
 

 السيـــــــرة الــــــــــذاتية
 معلومات شخصية : أوال 

 .نعمان : االسم 

 .بوطهرة : اللقب 

بلدية بئر الشهداء  62/62/7711: تاريخ و مكان الميالد 

 .والية أم البواقي

 .متزوج : الحالة العائلية 

 .64: عدد األبناء 

 .أم البواقي 64667بلدية بئر الشهداء  7711أوت  66حي : العنوان الشخصي 

 .تخصص اللغة العربية  –ب  –أستاذ محاضر : المهنة 

 المؤهالت العلمية * 

 :المسار الدراسي: ثانيا 

 . 7797 -7791مدرسة خالد بن الوليد : المرحلة االبتدائية 

 . 7776 -7797إكمالية طالب عبد هللا : المرحلة المتوسطة 

 .7771 -7776ثانوية سوق نعمان  :المرحلة الثانوية 

 . 7777 -7771: جامعة الحاج لخضر باتنة : مرحلة الليسانس 

 : مرحلة ما بعد التدرج 

 -6669:  67جامعة الحاج لخضر باتنة . كلية اآلداب و اللغات : الماجستير  

6676  . 

 – 6676:  67جامعة الحاج لخضر باتنة . كلية اآلداب و الفنون : الدكتوراه  

6671 . 

 : الشهادات العلمية : ثالثا   

 .7771سنة . شهادة البكالوريا في اآلداب و العلوم اإلنسانية 

 .7777سنة .شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي 

امتداد : تخصص لسانيات عامة ، عنوان البحث   .6676سنة . شهادة الماجستير

بتقدير مشرف جدا ، إشراف   نظرية األصل و الفرع في الدرس اللغوي الحديث

 .الدكتور بلقاسم ليبارير 

: في اللسانيات العامة ، عنوان األطروحة  .6671سنة . شهادة دكتوراه العلوم

 –دراسة نحوية داللية  –األنماط التركيبية للصورة االستعارية في القرآن الكريم 

 .بتقدير مشرف جدا ، إشراف الدكتور عبد الكريم بورنان 

 : المسار المهني : رابعا 

 .7777ستاذ متعاقد في التعليم االبتدائي سنة أ

.6666أستاذ مجاز في التعليم األساسي سنة   

.6669أستاذ التعليم المتوسط سنة   



.6677أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط سنة   

.6672سنة  -ب  -أستاذ مساعد   

.6671سنة  -ب  – محاضرأستاذ   

 خامسا : نشاطات التدريس : 
: كلية العلوم اإلسالمية*            

 السنة السداسي المستوى المقياس

 

 البالغة

 

لغة و دراسات قرآنية 1سنة  6672-6671 الثاني   

تاريخ إسالمي 1سنة  6671-6672 األول   

لغة ودراسات قرآنية 6سنة  6671-6672 الثاني   

6679-6671 الثاني  

 

 نحو وصرف

 

 

 

لغة ودراسات قرآنية 6 سنة  

 

6671-6672 األول  

6679-6671 األول  

6677-6679 األول  

 

 أدب جاهلي

 

 

لغة ودراسات قرآنية 1سنة   

 

6679-6671 األول  

6677-6679 األول  

 

 أصول النحو العربي

 

ماستر لغة ودراسات 7سنة 

.قرآنية  

6679-6671 األول  

6677-6679 األول  

العربيةفقه اللغة  لغة ودراسات قرآنية 1سنة   6679-6671 الثاني   

لغة ودراسات قرآنية 1سنة  عروض 6677-6679 األول   

مصادر اللغة و 

 األدب

لغة ودراسات قرآنية 6سنة  6677-6679 األول   

 
   : كلية اللغة و األدب العربي و الفنون * 

 السنة  السداسي المستوى المقياس

 معجمية

 

لغة عربية 6سنة  + األول  

 الثاني

6671-

6674 

 بالغة

 

 

جذع مشترك 7سنة   

-6674 األول

6671 

 فقه اللغة

 

-6674 الثاني

6671 

-6671 الثاني

6679 
  
 



 النشاطات العلمية : سادسا 

  : محكمة علمية منشورة في مجالت المقاالت ال*  

 .مجلة مقاربات . األصالة و الفرعية تعليمية الكتابة العربية في ضوء نظرية  - 7 

 .6672مارس . 67عدد. جامعة الجلفة  .كلية اللغة و األدب العربي و الفنون 

. مجلة اإلحياء . الكتابة الفنية الساخرة و أبعادها في نثر دمحم البشير اإلبراهيمي  - 6 

