الدكتور عبد الحق عمر بلعابد

سيرة ذاتية علمية

الرسالة المهنية
المساهمة في تطوير التعليم األكاديمي والتدريب والبحث العلمي في مجال اللغة
العربية وآدابها عامة ،وكيفية تطويرها وجعلها لغة العصر الجديد،وهذا بتوسلنا
بأحدث الوسائل التعليمية،والطرائق البيداغوجية،إلى جانب تطوير لغة النقد العربي
المعاصر،واستحداث جهاز مفاهيمي ومصطلحي للمؤسسة النقدية العربية في كيفية
تعاملها مع النصوص والخطابات األدبية وغير األدبية.
معلومات أساسية
 قسممم اللغممة العربيممة وآدابهمما ،كليممة ااداب واللغممات ،جامعممة الج ازئممر  2004إلممى
 )2010سابقا.
 قس ممم اللغ ممة العرب ممة وآدابه مما ،كلي ممة ااداب ،جامع ممة الملم م س ممعود  2010إل ممى
 )2015سابقا.
 قس ممم اللغ ممة العربي ممة وآدابه مما ،كلي ممة ااداب والعل مموم ،جامع ممة قط ممر  2015إل ممى
اان)

 عنوان العمل واإلقامة  :قسمم اللغمة العربيمة ،كليمة ااداب والعلموم ،جامعمة قطمر،
ص -ب 2713 :الدوحة ،دولة قطر.
 الحالة المدنية:
 الجنسية :

متم م ممزوج ،وأب ألربعة أطفال
جزائري.

 صفحة موقع أكاديمياhttps://qu.academia.edu/AbdelhakBelabed :
 صفحة الباحث العلمي:
&https://scholar.google.ca/citations?user=3ccho60AAAAJ
hl=ar
 صم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممفحة بوابم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممة البحم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممث:
https://www.researchgate.net/profile/Abdelhak_Belabed2
 صفحة بوابة أريد المنصة الدولية ألبحاث الناطقين باللغة العربية):
http://arid.my/account.aspx

مناصب العمل الحالية
 أس ممتاذ فن ممون الس ممرد العرب ممي الح ممديث الم ممار  ،قس ممم اللغ ممة العربي ممة وآدابه مما ،كلي ممة
ااداب والعلوم ،جامعة قطر ،منذ  2015إلى اان.

 أسم م م ممتاذ نظريم م م ممة األدب واألدب المقم م م ممارن الم م م م ممار  ،بقسم م م ممم اللغم م م ممة العربية،كليم م م ممة
ااداب،جامعة المل سعود ،منذ 1431ه إلى 1436ه.
 عض مو لجن ممة المن مماهة وجممود ،الت ممدري  ،قس ممم اللغممة العربي ممة وآدابه مما ،كلي ممة ااداب
والعلوم ،جامعة قطر.
 عضممو لجنممة قيمما

مخرجممات برنممامة الماجسممتير ،قسممم اللغممة العربيممة وآدابهمما ،كليممة

ااداب والعلوم ،جامعة قطر.
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للتميمز ،قسمم اللغمة العربيمة وآدابهما ،كليمة ااداب والعلموم،
 عضو لجنة جمائز ،القسمم ،
جامعة قطر.
 عضو اللجنة التنظيمية ،للمؤتمر الدولي الخام  ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كليمة
ااداب والعلوم ،جامعة قطر.
 عضو مجل

قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل سعود.

 عضو لجنة األدب والنقد بالقسم.
 مقرر لجنة البحث العلمي بالقسم.
 مدير تحرير مجلة ااداب ،كلية ااداب /جامعة المل سعود.
 عضور لجنة سلة إقرار المقررات المطروحة للكلية والجامعة .
 عضو لجنة اإلختبار ال امل لطلبة الدكتوراه.
 عضو الندو ،العلمية بالقسم.
 منسق سيمينارات طلبة الدكتوراه بالندو ،العلمية بالقسم.
 عضو لجنة إختبارات التخصص بالقسم.
 مقرر الكتب التذكارية بالقسم.
 عضو اللجنة اإلعالمية للندو ،الدولية للقسم .2
 عضو لجنة اإلر اد األكاديمي بالقسم.
 عضو اللجنة الدائمة بالندو ،الدولية بالقسم.
 عضو لجنة جائز ،القسم ،قسم اللغة العربية ،كلية ااداب والعلوم ،جامعة قطر.
 عضو لجنة قيا

