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 .عام ومقارن ،نقد الخطاب الفكري ـ القانون المقارن  أدب:التخصص

 الجزائر/ف مساعدٌة جامعة محمد الشري:مكان العمل 

 :النشاط اإلبداعً والبحثً 

 . عضوة باتحاد الكتاب الجزائرٌٌنـ 

عضو بالمجلس العلمً لالتحاد العالمً للمؤسسات العلمٌة ـ 

 .قسم الدراسات األدبٌة والفكرٌة بمركز جٌل البحث العلمًرئٌسة  -

التً تصدر عن مركز " جٌل الدراسات األدبٌة والفكرٌة"المحكمةتحرٌر المجلة الدولٌة ـ رئٌسة 

 .جٌل البحث العلمً

مركز الجامعً والتً ٌصدرها ال" المعٌار"عضو الهٌئة العلمٌة للمجلة الدولٌة المحكمةـ 

 .تٌسمسٌلت بالجزائر 

 .ة التابعة لجامعة العبقرٌة بمصر المحكم ـ عضو الهٌئة العلمٌة بمجلة الحكمة 

 .التابعة لجامعة تكرٌت بالعراق  اإلنسانٌةالهٌئة العلمٌة بمجلة العلوم عضو ـ 

 .ـ عضو الهٌئة العلمٌة بمجلة حرف الدولٌة المحكمة الصادرة بالهند

 السنوٌة العربٌة القصة أمٌر مسابقة وكذا األسبوعٌة الحضارات مهد مسابقة تحكٌم لجنةـ عضو 

 .بالعراقللقصة والقصة القصٌرة جدا والقصة الومضة 

جائزة محمد مصاٌف التً أطلقها مركز جٌل البحث :ـ رئٌسة مسابقة جٌل األدب السنوٌة الدولٌة 

 .العلمً

 .ـ عضوٌة لجان مؤتمرات دولٌة فً جامعات لبنان وتركٌا ولٌبٌا

 :المؤلفات 



عن دار تموز " النص األدبً الحدٌث تعالقات النص وانفراط الهوٌة دراسة فً "ـ كتاب 

 .للطباعة والنشر والتوزٌع بدمشق سورٌا

عن دار " تعارضات المركز والهامش فً الفكر المعاصر ـ عبد هللا إبراهٌم أنموذجا ـ"ـ كتاب

 .نٌبور بالعراق

للذاكرة  المثول المحاٌث"دراسة موسومة بـوال،" األدب وفلسفة اللغة"ـ كتاب مشترك عنوانه 

 .عن دار نٌبور بالعراق " ومركزٌة الغٌاب ـ قراءة فً رواٌة ذاكرة للنسٌان

مرثٌة "كتاب نقدي مشترك مع مجموعة من الباحثٌن المغاربة والعراقٌٌن واألتراك موسوم بــ 

مرثٌة دم من :مكً الربٌعً"بدراسة موسومة بـبدراسة تحت عنوان  " دم على قمٌص قتٌل

 .عن مطبعة الدٌار بالعراق" لى االنفالت السلطويتخطً المرجعٌات إ

 .عن شركة االرتقاء المعرفً بالسعودٌة" هواجس فكرٌة"كتاب فكري موسوم بــ 

 .عن شركة االرتقاء المعرفً بالسعودٌة" أهدي عودتً..لك "ـ مجموعة قصصٌة 

بمساهمة  طٌنبفلسالوطنٌة عن جامعة النجاح " شهادات فً سمٌح القاسم"ـ كتاب مشترك عنوانه

