السيرة الذاتية
االسم :يسمينة
اللقب :عمارة
الجنسية :جزائرية
الشهادات العلمية:
 شهادة البكالوريا شعبة اآلدب والعلوم اإلنسانية .7002 شهادة ليسانس :في ميدان لغة وأدب عربي تخصص اللغة العربية ،سنة  7000جامعة العربي _ بنمهيدي -بأم البواقي.
 شهادة الماستر :في ميدان لغة وأدب عربي تخصص علوم اللغة العربية ،سنة  7007جامعة العربي _ بنمهيدي _ بأم البواقي.
 شهادة الدكتوراه :في اللغة العربية وآدابها ،تخصص الدراسات اللسانية العربية التطبيقية ،سنة  7002كليةاآلداب واللغات جامعة  -علي لونيسي -البليدة .7
 الحصول على شهادة تكوين الخاصة باألساتذة حديثي التكوين ،في المدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار _قسنطينة _ خالل السنة الجامعية .7002-7002
الوظيفة الحالية :أستاذ(ة) بكلية العلوم اإلسالمية ،قسم الشريعة ،جامعة الحاج لخضر باتنة.0
اإلنجاز العلمي:
المــقــــاالت:
 -1التأثير اللهجي على الحكم اإلعرابي في تفسير" التحرير والتنوير" مجلة اللغة العربية وآدابها سبتمبر
 ،5112العدد الثاني عشر ص  ،11جامعة لونيسي علي البليدة.5
 -5النحو بين التأصيل والـتأثير السرياني ،مجلة الصوتيات ،أفريل  ،5111العدد السابع عشر ،ص112
جامعة لونيسي علي البليدة.5
 -3التنوع اللهجي ودوره في الدرس اللغوي ،مجلة دراسات لسانية ،ماي  ،5111العدد الثالث ،ص،512
جامعة لونيسي علي البليدة.5
1

 -4التعليل في كتاب البيان في غريب إعراب القرآن ،مجلة اآلداب واللغات ،جوان  ،5111العدد الرابع
عشر ،ص ،12جامعة علي لونيسي علي البليدة .5
 -2النحو بين التعليم والتقعيد ،مجلة الصوتيات ،جوان  ،5112العدد التاسع عشر ،ص ، 512جامعة
لونيسي علي البليدة.5
*الملتقيــات والنــدوات العلــميــة:
 -1مداخلة بعنوان :المقروئية :ماهيتها وأهميتها لدى الطالب الجامعي" الندوة العلمية الموسومة بـ"
ضعف المقروئية وانعكاساتها على تدني مستوى التعليم لدى الطالب الجامعي" المنعقدة بتاريخ 51 :أفريل
.5112
 -5مداخلة " الحوار اإلقناعي وقوة الكلمة الفعالة ،المؤتمر الدولي بعنوان :ثقافة الحوار واشكالية التواصل
في المجتمع ،يومي  11/11اكتوبر  ،5112جامعة التكوين المتواصل جياللي بونعامة بخميس مليانة
عين الدفلى.

*

النشــاط البيــــداغــــوجـي:

-1أستاذة مؤقتة بقسم اللغة العربي ة جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي وقد درست المقاييس اآلتية:
المعجمية (محاضرة +تطبيق) ،المدارس النحوية ،لسانيات النص ،فنيات التعبير خالل السداسي األول،
ومقياس الصوتيات خالل السداسي الثاني من السن الجامعية .5112-5111
-5أستاذة مؤقتة بقسم اللغة العربية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي وقد درست المقاييس اآلتية:
المعجمية ،المصطلح اللساني ،وبيبلوغرافيا علوم اللسان العربي خالل السداسي األول من السنة الجامعية
.5111-5112
-3أستاذة مؤقتة بقسم اللغة العربية جامعة عباس لغرور خنشلة وقد درست المقاييس اآلتية :تقنيات
البحث ،المصطلح اللساني ،اللسانيات العامة ،خالل السداسي األول من السنة الجامعية -5112
.5111
 -4المشاركة في تأطير مسابقة الدكتوراه الطور الثالث تخصص شريعة وقانون وأقليات مسلمة للسنة
الجامعية .5111-5111
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yasminaa.04_ya@yahoo.com : البريد اإللكتروني
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