 .6679. 66عدد  . 7جامعة باتنة . كلية العلوم اإلسالمية 

كلية . السمات الصوت صرفية للعربية في ضوء نظرية األصالة والفرعية  -1 

 .6671اللغة العربية بأسيوط 

مجلة العلوم . تعليمية المعالجة البيداغوجية لدى معلمي المدرسة االبتدائية  -4

 .الجلفة . جامعة زيان عاشور  6671. 61عدد .االجتماعية 

 :دولية الوطنية والمؤتمرات ال*   

جامعة األزهر  . خصائص العربية في ضوء التاريخ والعلم المؤتمر الدولي  -7 

.6671.  

جامعة .العملية التعليمية التعلمية في ضوء المقاربة بالكفاءات الملتقى الوطني  -6 

 .6671.الجلفة

عضو في اللجنة العلمية لمجلة آفاق العلوم وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن * 

 .الجلفة جامعة 

    : تأطير مذكرات الماستر  *         
 الموضوع الطالب التأطير السنة

6671/6672 فاطمة  إشراف 

 حمروني

-دراسة بالغية  –التشبيه في سورة البقرة   

6671/6672   

 إشراف

دراسة داللية لسورة  –الوقف و االبتداء في القرآن الكريم  يونس بوكو

-الطور   

6671/6672 ورة الكهف  –أسلوب التشويق في القصص القرآني  وفاء بلقاضي إشراف 

-نموذجا  

6671/6672 -عليه السالم –التصوير القرآني في قصة يوسف  المختار بازولة إشراف   

6671/6672  أأثر تفير الزمخشري في تفسير الطاهر بن عاشور سارة عبدو إشراف 

6671/6672 "ق " في سورة البالغة القرآنية  باهية عمري مناقشة   

6671/6672 حسام الدين  مناقشة 

 عالية

أغراضه ودالالته  –أسلوب االستفهام في القرآن الكريم 

-في الربع األخير  

6671/6672 شهرزاد  مناقشة 

 بركات

 جماليات التقابل في القرآن الكريم سورة األعراف نموذجا

6672/6671 البعد التربوي للتفاسير الجزائرية المعاصرة تفسير ابن  لخضر بونوة إشراف 

 باديس نموذجا

6672/6671  دور اللغة العربية في تعزيز القيم اإلسالمية ارة مزغيش إشراف 

6672/6671  الزوج في القرآن الكريم دراسة مصطلحية فضيلة بوحرة إشراف 

6672/6671  أسلوب الحذف في القرآن الكريم سورة البقرة أنموذجا خولة جدي إشراف 



6672/6671 يعقوب  إشراف 

 شويرب

 المشترك اللفظي بين اللغويين و األصوليين

6672/6671  الحوار بين اآلباء و األبناء في القرآن الكريم زينب حجام مناقشة 

6672/6671 عبد الرزاق  مناقشة 

 عبيدي

مصطلحيةالصاحب في القرآن الكريم دراسة   

6672/6671 جمالية اإليقاع في الفاصلة القرآنية دراسة صوتية في  لبنى عيساوي مناقشة 

 سورة مريم

6672/6671 عيسى بن  مناقشة 

 خرفية

 أسلوب التركرار في القرآن الكريم جزء عم نموذجا

6671/6679 البقرة  األدوات النحوية العاملة في القرآن الكريم ورة يوسف كروش إشراف 

 أنموذجا

6671/6679  ألوب القصر في سورة البقرة دراسة بالغية حليمة معصم إشراف 

6671/6679  تجليات الواقعية في القصة القرآنية جميلة العلمي إشراف 

6671/6679 عبد الحليم  إشراف 

 نجاح

 بالغة الدعاء في القرآن الكريم

6671/6679 في مقاالت اإلبراهيمي أثر القرآن الكريم إيمان عالية إشراف   

6671/6679  دالالت المكان في الربع الثاني من القرآن الكريم ميرة الميطة مناقشة 

6671/6679 األساليب المطردة في القرآن الكريم أسلوب االقتران  ابتسام زايدب مناقشة 

 نموذجا

6671/6679 اإلبداعالقصة في أدب األطفال بين التربية و  زهرة قرباع مناقشة   

 
 


