
 
 
 

1 
 

 

 

:  البيانات الشخصية/1

 BOULERBAH  ATMANI/    ماني        ـرباح عثـبول: االسم واللقب 

 -الجزائر –الجلفة -02/09/1978تاريخ ومكان الميالد
 bouotmani@gmail.com :البريد االلكتروني

 (0213)0776095937:الهاتف الشخصي 
 الجزائر  -األغواط–قسم الّلغة واألدب العربي ،كلية اآلداب والّلغات،جامعة عمار ثليجي : العنوان المهني

 -الجزائر  -األغواط–، الساسي بولفعة B1، N1سكن 200حي : العنوان االجتماعي
 .الجمهورية الجزائرية .03000،األغواط 748ب .ص: للمراسالت 

  :المؤهالت العلمية/2
 .1997،جوان ( األغواط/العقيد محمد شعبانيثانوية ) إسالميةآداب وعلوم ،شعبةبكالوريا شهادة ال-

،جوان (األغواطعمار ثليجي جامعة /الّلغة واألدب العربي معهد )لغة عربية وآدابهاليسانس شهادةال-
2001 .

جامعة /غات ـكلية اآلداب واللّ /الّلغةواألدب العربيم ـقس)أدب شعبي : ،تخّصصتيرــاجسشهادة الم-
. 2006 جانفي،(الجزائر

ة اآلداب ـربي،كليـم الّلغة واألدب العـقس–شعبي أدب –،تخّصــص وراه علومـدكتشهـادة ال-
 .2014مارس،( 2جامعةالجزائر/والّلغات

 3 :(المسار المهني والّتعليمي ) الوظائف والمناصب/
(.2001/2008)األغواطمديرية التربية –أستاذ تعليم ثانوي مرسم  - 

(.2005/2008)أستاذ تعليم ثانوي رئيسي،مديرية التربية باألغواط - 

 (.2007/2008)(-2006/2007:)اذ مؤقت قسم اللغة واألدب العربي،جامعة األغواطـأست-

عمار ثليجي عة ـغات جامـوالل ية اآلدابــربي،كلـبقسم اللغة واألدب الع" أ"و"ب"اعد ـاذ مســأست-
. 2008/2014األغواطب
 .2014 بقسم اللغة واألدب العربي،كليةاآلداب واللغات جامعة األغواط" ب"أستاذ محاضر قسم -

ةـــــــذاتيـــيرة الـــــــان الســـيـب  
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منذ السنة الجامعية  غات جامعة األغواطالعربي،كلية اآلداب واللّ  جنةالعلميةلقسم الّلغةواألدباللّ  عضو-
 .إلى يومنا ىذا 2011/2012

. (2012/2013)الموّسم الجامعي :لألساتذة باألغواط أستاذ مشارك بالمدرسة العليا -
مخبر الّلغة العربية وآدابها ب غوي العربيداولي لتحليل الخخاب في التراث اللّ المنهه التّ  فرقة بحثعضو -

 .2010منذغات ،جامعة األغواط ،كلية اآلداب واللّ 
. معة األغواط،جاLMDميدان الّلغة واألدب العربي –دراسات أدبية –ص مسوؤل التخصّ -
دولية محكمة تصدر دوريًا  مجلة علمية "جيل للدراسات األدبية والفكرية "بير قراءةوتحكيم بمجلة ـخ -

 .-لــبنان  –طرابس  مركز جيل البحث العلميعن 
 .عضـو الّلجنة العـــلمية لمجلة الواحات ،جامعة غرداية  -
تكـوين المعلـمين واألساتذة،ومشـرف على مـذكرات التّـخرج لجامعة التكوين أستاذ مشارك في -

 .إلى يـومنا ىذا (2010/2011)من الموسم الجامعي -فرع األغواط– UFCالمتواصل
:(قبل الدكتوراه:)والمقاالت المنشورات /4 

السنة السادسة عشر  -مجلة الحداثة ،بيروت ـ لبنان-النشأة والتخّور–الشعر الّشعبي في الجزائر  -
 .2009،صيف 122 -121،العدد 

،العدد الخامس،ديسمبر -جامعة األغواط –مجلةالباحث –جماليات اإليقاع في الشعر الجاىلي  -
2010 . 

-جامعة األغواط–الصورة الشعرية وتجلياتهافي شعر أحمد بن الحرمة ،مجلة كلية اآلداب واللغات   -
 .2011،العدد الثامن،جوان 

جامعة -غاتمعاني اإلغتراب عن الوطن في الشعر الّشعبي الجزائري، مجلة كلية اآلداب واللّ من  -
 .2013األغواط ، العدد الحادي عشر ،فيفري

 5 ( :بعد الدكتوراه:)المنشورات والمقاالت/

جامعة زيان عاشور  -راثـمجلة الت –الالتقراءة في الووائف والدّ –عبية الجزائرية ـالحكاية اللّ -
 .2014 سبتمبرعشر ،الخامس الجلفة،العدد 

:الملتقيات والندوات/6  

:الملتقيات الوطنية / أ  
.،منظم ،ومحاضر 2006ديسمبر -األغواط–الملتقى الوطني األول للشعر الّشعبي ،الباصور -  
م،بمداخلة موسومة بـ 2007جويلية 4و3بالجلفة يومي " راىن األدب الجزائري"الملتقى الوطني األول-

 .-قصص جياللي خالص أنموذجاً  –القصيرة الجزائرية مقاربة ابستمولوجية في القصة 

http://jilrc.com/


 
 
