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 السيرة الراجيت لألستاذ الدكتوز أحمد يوسف

 
 معلوماث شخصيت

     YOUCEFاللقب:  ٌوسف  
 Ahmedاالسم: أحمـد   

 الرتبة: أستاذ التعلٌم العالً
 الوظٌفة: أستاذ 

 (00213) 31302414  الهاتف والفاكس:
 2240944916104الهاتف الجوال: 

                                   ahyoucef@yahoo.frالبرٌد اإللٌكترونً:
ahyoucef333@gmail.com    

  .0الجزائر إلى جامعة 0212، ثم االنقال فً : وهران )السانٌا(األصلٌة الجامعة
 كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة بجامعة السلطان قابوس –قسم اللغة العربٌة وآدابها الجامعة الحالٌة: 

 .، مسقط، سلطنة ُعمان104الخوض، الرمز البرٌدي رقم  30ص. ب. 

 
 الشهاداث:

بدرجة مشرف جدا مع التهنئة  ، جامعة وهران/الجزائراللغة العربٌة وآدابها قسم الدولة،راه ودكت -
 .1444جوان  12 ،والتوصٌة بالطبع

مشرف جدا مع التهنئة  /الجزائر،جامعة وهران ،قسم الفلسفة ،فً الفلسفة دولة )ثانٌة( دكتوراه -
 .0223ماي  04، والتوصٌة بالطبع

بدرجة مشرف جدا مع التهنئة  ، جامعة وهران/الجزائراللغة العربٌة وآدابها قسم ،الماجستٌر -
 .1494جوان  16، والتوصٌة بالطبع

المرتبة  –بدرجة ممتاز  جامعة وهران/الجزائر ،اللغة العربٌة وآدابها قسم )بكالورٌوس(، اللٌسانس -
  .1492 ،الدفعةفً األولى 

 
 املهنيت الخبرة

  00/10/0223أستاذ بجامعة وهران من  -
 0212من  0الجزائر أستاذ بجامعة  -
 .01/10/0223إلى  06/12/1444من  مشاركأستاذ  -
 .00/12/1444إلى  14/21/1444 منمكلف بالدروس  مساعد أستاذ -
 .19/21/1444إلى  16/20/1494 منأستاذ مساعد  -

 
 يـن العلمـالتكوي

 .قسم اللغة العربٌة –جامعة العلوم اإلنسانٌة  –بفرنسا ثالث سنوات تكوٌن بجامعة استراسبورغ  -
 .1444-1440)تحضٌر الدكتوراه فً اآلداب ودكتوراه ثانٌة فً الفلسفة(  والدراسات اإلسالمٌة

 ./الجزائر )الماجستٌر والدكتوراه(جامعة وهران –الدراسات العلٌا  -
 ./الجزائر )اللٌسانس(جامعة وهران –المدرسة العلٌا ألساتذة التعلٌم  -
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 ر./الجزائسٌدي بلعباس –الحواس  –الرٌاضٌات (  تخصصالتعلٌم الثانوي ) -
 ./الجزائروهران –ٌغموراسن  –القسم التكنولوجً  –ت التعلٌم المتوسط اتكوٌن إطار -

 
 ت السجب العلمي  

 وهران –جامعة السانٌة  -قسم اللغة العربٌة وآدابها  -درجة أستاذ 
 وهران –جامعة السانٌة  -قسم اللغة العربٌة وآدابها  -أستاذ باحث 

 سٌدي بلعباس  –جامعة الجٌاللً الٌابس  –أستاذ متعاون بجامعة التعلٌم المتواصل 
 سٌدي بلعباس –جامعة الجٌاللً الٌابس  –أستاذ متعاون بقسم اللغات واآلداب 

 أستاذ متعاون فً قسم الفلسفة، جامعة وهران. 
 0211-0212مارات العربٌة المتحدة، أستاذ بقسم اللغة العربٌة، كلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة دبً/اإل

 0216 -0211أستاذ مشارك بقسم اللغة العربٌة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان، 
 

 

ت  الخبرة املهني 

 0229إلى  0222عضو اللجنة العلمٌة بقسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة وهران من 
 0224إلى  0222بجامعة وهران من عضو المجلس العلمً بكلٌة اآلداب واللغات والفنون 
 عضو سابق باللجنة الوطنٌة إلعادة البرامج التعلٌمٌة.

 عضو سابق باللجنة الوطنٌة إلصالح المنظومة التعلٌمٌة.
ٌ  عالرئٌس اللجنة اإل ة لندوة الحدٌث النبوي الشرٌف بكلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة دبً اإلمارات م
 .0212/0211العربٌة المتحدة 

 
 ألابحاث املنشوزة في املجالث العلميت 
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ٌ ة :رواٌة "الطواف حٌث الجمر" فً "زهرة"هواء شخصٌة أ .1 ٌ ة، دراسة سٌمٌائ ، مجلة اللغة العرب
 .  )مقبول للنشر(.0جامعة الجزائر

مختبر السردٌات بكلٌة اآلداب ، مجلة سرود، بٌن مدارج التارٌخ ومعارج التخٌٌل فً كتاب األمٌر .0
 .0219المغرب، ربٌع  ،اإلنسانٌة بنمسٌك بالدار البٌضاءوالعلوم 

أحمد  ،توجهات وطرح تجربة عرض: البرامج الهندسٌة والعلوم االجتماعٌة بجامعة السلطان قابوس .4
ٌ ة، جامعة السلطان قابوس.  ٌوسف وأ. د. حاج بردوسن، مجلة كلٌة اآلداب والعلوم االجتماع

ٌ ة فً سٌمٌائٌات .3 ٌ ة، جامعة الجزائر بعض األسانٌد الفلسف ٌ ة، مجلة اللغة العرب ، 0أمبرتو إٌكو التأوٌل
 .  0210، 09ع. 

، مجلة بحوث سٌمٌائٌة، جامعة تلمسان، الجزائر، ع. سٌمٌائٌات االستعارة والنسقٌة األرسطٌة .2
 .0210، 12و4

0.   ً ، عدد خاص، محاضرات الملتقى الدول  ً ٌ ات العالم الطبٌع الثامن، قسم اللغة األسس النظرٌة لسٌمٌائ
ة بجامعة محمد خضٌر  ٌ  [342-494] 0212نوفمبر  12-4-9بسكرة، الجزائر،  -العرب

صورة اآلخر فً مذكرات مالك بن نبً، المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، جامعة الكوٌت، إصدار  .6
 2015.خاص، 

. 0212جلة أٌقونات العدد الخامس أكتوبرمقدمة فً سٌمٌائٌات اإلشهار وتمثٌالته المتعددة، م .9
.pdfhttp://www.4shared.com/office/0pOpx2xoce/____2015.html 

 .0213، جوٌلٌة 02األنا، حولٌات جامعة الجزائر، الجزء األول، ع. مذكرات مالك بن نبً وكتابة  .4
االستغراب والخطاب المضاد، المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، جامعة الكوٌت، عدد خاص "مفترق  .12

 .02214القرن: الثقافة العربٌة بٌن االستشراق واالستغراب"، 
 .0214، 3وهران، الجزائر، ع. البالغة واإلٌدٌولوجٌا، مجلة سٌمٌائٌات، جامعة  .11
جامعة محمد الخامس،   ، المغرب،اإلنسانٌة واالجتماعٌة العلوم ، مجلةالسٌمٌائٌات بٌن الفلسفة والعلم .10

 .42-91، صص. 0214، 12أكدل، ع. 

http://www.4shared.com/office/0pOpx2xoce/____2015.html
http://www.4shared.com/office/0pOpx2xoce/____2015.html
http://www.4shared.com/office/0pOpx2xoce/____2015.html
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 .0210، 49العالمة وتوصٌفات المعنى، مجلة عالمات المحكمة، مكناس/المغرب، ع.  .14
، مجلة التواصل، جامعة عنابة، ة فً رواٌة األمٌر لواسٌنً األعرجالشرط التارٌخً وإٌحاءات الغٌرٌ .13

 .0210، دٌسمبر 04الجزائر، ع. 
، 0-1ضرورة التواصل وثقافة الحوار، مجلة الصورة واالتصال، جامعة وهران )الجزائر(، ع.  .12

 .0210سبتمبر 
فً اآلداب والعلوم  طبولوجٌا المعنى وسجال األشكال: كتاب األمٌر لوسٌنً أنموذجا، مجلة مقاربات .10

 . 0211، مارس 0اإلنسانٌة، تٌزي وزو، الجزائر، ع. 
أثر الجلوسٌماتٌا فً النظرٌة السٌمٌائٌة: مدرسة بارٌس أنموذجا، مجلة عالم الفكر، الكوٌت، مجلد  .16

