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  المؤهالت العلمية: 
 

 

 

 

 

 السنة التخصص الجامعة الـــمؤهـــل م

 6142 اللغة واألدب العربي تيارت -جامعة ابن خلدون علوم دكتوراه 4

 6146 )النحو والبالغة(عربيةالاللغة  تيارت -جامعة ابن خلدون ماجستير 6

 6111 العربيةاللغة  األغواط -جامعة عمار ثليجي ليسانس 0

 6140 اللغة العربية معهد تيارت التكوين المتخصص 1
 

 األعمال والندوات والمحاضرات والملتقيات : 
 

 

 

 

 

 

 

 الجهة المنظمة الملتقى م

 زيان عاشور بالجلفةجامعة  هاناتها المستقبليةواقع اللغة العربية في الجزائر ور :حولملتقى دولي  1

 جامعة قاصدي مرباح بورقلة األدبي تحليل الخطاب: حولملتقى دولي  2

 جامعة زيان عاشور بالجلفة (واقع وآفاق)علم صناعة المخطوط : حول دوليملتقى  3

 ة بن بوعلي بالشلفجامعة حسيب تقنيات تعليم اللغة العربية، الواقع والمأمول: ملتقى دولي حول 4

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة المعرفة والتخييل في الرحالت المغاربية: ملتقى دولي حول 5

 جامعة قاصدي مرباح بورقلة- األنواع والمقاربات  -النقد المسرحي المغاربي: ملتقى مغاربي حول 2

 جامعة الطارف ية األدبيةاألدب الشعبي المغاربي والدراسات النص: ملتقى مغاربي حول 7

 جامعة اإلبراهيمي ببرج بوعريريج  العالمة الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي:  ملتقى وطني حول 9

 جامعة المسيلة سيميولوجيا المسرح بين النص والعرض: ملتقى وطني حول 8

 جامعة الجلفة+ هرة معهد المخطوطات بالقا مدخل إلى تحقيق النصوص: الدورة التدريبية الدولية حول 41

 جامعة بوزريعة بالجزائر 4901/4826دور مؤسسات التعليم في الجزائر :  ملتقى وطني حول 44

 دار الثقافة بوالية النعامة (الشعر الملحون في الذكرى الخمسين)األيام الوطنية للشعر الشعبي والملحون 46

 جامعة الطارف صورة الثورة في األدب الجزائري: ملتقى وطني حول 40

 جامعة الطارف مناهج البحث العلمي في اللغة واألدب العربي: ملتقى وطني حول 41
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 جامعة زيان عاشور بالجلفة التجريب الروائي المعاصر:  ملتقى وطني حول 45

 جامعة الوادي القارئ وأسئلة النص:  ملتقى وطني حول 42

 جامعة زيان عاشور بالجلفة المحلية الصحافة ودورها في التنمية: ملتقى وطني حول 47

 جامعة زيان عاشور بالجلفة (4826-4901)الجلفة في الكتابات الفرنسية : ملتقى وطني حول 49

 جامعة عمار ثليجي باألغواط العلوم اإلسالمية ودورها في إرساء الهوية:  ملتقى وطني حول 48

 جامعة زيان عاشور بالجلفة قع واآلفاقمخطوطات الثورة التحريرية، الوا: ملتقى وطني حول 61

 جامعة ابن خلدون بتيارت- الواقع واآلفاق  -قضايا النحو  : ملتقى وطني حول 64

 جامعة ابن خلدون بتيارت البعد التداولي لتعليمية اللغة العربية: يوم دراسي حول 66

 6-جامعة الجزائر الدرس النحوي: ملتقى وطني حول 60

 جامعة الجلفة الخطاب النقدي : ولملتقى وطني ح 61
 

 

 مؤلفات: 

 سنة الطبع دار الطبع العنوان
 6141 (األغواط)نون والقلم  قضايا الجملة في القرآن الكريم بين التركيب والداللة

 6147  (الجلفة)دار الضحى للنشر- قضايا وظواهر  -الرحلة المغربية : (مؤلف جماعي)
 / (مطبوع غير)  همس الربيع: ديوان شعر 

 

 المقاالت المنشورة: 

 

 18العدد  جامعة األغواط دولية محكمة مجلة الباحث

 14العدد  جامعة الجلفة دولية محكمة مجلة مقاربات

 49العدد  جامعة الجلفة دولية محكمة مجلة مقاربات

 45العدد  جامعة ورقلة دولية محكمة مجلة األثر

 11العدد  ةجامعة ورقل دولية محكمة مجلة الذاكرة

 44العدد  جامعة عنابة دولية محكمة مجلة اللسانيات واللغة العربية

 40العدد  تيارتجامعة  دولية محكمة مجلة الباحث

 61العدد  جامعة الجلفة دولية محكمة مجلة مقاربات

 15العدد  جامعة ورقلة دولية محكمة العالمة مجلة 

  06  العدد الجلفةجامعة  دولية محكمة مغاربية مجلة مسارات

 

  الخبرات العملية : 

 
 

 

 

 

 

 التخصص الوظيفة

 وباحث أستاذ

 

 

 والبالغة واإلعجاز القرآني  واللسانيات والنح 

 التدريس في مختلف أطوار التعليم 

 (جامعة  زيان عاشور بالجلفة)بشار عواد معروف : إجازة علمية في فن التحقيق من األستاذ الدكتور 
 

   مهارات أخرى:  
 

 

 

 

 

 

 المهارات  نوعية المهارة   

 إبداع أدبي
 (غير مطبوع) همس الربيع: ، ديوان شعر األغراضكتابة الشعر العربي الفصيح في مختلف  -

 كتاب مطبوع .....   قضايا الجملة في القرآن الكريم بين التركيب والداللة   -
 


