
 لألستاذة أحالم بن الشيخ و العلمية السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية:

 : أحالم بن الشيخ االسم و اللقب

 بتقرت والية ورقلة 21/06/1981: تاريخ و مكان االزدياد

 (00213) 6 62 88 20 07:الهاتف الشخصي
 ahlembencheikh@yahoo.fr:البريد اإللكتروني

 الجزائر. 30032والية ورقلة  حي غربوز 49: ص.ب العنوان

 :الشهادات و المؤهالت العلمية
 .1998: آداب و علوم إنسانية شهادة الباكلوريا

 .2002 /30/06)الجزائر( : تخصص األدب العربي، جامعة ورقلةشهادة الليسانس

 .2004 /07/03 )الجزائر( تخصص النقد األدبي، جامعة محمد خيضر بسكرة :شهادة الماجستير
 /05/11 : دكتوراه العلوم في اللغة و األدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ورقلةالدكتوراه شهادة

2014. 
 .05/06/2016: أستاذ محاضر صنف )أ(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجامعي التأهيلشهادة 

 الوظائف:

إلى غاية  25/10/2003من  ورقلة التعليم الثانوي بثانوية محمد بن موسى الخوارزمي أستاذة-
07/11/2005 

  22/12/2008إلى غاية  08/11/2005بجامعة قاصدي مرباح ورقلة من  ةمساعد ةأستاذ-

  .01/01/2009بجامعة قاصدي مرباح ورقلة من  بالدروس( ة)مكلف ةمساعد ةأستاذ-
 )دكتوراه العلوم في اللغة و األدب العربي تخصص: نقد أدبي( ة صنف )ب(محاضر ةأستاذ-

 .04/06/2015إلى  29/12/2014بجامعة قاصدي مرباح ورقلة من 

 . 05/06/2016أستاذة محاضرة صنف )أ(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، منذ -

 المهام البيداغوجية:

رئيس القسم المساعد المكلف بالتعليم في التدرج، قسم اللغة و األدب العربي، جامعة قاصدي -

 .03/09/2017مرباح ورقلة منذ 

 المهام العلمية:

للدراسات األدبية و اللغوية، مخبر اللسانيات النصية و تحليل  مجلة العالمةرئيس تحرير -

 .2016 الخطاب، جامعة قاصدي مرباح ورقلة منذ جانفي

 :العلمية فرق البحث و المخابرعضوية 

 جمع وتصنيف ودراسة ،) النص األدبي لألطفال في الجزائر 2011-2009 عضو وحدة بحث-

4U0242010001 ). 
 .2013جانفي منذ   المعاصرةالخطاب، فرقة الرواية و تحليل  النصية عضو مخبر اللسانيات-

 :في الندوات والملتقيات و األيام الدراسية عضوية ورئاسة اللجان العلمية

 06، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، للندوة األدبية "القصة القصيرة"رئيس اللجنة العلمية -
 .2017ديسمبر 

"النص الشعري الجزائري المعاصر واضطراب الهوية  عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي-

لخطاب، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، مخبر اللسانيات النصية و تحليل االشعرية"
 .2017نوفمبر16



للملتقى الوطني األول العالمات غير اللغوية في النص  عضو اللجنة العلمية-

مخبر اللسانيات النصية و تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح األدبي/الماهية،الوظيفة، األثر، 
 .2018-02-07ورقلة،

، مخبر اللسانيات النصية و تحليل الخطاب، لليوم الدراسي تداوليات الخطاب عضو اللجنة العلمية-

 .2018فيفري  14جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
إلى الذات  خطاب الثقافات: من تأكيد للملتقى الدولي الثامن تحليل الخطاب،عضو اللجنة العلمية -

 .2018فيفري  22-21جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  اآلخر، معرفة

لليوم الدراسي ظاهرة الحذف في التراكيب اللغوية وصلتها بالقرائن عضو اللجنة العلمية -

، مخبر اللسانيات النصية و تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح األسلوبية والسياقات النصية

 .2018مارس 15ورقلة، 

 عضوية اللجان التنظيمية:

األدب المنعقد بقسم اللغة و األدبية و اللغوية"فاق البحث في الدراسات آرئيس اليوم الدراسي "-

 .2009ماي  10العربي  كلية اآلداب و اللغات جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يوم 
المنعقد بقسم اللغة  "مناهج البحث في اللغة و األدب"رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني األول -

 .2010فيفري  24-23-22أيام  واألدب العربي، كلية اآلداب و اللغات، جامعة ورقلة

ألدب بقسم اللغة وا المنعقد "اللسانيات و الرواية الجزائرية"عضو اللجنة التنظيمية لملتقى -
 .2014نوفمبر  24-23يومي  اللغات، جامعة ورقلةالعربي، كلية اآلداب و

جامعة  المنعقد "لغات االختصاص" الدولي السابع لتحليل الخطابعضو اللجنة التنظيمية للملتقى -

 .2015فيفري  26-25يومي  ورقلة
المنعقد بقسم اللغة واألدب العربي،  الثانيلملتقى "المسرح المغاربي" عضو اللجنة التنظيمية  -

