السي ـ ــرة ال ـ ـ ــذاتية
أوال  :معلومات شخصية

الاسم  :نعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان .
اللقب  :بوطه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة .
تاريخ و مكان امليالد  7711/62/62 :بلدية بئر الشهداء  .والية أم البواقي.
الحالة العائلية  :متزوج .
عدد ألابناء .64 :
العنوان الشخص ي  :حي  66أوت  7711بلدية بئر الشهداء  64667أم البواقي.
املهنة  :أستاذ محاضر – أ – في اللسانيات العامة .
* املؤهالت العلمية
ثانيا  :املسارالدراس ي :
املرحلة الابتدائية  :مدرسة خالد بن الوليد .7797 -7791
املرحلة املتوسطة  :إكمالية طالب عبد هللا .7776 -7797
املرحلة الثانوية  :ثانوية سوق نعمان .7771 -7776
مرحلة الليسانس  :جامعة الحاج لخضر باتنة .7777 -7771 :
مرحلة ما بعد التدرج :
املاجستير  :كلية آلاداب و اللغات  .جامعة الحاج لخضر باتنة . 6676 -6669 : 67

الدكتوراه  :كلية آلاداب و الفنون  .جامعة الحاج لخضر باتنة . 6671 – 6676 :67
ثالثا  :الشهادات العلمية :
شهادة البكالوريا في آلاداب و العلوم إلانسانية  .عام .7771
شهادة الليسانس في اللغة وألادب العربي .عام .7777
شهادة املاجستير .عام  .6676تخصص لسانيات عامة  ،عنوان البحث  :امتداد نظرية
ألاصل و الفرع في الدرس اللغوي الحديث بتقدير مشرف جدا  ،إشراف الدكتور
بلقاسم ليبارير .
شهادة دكتوراه العلوم .عام  .6671في اللسانيات العامة  ،عنوان ألاطروحة  :ألانماط
التركيبية للصورة الاستعارية في القرآن الكريم – دراسة نحوية داللية – بتقدير
مشرف جدا  ،إشراف الدكتور عبد الكريم بورنان .
شهادة التأهيل الجامعي  .عام .6677
رابعا  :املساراملنهي :
أستاذ متعاقد في التعليم الابتدائي عام .7777
أستاذ مجاز في التعليم ألاساس ي عام .6666
أستاذ التعليم املتوسط عام .6669
أستاذ رئيس ي في التعليم املتوسط عام .6677
أستاذ مساعد  -ب  -عام .6672
أستاذ محاضر – ب  -عام .6671

خامسا  :نشاطات التدريس :
* كلية العلوم إلاسالمية :

املقياس

البالغة

املستوى

السداس ي

السنة

سنة  1لغة و دراسات قرآنية

الثاني

6672-6671

سنة  1تاريخ إسالمي

ألاول

6671-6672

سنة  6لغة ودراسات قرآنية

الثاني

6671-6672

الثاني

6679-6671

ألاول

6671-6672

ألاول

6679-6671

ألاول

6677-6679

ألاول

6679-6671
6677-6679

نحو وصرف

سنة  6لغة ودراسات قرآنية

أدب جاهلي

سنة  1لغة ودراسات قرآنية

ألاول

أصول النحو العربي

سنة 7ماستر لغة ودراسات
قرآنية.

ألاول

6679-6671

ألاول

6677-6679

فقه اللغة العربية

سنة  1لغة ودراسات قرآنية

الثاني

6679-6671

عروض

سنة  1لغة ودراسات قرآنية

ألاول

6677-6679

مصادر اللغة و ألادب

سنة  6لغة ودراسات قرآنية

ألاول

6677-6679

* كلية اللغة و ألادب العربي و الفنون :