 .0212مارس  –، جانفً 4، ع. 49
، 49تهافت المعنى وهباء الحقٌقة: دراسة فً البالغة السفسطائٌة، مجلة عالم الفكر، الكوٌت، مجلد  .19

 .0224سبتمبر  –، جوٌلٌة 1ع. 
بالغة المحكً ومنطق الحوار قراءة فً حواشً الكتابة وهوامشها، مجلة التواصل، جامعة عنابة،  .14

 .0224، جانفً 04الجزائر، ع. 
 .0229، 4جلة سٌمٌائٌات المحكمة، جامعة وهران/الجزائر، ع. فك األقواس عن المؤلف، م .02
العدد الثالث من المجلد الخامس السٌمٌائٌات التأوٌلٌة وفلسفة األسلوب، مجلة عالم الفكر، الكوٌت،  .01

 .0226مارس -ٌناٌر»والثالثٌن 
 .0226بجامعة األغواط، قسم اللغة العربٌة وآدابها ، شعر الثورة وخفوت الساللة الشعرٌة .00
 .0226، 09السٌمٌائٌات والبالغة الجدٌدة، مجلة عالمات المحكمة، مكناس/المغرب، ع.  .04
المجلة العربٌة  سامً محمد وسٌمٌاء التجرٌد، مراجعة نقدٌة مستفٌضة لمؤلف د. زهرة أحمد،  .03

 .0220، س. 42للعلوم اإلنسانٌة، جامعة الكوٌت، ع. 
، مجلة دراسات جزائرٌة، شعر العربً القدٌم فً الجزائرال فً خفوت الساللة الشعرٌة وثقافة الٌتم  .02

 .0220، مارس 24مختبر الخطاب الجزائري، جامعة وهران، ع. 
 .0220، دٌسمبر 0الجدل وخطاب البرهان، مجلة بحوث سٌمٌائٌة المحكمة، الجزائر، ع.   .00
، 0ان/الجزائر، ع. ، جامعة وهرولوجٌة، مجلة سٌمٌائٌات المحكمةالسٌمٌائٌات ومرتكزاتها اإلبستٌم  .06

0220. 
 .0222، 3الخطاب والنص فً أدبٌات المؤسسة التربوٌة، مجلة كلٌة اآلداب بجامعة بلعباس، ع.   .09
مفهوم الخطاب بٌن رهاناته المعرفٌة ومعوقاته اإلبستمٌة، مجلة النقد والدراسات األدبٌة واللغوٌة،   .04

 .0222لعباس، الجزائر، مخبر الدراسات األدبٌة والنقدٌة واللسانٌة، جامعة س. ب
دٌسمبر -، أكتوبر43النحاة الجدد ومٌالد اللسانٌات التارٌخٌة، مجلة عالم الفكر، الكوٌت، ، مج.   .42

0222. 
 .0222، 03السٌمٌائٌات والتواصل، مجلة عالمات المحكمة، مكناس/المغرب، ع.   .41
سٌمٌائٌات المحكمة، ٌصدرها ، مجلة التجرٌبٌة نزعةوال بٌن المنطق المتعالً ةالكانطٌالسٌمٌائٌات   .40

 . 0222، 1مختبر السٌمٌائٌات وتحلٌل الخطابات، جامعة وهران/الجزائر، ع. 
سبتمبر -، جوٌلٌة44توزٌعٌة هارٌس والتحلٌل النسقً للخطاب، مجلة عالم الفكر، الكوٌت، ع.   .44

0223. 
 .0220مارس، -ٌناٌر ،42األبعاد السوسٌوثقافٌة لنظرٌة القراءة، مجلة عالم الفكر، الكوٌت، ع.   .43
 .0220الملفوظ والخطاب مطارحة فً المفاهٌم، مجلة كلٌة اآلداب بجامعة بلعباس،   .42
بجامعة الجزائر، س. قسم اللغة العربٌة وآدابها شعرٌة اإلهداء مقاربة سٌمٌائٌة فً العتبات النصٌة،   .40

0220. 
جامعة  ،اللغة العربٌة وآدابها قسم ،مجلة تجلٌات الحداثة ،شعرٌة الغٌاب وجمالٌة الفراغ البانً  .46

 .1446 ،3. ع ،وهران ) السانٌة(
 .ع ،جامعة وهران )السانٌة( ،قسم اللغة العربٌة وآدابها ،مجلة تجلٌات الحداثة ،بٌن الخطاب والنص  .49

1، 1444. 

 

 ألابحاث املنشوزة في الكتب املحكمت
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العامري: من محمول الوجود على محمول سٌمٌائٌات العالم الطبٌعً فً "بسالة الغرقى" لمبارك  .1
مة(، تحر. محمد زروق،  ٌ ة محك  ة )أعمال ندوة علم  ٌ التجربة، كتاب تجربة مبارك العامري  األدب

 [64-12، ]0216، 1بٌروت، دار االنتشار، ط. 
: قراءات  .0 ة، كتاب مؤتمر النص الشعري   ٌ اتً: مقاربة سٌمٌائ  ٌ عتبات سوق القرٌة لعبد الوهاب الب

 [440-410، ]0210، 1ٌقٌة )بحوث محكمة(، بٌروت، دار االنتشار، ط. تطب
ٌ ة فً ُعمان )ندوة  .4 ة لحكاٌة "الجذع"، كتاب الثقافة الشعب  ٌ ٌ ة فً ُعمان: دراسة نصان الثقافة الشعب

مة(، العراق، دار نٌنوى، ط.  ٌ ة محك   [100-124، ]0210، 1علم
ة  األمثال .3  ٌ ٌ ة: دراسة لسان ة الشعب  ٌ ٌ ة الُعمان ٌ ة فً ُعمان )ندوة علم ة، كتاب الثقافة الشعب  ٌ سٌمٌائ

مة(، العراق، دار نٌنوى، ط.   [0216-102، ]0210، 1محك 
سٌمٌائٌات العالمة: المفهوم والتصور، كتاب المؤتمر بقسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة السلطان  .2

 [. 93-00، ]0213قابوس، سلطنة ُعمان، 
كتاب المهارات فً القراءة والكتابة )محكم(، قسم د الوهاب البٌاتً ضمن تحلٌل نص سوق القرٌة لعب .0

 .0213اللغة العربٌة، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، 
تحلٌل نص خطبة حجة الوداع ضمن كتاب المهارات فً القراءة والكتابة )محكم(، قسم اللغة العربٌة،  .6

 .0213ماعٌة، جامعة السلطان قابوس، كلٌة اآلداب والعلوم االجت
كتاب المهارات فً القراءة كٌف تقدم عرضا لكتاب؟ صدام الحضارات لصماوٌل هتنجتون، ضمن  .9

والكتابة )محكم(، قسم اللغة العربٌة، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، 
0213. 

راءة والكتابة )محكم(، قسم اللغة العربٌة، كلٌة كتاب المهارات فً القكٌف تنشئ نصا إعالمٌا؟ ضمن  .4
 .0213اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، 

)دراسات نظرٌة السٌمٌائٌات التداولٌة من البنٌة إلى السٌاق، ضمن كتاب جماعً حول التداولٌات .12
بن الندٌم، ولبنان، دار إشراف حافٌظ اإلسماعٌلً، الجزائر، دار ا، (التداولٌاتوتطبٌقٌة محكمة فً 

 .0214الروافد الثقافٌة، 
السٌمٌائٌات والحجاج، ضمن كتاب الحجاج: مفهومه ومجاالته )دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة محكمة فً  .11

 ،ج الخطاب الجدٌد(، إشراف حافٌظ اإلسماعٌلً، الجزائر، دار ابن الندٌم، ولبنان، دار الروافد الثقافٌة
0، 0214. 
ضمن كتاب الحجاج: مفهومه ومجاالته )دراسات نظرٌة  ة وفاتحة الحجاج،البالغة السفسطائٌ .10

وتطبٌقٌة محكمة فً الخطاب الجدٌد(، إشراف حافٌظ اإلسماعٌلً، الجزائر، دار ابن الندٌم، ولبنان، 
 ، 0214 ،1 ،ج دار الروافد الثقافٌة

ثة ألغراض خاصة، تحرٌر المربع السٌمٌائً: أسسه النظرٌة وتطبٌقاته، ندوة تعلٌم األلسنٌة الحدٌ .14
 .0214حنفً بن دوله الحاج، الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة المالٌزٌة، 

األدب العربً المعاصرة )شعر(، مذكرة للطالب، كلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة بدبً، قسم اللغة  .13
 .0211العربٌة،  