مخرجات برنامة الماجستير ،قسم اللغة العربية ،كلية ااداب

والعلوم ،جامعة قطر.
 عضو اللجنة التنظيمة ،للمؤتمر الخام  ،قسم اللغة العربية ،كلية ااداب
والعلوم ،جامعة قطر
 عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الرابع لجامعة بولندا ،ممثلة بقسم اللغة العربية

والثقافة وقسم اللغة اليابانية ،تحت موضوع ال رق في ال رق ،واألدب
ال رقي) ،مار .2017
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الشهادات الجامعية
في اللغة العربية وآدابها،جامعة الجزائر،قسم اللغة العربية وآدابها.1998،

 ليسان

 ماجس م م م ممتير ف م م م ممي قض م م م ممايا األدب ومن م م م مماهة الد ارس م م م ممات النقدي م م م ممة والمقارنة،جامع م م م ممة
الجزائر.2002،
 دكت م مموراه ف م ممي قض م ممايا األدب ومن م مماهة الد ارس م ممات النقدي م ممة والمقارنة،جامع م ممة الج ازئ م ممر
.2008
 ليسان

في الحقوق والعلوم اإلدارية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر.2001،

 دبلوم الكفاء ،المنهنية للمحاما،،كلية الحقوق،جامعة الجزائر.2002،

 ممهاد ،نجممال لاللتحمماق بالمعهممد العممالي للفنممون الدراميممة تخصممص سممينوغرافيا ،و ازر،
الثقافة الجزائرية ،سنة .2003
التدرج الوظيفي :
 معيممد بقسممم الترجمممة ،كليممة ااداب واللغممات ،جامعممة الج ازئممر بممين  1998إلممى ،2004ثم متعاون معه بعد التعيين على درجة أستاذ مساعد إلى .2009

 -معي ممد بقس ممم اللغ ممة العربي ممة وآدابه مما ،كلي ممة ااداب والعل مموم اإلجتماعي ممة ،جامع ممة

سممعد دحلممب ،البليممد ،،الج ازئممر ،بممين  1998إلممى  ،2004ثممم متعمماون معممه بعممد
التعيين على درجة أستاذ مساعد إلى .2010

 معيممد بقسممم اللغممة العربيممة وآدابهمما ،كليممة ااداب واللغممات ،جامعممة الج ازئممر ،منممذ 2003إلى تاريخ التعيين كأستاذ مساعد دائم بالقسم.
 أستاذ مساعد ،بقسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الجزائر ،بدء من .2004 أستاذ م ار  ،بقسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الجزائر ،بدء من .2008 أس ممتاذ م ممار بقس ممم اللغ ممة العربي ممة وآدابه مما ،جامع ممة الملم م س ممعود ،ب ممدء م ممن2010م 1431/ه إلى اان.
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الخبرة األكاديمية و اإلدارية
 رئممي

قسممم مسمماعد لممما بعممد الت مدرج والبحممث العلمممي  2005إلممى ،)2008قسممم

اللغة العربية وأدابها،جامعة الجزائر.
 نائب مدير مختبر الترجمة والمصطلح ،بجامعة الجزائر منذ .2002
 مممدير تحريممر مجلممة ااداب كليممة ااداب ،جامعممة الملم سممعود) ،بعممد اعتمادهمما
وتصنيفها دوليا منذ 1433ه)

 أس ممتاذ م ممار أدب مق ممارن ونظري ممة األدب ،بقس ممم اللغ ممة العربي ممة وآدابه مما ،كلي ممة
ااداب  ،جامعة المل سعود ،منذ  2010إلى اان.
 أسمتاذ م ممار لل ممعرية المغاربيمة المعاصر،،قسممم الد ارسممات العليما جامعممة الج ازئممر
من .2008
 أستاذ م ار

لألدب المقارن،قسم الدراسات العليا،جامعة الجزائر من .2008

 أس ممتاذ م ممار فم مي الس مميميائيات وتحلي ممل الخطاب،قس ممم الد ارس ممات العليا،جامع ممة
الجزائر من .2008
 أس ممتاذ م ممار

للم ممدار النقدي ممة واللسانية،قس ممم اللغ ممة العربية،جامع ممة البلي ممد-،

الجزائر  2002إلى .2009
 أس م ممتاذ م م ممار لعربي م ممة التخصص،قس م ممم الترجمة،جامع م ممة الج ازئ م ممر  2002إل م ممى
.2008
 أسممتاذ م ممار للتنسمميق المنهجممي للغة،قسممم الترجمة،جامعممة الج ازئممر مممن 2002
إلى .2009

المساهمات تطوير البرامج األكاديمية
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 .1المسمماهمة فممي وضممع البنممامة المموزاري الجديممد لطلبممة الليسممان