 .2016نوفمبر  16-15كلية اآلداب واللغات، جامعة ورقلة يومي 

مخبر  التراث العربي"،الملتقى الدولي الثالث "المصطلح السردي في عضو اللجنة التنظيمية -
 .2017نوفمبر  30-29المصطلح النقدي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

 :و األيام الدراسية المداخالت العلمية في الملتقيات

المنعقد بقسم اللغة و  آفاق البحث في الدراسات األدبية و اللغوية"القراءة و القراءة البحثية،" -
 .2009ماي  10األدب العربي  كلية اآلداب و اللغات جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يوم 

 الملتقى الوطنيرواية دم الغزال لمرزاق بقطاش أنموذجا، -القراءة الثقافية للرواية الجزائرية-

قاصدي مرباح ورقلة، ، جامعة  -اللسانيات و الرواية الجزائرية-الروايةاللسانيات وفي  الثاني
 2014نوفمبر

لغات – لتحليل الخطاب الملتقى الدولي السابعالروائي البنيوي وضوابط النسقية، لغة النقد -

 .2015فيفري  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،-االختصاص 
الملتقي الدولي السر في الثقافة بحث في التلقي و التأويل،-أسرار السرد النسوي العربي المعاصر-

ديسمبر  4-2، معهد الدراسات التطبيقية، كلية اآلداب، جامعة قفصة ، تونس،  اللغة و األدبو 

2015. 
المؤتمر الدولي األول اللغة و األدب و حدود النسق و آفاق الكتابة"،-البنية السردية في قصة الطفل-

 .2017ماي 4-2،، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الطفيلة التقنية، األردنالترجمة

اليوم ، -قراءة في دراسات آمنة بلعلى-الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة -

، مخبر النقد األدبي و مصطلحاته، جامعة قاصدي مرباح النقد األدبي الحديث في الجزائر الدراسي

 .2017أفريل  11ورقلة،



الجهود اإلبداعية  اليوم الدراسي الناشئ،هدم النسق و اتساع األفق في قصة المبدع الجزائري -

  .2017ماي  10، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، والنقدية في أدب الطفل الجزائري

الملتقى الوطني الرواية ،-بحث في متغيرات األطروحة-مشهديات الديستوبيا في جملكية آرابيا-

،قسم اللغة العربية و آدابها، كلية اآلداب و -الجزائرية الجديدة إبداعات واسيني األعرج أنموذجا

  .2017أكتوبر  31-30اللغات،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
اليوم الدراسي"النص الشعري الجزائري في المنظور النقدي،  ةالمعاصر القصيدة الجزائرية-

عة ، مخبر اللسانيات النصية و تحليل الخطاب، جامالمعاصر  واضطراب الهوية الشعرية"

 .2017نوفمبر  16ورقلة،  ،قاصدي مرباح
الملتقى الدولي الثالث "المصطلح دور صيغ االستهالل السردي في توجيه السرد و الزمن، -

 30-29 مخبر المصطلح النقدي،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السردي في التراث العربي"،

 .2017نوفمبر 
، ندوة الباحث، قسم اللغة و األدب العربيحدود المقاربة و النقد في الدراسات األدبية و النقدية، - 

 .2017ديسمبر  12جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
الملتقى الوطني األول العالمات غير  العالمات غير اللغوية في النص المسرحي الموجه لألطفال،-

مخبر اللسانيات النصية و تحليل الخطاب، اللغوية في النص األدبي/الماهية،الوظيفة، األثر، 

 .2018فيفري 07جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
، مخبر اللسانيات اليوم الدراسي تداوليات الخطابحجاجية المثل في روايات أحالم مستغانمي،

 .2018فيفري  14لخطاب، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، تحليل االنصية و

الملتقى الوطني األول حول النص في األدب أنوار هللا في كتابات متصوفة الديانات السماوية،-

، كلية اآلداب و اللغات، جامعة قاصدي الصوفي بين آليات الظاهر النصي و تعّدد الباطن الفكري

 .2018مارس 07مرباح ورقلة، األربعاء

 : المقاالت العلمية المنشورة

مجلة  ، مجلة مقاليد،-دراسات سعيد يقطين أنموذجا-المصطلح السردي في النقد العربي المعاصر-

العدد  أدبية محكمة تصدر عن مخبر المصطلح النقدي، كلية اآلداب و اللغات، جامعة ورقلة،

 .2010األول،
مجلّة أدبية محكمة تصدرها كلية اآلداب جامعة -شعرية المثل في رواية نسيان، مجلة األثر-

 .2013، جانفي 17قاصدي مرباح ورقلة،ع:

مجلة –محكي الطفولة و الثورة في رواية طيور في الظهيرة لمرزاق بقطاش، مجلة مقاربات  -
 .2015، أدبية دولية محكمة تصدرها جامعة الجلفة، العدد الثالث عشر

، لعالمةمجلة ارواية دم الغزال لمرزاق بقطاش أنموذجا، -القراءة الثقافية للرواية الجزائرية -