املقياس

املستوى

معجمية

سنة  6لغة عربية

السداس ي

السنة

ألاول  +الثاني 6674-6671

ألاول 6671-6674

بالغة
سنة  7جذع مشترك
فقه اللغة

الثاني 6671-6674
الثاني 6679-6671

سادسا  :النشاطات العلمية

* املاقاالت املنشورة ي ملالت علمية محكمة :
 - 7تعليمية الكتابة العربية في ضوء نظرية ألاصالة و الفرعية  .مجلة مقاربات  .كلية
اللغة و ألادب العربي و الفنون  .جامعة الجلفة  .عدد .67مارس .6672
 - 6الكتابة الفنية الساخرة و أبعادها في نثر دمحم البشير إلابراهيمي  .مجلة إلاحياء .
كلية العلوم إلاسالمية  .جامعة باتنة  .7عدد .6679. 66
 -1السمات الصوت صرفية للعربية في ضوء نظرية ألاصالة والفرعية  .كلية اللغة
العربية بأسيوط .6671
 -4تعليمية املعالجة البيداغوجية لدى معلمي املدرسة الابتدائية  .مجلة العلوم
الاجتماعية .عدد  6671 .61جامعة زيان عاشور  .الجلفة .

* املؤتمرات الوطنية والدولية :
 -7املؤتمر الدولي خصائص العربية في ضوء التاريخ والعلم  .جامعة ألازهر .6671.
 -6امللتقى الوطني العملية التعليمية التعلمية في ضوء املقاربة بالكفاءات .جامعة
الجلفة.6671.
* عضو في اللجنة العلمية ملجلة آفاق العلوم وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن
جامعة الجلفة .
* تأطيرمذكرات املاستر:
املوضوع
التشبيه في سورة البقرة – دراسة بالغية -
الوقف و الابتداء في القرآن الكريم – دراسة داللية
لسورة الطور -
أسلوب التشويق في القصص القرآني – ورة الكهف
نموذجا-
التصوير القرآني في قصة يوسف – عليه السالم-
أأثر تفير الزمخشري في تفسير الطاهر بن عاشور
البالغة القرآنية في سورة " ق "
أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم – أغراضه
ودالالته في الربع ألاخير-
جماليات التقابل في القرآن الكريم سورة ألاعراف
نموذجا
البعد التربوي للتفاسير الجزائرية املعاصرة تفسير
ابن باديس نموذجا
دور اللغة العربية في تعزيز القيم إلاسالمية
الزوج في القرآن الكريم دراسة مصطلحية
أسلوب الحذف في القرآن الكريم سورة البقرة

الطالب
فاطمة
حمروني
يونس بوكو

السنة
التأطير
إشراف 6672/6671
6672/6671

إشراف
وفاء بلقاض ي إشراف 6672/6671
6672/6671
6672/6671
6672/6671
6672/6671

املختار بازولة إشراف
سارة عبدو إشراف
باهية عمري مناقشة
حسام الدين مناقشة
عالية
شهرزاد بركات مناقشة 6672/6671
لخضر بونوة إشراف 6671/6672
ارة مزغيش إشراف 6671/6672
فضيلة بوحرة إشراف 6671/6672
خولة جدي إشراف 6671/6672

أنموذجا
املشترك اللفظي بين اللغويين و ألاصوليين

إشراف 6671/6672

يعقوب
شويرب
زينب حجام مناقشة 6671/6672
الحوار بين آلاباء و ألابناء في القرآن الكريم
عبد الرزاق مناقشة 6671/6672
الصاحب في القرآن الكريم دراسة مصطلحية
عبيدي
جمالية إلايقاع في الفاصلة القرآنية دراسة صوتية في لبنى عيساوي مناقشة 6671/6672
سورة مريم
عيس ى بن مناقشة 6671/6672
أسلوب التركرار في القرآن الكريم جزء عم نموذجا
خرفية
إشراف 6679/6671
يوسف
ألادوات النحوية العاملة في القرآن الكريم ورة البقرة
كروش
أنموذجا
إشراف 6679/6671
حليمة
ألوب القصر في سورة البقرة دراسة بالغية
معصم
جميلة العلمي إشراف 6679/6671
تجليات الواقعية في القصة القرآنية
عبد الحليم إشراف 6679/6671
بالغة الدعاء في القرآن الكريم
نجاح
إيمان عالية إشراف 6679/6671
أثر القرآن الكريم في مقاالت إلابراهيمي
ميرة امليطة مناقشة 6679/6671
دالالت املكان في الربع الثاني من القرآن الكريم
ألاساليب املطردة في القرآن الكريم أسلوب الاقتران ابتسام زايدب مناقشة 6679/6671
نموذجا
زهرة قرباع مناقشة 6679/6671
القصة في أدب ألاطفال بين التربية و إلابداع