فممي اللغممة واألدب

العربي،ضمن إصالحات و ازر ،التعليم العمالي والبحمث العلممي الجزائريمة،ما يعمر
بم  )L.M.Dأو ليسان

– ماستر -دكتوراه .2009-2008

.2المس م م مماهمة ف م م ممي وض م م ممع بم م م مرامة طلب م م ممة الد ارس م م ممات العلي م م مما تخص م م ممص د ارس م م ممات
نقدية،وتسطير برامة الحلقات الدراسية والور ات األدبية من  2003إلى ،2009
بقسم اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر.
وحممد ،األدب الحديث،قسممم اللغممة العربيممة وآدابها،جامعممة الجزائر،ابتممداء مممن

 .3رئممي

سنة .2010
 .4المس مماهمة ف ممي تط مموير مق ممررات الخط ممة الجدي ممد ،لبرن ممامة البك ممالوريو

المحص مملة

عل ممى اإلعتم ممادات العالمي ممة والوطني ممة  ،2017/2012قس ممم اللغ ممة العربي ممة ،كلي ممة
االداب ،جامعة المل سعود.
 .5المساهمة في تطوير مقررات الخطة الجديد ،لبرنامة الد ارسمات العليما ماجسمتير
عادي -ماجستير موازي -دكتوراه) ،من أجمل اإلعتممادات الدوليمة والوطنيمة ،قسمم
اللغة العربية ،كلية االداب ،جامعة المل سعود.
 .6المسمماهمة فممي تطمموير مجلممة ااداب ،بكليممة ااداب ،بجامعممة الملم سممعود ،موفممق
التميز .2013
مقايي اإلعتمادات العالمية ،وحصولها على الجود ،و ،
.7منس ممق ف ممي لجن ممة إع ممداد برن ممامة أدب الطف ممل ،قس ممم اللغ ممة العربي ممة ،كلي ممة ااداب
والعلوم ،جامعة قطر .)2017-2016
 .8عضممو م ممار فممي إعممداد برنممامة الت مراث والهويممة ،قسممم اللغممة العربيممة ،كليممة
ااداب والعلوم ،جامعة قطر .)2017-2016
 .9مساهم في إعمداد السمير ،الذاتيمة للقسمم ،القسمم الخماص ببرنمامة البكمالريو ،
قسم اللغة العربية ،كلية ااداب والعلوم ،جامعة قطر .)2017-2016
.10

المساهمة في تطموير مقمررات البكمالريو

والماجسمتير ،وتوصميفها، ،

قسم اللغة العربية ،كلية ااداب والعلوم ،جامعة قطر.
المساهمات وحدة الجودة وضمان التميّز:
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 المسمماهمة الفعالممة طيلممة أربعممة سممنوات فممي إعتمممادات قسممم اللغممةالعربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل سعود ،لحصوله على
االعتمممادات الدوليممة والوطنيممة ،ليصممبح أول برنممامة للغممة العربيممة
معتمد في أقسام اللغة العربية بجامعات الدول العربي.
 عضو لجنة البحث العلمي ،بوحد ،الجود ،بالقسم. عضو اللجان المكلفمة باسمتقبال ومحماور ،اللجمان الدوليمة لاعتمماداألكاديمي اختصاص لجنة البحث العلمي )
 متابع ممة المس ممتمر ،إلنج ممازات القس ممم فيم مما يخص ممص تجوي ممد المخرج ممات ،ورف ممعتقارير عنها لوحد ،الجود.،

المشاريع البحثية
 -1نائب رئي

عبة األدب المغاربي الحديث والمعاصر،للدراسات

العليا،بجامعة الجزائر منذ .2003

 -2عضو باحث بمختبر الترجمة والمصطلح،بقسم اللغة العربية وآدابها،جامعة
الجزائر منذ .2002
 -3عضو باحث في فرقة بحث بعنوان ترجمة الكتب السيميائية الحديثة) ،منذ
.2007
 -4عضو باحث في فرقة بحث بعنوان

المناهة النقدية الحديثة –من

النظريات السياقية إلى نظريات التلقي) منذ  ،2008قسم اللغة العربية وآدابها،
جامعة الجزائر.
 -5عضو باحث في فرقة بحث بعنوان

فرنسا-المغارب،حول الكتابة

النسوية) بالتعاون مع المدرسةالعليا لألساتذ ،بليون-فرنسا منذ .2006
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 -6عضو باحث في وحد ،أبحاث السرديات ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية
ااداب ،جامعة المل سعود ،منذ 1432ه
 -7نائب رئي

