
 السيرة العلمية
 مططفى  اغر في،ر الدكىور

م ر1978صنة ر إلاغربر-من مى ايل  الطر  اكبير

ر:ضل علىحمت

ر.2000دبلىم ملوصة  إلاعلمين ر-

رر2007دبلىم  إلالوصة  اعليا األصاثذة ر-

ر.2003دب  لحلًث حازة في ألاؤلار-

ر2005دبلىم  الو صات  اعليا  إلاعملة في  إلاناهج  انللًة  لحلًخة ر-

ر2012ددكىو ه في  ابالغة وثدليل  لخطاب ر-

:رالعضويات

 إلادكمة،  إلاغرب ر" ابالغة و انلل ألادبي"عضى هيئة ثدرير مجلة 

ت،  لجس ئر ،  إلاردس  لجامعي ثيضمضل إلادكمةر" إلاعياو"عضى لجنة  اكدكيم بمجلة 

ر، ابنان إلادكمةر"حيل  الو صات  افكرية وألادبية"رعضى  اهيئة  اعلمية إلاجلة

،  إلاغرب "أوو ق جلافية"و  اهيئة الاصتشاوية إلاجلة عض

 

: املؤلفات

ر2015ألاودن .رد و دنىز  إلاعرفة.ر ابالغة وؤلاًلًىاىحيا، دو صة في أهى ع  لخطاب  انثري عنل  بن ككيبةر-

. 2001 ديوان شعري، مطبعة ألطوبريس، طنجة، "تغريبة" -

 

ر:مؤلفات باالشتراك

ر2013 اعين،  الاهرة ر، د وبالغة  انظ  اتر حيررر-

ر2013ر لجس ئر، د و  بن  انلًم،  لحجاج مفهىمه ومجاالثهر-

ر2014 اكل وايات وثدليل  لخطاب، د و دنىز  إلاعرفة، ألاودن -

ر2014لى كميظ ككيل،  اعر ق، مرجية دم ع-

ر2015، إلاغرب  اعروي، د و  إلال وش، في أعمال عبل هللار انغمة  إلاى دبة، كر ء ت-

 



 :موعة من ألابحاث والدراسات العلميةمج أنجز

.رر2011-40 إلاجلل رألابعاد  اكل واية ابالغة خازم، مجلة عاام  افكر-

ر42/2013ر إلاجللرفي مضأاة  انىع ألادبي، مجلة عاام  افكر-

ر157/2011-156عر، مجلة  افكر  اعربي  إلاعاضر ًىاىجي ابالغة وؤلاًل-

ر159/1012-158عاة  افكر  اعربي  إلاعاضر  إلاعاضر اعلل  إلانغلم في  اخلافة  اعربية، مج-

ر72/2012ع"ردوويش، مجلة هسويمدمىد خطاب  إلاىت في حل وية ر-

 45/2010-44عر إلاخلف و اضلطة من خالل آلاد ب  اضلطاهية، مجلة وحهة هظر-

ر3/2013عر انثر  اعربي وصإ ل ألاضل، مجلة أوو ق جلافية-

 426/2012عدوويش مغني  اشهل ء،  إلاجلة  اعربية -

ر438/2013عرأصئلة  اككابة  اركمية،  إلاجلة  اعربية-

 -52/2012عر اضإ ل  لجمالي في  انظ  اشعري، مجلة أبابيل-

 2013_42مج ر مجلة عاام  افكررخىالت  إلافهىم،عن  ابالغة، دو صة في ت-

ر88/2014-87، ع  الاهريةر اكأضيل  اخلافي وبناء  اهىية، مجلة فطىلر-

ليوسف " مفاكهة الخالن في رحلة اليابان"رواية السفر، مغامرة السرد وسرد املغامرة،  قراءة في -

 2014ر-90/89مجلة فطىل،  القعيد،

ر2014-8 اىحىد  إلانلىص، ثمخيالت  إلارأة في  اتر ث، مجلة ألازمنة  لحلًخة ع -

ر2014-79ع ر، مجلة هسويخطاء إلادمل  كريرفي زمن ألارضىوة  إلارأة ودكابة الاخكجاج-

ر2014ر-92دكابات معاضرة، ابنان، ع  اضرد  اعجائبي، مداواة في  اكجنيط، مجلة -

 2014-9 انظ  اشعري ومرثكس ت  اكدليل  ابالغي، مجلة وؤي، ايبيا، ع

ر2015ر-3، مجلة  ابالغة و انلل ألادبي، ع و إلاضمر اضرد -

: 2015ر-30صية، مجلة ؤلاماو ت  اخلافية، ع بالغة  اككابة و اضلطة  اضيا-

: مشاركة في الندوات

ر2012بالجس ئروي هلوة  ابالغة و اعلىم  إلاعرفية هظمها مخبر ثدليل  لخطاب بجامعة ميلىد معم

ر2012هلوة  ارو ئي و ارخلي هظمها مخكبر  اضردًات بجامعة  ال و  ابيضاء باإلاغربر-

ررر2012هظمتها حامعة عبل  إلاااك  اضعلي باإلاغربرهلوة  إلارأة في  ارو ًة  إلاغربيةر-

ر2012 إلاغرب ر-هلوة دواية خىل  انظ  اشعري و اكل وايات هظمكه حمعية  اشروق بمكناشر-

ر2014مردس حيل  ابدث  اعلمي ببيروت خىل  اعىإلاة ومناهج  ابدث  اعلمي، هظمكه رمإثمر دولير-


