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 السيــــــــــــــــــرة الذاتيـــــــــــــــة

:الشخصيةالبياانت  :أوال  

زينب :االسم  

دوادي :اللقب  

والية ابتنة العيون،برأس  52/01/0691:اتريخ امليالد ومكانه   

.متزوجة :العائليةاحلالة   

10 :األوالدعدد   

.ابتنة مسكن، 0515حي  :الشخصيالعنوان   

:والشهاداتمراحل التعليم  :اثنيا  

سنة  إىل-0612سنة من-العيونرأس  –مدرسة الشهيد ختنوين عبد الرمحن  :االبتدائي مرحلة-1
0691.  

 إىل 0691من سنة  –رأس العيون –الشهيد فالحي أمحد  متوسطة: املتوسطالتعليم  مرحلة-5
.0690سنة   

إىل 0690من سنة  ابتنة،والية –دائرة نقاوس  –اثنوية نقاوس املختلطة  :الثانويالتعليم  مرحلة-3
.شعبة اآلدابوهو اتريخ احلصول على شهادة البكالوراي . 0699سنة   

:العايلالتعليم  مراحل-4  

اتريخ  وهو 0661-0699 ابتنة من سنة العربية، جبامعةيف ختصص اللغة  :الليسانس مرحلة-أ
.(عربية ختصص لغة)األوىل على الدفعة  الليسانس،احلصول على شهادة   
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:العليامرحلة الدراسات -ب  

نظمها قسم  العربية، واليتختصص اللغة  املاجستري، يفوذلك بعد النجاح يف مسابقة  :املاجستري* 
امتدت فرتة الدراسة وإعداد املذكرة من سنة  وقد ،0666سنة تنـــة اللغة العربية وآداهبا جبامعة اب

املاجستري يف ختصص اللغة العربية بتقدير  اتريخ احلصول على شهادة ، وهو5112إىل سنة  0666
دراسة بالغية – التعبري االستعاري يف الربع األخري من القرآن الكرمي :املذكرةوموضوع  جيد،

.ليبارير بلقاسم: الدكتورأسلوبية حتت إشراف األستاذ   

التشبيه التمثيلي : مبقرتح مشروع موسوم ب ،5119سنة  كان  الدكتوراهالتسجيل يف  :الدكتوراه* 
 بوعمامة، وقد دمحم: الدكتور وإبشراف-النبويدراسة بالغية يف البيان  –يف احلديث النبوي الشريف 
اللغة  العلوم يفومن مث احلصول على شهادة دكتوراه  59/00/5102متت مناقشة الرسالة بتاريخ 

.مع هتنئة اللجنة بتقدير مشرف جدا  

:املهينالنشاط  :اثلثا  

بدائرة -بن زعبار خلضر الشهيد أستاذة التعليم املتوسط يف اللغة الفرنسية إبكمالية منصب شغلت-0
.0660-0661رأس العيون من سنة   

يف اللغة الفرنسية من  كأستاذة-العيونرأس  –انتقلت إىل التدريس بثانوية الشهيد عمار زواكري -5
  0665-0660سنة 

وعملت بثانوية رأس العيون كأستاذة لألدب  يف مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي ، جنحت-2
    5112-0665العريب بصفيت مرتبصة مث مرمسة من سنة 

منصب أستاذ مساعد ابملدرسة  -بعد جناحي يف مسابقة توظيف األساتذة املساعدين -شغلت -0
02/05/5112بتاريخ  العليا لألساتذة بقسنطينة  
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انتقلت للعمل جبامعة ابتنة بعد التحويل من املدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة برتبة أستاذ -2
5110يف سنة  ،"ب"مساعد   

.15/00/5119 ،"أ"ترقييت إىل أستاذ مساعد  متت-9  

.05/05/5102يف " ب"ترقييت لرتبة أستاذ حماضر  الدكتوراه، متتمناقشة  بعد-1  

5109 يف جوان "حماضرللرتقية ألستاذ  ملناقشة ملف التأهيل اجلامعي تقدمت-9   

  :والوطنية الدولية يف امللتقيات العلمية املشاركة: رابعا 

الدولية    امللتقيات-أ  

آلداب يف امللتقى الدويل الذي نظمته كلية ا ،"الرتمجة األدبية يف الوطن العريب" :بعنوان مداخلة-0
 اللغوياالشتغال و  بني املمارسة الفنيةحول الرتمجة األدبية  –ابتنة –واللغات جبامعة احلاج خلضر 

. 0502ماي  11و 19يومي  

، يف امللتقى " اللغوية ودورها يف تعزيز األمن الثقايف العريب اإلسالمي ةاملواطن»: بعنوان مداخلة-5
–االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جبامعة احلاج خلضر الدويل الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية و 