وحد ،اللسانيات وتحليل الخطاب ،قسم اللغة العربية وآدابها،

كلية ااداب ،جامعة المل سعود ،منذ 1433ه
 -8عضو اللجنة الم رفة على وحدت أبحاث ال عريات ،قسم اللغة العربية
وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل سعود ،منذ 1433ه
 -9مقرر الكتب التذكارية في القسم بحكمنا مقرر لجنة البحث العلمي)
 -10الم ر على وحد ،اللسانيات وتحليل الخطاب ،بدء من سنة 1436ه

مجاالت التدريس :
 برنامج الماجيستير ( :بجامعة الجزائر ،وجامعة الملك سعود)
 -حلقة بحث السيميائيات وتحليل الخطاب.

 حلقة بحث مدار األدب المقارن .ماجستير عادي /ماجستير موازي) حلقة بحث نظرية األدب  .ماجستير عادي /ماجستير موازي) حلقة بحث األدب الحديث. حلقة بحث ال عرية المغاربية المعاصر.، حلقة بحث نظرية التناص. حلقة بحث المناهة النقدية المعاصر.، حلقة بحث نظريات القراء ،والتلقي. حلقة بحث المصطلحات النقدية المعاصر.، حلقة بحث السرديات العربية .ماجستير عادي /ماجستير موازي) حلقة بحث مصادر المعرفة ماجستير موازي) حلقة بحث علم الجمال حلقة بحث النقد الثقافي واألدب ما بعد الكولونيالي.8

 بجامعة قطر:

 مقرر فنون السرد العربي الحديث مسار األدب والنقد) -مقرر حقة بحث مسار األدب والنقد)

 -مقرر التطبيق العملي مسار األدب والنقد)

 مقرر تاريخ النقد في العالم مسار الدراسات الثقافية) برنامج البكالوريوس:

 بجامعة الجزائر ،وجامعة الملك سعود :
 مقرر أدب حديث. مقرر نقد أدبي حدث. مقرر النثر العربي الحديث مقرر مدار نقدية معاصر.، مقرر السيميائيات وعلم الداللة. مقرر األدب المقارن. مقرر نظرية األدب. مقرر ااداب أجنبية. مقرر مدخل إلى لسانيات. مقرر مدار لسانية. مقرر لسانيات النص وتحليل الخطاب. مقرر األسولبية. مقرر ال عر العربي الحديث. -مقرر تذوق النص األدبي.

 مقرر أدب مغربي وأندلسي. مقرر نقد أدبي قديم. مقرر الترجمة. مقرر عربية التخصص.9

 مقرر التحسين اللغوي. بجامعة قطر :
 مقرر النقد األدبي الحديث مقرر عربي 100 مقرر عربي 200 -مقرر علم االجتماع األدبي

 مقرر قضايا في الفكر العربي المعاصر -مقرر األدب المقارن

اإلشراف على مذكرات التخرج لطلبة الليسانس :
 اإل م ار

علممى العديممد مممن مممذكرات التخممرج لطلبممة الليسممان

فممي قسممم اللغممة

العربيم ممة وآدابهم مما بجامعم ممة الج ازئم ممر وجامعم ممة البليم ممد ،،مم ممن سم ممنة  2002إلم ممى
2010م.

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا :
 لقد قمنا بمناق ة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ،بالجامعات الجزائريمة و
السعودية ،كما أ رفنا على رسائل في الجامعتين منها :
 في جامعة الجزائر :
 ماجستير :
 -الطالبممة مممالل كيسممة ،مخيممال العنممي فممي الروايممة الجزائريممة ،إ م ار

مسمماعد مممع

أد.واسممني األع ممرج ،نوق ممت قسممم اللغ ممة العربي ممة وآدابهمما ،جامع ممة الج ازئ ممر ،س ممنة
.2007
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 الطالبممة كريمممة بممن يمموب ،ممعرية العتب ممات فممي روايممة األميممر ،مقاربممة عنواني ممة،نوق ت قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الجزائر ،سنة .2009
 الطالممب محمممد جممودي ،ممعرية ال خصممية والمكممان فممي عائممد إلممى حيفمما لغسممانكنف مماني م ممن البني ممة إل ممى الداللة)،نوق ممت قس ممم اللغ ممة العربي ممة وآدابه مما ،جامع ممة
الجزائر ،سنة .2012
 الطالب صابر حورابي ،التعالقات النصمية فمي روايمات واسميني األعمرج ،نوق متقسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الجزائر ،سنة .2011
 دكتوراه :