حول قضاٌا المنهج فً الدراسات التلفظ وإنتاج المعنى: مقاربة فً سٌمٌائٌات الخطاب، ندوة دولٌة  .12
اللغوٌة واألدبٌة: النظرٌة والتطبٌق، قسم العربٌة لجامعة الملك آل سعود، المملكة العربٌة السعودٌة، 

 .11/24/0212إلى  26/24من 

 

 
 والندواث ألابحاث املنشوزة في وقائع املؤجمساث

   الفلسفة والتفكٌر النقدي  ً  . 0219، مارس، 10للفلسفة، ع.  ، مجلة شرق غرب، ملحق الٌوم العالم
http://sharqgharb.net/alflsftt-waltfker-alnqde/ 

  :  ً ً  لقسم علم االجتماع والعمل االجتماع ً  الثان ، المؤتمر الدول  ً ة والفكر االجتماع  ٌ ة السٌمٌائ  ٌ النظر
ة، كلٌة اآلداب   ٌ ٌ ة فً البلدان النام ً  وعلم االجتماع والتنم ٌ ة، جامعة الفكر االجتماع والعلوم االجتماع

 .0210دٌسمبر  12-14السلطان قابوس، مسقط 

  المربع السٌمٌائً: أسسه النظرٌة وتطبٌقاته، ندوة تعلٌم األلسنٌة الحدٌثة ألغراض خاصة، تحرٌر
 .0214حنفً بن دوله الحاج، الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة المالٌزٌة، 
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  فً األنساق الرمزٌة، ندوة الدٌن والسٌاسة من منظور خطاب الدٌن والسٌاسة: دراسة سٌمٌائٌة
فلسفً، إشراف محمد المصباحً، مؤسسة الملك عبد العزٌز آل سعود، الدار البٌضاء، المغرب، 

0211. 

  التلفظ وإنتاج المعنى: مقاربة فً سٌمٌائٌات الخطاب، ندوة دولٌة حول قضاٌا المنهج فً الدراسات
لتطبٌق، قسم العربٌة لجامعة الملك آل سعود، المملكة العربٌة اللغوٌة واألدبٌة: النظرٌة وا

 .11/24/0212إلى  26/24السعودٌة، من 

  ًتضاٌف السرد واإلٌدٌولوجٌا: تأمالت سٌمٌائٌة فً كتاب األمٌر لواسٌنً، كتاب مشترك )األدب
الجزائر،  واألٌدٌولوجً فً رواٌة التسعٌنٌات(، قسم اآلداب واللغات، المركز الجامعً بسعٌدة،

 .0229أفرٌل  12/10

  أنموذجا، كتاب مشترك، رمضان حمود الحوار بٌن الفلسفة والشعر: قراءة فً مقاومة النسٌان؛
 .  0229الجاحظٌة، الجزائر، 

  اللغة وأدب المنفى، ضمن ندوة األدب والمنفى، مهرجان الدوحة الثقافً، المجلس الوطنً للثقافة
 .06/4/0226-02والفنون والتراث، 

  إشكال المصطلح السٌمٌائً، ضمن ندوة المصطلح بٌن المعٌارٌة والنسقٌة، مشروع قاعدة
االصطالح العربً المولد، )مؤلف جماعً( منشورات قسم الدراسات واألبحاث للتعرٌب، جامعة 

 .0220السوٌسً، الرباط، ٌناٌر  -محمد الخامس

 الموسومة بـ:.  0220ماي  14و 10نى العالمة الجمالٌة، ضمن أعمال الندوة حول البحث عن المع
 . 0220، 1منشورات قسم الفلسفة بجامعة وهران، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، ط. 

  14و 10سلطة اللغة ومركزٌة الخطاب األحادي ضمن أعمال الندوة حول فكر هشام شرابً أٌام 
هشام شرابً. منشورات  الموسومة بـ: النقد الحضاري بٌن االختالف والحداثة لدى 0220ماي 

 [.06– 31، صص. ]0223، 1مخبر الفلسفة وتارٌخها، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، ط. 

  اللسانٌات العامة وواقع اللغة العربٌة ضمن مؤلف مكانة العربٌة بٌت اللغات العالمٌة، منشورات
 .0221المجلس األعلى للغة العربٌة، الجزائر، 

 
 املؤجمساث والندواث وألايام الدزاسيتألابحاث املقدمت في 

 المؤتمرات الدولٌة المحكمة:
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  كلٌة ،  ً ً  والسٌمٌائ ا، ندوة قضاٌا الخطاب فً الفكر اللسان ً ٌ سٌمٌائٌات الخطاب بوصفه موضوًعا بٌن
 .0216ماي  3و4اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة موالي إسماعٌل بمكناس، المغرب، ٌوما 

   ٌ ة السٌمٌائ  ٌ : النظر  ً ً  لقسم علم االجتماع والعمل االجتماع ً  الثان ، المؤتمر الدول  ً ة والفكر االجتماع
ٌ ة، جامعة  ة، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماع  ٌ ٌ ة فً البلدان النام ً  وعلم االجتماع والتنم الفكر االجتماع

 .0210دٌسمبر  12-14السلطان قابوس، مسقط 
 ٌة فً جامعة السلطان قابوس: عرض تجربة وطرح توجهات، البرامج الهندسٌة والعلوم االجتماع

ٌ ة  المؤتمر الدولً الثالث لكلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة "العالقات البٌنٌة بٌن العلوم االجتماع
 0212دٌسمبر  16-12والعلوم األخرى: تجارب وتطلعات"، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان، 

 وسن من كلٌة الهندسة.باالشتراك مع أ. د. حاج بورد
  ،)ة  ٌ أنثروبولوجٌا المجتمع فً الموسوعة الُعمانٌة، ندوة دولٌو حول )دراسات فً الموسوعة الُعمان

 .0212نوفمبر  19-16النادي الثقافً بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة، سلطة ُعمان، 
 عٌة والتحول الصناعً فً دول صورة ُعمان فً رواٌة "سٌدات القمر"، مؤتمر روافد التنمٌة االجتما

 مجلس التعاون )الواقع واآلفاق(، جامعة الكوٌت
  ،"ًاألسس النظرٌة لسٌمٌائٌات العالم الطبٌعً، المؤتمر الثامن لــ"السٌمٌاء والنص األدب

، جامعة محمد 0212نوفمبر  12-9ندوة  سٌمٌائات مدرسة بارٌس بٌن الترجمة والتلقً"، أٌام 
 ئر.خٌضر ببسكرة، الجزا

  العتبات النصٌة فً سوق القرٌة لعبد الوهاب البٌاتً، بقسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة السلطان
 . 0212مارس  14، 19، 16قابوس، سلطنة ُعمان، 

  سٌمٌائٌات العالمة: المفهوم والتصور، كتاب المؤتمر بقسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة السلطان
 [. 93-00]، 0213قابوس، سلطنة ُعمان، 

  ،09/11/0214إشكالٌة الدٌمقراطٌة فً العالم العربً، ندوة مجلة عالم الفكر، الكوٌت. 
  صورة اآلخر فً مذكرات مالك بن نبً، ندوة "اإلنسان فً الفكر اإلسالمً والعالمً"، المجلة العربٌة

 .14/11/0214-11للعلوم اإلنسانٌة، جامعة الكوٌت، ما بٌن 
  :ًأسسه وتطبٌقاته، ]المتحدث الرئٌس[ ندوة تعلٌم اللغة العربٌة ألغراض خاصة، المربع السٌمٌائ

 .0214ماي  16 -12قسم اللغة العربٌة بالجامعة اإلسالمٌة المالٌزٌة، أٌام 
  ،"االسرغراب واٌخطاب اٌّضاد، ٔذوج "ِفررق اٌمرْ: اٌثمافح اٌعرتٍح تٍٓ االسرشراق واالسرغراب

 .1391/ 19/30 -92أٍح، خاِعح اٌىىٌد، اٌّدٍح اٌعرتٍح ٌٍعٍىَ اإلٔس

  اٌسٍٍّائٍاخ ِٓ اٌعالِح إٌى اٌخطاب، ِؤذّر اٌٍغح اٌعرتٍح وآداتها: رؤٌح ِعاصرج، لسُ اٌٍغح اٌعرتٍح

دٌسّثر  0-1 سٍطٕح ُعّاْ، وآداتها تىٍٍح اَداب واٌعٍىَ االخرّاعٍح، خاِعح اٌسٍطاْ لاتىش،

1391. 
 ئٍح فً األٔساق اٌرِسٌح، ٔذوج اٌذٌٓ واٌسٍاسح ِٓ ِٕظىر خطاب اٌذٌٓ واٌسٍاسح: دراسح سٍٍّا

فٍسفً، إشراف ِحّذ اٌّصثاحً، ِؤسسح اٌٍّه عثذ اٌعسٌس آي سعىد، اٌذار اٌثٍضاء، اٌّغرب، 

1399. 