تحليل الخطاب، كلية اآلداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مخبر اللسانيات النصية و
 .2016 جوان،01ع:

مخبر اللسانيات النصية  العالمة،مجلة ، لغة النقد الروائي بين إشكاالت اللغة و ضوابط النسق -

 .2016 ديسمبر،03وتحليل الخطاب، كلية اآلداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع:
، مخبر مجلة العالمةتلقي السرد النسوي العربي المعاصر بين المرجع الفكري و الباعث النقدي، -

، 04اللسانيات النصية وتحليل الخطاب، كلية اآلداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع:

 .2017جوان



أثر صيغ االستهالل السردي في توجيه السرد و الزمن )دراسة في بعض نوادر وطرف -

ق، القسم العراكلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة ديالى،  مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية،العرب(،
 .2017)جوان(، حزيران74الثاني، العدد: 

جامعة  و اللغات، ، مجلة األثر، كلية اآلداببين ضوابط التشكيل و ِسعَة المخيّلة قصص الناشئة -

 .2017، جوان 30 :قاصدي مرباح ورقلة، العدد

 المؤلفات البيداغوجية:

معتمد بقسم اللغة و األدب العربي جامعة  محاضرات النقد العربي الحديث، مستند بيداغوجي-

 .2015قاصدي مرباح ورقلة، مارس 
محاضرات في أدب الهامش، مستند بيداغوجي معتمد بقسم اللغة و األدب العربي جامعة قاصدي -

 .2017مرباح ورقلة، 

 (2015إلى  08/11/2005)من  المقاييس المدّرسة:

 العروض  )ليسانس( -

 )ليسانس( األدب المغربي و األندلسي -
 األدب الحديث )ليسانس( -

 النقد الحديث )ليسانس( -

 النقد العربي القديم )ليسانس( -
 النقد العربي الحديث )ليسانس + ماستر( -

 تقنيات البحث )ليسانس( -

- 2015-2016 

 (تخصص النقد و مصطلحاته ماسترأولى النقد المعاصر و مدارسه ) -

 ليسانس(األولى  التعبير الشفهي و الكتابي) -

 الشعبي المغاربي )الثالثة ليسانس أدب عربي( األدب -

- 2016_2017 

 أدب الهامش )الثالثة ليسانس أدب عربي( -

 النص األدبي المعاصر )الثانية ليسانس( -

- 2017-2018 

 تقنيات كتابة مقال علمي )الثانية ماستر أدب عربي حديث و معاصر( -

 تخصص األدب العربي الحديث و المعاصر( اآلداب األجنبية )الثانية ماستر -
 منهجية البحث )األولى ماستر أدب عربي قديم( -

 أدب الهامش )السنة الثالثة أدب عربي( -

 (2016-2015اإلشراف على مذكرات الماستر: )

 أسماء الطلبة عنوان المذكرة

 آمال عالم جماليات النقد في كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 

السجال النقدي حول نظرية النقد الثقافي عند عبد هللا 

 الغذامي

 سماح سليماني

 حميدة بن الضب جماليات التلقي في النقد الشفوي العربي القديم

تحليل بنية الخطاب في مسرحية "بين الجنة والجنون" 

 لعالوة كوسة

 حسيبة جنادي 

 (2017-2016: )اإلشراف على مذكرات الماستر



السيميائية للنص الشعري من خالل كتاب المقاربة 

 دالئلية النص لعبد القادر فيدوح

 فرحات آسيا

 حميّة نّوارة النقد األنثروبولوجي في مجلة الثقافة الشعبية البحرينية

 (2018-2017اإلشراف على مذكرات الماستر: )

  صورة    في رواية

 هجيرة صورة   في رواية

بالغة التفاصيل في رواية حائط المبكى لعز الدين 

 جالوجي

 زواويد نجاة

 سارة بيرش رسائل

 :)أ( صنف لرتبة أستاذ محاضر  مناقشات التأهيل الجامعي
 .02/02/2017، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، أحمد التجاني سيكبير المترشح: -

 .2017 /02/07ط، اجامعة عمار ثليجي األغو، مايديهنية  المترشح: -

 الخبرة العلمية للتأهيالت الجامعية لرتبة أستاذ محاضر صنف )أ(:

 2017-2016 دورة سبتمبر ورقلة،قاصدي مرباح جامعة حمزة قريرة،  المترشح: -

 مناقشات أطروحات الدكتوراه:

 اسم الطالب عنوان األطروحة تاريخ المناقشة

و  شرح ديوان المتنبي خالل القرنين الرابع 05/10/2017

الخامس الهجريين دراسة في المنهج و 

 المصطلح

 خروبي ياسين

 لعجال لكحل المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك 12/11/2017

محمد مفالح  التشكل السردي للرواية عند 13/11/2017

 في ضوء البعد اإليديولوجي

 كريمة رقاب

دردوري محمد  البالغي في شعر الهذليين هحجاجية التشبي 01/04/2018
 األمين

 