 الطالبم ممة أمم ممال سم ممعودي ،الكم ممون الروائم ممي عنم ممد واسم مميني األعم ممرج علم ممى و م مالمناق ة)
 في جامعة الملك سعود :
 ماجستير :

 الطالب عمر باصمريح ،المفارقمة فمي معر البردونمي ،نوق مت قسمم اللغمة العربيمةوآدابها ،جامعة المل سعود ،سنة .1432

 الطال م ممب يح م ممي القبيس م ممي ،التم م مذويت ف م ممي رواي م ممات غ م ممازي القص م مميبي نوق م ممت)1433ه.
 الطالبة منال الم وي ،عرية العتبات في أدب الكتاب ،نوق ت) 1433ه. الطالبة وفاء ال تري ،الحجاج في بخالء الجاحظ نوق ت) 1435ه. الطالممب إبمراهيم ثابممت ،خطمماب العنممي فممي الروايممة اليمنيممة ،د ارسممة سوسمميونقديةنوق ت) 2014م.
 الدكتوراه :

 الطالبممة م مريم الغبممان ،الروايممة العربيممة بممين الت ممكيل البصممري والتخييممل السممردي،نوق ت قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة المل سعود ،سنة 1433ه.
 الطالبة منى العنزي ،الحوارية في الرواية العربية ،تحت اإلنجاز) 1433ه.11

 في جامعة قطر :
 ماجستير

 الطالب ممة هي مما الدوس ممري ،س ممرديات أدب الطف ممل ف ممي قط ممر الب ممدايات ،البني ممات،التمثالت) ،خريي 2016م.

-الطالبة مي

ربيع ،التحوالت السيميائية بين النص السردي والعرض المسلسلي

رواية ساق البامبو لسعود السنعوسي نموذجا) ،ربيع 2017م.
 دكتوراه:
 -اإل م م م ار

والتوجي م ممه األك م مماديمي لطالب م ممة ال م ممدكتوراه تماضم م مر الحنم م مزاب الم م ممدر

المسم مماعد بقسم ممم اللغم ممة العربيم ممة ،كليم ممة ااداب والعلم مموم ،جامعم ممة قطم ممر) ،خريم ممي
2016م.
المقترحات العلمية بالقسم والكلية :
 جامعة الملك سعود :

 مقت م م م ممرل تع م م م ممديل آلي م م م ممات عم م م م ممل لجنت م م م ممي األدب والنق م م م ممد ،واللغ م م م ممة والنح م م م ممو،1432/1431ه
 مقترل مجلة خاصة بقسم اللغة العربية وآدابها1433/1432 ،ه مقترل المحاضر ،االفتتاحية ،مطلع كل فصل دراسي1433/1432 ،ه مقترل عقد السيمينارات الخاصة بطلبة الدراسات العليما ماجسمتير/دكتوراه)،1434/1433ه
 -مقترل وحدت اللسانيات وتحليل الخطاب 1332ه1433/ه.

-

مقترل مركز الدراسات المصطلحية

األعمال و الخدمات المجتمعية
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1432ه1433/ه

 .1إ م ار

مسمماعد علممى إعممداد نممدوات علميممة حممول كيفيممة ترجمممة وتنمممي وتقيممي

المص م ممطلحات ف م ممي مختب م ممر الترجم م ممة والمص م ممطلح،والتفكير ف م ممي كيفي م ممة التس م ممويق
المجتمعي لها ،بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر.
 .2إ ار

مساعد على كيفية تحضير إلقاء حلقات المدر المتخصصمة علمى طلبمة

الماجستير في نظرية القراء ،والتلقي منذ .2005
 .3اإل ار

على تدريب طلبة الماجستير تخصص أدبي على كيفية تقمديم عمروض

الور ممات اإلبداعيممة مممع الكتمماب المستضممافين علممى طممول السممنة منممذ 2003بقسممم
اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر.
 .4إ م م ار

مس مماعد ف ممي تنظ مميم مكلم ممي ب مماالعلم واالتص ممال) الملتق ممى ال ممدولي لعلم ممم

النص،بجامعة الجزائر منذ .2005
 .5اإل م ار

المسمماعد علممى تحضممير أسممئلة مسممابقات الماجسممتير المتخصصممة منممذ

 ،2003قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر.
 .6اإل م م ار

عل ممى رس ممائل التخ ممرج طلب ممة الليس ممان  ،والماجس ممتير ف ممي التخصص ممات

الدقيقة،قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر..
 .7إعداد تقارير خبر ،لقبول تسجيل رسائل الدراسات العليا ومناق تها.
 .8عضو في الك افة اإلسالمية الجزائرية من فئة األ مبال إلمى فئمة القماد ،منمذ سمنة
 ،1986ضمن برامة القاد ،المقدمة للعناصر الك في الجديد:،
 برنامة كن مستعدا برنامة حماية ال باب من آفتي التدخين واإلدمان على المخدرات -برنامة ذات مرآت