  ،ًإسهاِاخ عادي فاخىري اٌٍسأٍح واٌسٍٍّائٍح، ٔذوج إسهاَ اٌىراب اٌٍثٕأً فً اٌذرش اٌٍغىي اٌعرت

، تٍروخ عاصّح عاٌٍّح 1393أفرًٌ  92-91ٍح واٌذار اٌعرتٍح ٌٍعٍىَ ٔاشروْ، وزارج اٌثمافح اٌٍثٕأ

 ٌٍىراب.
  اٌرٍفظ وإٔراج اٌّعٕى: ِمارتح فً سٍٍّائٍاخ اٌخطاب، ٔذوج دوٌٍح حىي لضاٌا إٌّهح فً اٌذراساخ

سعىدٌح، اٌٍغىٌح واألدتٍح: إٌظرٌح واٌرطثٍك، لسُ اٌعرتٍح ٌداِعح اٌٍّه آي سعىد، اٌٍّّىح اٌعرتٍح اٌ

 .99/30/1393إٌى  30/30ِٓ 
  اٌحرٌح واٌثمافح تٍٓ اٌضرورج واإلوراٖ، ٔذوج دوٌٍح، لسُ اٌفٍسفح تاٌرتاط تاالشرران ِع ِىرثح آي

 . 1393فثراٌر  3و  2سعىد تاٌذار اٌثٍضاء، اٌّغرب، أٌاَ 
 فً اٌذراساخ  اٌرٍفظ وإٔراج اٌّعٕى: ِمارتح فً سٍٍّائٍاخ اٌخطاب، ٔذوج دوٌٍح حىي لضاٌا إٌّهح

اٌٍغىٌح واألدتٍح: إٌظرٌح واٌرطثٍك، لسُ اٌعرتٍح ٌداِعح اٌٍّه آي سعىد، اٌٍّّىح اٌعرتٍح اٌسعىدٌح، 

 .99/30/1393إٌى  30/30ِٓ 
  اٌحرٌح واٌثمافح تٍٓ اٌضرورج واإلوراٖ، ٔذوج دوٌٍح، لسُ اٌفٍسفح تاٌرتاط تاالشرران ِع ِىرثح آي

 . 1393فثراٌر  3و  2ٌاَ سعىد تاٌذار اٌثٍضاء، اٌّغرب، أ
  اٌثالغح واألٌذٌىٌىخٍا، اٌٍّرمى اٌذوًٌ اٌثاٌس حىي "اٌسٍٍّائٍاخ واٌثالغح"، ِخرثر اٌسٍٍّائٍاخ

 .1331دٌسّثر  91و 90و 93اٌدسائر، أٌاَ  -خاِعح وهراْ  –وذحًٍٍ اٌخطاتاخ
 ُاٌفٍسفح تاٌرتاط  خطاب اٌذٌٓ واٌسٍاسح: لراءج سٍٍّائٍح فً أٔسالهّا اٌرِسٌح، ٔذوج دوٌٍح، لس

 . 1331أورىتر  12و 11تاالشرران ِع ِىرثح آي سعىد تاٌذار اٌثٍضاء، اٌّغرب، أٌاَ 
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 املؤجمساث املحليت والدوليت غير املحكمت:

  ،ة  ٌ ، ندوة "كاتب وكتاب"، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماع  ً قراءة فً رواٌة كهف آدم لٌونس األخزم
 .11/24/0219جامعة السلطان قابوس، 

  للكتاب بمسقط، ٌوم  ً ات بٌت الزبٌر، المعرض الدول  ٌ فٌفري  09مستقبل النقد ورهاناته، ضمن فعال
0219. 

  ة الفلسفة ورسالتها فً العصر الحدٌثندوة  ٌ ة أهم  ٌ بجامعة السلطان ، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماع
 .0216نوفمبر  04ء مع جمعٌة الكتاب وجرٌدة شرق غرب، األربعا قابوس باالشتراك

 12أبو القاسم سعد هللا، ٌوم  0ندوة فلسفة اللغة وتحلٌل الخطاب، قسم علوم اللسان، جامعة الجزائر 
 .0216ماي 

  .الراهن والمستقبل فً ُعمان، مجلة نزوى، سلطنة ُعمان،، ع :  ً ، س. 90ندوة المشهد الروائ
0210. 

 ة: قراءة فً قصٌدة "غرنا ٌ ة للتربٌة الشعر والرهانات السرد  ٌ طة" لنزار قبانً، المنظمة العرب
ٌ ة،  والثقافة والعلوم، وهٌئة البحرٌن للثقافة واآلثار، بمناسٌة الٌوم العربً للشعر، الدورة الثان

 . 0210مارس  01المنامة، البحرٌن، 
  بنٌة الخطاب السردي فً همس الجسور: مقاربة سٌمٌائٌة، ندوة عالم علً المعمري السردي، تنظٌم

قسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة السلطان قابوس باالشتراك مع النادي الثقافً، مسقط، سلطنة 
 .  12/2/0214ُعمان، 

  النص الموازي فً قصص فً مجموعة المغلغل القصصٌة والمسرحٌة لعبد هللا الطائً، جمعٌة الكتاب
 .0214مارس  4ان، األحد واألدباء الُعمانٌة، ملتقى لدراسة سٌمٌائٌات النص الثقافً فً عم

  ،ًإسهامات عادل فاخوري اللسانٌة والسٌمٌائٌة، ندوة إسهام الكتاب اللبنانً فً الدرس اللغوي العرب
، بٌروت عاصمة عالمٌة 0212أفرٌل  12-13وزارة الثقافة اللبنانٌة والدار العربٌة للعلوم ناشرون، 

 للكتاب.
  04الرواٌة والتارٌخ: دراسة فً كتاب األمٌر لواسٌنً األعرج، ملتقى دولً، جامعة وهران، أٌام 

 . 0229نوفمبر  42و
  ،"السٌمٌائٌات واإلبستٌمولوجٌا: العالمة واإلدراك، ندوة وطنٌة حول "خطاب حول السٌمٌائٌات

 .0229ماي  11األحد  الجزائر، فً ٌوم -جامعة وهران  –مختبر السٌمٌائٌات وتحلٌل الخطابات
  ًتضاٌف السرد واإلٌدٌولوجٌا: تأمالت سٌمٌائٌة فً كتاب األمٌر لواسٌنً، ندوة )األدبً واألٌدٌولوج

أفرٌل  12/10فً رواٌة التسعٌنٌات(، قسم اآلداب واللغات، المركز الجامعً بسعٌدة، الجزائر، 
0229. 

 إلنسانٌة"، التً نظمتها كلٌة اآلداب واللغات البالغة والفلسفة، ندوة وطنٌة حول "الفلسفة والعلوم ا
 .0229مارس  22ٌوم  -بجامعة الجٌاللً الٌابس، سٌدي بلعباس

  البالغة السفسطائٌة وانزالقات المعنى: مقاربة سٌمٌائٌة، ندوة دولٌة حول "اتجاهات البحث
سانٌة بجامعة عبد وإشكاالت المنهج فً العلوم اإلنسانٌة"، التً نظمتها كلٌة اآلداب والعلوم اإلن

 .0226نوفمبر  00و  02المغرب، أٌام  -المالك السعدي، تطوان
  ًالحوار بٌن الشعر والفلسفة: رمضان حمود أنموذجا، الملتقى المغاربً حول أدب المقاومة ف

 .13/11/0226-11المغرب الكبٌر، جمعٌة الجاحظٌة، 
  ًحول السردٌات، المركز الجامعً ببشار عرش النص: من بٌت الشعر إلى بٌت السرد، الملتقى الدول

 .0226نوفمبر عام  23، 24، 
  ،السٌمٌائٌات ونظرٌة الخطاب، السٌمٌوزٌس وتخوم التأوٌل، مؤتمر الكوٌت الدولً لتحلٌل الخطاب

 .0222كلٌة اآلداب، جامعة الكوٌت، 
 دبٌة واللغوٌة، "المنطق الواصف وجبر العالمات"، ملتقى علم النص حول التداولٌة فً الدراسة األ

 .0224/ دٌسمبر عام 11، 12، 4
  بمناسبة انعقاد األسبوع العلمً الثانً للجامعات فً  13/23/0224السٌمٌائٌات التواصلٌة فً ٌوم

 . 0224أفرٌل  16إلى  10وهران من 
  10، 12، 13"السٌمٌائٌات التداولٌة" ملتقى تحلٌل الخطاب: التحلٌل التداولً والسوسٌونصً، أٌام 

