيذاخ سىسًن وانثُىيٌن إىل حتقيقاخ انتهفػيٌن ّ-

جامعةةّّ–كؾقةةّاآلدابّوالعؾةومّاإلكسةاكقةّالـةاذ:ّ،ّ"سوسريّبعدّمائةّعامّمةنّالغقةابديّ"ادممترّالدويلّ

ّ.1ّ،2017/1438طاألردن،ّّ–،ّدارّكـوزّادعرفة،ّعلنّادغربّ–ؿراكشّالؼايضّعقاضّب