تدريب على ثقة الك في بذاته)

 برنامة في اإلنتماء وحب الوطن برنامة دم حياتي برنامة إعاد ،إدماج المساجين في بيئة إجتماعية آمنة وسليمة. .9اإل ار

على بعض برامة التدريبية لجمعية الطفولة السعيد.،

 .10عضم مموية الجمعيم ممة الرياضم ممية والثقافيم ممة ل م ممباب ب ارقم ممي فم ممرع ألعم مماب القم ممو
والن اطات الثقافية)
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 .11تص ممحيح إختب ممار الماجس ممتير وال ممدكتوراه ،بقس ممم اللغ ممة العربي ممة ،كلي ممة ااداب،
جامعة المل سعود.
الندوات و المؤتمرات العلمية
-1

الملتقى

الوطني

حول

اللغة

والتبليغ،المدرسة

العليا

لألساتذ،،الجزائر.2003،
 -2الم اركة في اليومين الدراسيين من تنظيم مختبر الترجمة والمصطلح،قسم
اللغة العربية وآدابها،جامعة الجزائر.2003،
 -3الملتقى الدولي األول حول المصطلح والمصطلحية،قسم اللغة العربية
وآدابها،جامعة البليد.2005 ،،
 -4الملتقى الدولي لعلم النص الدراسات التداولية) قسم اللغة العربية
وآدابها،جامعة الجزائر.2006 ،
 -5الملتقى

الدولي

التاسع

للروائي

الجزائري

عبد

الحميد

بن

هدوقة،الجزائر.2004،

 -6الملتقى الدولي حول الروائي الجزائري ر يد بوجدر،،وانتاجية النص،المركز
الوطني للبحث في األثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية،وهران،الجزائر
.2005
 -7الندو ،العالمية حول اللغات في عصر العولمة،جامعة المل

خالد،المملكة

العربية السعودية،سنة .2005
 -8الملتقى الدولي حول تحليل الخطاب،قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة
ورقلة،الجزائر.2005،
 -9الملتقى الدولي حول السيميائيات والتعليميات،المركز الجامعي يحي
فار ،المدية الجزائر،سنة .2005
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-10

الندو ،الدولية حول حركية المصطلح،تنظيم وحد ،البحث النقد
سنة .2005

ومصطلحاته،جامعة منوبة،تون
-11

الملتقى الوطني حول الطفل والكتاب،غرداية الجزائر،سنة .2006

-12

مؤتمر الترجمة في الدول العربية،أهميتها ودورها في التواصل

األعلى لرعاية الفنون وااداب والعلوم

الحضاري بين األمم،تنظيم المجل

اإلجتماعية،سوريا سنة .2006
-13

ندو ،المصطلح والنظرية عند ابن خلدون،تنظيم وحد ،النقد

ومصطلحاته،جامعة منوبة،ووحد ،مجتمع المصطلحات،جامعة سوسة،تون
سنة .2006
-14

الملتقى المغاربي األول،الدراسات الصوتية،وقضايا المعجمية،تنظيم

مختبر الصوتيات العربية الحديثة قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة
البليد،،سنة .2006
-15

الملتقى الدولي الثاني،حول السيميائيات وتحليل النصوص،تنظيم

مختبر السيميائيات وتحليل النصوص
قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة وهران،الجزائر،سنة .2006
-16

الملتقى الدولي الساد ،حول استراتيجية الترجمة ترجمة النص

القانوني)،تنظيم قسم الترجمة جامعة وهران،الجزائر،سنة .2006
-17
المركز

الملتقى الدولي حول الكتابة النسوية،التلقي،الخطاب،والتمثالت،تنظيم
الوطني

للبحث

في

األنثروبولوجيا

اإلجتماعية

والثقافية،وهران،الجزائر سنة .2006
-18

الملتقى الوطني األول حول التراث النقدي وآليات القراء،،تنظيم قسم

اللغة العربية وآدابها،جامعة سكيكد،،الجزائر،سنة .2006
-19

الملتقى الوطني الثالث في تحليل الخطاب،قسم اللغة العربية

وآدابها،جامعة ورقلة،الجزائر،سنة .2007
-20

الندو ،العلمية الدولية،حول النص وعتباته،تنظيم قسم اللغة العربية

وآدابها،جامعة القيروان،تون ،سنة .2007
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-21