 بجامعة عنابة. 0224رٌل أف
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  ،هاجس البحث عن لغة واصفة، ندوة حول إشكالٌة اللغة فً التراث العربً اإلسالمً، قسم الفلسفة
 .42/23/0220جامعة وهران، 

  ،00/23/0220مفهوم تارٌخ األدب لدى روبٌر ٌاوس، ملتقى النقد، المركز الجامعً، سعٌدة. 
 ام شرابً، ندوة النقد الحضاري بٌن الحداثة واالختالف، اللغة ومركزٌة الخطاب األحادي فً فكر هش

 .14/22/0220، 10جامعة وهران، 
  معالم السٌمٌائٌة فً خطاب عبد الملك مرتاض النقدي، ندوة المسار اإلبداعً والنقدي لدى عبد الملك

 ، بقسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة وهران.0221مارس  10، 11، 12مرتاض أٌام 
 02، 03هداء مقاربة سٌمٌائٌة فً العتبات النصٌة، ملتقى علم النص بجامعة الجزائر أٌام شعرٌة اإل ،

 .0221أفرٌل  00
  ،12األسس الفلسفٌة للسٌمٌائٌات، ملتقى "سٌمٌائٌة أشكال التعبٌر الشعبً فً الجزائر ،

 ، قسم الثقافة الشعبٌة، جامعة تلمسان.0221أكتوبر10
 06/26/0222األردن،  –لغة العربٌة بجامعة الٌرموك وضع المؤلف بٌن قوسٌن، قسم ال. 
  ،23إشكالٌة النص الواصف، محاضرات الخمٌس، تنظٌم فرع اتحاد الكتاب الجزائرٌٌن، وهران – 

20 – 1444. 
  ،األسس المعرفٌة لنظرٌة النص، ملتقى تربص أساتذة التعلٌم الثانوي، قسم التربٌة والتكوٌن للبنات

 .1444 – 20 – 09 –وهران 
  إعداد السٌرة الذاتٌة والعلمٌة لحسنً أحمد، ملتقى تكرٌم األستاذ حسنً محمد، قسم اللغة العربٌة

 .1444 – 24 – 21وآدابها، جامعة وهران )السانٌة(، 
  ،تحلٌل الخطاب من منظور لسانً وفلسفً" بدائرة األدب بالمركز الجامعً، األغواط"

06/23/1444. 
 الشعر الجزائري القدٌم، األدب الجزائري: الهوٌة والخصوصٌة، قسم  مقدمة نظرٌة لمقاربة تارٌخ

 .1449 – 22 – 24اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة(، 
  1440 – 22 – 04نظرٌة النص، محاضرة بالجامعة األمرٌكٌة بلبنان . 
   ً1440 – 22 – 41ن الجامعة األمرٌكٌة بلبنا -التراث والحداثة، محاضرة بنادي التراث العرب، 

 اتحاد الكتاب اللبنانٌٌن. 1440 – 22 – 09سبل التواصل الثقافً العربً، 
  العناصر الجمالٌة الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران

 .1443 – 21 – 03)السانٌة(، 
  ،)21 – 41إشكالٌة ترجمة المصطلح النقدي، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة – 

1443. 
  ،العوائق اإلبستٌمولوجٌة للقراءات السٌاقٌة، ملتقى حول غٌاب النقد فً الساحة األدبٌة الجزائرٌة

 .1444 – 23 – 00جمعٌة رضا حوحو، بشار، 
 ثً، ملتقى حول "أسئلة الكتابة والقراءة"، نادي إقبال األدبً، جامعة القراءة السٌمٌائٌة للشعر الحدا

 .1444 – 23 – 42تلمسان، 
  ،)11 – 13التحلٌل السٌمٌائً للصورة، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة – 

1444. 
    ،المغرب لسانٌات النص، ملتقى حول النص بٌن الوصف والتفسٌر، كلٌة اآلداب، جامعة فاس

 .1440 – 23 – 10األقصى، 
  ،1440 – 23 – 00أزمة الحداثة، نادي إقبال األدبً، جامعة تلمسان. 
  ،)1440 – 22 – 10النص والتحلٌل النفسً،  قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة. 
  ،المغرب لسانٌات النص، ملتقى حول النص بٌن الوصف والتفسٌر، كلٌة اآلداب، جامعة فاس

 .1440 – 23 – 10األقصى، 
  ،1440 – 20 – 13السٌمٌائٌات واللسانٌات، قسم علم االجتماع، جامعة وهران . 
  معالم النقد فً القرن العشرٌن، محاضرة لطلبة النقد واألدب المسرحً، القسم العالً للفنون

 .1440 – 11 – 26الدرامٌة، دمشق، سورٌة، 
  ،)10 – 21نظرٌة القراءة لدى رٌفاتٌر، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة – 

1440. 
  ،)10 – 29مدخل إلى الحقول السٌمٌائٌة، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة – 

1440. 
  ،)1499 – 23 – 12إشكالٌة القراءة، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة. 
  ،)1499 – 23 – 10إشكالٌة الكتابة، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامعة وهران )السانٌة. 
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 مقاالث صحفيت

أٌقونة الكرسً من المقدس إلى الدنٌوي، المسار نشرة إعالمٌة دائرة العالقات العامة واإلعالم،  -1
 .0212نوفمبر  12، 004جامعة السلطان قابوس، دائرة اإلعالم،ع. 

 .0212األمثال الُعمانٌة، جرٌدة الوطن الُعمانٌة،  -0
 .0213أزمة العلوم اإلنسانٌة، جرٌدة المسار، جامعة السلطان قابوس، دائرة اإلعالم، نوفمبر  -4

 

 
 املؤلفاث

ة  -1  ٌ م(، جامعة الملك سعود بالمملكة العرب ٌ ة من العالمة إلى الخطاب )كتاب محك  النظرٌة السٌمٌائ
ٌ ة، فصل  .0219 السعود

عالمات فارقة فً الفلسفة واللغة واألدب، لبنان، الجزائر، المغرب، دور ضفاف ومنشورات  -0
 .0214االختالف ودار األمان، 

السٌمٌائٌات الواصفة، المنطق السٌمٌائً وجبر العالمات، المركز الثقافً العربً، بٌروت والدار  -4
 .0222البٌضاء، بالتعاون مع الدار العربٌة للعلوم، 

الدالالت المفتوحة، مقاربة سٌمٌائٌة فً فلسفة العالمة، المركز الثقافً العربً، بٌروت والدار   -3
 .0222البٌضاء، بالتعاون مع الدار العربٌة للعلوم، 

سٌمٌائٌات التواصل وفعالٌة الحوار، المفاهٌم واآللٌات، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر   -2
 .0223والتوزٌع، س. بلعباس، الجزائر، 

الساللة الشعرٌة فً الجزائر، عالمات الخفوت وسٌمٌاء الٌتم،  مكتبة الرشاد للطباعة والنشر  -0
 .0223والتوزٌع، س. بلعباس، الجزائر، 

"القراءة النسقٌة، سلطة البنٌة ووهم المحاٌثة"، جزءان، منشورات رابطة االختالف، الجزائر،  -6
0224. 

 .0220ابطة االختالف، الجزائر، الضائعة، منشورات ر اٌتم النص والجٌنٌالوجٌ -9

 .0222"القراءة النسقٌة ومقوالتها النقدٌة"، دار الغرب، وهران، الجزائر،  -4

 
 مؤلفاث باالشتراك:

 
ً  ورهاناته -1 ما وراء الشرفة أوراق تستشرف مستقبل العلوم والمعارف ، كتاب مستقبل النقد األدب

ٌ ة، سلطنة عمان، بٌت الزبٌر، ، تحرٌر سلٌمان المعمري  وأسماء اإلنسانٌة ، ص ص 0214القطٌب
109-130. 