 ."سمٌح القاسم مركزٌة مثول فً ذاكرة نصٌة"تحت عنوان

 :البحوث والمقاالت 

ٌصعب حصر عناوٌنها )بحث ومقال  150قدمت للساحة الفكرٌة العربٌة واإلسالمٌة أكثر من 

نشرت فً مجالت محكمة ومجالت ورقٌة والكترونٌة وكذا جرائد جزائرٌة (هنا لكثرتها 

 .الفكر واألدب والقانونفً مجال وعربٌة 

 .لجرائد وطنٌة وعربٌة وإذاعات عربٌة وجزائرٌةمعها عدد من الحوارات الصحفٌة  أقٌمـ 

فً مؤتمرات دولٌة ـ أقٌمت حول كتاباتها دراسات مختلفة قدمها باحثون عرب وجزائرٌون 

ٌحً .د:،وأهم من كتب عن تجربتها الفكرٌة والنقدٌة وكذا اإلبداعٌةومجالت محكمة وجرائد

زكرٌاء .أسامة غالً من العراق ـ أ.من العراق ـ أ حسٌن سرمك حسن الٌحٌاوي من المغرب ـ د

عٌسى ماروك من .سماح رحمون من جامعة برج بوعرٌرٌج ـ أ.بنٌه من جامعة تٌارت ـ أ

 .أحمد باشا من مصر.ـ أمحمود من جامعة برج بوعرٌرٌج بن بوزٌد .جامعة المسٌلة ـ أ

 :الجوائز

 2000ت بالجائزة الثالثة فً مسابقة القصة القصٌرة بجرٌدة الراٌة عام ـ فاز

 .2004ـ فازت بالجائزة األولى فً مسابقة الخاطرة بجامعة محمد الشرٌف مساعدٌة عام 

بمركز أسبار للبحوث واإلعالم والدراسات بالسعودٌة عن  2011فازت بقضٌة شهر نوفمبرـ 

 ." التحٌز األٌدٌولوجً فً التمثٌالت الخطابٌة الغربٌة "بحثها الموسوم بـ



المثقف "عن بحثها الموسوم بـ2012" مارس"فازت للمرة الثانٌة بذات المركز بقضٌة شهرـ 

  " .اإلمكان المفقود وراهن التغٌٌر:العربً

 .2014الفكر لإلبداع األدبً عن مؤسسة مٌدٌا للثقافة واإلعالم بأفرٌل جائزة منحت ـ 

ـ كرمت من قبل عائلة الناقد الجزائري الراحل الدكتور محمد مصاٌف فً مؤتمر العولمة 

 .ومناهج البحث العلمً ببٌروت

 :أهم المؤتمرات المشارك فٌها

 البحث جٌل مركز مع بالتعاون أرٌس جامعة عقدته الذي العلمً البحث ومناهج العولمةـ مؤتمر 

مناهج البحث العلمً  "بمداخلة تحت عنوان.2014/ 04/ 25-27 بتارٌخ بٌروت فً العلمً

 ".الغربٌة األٌدٌولوجٌةالعربً بٌن الخطاب الهوٌاتً و التحٌزات 

 الموسومة بمداخلة 2014  مارس 13 ـ12فً بالعراق واسط لجامعة السابع الدولً المؤتمرـ 

 ".اآلنٌة والقٌم الحداثة خطاب فً المتضاربة المرجعٌات إشكالٌة وتجاوز: الرحمن عبد طه"بـ

دور مؤسسات األعمال الخاصة والمجتمع المدنً فً رفعة الشعوب :ـ المؤتمر الدولً الرابع

دور "بجامعة بنً سوٌف بمصر بمداخلة موسومة بـ 2014فٌفري  19ـ 18وتقدمها ٌومً 

 ".فً خلق مجتمع المعرفة ـ مركز جٌل البحث العلمً أنموذجا منظمات المجتمع المدنً

ـ  16من  بالهند نهرو الل جواهر بجامعة العربً الشعر فً األخالق و الثقافة و القٌم مؤتمرـ 

 ومركزٌة االستعاري البعد بٌن المرجعً اإلطار" بـ موسومة بمداخلة، 2014دٌسمبر  18

 "".اإلسالمً األدب فً الذات

ملتقى قصٌدة النثرـ ملتقى األدب : ـ المشاركة فً عدد من الملتقٌات الوطنٌة بالجزائر أهمها

 ..........ـ ملتقى رسالة الشعرالنسوي ـ ملتقى أدب الطفل 