.5102نوفمرب06و09حول فقه املواطنة يف الفكر اإلسالمي املعاصر ،يومي  -ابتنة  

يف امللتقى الرابع للغة العربية املقام بديب " سيادة اللغة العربية جوهر اهلوية "بعنوان  مداخلة-2
  5102ماي 01-9:برعاية اجمللس الدويل للغة العربية يف الفرتة بني

لتق  يف امل (منوذجاالنبوي  التمثيل)مجاليات البالغة احملمدية وفعاليتها اإلبالغية  "بعنوان مداخلة-0

 ماي1- 0:اجمللس الدويل للغة العربية يف الفرتة بني ديب برعاية املنعقد يفالعربية  اخلامس للغة
5109 
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  :الوطنية امللتقبات -ب

دراسة )الديين يف املدرسة اجلزائرية بني األصالة واملعاصرة  اخلطاب: بعنوانداخلة م-0
 اإلسالمية،امللتقى الوطين الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسم العلوم  ، يف(تربوية

.2112ديسمرب  01و16يومي  الوادي،جبامعة   

امللتقى  يف" شعر أيب اليقظان الوطين بني مسو الفكرة وفنية الصورة ةمجالي»: بعنوانمداخلة -2
الوطين املقام يف إطار إحياء الذكرى األربعني لوفاة شيخ الصحافة الوطنية ابراهيم بن عيسى 

. 2113 نوفمرب  12 و 15يومي محدي أيب اليقظان،   

يف  "مرجعية حبوث اللسانيات يف اجلزائر دراسة يف التأصيل واملصدر" :بعنوانمداخلة -3 
 تيارات أحباث يف الرتاث الفكري واألديب ابجلزائر حول امللتقى الوطين املنعقد برعاية خمرب

0ابتنة و الفنون جامعةالعريب كلية اللغة واألدب   وآداهبا،بقسم اللغة العربية  2112أكتوبر   

:العلميةاملنشورات  :خامسا  

،دورية احلياة ،مجعية الرتاث ( أثرها النفسي ومجاهلا البالغي ) االستعارة القرآنية  :مقال بعنوان  -1

اآلداء القرآين وهو يستخدم هذا  أن: ، وتضمن املقال فكرة مفادها   09/510: العدد، ،غرداية 

، يدرك حاجة املتلقي النفسية إىل تصور األشياء واملشاعر شخوصا (االستعارة)اجلانب التعبريي 

لنا األشياء اليت نراها ساكنة حية منطلقة واعية كأمنا تشارك اإلنسان حياته  متحركة، حبيث تظهر

وتواصله، ومن مث فإن التعبري اإلستعاري القرآين أداة حتمل على اإلقناع الذهين والنفسي على جناح 

ن من اخليال اجلميل، والذي يعقد تلك املقارنة واملالءمة بني اجلماد والذات البشرية يف إطار جديد م
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العالقات اإلنسانية املتجاورة بني املادة والعقل الراجح والنفس املتفاعلة اجيابيا مع الرقي البياين يف 

 .العبارة القرآنية املتفردة بالغيا

، (رؤية بالغية ومقاربة مجالية )النظرية البيانية عند عبد القاهر اجلرجاينمقال بعنوان -2
.احلاج خلضر، ابتنة ، جامعة5100/ 9 جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية ،العدد  

إىل بسط مجاليات النظرية البيانية عند عبد القاهر اجلرجاين أحد أئمة العربية، وهتدف هذه الدراسة 

، وقد "أسرار البالغة"و" دالئل اإلعجاز"فهو واضع القواعد النظرية للمعاين والبيان  يف كتابيه القيمني 

نظرته البالغية فيها عمق وإدراك مييز  و أمهية ،( التشبيه واالستعارة والكناية)أوىل ألوان البيان الثالثة 

النظرية البيانية العربية، فالتشبيه عنده جيمل بدقة الفكر ، واالستعارة  تنطوي على أتليف ونظم ينفرد 

قالب مجايل  هبا السياق املتميز ابلرتتيب النحوي املؤدي للمعىن التصويري املرغوب إيصاله للمتلقي يف

نوع بياين ينضوي على إثبات املعىن ابلدليل والربهان، ووظيفتها الداللية  ميزان ألصالة مؤثر، والكناية 

مجالية تنفرد هبا النظرية البيانية اجلرجانية ويف كل هذه األلوان البالغية خصائص . املبدع وكفاءته

 . مل العميق والتأثري احلي املتجدداملتسمة ابلتأ

( دراسة بالغية وصفية")أثر الرتكيب النحوي يف االستعارة القرآنية:" ومقال بعنوان  -3
العدد  -بسكرة–مبجلة خمرب اللسانيات واللغة العربية ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة دمحم خيضر 

لوب يتناول هذا املقال أثر النحو يف العبارة االستعارية وحتديد معناها املطو   ،  5102لسنة  األول
وما للرتكيب النحوي من دقة تثري التعبري " ابلنظم"واملؤثر أو ما اصطلح البالغيون على تسميته 