، كتاب  عاشق الضاد: قراءات فً كتابات العالمة  -0 ٌ ات فً منجز عبد الملك مرتاض النقدي  السٌمٌائ
عبد الملك مرتاض"، إعداد وتنسٌق: ٌوسف وغلٌسً، الجزائر/قسنطٌنة، دار جسور للنشر 

 [401-034، ]0219والتوزٌع، 
و ذلك الفٌلسوف األرٌب، كتاب "أمبرتو إٌكو: أنا فٌلسوف أكتب الرواٌات": مقاربات فً أمبرتو إٌك -4

، 0210فلسفته وسٌمٌائٌاته، كتاب نزوى، مؤسسة ُعمان للصحافة والنشر واإلعالن، جوٌلٌة 
[06-90   .] 
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انً: ا -3 ٌ ة: قراءة فً قصٌدة "غرناطة" لنزار قبانً، كتاب "نزار قب  لشعر الشعر والرهانات السرد
ة للتربٌة والثقافة والعلوم، وهٌئة البحرٌن للثقافة واآلثار، بمناسٌة الٌوم   ٌ المختلف"، المنظمة العرب

ة، المنامة، البحرٌن،   ٌ  [.040-141، ]0210مارس  01العربً للشعر، الدورة الثان
ة السلطان مهارات اللغة العربٌة )القراءة والكتابة( ]محكم[، قسم اللغة العربٌة وآدابها، جامع -2

 .0213قابوس، سلطنة ُعمان، 
بنٌة الخطاب السردي فً همس الجسور: مقاربة سٌمٌائٌة، ندوة عالم علً المعمري السردي،  -0

تنظٌم قسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة السلطان قابوس باالشتراك مع النادي الثقافً، مسقط، 
 .0213 سلطنة ُعمان،

]محكم[، قسم اللغة العربٌة وآدابها، كلٌة الدراسات اإلسالمٌة  مذكرة األدب العربً المعاصر )شعر( -6
 .0210-0211والعربٌة، دبً، اإلمارت العربٌة المتحدة، 

التلفظ وإنتاج المعنى: مقاربة فً سٌمٌائٌات الخطاب، ندوة دولٌة حول قضاٌا المنهج فً الدراسات   -9
لجامعة الملك آل سعود، المملكة العربٌة  ، قسم العربٌة]محكم[ اللغوٌة واألدبٌة: النظرٌة والتطبٌق

 .11/24/0212إلى  26/24السعودٌة، من 
إسهامات عادل فاخوري اللسانٌة والسٌمٌائٌة، ندوة إسهام الكتاب اللبنانً فً الدرس اللغوي  -4

، 0212أفرٌل  12-13 لبنان، العربً، وزارة الثقافة اللبنانٌة والدار العربٌة للعلوم ناشرون،
 ة عالمٌة للكتاب.بٌروت عاصم

خطاب الدٌن والسٌاسة: قراءة سٌمٌائٌة فً أنساقهما الرمزٌة، ندوة دولٌة، قسم الفلسفة بالرباط  -12
 . 0229أكتوبر  02و 03باالشتراك مع مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، المغرب، أٌام 

األدبً تضاٌف السرد واإلٌدٌولوجٌا: تأمالت سٌمٌائٌة فً كتاب األمٌر لواسٌنً، ندوة ) -11
واألٌدٌولوجً فً رواٌة التسعٌنٌات(، قسم اآلداب واللغات، المركز الجامعً بسعٌدة، الجزائر، 

 .0229أفرٌل  12/10
اللغة وأدب المنفى، ضمن ندوة األدب والمنفى، مهرجان الدوحة الثقافً، المجلس الوطنً للثقافة   -10

 [.193-100، ]06/4/0226-02والفنون والتراث، 
المعٌارٌة والنسقٌة، مشروع قاعدة االصطالح العربً المولد، )مؤلف جماعً( المصطلح بٌن  -14

السوٌسً، الرباط، ٌناٌر  -منشورات قسم الدراسات واألبحاث للتعرٌب، جامعة محمد الخامس
0220. 

 14و 10سلطة اللغة ومركزٌة الخطاب األحادي ضمن أعمال الندوة حول فكر هشام شرابً أٌام  -13
بـ: النقد الحضاري بٌن االختالف والحداثة لدى هشام شرابً. منشورات الموسومة  0220ماي 

 [.06– 31، صص. ]0223، 1مخبر الفلسفة وتارٌخها، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، ط. 
 .0221، إربد، األردن، ]محكم[ لغة الحٌاة، منشورات جامعة الٌرموك -12
، منشورات "ة العربٌة بٌن اللغات العالمٌةمكان" ، كتاباللسانٌات العامة وواقع اللغة العربٌة -10

 . 0221المجلس األعلى للغة العربٌة، الجزائر، 
 

 
 البحوث املمولت في جامعت وهسان

 جامعة  –كلٌة اآلداب  -بقسم اللغة العربٌة وآدابها  –مشروع "التحلٌل السٌمٌائً للخطاب الشعري" رئٌس

 .1494/1440وهران  –السانٌة 

 1444 وهران –جامعة السانٌة  –بقسم اللغة العربٌة وآدابها  "إلى نظرٌة القراءة"مدخل مشروع  رئٌس- 

1440. 

  "ًوهران –جامعة السانٌة  –بقسم اللغة العربٌة وآدابها  -رئٌس مشروع "إشكال المعنى فً النقد الحداث . 

 " 0222-0220 وهران –جامعة السانٌة  –بقسم اللغة العربٌة وآدابها  -" الحجاج فً الشعررئٌس مشروع. 

 
 إلاشساف على السسائل الجامعيت:
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 بحثا 12بحوث التخرج: 

 أطروحة ماجستٌر 04رسائل الماجستٌر: 
 أطروحة دكتوراه 10رسائل الدكتوراه: 

  44عدد الرسائل التً نوقشت فً الماجستٌر: 

ت  جحكيم عشساث السسائل الجامعي 

 
 النشاطاث العلميت والبيداغوجيت

 .0226العدد الخاص بالسٌمٌائٌات بمجلة عالم الفكر الكوٌتٌة المشرف على 
 .1444و  1440التكوٌن فً الدكتوراه فً طلبة الدراسات العربٌة واإلسالمٌة بجامعة استراسبورغ ما بٌن 

 –كلٌة اآلداب  -بقسم اللغة العربٌة وآدابها  –أستاذ باحث فً مشروع "التحلٌل السٌمٌائً للخطاب الشعري"
 .1494/1440وهران  –السانٌة جامعة 

جامعة السانٌة  –بقسم اللغة العربٌة وآدابها  –أستاذ باحث فً مشروع "مدخل إلى نظرٌة القراءة" )سابقا( 
 وهران –

 وهران. –جامعة السانٌة  –بقسم اللغة العربٌة وآدابها  -رئٌس مشروع "إشكال المعنى فً النقد الحداثً" 
بقسم اللغة العربٌة  -جستٌر فً مجال "السٌمٌائٌات وتحلٌل الخطاب األدبً" رئٌس مشروع تكوٌن طلبة الما

 وهران. –جامعة السانٌة  –وآدابها 
 جامعة سٌدي بلعباس. –أستاذ باحث فً مختبر النقد األدبً والدراسات اللسانٌة 

 وآدابها بجامعة وهران.بقسم اللغة العربٌة  0229رئٌس اللجنة العلمٌة لندوة "السٌمٌائٌات والبالغة" أٌام ، 
بقسم اللغة العربٌة  0229ماي 11رئٌس اللجنة العلمٌة لندوة "خطاب حول السٌمٌائٌات والبالغة"، األحد 

 وآدابها بجامعة وهران.
 0223جوان  1ماي و 41رئٌس اللجنة العلمٌة لٌومٌن دراسٌٌن حول "السٌمٌائٌات: آفاقها وتحوالتها"،

 بجامعة وهران. بقسم اللغة العربٌة وآدابها
بقسم اللغة العربٌة  0220أفرٌل  06، 00رئٌس اللجنة العلمٌة لندوة "السٌمٌائٌات وتحلٌل النصوص" أٌام 

 وآدابها بجامعة وهران.
بقسم اللغة العربٌة  0223دٌسمبر 14،10رئٌس اللجنة العلمٌة لندوة "اللسانٌات وتحلٌل النصوص" أٌام 

 وآدابها بجامعة وهران.
مارس  10، 11، 12جنة العلمٌة لندوة "المسار اإلبداعً والنقدي لدى عبد الملك مرتاض" أٌام رئٌس الل
 بقسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة وهران. 0221

بقسم  0222ماي  9،4، 6عضو فً اللجنة العلمٌة لملتقى "الخطاب الروائً العربً وتحدٌات العصر" أٌام 
 الجزائر. –غواط اللغة العربٌة وآدابها بجامعة األ

 بتلمسان. 0221عضو فً اللجنة العلمٌة لملتقى "سٌمٌائٌة أشكال التعبٌر الشعبً فً الجزائر، أكتوبر
 ببشار. 0221عضو فً اللجنة العلمٌة لملتقى "السردٌات" فً أكتوبر 
 ، جامعة وهران، الجزائر.0212 -0220مدٌر مختبر )مركز( السٌمٌائٌات وتحلٌل الخطاب، من 

قسم اللغة العربٌة و  -عضو فً وحدة بحث "المقاربات السٌمٌائٌة و تحلٌل الخطاب الشعري" ) سابقا(  –
 جامعة وهران  –آدابها 