 

3 
 

ومواجهة دور العلوم اإلسالمية في ارساءالهوية "فعاليات الملتقى الوطني األول حول تنظيم المشاركة في  -
 .2010ماي 5و4،جامعة األغواط يومي "التحديات المعاصرة 

،كلية اآلداب 2013مارس 12و11يومي " الشعر الّشعبي واقع وآفاق"الملتقى الوطني األول حول -
 .والّلغات ،جامعة باتنة ،مداخلة موسومةبـ جماليات الوصف في القصيدة الّشعبية الجزائرية

:ة الّندوات واأليام الدراسي/ ب  
جانفي 29و28،يومــي"والعالجخيص ــنتائه البكالوريابين الّتل"دراسي األول حول ـال اليوم-

 (.مقّرر ورشة الّلغة العربية وآدابها)،جامعة األغواط،2012
م 2013ديسمبر 4التراث الثقافي بين الكتابة والّشفهيةبالجنوب الجزائري:اليوم الّدراسي الوطني األول-

 ".مخخوطات الشعر الّشعبي بين عناية الباحثين واىمال المالكين"،بجامعةغردايةمداخلةموسومةبـ
الثورة في الشعر الّشعبي "،بمداخلة حول " التراث الّشعبي "المشاركة في اليومين الدرسين حول  -

فة حسن بدار الثقا 2013جوان 04/05ضمن فعاليات ربيع المدية في طبعتو الخامسة يومي "النسوي 
  -والية المدية –الحسني 

 2014ماي 12/13/14األيام الدراسية األولى للشاعر محمد بلخير،مديرية الثقافة لوالية البيض أيام  -
 ."من معاني اإلغتراب والمنفى في شعر محمد بلخير " ،المشاركة بمداخلة عنوانها

:الملتقيات الّدولية  /ج  
الشعر الّشعبي "،بالجزائرالعاصمة ،2009فيفري25و24و24الّشعبي أيامالملتقى العربي الثاني لألدب -

 ".لية ونداءات الحداثة ـوية المحـبين الو
ديسمبر 17و16و15المرجـعية الثقافية والـبعد الفكري "محمد بن أبي شنب "ّدولي ـال الملتقى -

جمع األمثال الّشعبية بن أبي شنب في اجهود "مداخلة موسومةبــ المشاركة ب.،جامعة الجزائر 2009
 . "الثقافة الّشعبيةالمغاربية وأىميتها في التأسيس 

،مداخلة 2009نوفمبر 18إلى16الملتقى الّدولي األول في تلقي الّنص الشعري العربي القديم من-
 .جماليات اإليقاع في الشعر الجاىلي :بعنوان

 بجامعة ورقلة2011فيفري 24و23و22ولي الخامس لتحليل الخخاب ،المنعقد أيام دّ الملتقى ال-
 . طاىر وطارلل الزلزال يةا،مداخة موسومة بـ المكان وأبعاده الرمزية في رو

الملتقى الّدولي الثالث حول حماية المخخوطات وأصول التحقيق عند القدماءالمنعقد يومي  -
الميداني وآلياتو حث ــالب "بجامعة زيان عاشور بالجلفة ،المشاركة بمداخلة عنوانها2014جوان 02و01
".المخخوط الّشعري الّشعبي جيةفي تحقيقــالمنو  
:المطبوعات المنشورة/7  
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 .مثل من منخقة األطلس الصحراوي 1000جمع وتصنيف أكثر من -كلمات باىرةوأمثال سائرة-
  .2008، الجزائر ،صادر عن دار األورسية -كتاب مدرسي –الجليس في الّلغة العربية وآدابها  -
. 2008-صادر عن وزارة الثقافة الجزائرية –دراسات نقدية في األدب الّشعبي -
  -دروس وتخبيقات–الرائد في الّلغة واألدب العربي -
. الوطنية  رائدـوالهالت ــباإلضافة إلى عدة مقاالت منشورة في عدد من المه-
:المطبوعات غير المنشورة/8  
.  مخخوط –وص ومقاربات ـنص–أوراق في الشعر الّشفهي -
 . الجزائري والمغاربي والعربي  فهيوبين يديو بحوث ودراسات مخخوطة في الشعر الّشعبي والتراث اللّ  -

 

 :االهتمامات الثقافية والفكرية /9
 .2008الجهوية منذ ألغواط ا لحصص ثقافيةوأدبية بإذاعة منته ومعدّ  -
.  أمين وطني مكلف بالبحث العلمي والنقد بالجمعية الجزائرية لألدب الّشعبي-
 .لجان الّتحكيم والقراءة في المسابقات الوطنية في الشعر  عضوية-

 .تقديم معالي الوزير األسبق األستاذ األمين بشيشي –شعر -ديوان أجنحة السحاب  -
 . -تحت الخبع–ديوان بقايا المخر الّصيفي -
بمديرية التربية –ريس بالمقاربة بالكفاءات اركة في عملية تأطيراألساتذة والمفتشين في مجال التدّ المل -

 .-باألغواط
 .2010منذ عضو شرفي بمعجم البابخين للشعراء المعاصرين بالكويت -
عضو المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمخالعة العمومية لوالية األغواط في الفترة المّمتدة  -
(2010/2013.) 
 (.2007/2012)عضو المجلس العلمي لمتحف المجاىد لوالية األغواط في الفترة المّمتدة  -
 


