العيرة الزاجيت اإلاىحضة

الاظم :الحىاط مععىدي

 -1البياهاث الشخطيت
البرًذ ؤلاليىتروويelhamessaoudi@gmail.com :

التخطظ :لعاهياث عامت
الذسحت العلميت :أظتار
التخطظ الذكيم :جشاهيب ،داللت ،جذاوليت
اللعم :اللغت العشبيت
العىىان :حامعت العلطان كابىط ،وليت آلاداب والعلىم الاحتماعيت ص.ب  .42الشمض البرًذي .123
معلط-الخىع .ظلطىت عمان
 -2الىظائف العابلت
الىظيفت
العىت
ميان العمل
 2004-1992أظتار
حامعت الجضائش
 2012-2004أظتار مشاسن
حامعت العلطان كابىط
 2017-2012أظتار
حامعت الجضائش
مىز  2017/9أظتار
حامعت العلطان كابىط
 -3وظائف أخشي
( :)2002-1999هائب سئيغ حامعت الجضائش للذساظاث العليا والبحث العلمي
( :)2003-1998عػى اإلاجلغ ألاعلى للغت العشبيت (سئاظت الجمهىسيت الجضائشيت)
( :)2011-2007سئيغ كعم اللغت العشبيت (حامعت العلطان كابىط)
( :)2015-2012معؤول ميذان اللغت العشبيت (حامعت الجضائش)2
( :)2017-2012معؤول "مذسظت الذهتىساه "جحليل الخطاب وعلىم اللعان" على معتىي ظت حامعاث
حضائشيت)
( :)2017-2015سئيغ اإلاجلغ العلمي ليليت اللغت العشبيت واللغاث الششكيت (حامعت الجضائش)2
 -4التعليم والذسحاث العلميت
 1-3اإلاؤهالث العلميت
اإلاؤهل العلمي
العىت
اإلاؤظعت
بيالىسيىط في اللغت العشبيت وآدابها
1982
حامعت الجضائش
دبلىم الذساظاث اإلاعملت (ماحعتير)
1983
حامعت العىسبىن باسيغ 5
في اللعاهياث العامت
دهتىساه في اللعاهياث العامت
1991
حامعت العىسبىن باسيغ 5
اإلاعتىي
 2-3اإلالشساث التذسيعيت
بيالىسيىط
متطلب اللغت العشبيت ،مهاساث اللغت
العشبيت ،اإلاعجم واإلاططلح ،لعاهياث
الىظ،
ماحعتير
مذاسط لعاهيت ،كػاًا في اللعاهياث
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اإلاعاضشة ،مىاهج البحث في اللغت وألادب
 -5البحث العلمي
 1-4الاهتماماث البحثيت
اللعاهياث العامت والعشبيت
اللغت العشبيت في التعليم
جحليل الخطاب (اللشآن والشعش)
الترحمت (اإلاؤلفاث اللعاهيت وجشحماث اللشآن)
 2-4ألاوساق العلميت
" -1ألاضىليىن واإلاتيلمىن والفالظفت في أعمال عبذ الشحمً الحاج ضالح")2017( .
" -2جذسيغ اللغت العشبيت والىاكع اللغىي الجضائشي" ()2018
" -3اإلاططلح في الشظائل الجامعيت .ملاسبت مىهجيت" ()2019
" -4اإلاططلح الترحمي واإلاططلح اللعاوي ،جذاخل أم جيامل؟" ()2019
" -5دوس الحجاج في بىاء اإلاىاطً" ()2019
 " -6اإلاططلح اللعاوي وفىض ى التعذد .ميشىساث اإلاىظمت العشبيت للترحمت همىرحا" ()2019
 3-4اإلاؤجمشاث العلميت
 -1ملتلى وطني حىل" :اللعاهياث العشبيت الحذًثت" ،حامعت الجضائش ،2وليت اللغت العشبيت واللغاث
الششكيت( .الجضائش في  20و.)2017/11/21
ّ
 . -2اإلالتلى اإلاغاسبي ّ
ّ
اإلاغاسبيت –الىاكع والاظتششاف) ،جلمعان –
ألاول (اللغت العشبيت في اإلاذسظت
الجضائش في  09-08ماي .2018
 -3اإلالتلى الىطني في "علم اإلاططلح واللغاث اإلاتخططت" .حامعت الجضائش ،2كعم علىم اللعان
(الجضائش في  13و.)2019/1/14
ً -4ىم دساس ي حىل" :هلل اإلاططلح العشبي إلى اللغت العشبيت :آلياث وغعه وإشيالياث جشحمته".
مشهض البحث العلمي والتلني لتطىيش اللغت العشبيت .الجضائش في .2019/1/20
 -5ملتلى دولي حىل :الحجاج واإلاجتمع :مً أحل حىاس بىاء وخطاب بال عىف ،حامعت العىسبىن
أبىظبي في .2019/2/13 12
 -6اإلاؤجمش العلمي الشابع للعم اللغت العشبيت وآدابها (اإلاططلح في العشبيت :اللػاًا وآلافاق)،
حامعت العلطان كابىط في 2019/3/13-11
 4-4الاششاف على الشظائل الجامعيت (أحذث خمغ سظائل فلط)
 -1ظيف البادي( .ماحعتير)( .هاكش في )2019/1/3
 -2محعً الغشيبي(.دهتىساه)
 -3حمال علي الحشاص ي (دهتىساه)
 -4هادًت اللميي (ماحعتير)
-5خذمت اإلاجتمع
 2-5عػىيت اللجان (أهم خمغ لجان)
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عػى اإلاجلغ العلمي إلاشهض البحث العلمي والتلني للغت العشبيت -الجضائش (مىز )2008
ميعم لجىت الذساظاث العليا – كعم اللغت العشبيت ،وليت آلاداب ،حامعت العلطان
كابىط)2018-2017(.
عػى لجىت البحث العلمي –.كعم اللغت العشبيت ،وليت آلاداب ،حامعت العلطان
كابىط)2018-2017(.
ّ
ّ
ّ
ّ
عػى اللجىت العلميت للملتلى اإلاغاسبي ألاول " :واكع اللعاهياث وجطىس الذساظاث اللغىيت في
البلذان العشبيت– جلمعان (الجضائش) بتاسيخ 09-08:ماي .2018
عػى الهيئت الاظتشاسيت للملتلى الذولي ألاول" :ضىاعت اإلاثال في التعليم اإلابرمج" .باإلاذسظت
العليا لألظاجزة ببىصسيعت -الجضائش 16 ،و 17أهتىبش .2018
ملشس لجىت جحذًذ التخططاث والذسحاث  -كعم اللغت العشبيت ،وليت آلاداب ،حامعت
العلطان كابىط)2018-2017(.
عػى هيئت التحشيش في مجلت "اللعاهياث" مشهض البحث العلمي والتلني للغت العشبيت مىز
.2018/2
عػى هيئت التحشيش في مجلت -Alifالجضائش (مىز )2016
عػى هيئت التحشيش في مجلت "أهتروبىلىحيا ألادًان" (حامعت وهشان -الجضائش)