 جامعة وهران  –قسم اللغة العربٌة و آدابها  -عضو فً وحدة بحث "نظرٌة القراءة" ) سابقا(  - 
 جامعة وهران        –قسم اللغة العربٌة و آدابها  -نائب رئٌس تحرٌر مجلة الموسم  -
 عضو فً جمعٌات ثقافٌة عدٌدة –
 حاصل على شهادات شرفٌة عدٌدة –

 
 عضويت في املجالث

 .، الجزائر0212 -0220من  ، جامعة وهران، الجزائر،رئٌس تحرٌر مجلة "سٌمٌائٌات" -
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 السلطان قابوس، سلطنة ُعمان. مجلة كلٌة اآلداب، جامعة -
ٌ ات، جامعة الجزائر  -  .0مجلة اللسان
ٌ ة، جامعة تٌارات/الجزائر. - ٌ ة واألثر  مجلة العبر للدراسات التارٌخ
 .0جامعة الجزائر مجلة ألف،  -
 مجلة بحوث سٌمٌائٌة، جامعة أبً بكر بلقاٌد/تلمسان، الجزائر. -
  .لبنان –عضو فً هٌئة تحرٌر مجلة كتابات معاصرة  -
 مجلة الصورة واالتصال، جامعة وهران )الجزائر( -
ٌ ة، جامعة الشلف، الجزائر.  -  عضو فً مجلة اللغة الوظٌف
 الجزائر. ،جامعة وهرانعضو فً هٌئة تحرٌر مجلة تجلٌات الحداثة،  -

 ، الجزائر.مجلة دراسات إنسانٌة واجتماعٌة بجامعة وهران -
 مجلة جمالٌات، جامعة مستغانم، الجزائر. -
 مجلة أبحاث، مختبر اللسانٌات وتحلٌل الخطاب، جامعة وهران، الجزائر.  -
ٌ ة، جامعة الشلف، الجزائر. -  مجلة اللغة الوظٌف
ة(. -  ٌ ة بمالٌزٌا، )إلكترون  ٌ  مجلة الدراسات األدبٌة، الجامعة اإلسالمٌة العالم
 مجلة أطراس، جامعة سعٌدة بالجزائر. -

 
 والدورٌات والمؤتمراتتحكٌم البحوث فً المؤلفات والمجالت 

 

 :ذحىٍُ تحىز فً ِدالخ دوٌٍح

 اٌررلٍاخ:ذحىٍُ تحىز فً 

 خهىٌح:ذحىٍُ تحىز فً ِدالخ 

  ح:ذحىٍُ فً ٌداْ خىائس عاٌٍّ  

 ذحىٍُ فً ٌداْ تىٍٍح اَداب واٌعٍىَ االخرّاعٍح:

 :ِحٍٍحذحىٍُ فً ٌداْ خىائس 

 خهىٌحذحىٍُ تحىز فً ٍِرمٍاخ 

 :دوٌٍح وِراخعرها ذحىٍُ ورة

 :حرٌر اٌرمٍٕ  ااٌرم

 
 خدمت املجتمع

 المحاضرات:
ة وإنتاج المعرفة، مكتبة الدار العامة، صاللة، سلطنة ُعمان،  - ٌّ  . 32/23/3127اللغة العرب

 .29/23/3127جمعٌة الكتاب واألدباء الُعمانٌة، اإلثنٌن رواٌة سندرٌالت مسقط: قراءة نقدٌة،  -

، جمعٌة الكتاب واألدباء الُعمانٌة، معرض مسقط الدولً الثقافً” نون“مقهى  ،األدب والمجتمع -
 .3913/3127( للكتاب، اإلثنٌن 32)

اللغة العربٌة والبحث العلمً، بمناسبة الٌوم العالمً للغة العربٌة، جماعة اللسان العربً، كلٌة   -
 .32/23/3125اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، 

واألٌدٌولوجٌا، حلقة دراسٌة، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، ربٌع  العالمة -
3125. 

سمٌائٌات العالم الطبٌعً فً بسالة الغرقى لمبارك العامري، قسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب والعلوم  -
 .24/6/3125االجتماعٌة بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع النادي الثقافً، 

الفلسفة واألدب، محاضرة بمناسبة الٌوم العالمً للفلسفة، شبكة المصنعة الثقافٌة، مسقط، سلطنة  -
 .3124ُعمان، 

 .8/6/3123االستغراب من وجهة غربٌة، جمعٌة ُعمان الثقافٌة، سلطنة ُعمان،  -
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لوم حلقة دراسٌة بعنوان "السٌمٌائٌات بٌن العلم والفلسفة" حلقة دراسٌة، كلٌة اآلداب والع -
 .3122االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، خرٌف

 .7/7/3125الشعر والثورة الجزائرٌة، محاضرة بتنظٌم اللجنة الشبابٌة بنخل، سلطنة ُعمان،  -

 .3125التناص فً النقد األدبً، جماعة الخلٌل )الشعر الفصٌح(، ربٌع  -

عربٌة، تنظٌم مجموعة اللسان الحجاج والتواصل والذكاء، محاضرة بمناسبة الٌوم العالمً للغة ال -
  .28/23/3124العربً، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، األربعاء 

 .38/23/3124والفلسفة، بمناسبة الٌوم العالمً للفلسفة، شبكة المصنعة الثقافٌة، السبت  األدب -

 ندوات:ال
، فً إطار تكرٌمها - ًّ ًّ للكتاب  قراءة فً منجز بشرى خلفان القصص ٌّات المعرض الدول فً فعال

 .3129مارس  2بمسقط، الجمعة 

ٌّة، سلطنة عمان،  -  .36/17/3128شعراء الٌتم فً الجزائر، جمعٌة الكتاب واألدباء العمان

ا، قسم علوم اللسان، بجامعة الجزائر - ًٌّ ماي  8بوزرٌعة، السبت  3أمبرتو إٌكو فٌلسوًفا وسٌمٌائ
3127. 

ًّ للدكتورة فاطمة ندوة الفٌلسوف والسٌ - ٌّة والصالون األدب مٌائً أمبرتو إٌكو، شبكة المصنعة الثقاف
، الجمعة  ًّ  .3127أبرٌل  39العلٌان

ة، المعرض الدولً  - ٌّ  بقاعة ابن درٌد. 37/3/3127للكتاب بمسقط،  32ندوة السٌمٌائٌات األصول

 .33/3/3127ندوة "المشهد الروائً فً ُعمان: المنجز وأفق التجدٌد، مجلة نزوى،  -

جموعة فً مالنص الموازي المشاركة فً ندوة "سٌمٌائٌة النص الثقافً فً ُعمان" بمداخلة  -
، تنظٌم مقاربة فً سٌمٌائٌات العتبات النصٌة: المغلغل القصصٌة والمسرحٌة لعبد هللا الطائً

ولً للكتاب الجمعٌة الُعمانٌة للكتاب واألدباء بفندق جولدن تولٌب بالسٌب على هامش المعرض الد
 .3124 مارس 14بمسقط، األحد 

إلقاء محاضرة بسفارة الجزائر بسلطنة ُعمان بمناسبة ٌوم العلم بعنوان فلسفة عبد الحمٌد بن  -
 .27/15/3124بادٌس اإلصالحٌة، األربعاء 

إلقاء محاضرة عامة لطلبة الجامعة اإلسالمٌة المالٌزٌة بعنوان: "التحلٌل الحجاجً لخطبة الوداع،  -
 .3124ماٌو  31اإلثنٌن الموافق  ٌوم

المشاركة فً البرنامج األكادٌمً الثانً للمعلمٌن ذوي الخبرة بوزارة التربٌة والتعلٌم من  -
 .بجامعة السلطان قابوس 41/2/3124إلى  29/2/3124

-22:41المحددات النظرٌة لتعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها، الجلسة الثالثة  حولورقة تقدٌم  -
-27أٌام  اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها، ، الملتقى األول لتدرٌس29/23/23 23:51

بمدرسة السلطان بإشراف وزارة التربٌة والتعلٌم، المدٌرٌة العامة للمدارس  29/23/3123
 .الخاصة، دائرة اإلشراف والتقوٌم

 .3123، تحلٌل نص سوق القرٌة للبٌاتً، ندوة المدارس الخاصة بكلٌة مزون، سلطنة ُعمان -
 

 تنظٌم ندوات:

ٌّات،  - بقسم اللغة العربٌة بجامعة السلطان قابوس منزلة السارد فً رواٌات الكاتبات العمان
35/15/3128. 

بقسم اللغة العربٌة بجامعة السلطان قابوس الرواٌة والسٌرة الذاتٌة: جدل التخٌٌلً والمرجعً،  -
17/23/3127. 