.بقالبيه الفعلي واإلمسي االستعاري ذي اخلصائص اجلمالية  



6 
 

دراسة يف املفهوم والوظيفة " )بالغة أسلوب االلتفات يف اخلطاب القرآين:"ومقال بعنوان  -4 
  جوان ، 19:لعدد ،اجامعة احلاج خلضر ،ابتنة ،جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية (

تناولت يف هذا املقال مجالية االلتفات كأسلوب متفرد يف اللغة بشكل عام ، و وقعة  وقد،  5105

، وقد أيدت هذه الفكرة بنماذج آلايت قرآنية نطقت  بوجه خاص املؤثر واملميز يف اخلطاب القرآين
بكل  عند البالغة الراقية بياان معجزا وجتلت تبياان للمتدبر الراغب يف استكناه اجلمال والوقوف

  .تفاصيلها 
إضاءات يف )األسس واملرتكزات البالغية عند ضياء الدين بن األثري : "ومقال بعنوان  -5

من جملة  5102وقد أجيز للنشر يف العدد الثاين عشر لشهر ديسمرب ، ( مضامني املثل السائر 

البالغية  األسس  هذه الدراسة حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب ، واملزمع طبعه قريبا ، و تناولت

واليت  اليت بىن عليها ابن األثري رؤاه التحليلية ، وهي جتليات ثرية بتنوعها املعريف وتوجهها البالغي ،

فها من املوروث العريب ما أمكنه االستفادة منه لبناء نظرة جتديدية تتواءم واإلبداعات املستجدة يف اغرت 
يف خمتلف املسائل واملضامني البيانية  الصافيةذات الذائقة األدبية  عصره ، كما أضاءها بنظراته األصيلة

  "  .ر املثل السائر يف أدب الكاتب والشاع"  والبديعية اليت حفل هبا مصنفه

:النشاط البيداغوجي  :سادسا   

:اآلتينياملقياسني  بقسنطينة،، ابملدرسة العليا لألساتذة بقسم األدب العريب درست-أ  

.البالغة العربية-  

.النقد األديب-  

:اآلتيةاملقاييس  بقسم اللغة واحلضارة اإلسالمية   بكلية العلوم االسالمية ودرست-ب  

.النحو العريب -  
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.العريبالصرف  -  

.البالغة العربية -  

.الدراسات البيانية يف القرآن -  

  .نظرايت البالغة العربية-

اللسانيات-  

علم الداللة-  

علم العروض والقافية -  

األدب االسالمي -  

األسلوبية وحتليل اخلطاب-  

  :اآلتيةولطلبة الدكتوراه درست املقاييس 

فلسفة اللغة -  

*املعاينعلم *قضااي يف اللغة العربية  -  

اجتاهات الدراسات البيانية يف العصر احلديث -  

.أشرفت على عدد من مذكرات التخرج بقسم األدب العريب ابملدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة-  

.(املاسرتذكرات ملومناقشة  اشراف) وكذا بقسم العلوم اإلسالمية جبامعة احلاج خلضر بباتنة  

 بكلية العلوم االسالمية وكلية اللغة واالدب العريب و الدكتوراهواالشراف واملناقشة لبعض رسائل 
. 0 الفنون جبامعة ابتنة  
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 "حوليات جامعة قاملة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية "جملة  للقراءة، يفالعضوية كخبري حتكيم  -
    5109و  5102و 5100يف السنوات 

:أخرىنشاطات  -   

وذلك قصد  العربية اآلتية،كان أن ارتدت مكتبات اجلامعات   املدى،الرتبصات قصرية  يف إطار -
:الرصيد املعريف الدكتوراه، وإثراءإمتام حبث   

 مشس ابلقاهرةجامعة عني  الدين وكذا وقسم أصولاللغة العربية جامعة األزهر قسم  زايرة-1
-5119:معي ، وذلك يف العام اجلاأساتذهتا وكيلها، وبعضوالتحاور مع  العربية،جبهورية مصر 

5111 

وأصول الدين بدمشق ابجلمهورية العربية السورية يف العام  وكلية الشريعة األسد،مكتبة  زايرة-2
   5101-5116:اجلامعي 

5105  -5100 :يف العربية،مع األردين للغة ومكتبة اجمل األردنية،مكتبة اجلامعة  زايرة-3  

للعام  العربية املتحدة ابألمارات جامعة الشارقة الذيدملكتبة قسم اللغة العربية بفرع  زايرة-4 
    5109/ 5102اجلامعي 

.األكادميي الدفع بوترية البحث الطيب يف العلمية األثروقد كان هلذه الرتبصات *   

العلوم  االسالمية، كليةاللغة واحلضارة  بقسم أ أستاذ حماضرو حاليا أشغل منصب  *
اجلزائر - 1جامعة ابتنة  –اإلسالمية   