مؤتمر األدب منصة للتفاعل الحضاري،جامعة مؤتة،المملكة

األردنية الها مية،سنة .2007
-22

مؤتمر فيالديلفيا الدولي الثاني ع ر،حول ثقافة الصور،،جامعة

فيالديلفيا،سنة .2007
-23

المؤتمر النقدي الدولي الرابع،حول استقبال العرب للنظريات النقدية

الغربية،قسم

اللغة

العربية

وآدابها،جامعة

البترا،المملكة

األردنية

الها مية،سنة .2007
-24

الملتقى الدولي الثاني للترجمة،تجارب وخبرات وم اريع وتقنيات

الترجمة،مؤسسة الفكر العربي المملكة األردنية الها مية،سنة .2007
-25

تقديم محاضرات حول الترجمة بين التواصل والتداول ضمن ور ة

عمل لطلبة ماستر اللغة العربية والنظريات اللسانية،كلية ااداب والعلوم
اإلنسانية،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا،بفا ،المملكة المغربية،سنة
.2007
-26

الندو ،الدولية حول اللغة العربية والنظريات اللسانية الحصيلة

واافاق،تنظيم عبة اللغة العربية وماستر اللغة العربية والنظريات اللسانية
ومختبر التواصل وتقنيات التعبير،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا،المملكة
المغربية،سنة .2007
-27

الندو ،الدولية حول المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية

وآفاقه،تنظيم

مختبر

اللساني

البحث

والبيداغوجي،جامعة

موالي

إسماعيل،المملكة المغربية،سنة .2007
-28

الندو ،الدولية الم تركة،المصطلح والتواصل،تنظيم وحد ،البحث

مجتمع المصطلحات،جامعة سوسة،وحد ،البحث النقد ومصطلحاته،جامعة
منوبة،وحد ،البحث في التداولية جامعة القيروان تون
-29