بقسم اللغة العربٌة بجامعة السلطان قابوس ندوة "الواحد المتعدد فً أدب سماء عٌسّى،  -
37/23/3126 

 31/16/3125بقسم اللغة العربٌة بجامعة السلطان قابوس ندوة محمد العرٌمً،  -

ندوة حول رواٌة "سٌدات القمر" لجوخة الحارثً بقسم اللغة العربٌة بجامعة السلطان قابوس  -
31/16/3123 

 
 

 34/2/3124 – 29األسبوع األول  -
-  

 الشعبة - المحاضرة - التوقٌت - التارٌخ -

السبت  -
29/2/24 

- 8:41 – 
21:26 

 ب - النص والقراءة -

 ب - أنماط النص - – 8:41 - 31/2/24األحد  -
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21:26 

اإلثنٌن  -
32/2/24 

- 8:41 – 
21:26 

 ب - أشكال الخطاب -

الثالثاء  -
33/2/24 

- 21:56 – 
24:41 

 أ - النص والقراءة -

األربعاء  -
34/2/24 

- 21:56 – 
24:41 

 أ - الخطابأنماط النص وأشكال  -

الخمٌس  -
35/2/24 

- 21:56 – 
24:41 

 أ - الخطاب الحجاجً -

-  
 41/2/3124-37األسبوع الثانً  -
-  

 الشعبة - المحاضرة - التوقٌت - التارٌخ -

تحلٌل نص  - 21:26 – 8:41 - 37/2/24األحد  -
 حجاجً

 أ -

- 21:56 – 
24:41 

تحلٌل نص  -
 حجاجً

 ب -

 أ - تحلٌل نص سردي - 21:26 – 8:41 - 38/2/24اإلثنٌن  -

- 21:56 – 
24:41 

 ب - تحلٌل نص سردي -

 أ - تحلٌل نص شعري - 21:26 – 8:41 - 39/2/24الثالثاء  -

- 21:56 – 
24:41 

 ب - تحلٌل نص شعري -

األربعاء  -
41/2/24 

خالصات  - 21:26 – 8:41 -
 واستنتاجات

 أ -

- 21:56 – 
24:41 

خالصات  -
 واستنتاجات

 ب -

 

 ذٕظٍُ ورشاخ:
 16/0/0210منهجٌة البحث لفائدة ذوي االحتٌاجات الخاصة،  -
ة لطلبة الدكتوراه، ربٌع  سلسلة -  ٌ  0212ندوات فً النظرٌة السٌمٌائ

 :اٌرذرٌثٍح اٌرً شارود فٍها اٌىرشاخ

 .2/3/0210ورشة االعتماد األكادٌمً، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس،   -

نظام المحتوى  عن طرٌق "وغرف المحادثة والمنتدٌات بناء المقرر "إضافة المصادر، ورشة عمل -
 .0212، ربٌع 22/10/2015، "اإللكترونً "المودل

 0212ورشة مهارات استخدام قواعد البٌانات وكشافات االستشهاد، جامعة السلطان قابوس، ربٌع  -
 .0213ورشة جوجل دراٌف التعاونٌة للتعلم والتعلٌم والبحث ربٌع  -
 .0213ورشة تصمٌم العروض التفاعلٌة مع برنامج برٌزي ربٌع  -
 .0213التعلٌمٌة باستخدام برنامج بور بونت ربٌع  ورشة ب تصمٌم العروض -
 .0213ورشة األمن المعلوماتً ربٌع  -
 .0213ورشة عمل "المنجد األكادٌمً" ربٌع  -
 )ثالث حصص(. 4/3/0213بتارٌخ الخمٌس  spss 19ورشة استخدام برنامج  -
 . 0214 ورشة برزنتٌشن خرٌف -
: تهدف هذه الورشة إلى التعرٌف بالخصائص السٌكومترٌة  "البحثٌةالصدق والثبات لألدوات  -

 5/12/2013لألدوات البحثٌة. د. محمود إبراهٌم. 
من أهداف هذه الورشة التعرٌف بأهم التحدٌثات والمزاٌا الجدٌدة المتوفرة فى نظام : االنتقال للموودل الجدٌد -

 .12/4/0214األربعاء ، المستخدم ًصدار الحالارنة مع اإلالموودل بإصداره الجدٌد بالمق
تتناول الورشة بشكل أساسً التطبٌق العملً لكٌفٌة الحصول على الصور : الصور التعلٌمٌة -

التعلٌمٌة المناسبة من االنترنت أو باستخدام الكامٌرا مع أساسٌات تعدٌل واستخدام الصور فً 
المجال. مع مناقشة أفكار وطرق  العروض والملفات التعلٌمٌة، أو مشاركتها مع اآلخرٌن فً نفس

 .11/4/0214الخمٌس ، وفوائد استخدام الصور فً العروض التعلٌمٌة
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من خالل هذه الورشة ٌمكن استكشاف نظام الموودل والتعرف الى اهم : والموودل تجربة المتعلم فً -
بأسالٌب التواصل خصائصه وإمكاناته فى التعلٌم وكٌف ٌمكن التعلم من خالله. كذلك سٌتم التعرٌف 

 .10/4/0214اإلثنٌن ، والشكل العام للمقررات وتصمٌمها فى نظام الموودل
فى تصمٌم من خالل هذه الورشة ٌمكن للمدرس القٌام بدوره : (1تصمٌم مقرر فً الموودل )  -

ء الثالثا، ٌمٌة المختلفةعداداته إلدارة تعلم الطالب وإضافة المصادر التعلإمقرره اإللكترونى وضبط 
16/4/0214. 

ضافة المزٌد من المصادر إالل هذه الورشة سٌتم التدرب على من خ: (0تصمٌم مقرر فً الموودل ) -
األربعاء ، مقرر اإللكترونً فً نظام الموودلالتعلٌمٌة واألنشطة التفاعلٌة وأدوات التواصل الى ال

19/4/0214. 
بأهم التحدٌثات والمزاٌا الجدٌدة  هذه الورشة سوف ٌتم التعرٌف ًف: االنتقال للموودل الجدٌد -

الخمٌس ، المستخدم ًصدار الحالبإصداره الجدٌد بالمقارنة مع اإل المتوفرة فى نظام الموودل
14/4/0214. 

 

 اٌٍماءاخ اإلراعٍح واٌرٍفسٌىٍٔح:
، 12/24/0219لقاء تلفزٌونً حول الفلسفة ورسالتها فً العصر الحدٌث، أذٌع ٌوم اإلثنٌن  -

 حصة "من ُعمان". التاسعة مساء،
، الساعة الثامنة مساء، 04/20/0219لقاء حول قصٌدة النثر، المشهد الثقافً، أذٌع ٌوم الخمٌس  -

 إذاعة سلطنة ُعمان.
ة الفلسفة ورسالتها فً العصر الحدٌثلقاء حول ندوة  -  ٌ ، التً نظمتها كلٌة اآلداب والعلوم أهم

ة   ٌ  04تلفزٌون سلطنة ُعمان، مساء األربعاء  من هنا عمان، ،بجامعة السلطان قابوساالجتماع
 .0216نوفمبر 

األدب والتارٌخ، حوار إذاعً فً حصة "ظالل الذاكرة"، إعداد ٌونس النعمانً، إخراج منى  -
ٌ ة بسلطنة ُعمان،   .2/3/0210المسلمٌة، اإلذاعة الوطن

اب بسلطنة إذاعة الشب ،إعداد ناٌلة البلوشً تً فً حصة حدٌث الروح،لقاء إذاعً حول تجرب -
 .، )ساعتان(0212ربٌع ُعمان، 

 .0212 رمضان، حول ذكرٌاتً مع رمضان مداخلة إذاعٌة  -
 .0212، ربٌع حول لقاء مع الروائٌة جوخة الحارثً مداخلة إذاعٌة -
 .0213لقاء تلفزٌونً بسلطنة ُعمان حول الثقافة الشعبٌة، ربٌع  -
 .0213المعمري، ربٌع لقاء إذاعً حول تجربة مبارك العامري، سلٌمان  -
المشاركة فً برنامج "كتاب أعجبنً" اإلذاعً الذي ٌعده وٌقدمه سلٌمان المعمري وقد أذٌع بتارٌخ   -

03/20/0214. 
 .00/22/0210حوار إذاعً مع سلٌمان المعمري حول النقد األدبً وقراءة "سٌدات القمر"   -

 
 

ة:  ٌ ة بالمؤتمرات العلمٌة الدول  ٌ  عضو فً اللجان العلم
الوظيفيت بجامعت  بر نظريت اللغتتمخ ،الذولي الثاني ىملتقال معاصرة،التطبيقي تراثا و األدبي  النقذ 

 .4411مارس  14/14يومي : ،، الجزائرحسيبت بن بوعلي، الشلف

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/doc/fll2015.pdf 
 