 -10عػى هيئت التحشيش في مجلت اإلاجلت الجضائشيت للعلىم ؤلاحتماعيت وؤلاوعاهيت (حامعت الجضائش.)3
 -11ملشس لجىت إعادة الىظش في خطت اللعم ()2018-2017
 -12سئيغ اللجىت العلميت لليىم الذساس ي" :جحليل الخطاب ؤلاعالمي الجضائشي في غىء اإلاىاهج
اللعاهيت الحذًثت" .كعم علىم اللعان (حامعت الجضائش )2في 2018/11/28
 -13عػى اللجىت العلميت اإلالتلى الىطني في علم اإلاططلح واللغاث اإلاتخططت 13 ،و2019/1/14
حامعت الجضائش
التحىيم
 -1جحىيم بحىث جشكيت إلى سجبت أظتار حامعت الحعين بً طالل-ألاسدن ()2018/3
 -2جحىيم ملف جشكيت إلى سجبت أظتار مشاسن حامعت صحاس ()2018/2
 -3محىم في مجلت "اللغت وألادب" كعم اللغت العشبيت وآدابها ،حامعت الجضائش.2
 -4محىم مجلت العلىم الاحتماعيت حامعت ظطيف -2الجضائش ()2018/2017
 -5محىم مجلت اللعاهياث  -الجضائش (مىز )2007
 -6محىم مجلت -Alifالجضائش (مىز )2016
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