سنة.2007

المؤتمر الدولي حول المصطلح اللساني التعريب والتأصيل)،جامعة

مؤتة –األردن.2008 -
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-30

المؤتمر العالمي الثاني حول تعليم اللغات  :قضايا وحلول،المعهد

الغالي للغات،جامعة حلب سوريا.2008،
-31

الندو ،الدولية حول اللغة العربية والتنمية الب رية،مركز الدراسات

والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية وجد،،المغرب .2008
-32

المنتد

المصطلحي الدولي األول،لجامعة سوسة وحد ،البحث

مجتمع المصطلحات)،نوفمبر .2008
-33

الندو ،العالمية األولى للترجمة األدبية بالجزائر،من تنظيم رابطة القلم

العالمي،ديسمبر .2008
-34

مؤتمر الدولي للجامعة اإلمريكية بالقاهر،،حول الكتابة والبالغة

واللسانيات في مار .2009
-35

الندو ،العلمية الدولية،حول الرواية وال عر،تنظيم مركز الرواية

العربية بقاب ،تون
-36

مار .2009

الملتقى الدولي األول للسيميائيات،الواقع واافاق،تنظيم مركز ترقية

اللغة العربية،الجزائر،أفريل .2009
-37

والمؤتمر الدولي للسانيات واألدب بالجامعة األردنية ماي .2009

-38

المؤتمر الدولي للغة العربية،من تنظيم معهد اللغة العربية

بطهران،إيران،جوان .2009
-39

مؤتمر السيميائيين المغاربيين،طرابل ،لبيبا،جوان .2009

-40

المنتد المصطلحي الدولي الثاني،بسوسة،تون

.2009

-41

المؤتمر الدولي للغة العربية والتفاعل الثقافي واالجتماعي،جامعة

سومطر،،أندونيسيا،سنة .2009
-42

المؤتمر الدولي للقصة العربية،بالمجل

األعلى للثقافة،بالقاهر،

.2009
-43

المؤتمر الدولي جدل الفكري واألدبي،بجامعة البترا،األردن.2009 ،

-44

الندو ،الدولية اإلست راق وأثره في الثقافة العربية،جامعة القيروان،

.2009
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-45

الملتقى الوطني األول،تلقي المفاهيم اللسانية والنقدية في الكتابات

العربية المعاصر،،جامعة المدية،الجزائر،سنة .2010
-46

المؤتمر الدولي التأليي المعجمي

الراهن والمأمول)،جامعة

البليد،،الجزائر،سنة .2010
-47

الندو ،العلمية الدولية،القراء ،وا كالية المنهة،جامعة نزو ،سلطنة

عمان ،سنة .2010
-48

المؤتمر النقدي الثالث ع ر حول الرواية العربية،جامعة جرش

األهلية،األردن،سنة .2010
-49

الندو ،النقدية،الرواية العربية اافاق والتطلعات،جامعة جدارا،

األردن،سنة .2010
-50

المؤتمر الدولي،المناهة اللغوية واألدبية،جامعة إربد األهلية،

األردن،سنة .2010
-51

المؤتمر الدولي المرجعيات في النقد واألدب واللغة ،جامعة اليرمو –

األردن ،سنة .2010
-52

المؤتمر الدولي الرواية العربية...إلى أين؟ ،المجل

األعلى للثقافة-

القاهر ،،سنة .2011
-53

تقديم محاضر ،بالندو ،العلمية بقسم اللغة العربية وآدابها ،كلية

ااداب ،جامعة المل سعود ،سنة .2011
-54

تقديم محاضر ،متخصصة ،ضمن الن اطات العلمية ،لوحد ،أبحاث

السرديات ،بقسم اللغة العربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل
سنة .2011
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سعود،

-55

تقديم محاضر ،متخصصة ،بكرسي الدكتور عبد العزيز المانع

للدراسات اللغة العربية وآدابها ،جامعة المل سعود ،سنة .2012
-56

المؤتمر الدولي مؤتمر األدب في مواجهة اإلرهاب ،جامعة اإلمام

بن سعود ،سنة .2012
-57

الندو ،الدولية الهوية والسرد ،وحد ،أبحاث السرديات ،جامعة المل

سعود ،سنة .2012
-58

الملتقى الرابع لنقد ال عر السعودي ،النادي األدبي بالرياض ،سنة

.2012
-59

محاضر ،متخصصة ،بخميسية حمد الجاسر ،مركز حمد الجاسر

الثقافي ،سنة .2012
-60

الملتقى الدولي الرواية والتاريخ ،النادي األدبي بالباحة ،سنة .2012

-61

الملتقى الدولي الحقول األدبية ،المركز الوطني للبحث في

األنثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية ،و ازر ،التعليم العالي والبحث العلمي،
وهران ،الجزائر.2012 ،
-62

المؤتمر الدولي اللغة العربية وآدابها ،رؤية معاصر ،،جامعة

السلطان قابو  ،سنة .2012
-63

ندو ،مفاهيم سردية 1

األدب التفاعلي)  ،ضمن ن اطات وحد،

أبحاث السرديات ،قسم اللغة العربية ،كلية ااداب ،جامعة المل

سعود،

.2013
-64

ندو ،البحر والصحراء ،مكتبة اإلسكندرية ووحد ،أبحاث السرديات،

جامعة المل سعود ،اإلسكندرية ،سنة .2013
-65

المؤتمر العالمي الرابع في تعليم اللغة العربية وآدابها ألغراض

خاصة ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا،
.2013
-66

مؤتمر األدباء السعوديين الرابع ،بالمدينة المنور.2013 ،،
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-67

الملتقى الدولي الهوية واألدب ،تنظيم النادي األدبي بأبها ،سنة

.2013
-68

المؤتمر الدولي للرواية الجزائرية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية

ااداب واللغات ،جامعة سعد دحلب ،البليد ،،الجزائر ،سنة .2013
-69

الندو ،الدولية الثانية لقراء ،التراث األدبي واللغوي في الدراسات

الحديثة ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل

سعود،

ديسمبر .2013
-70

ندو ،مفاهيم سردية  2السير ،الذاتية) ،ضمن ن اطات وحد ،أبحاث

السرديات ،قسم اللغة العربية ،كلية ااداب ،جامعة المل سعود.2013 ،
-71

ندو ،القصة القصير ،والقصير ،جدا في األدب السعودي ،من تنظيم

كرسي األدب السعودي ،جامعة المل

سعود

بحث مقبول في الندو)،

.2014
-72

الملتقى الدولي األول حول الرواية الجزائري المعاصر ،الراهن

واافاق ،جامعة البليد ،الجزائر سنة .2013
-73

المؤتمر العالمي عن علم التاريخ والدراسات البينية منهة قديم في

سياق عالمي جديد) ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة قطر ،مار .2014
-74

ندو ،غازي القصيبي :ال خصية واإلنجازات1436 ،ه2014/م.

-75

المؤتمر الدولي الثالث ،المناهة النقدية الحديثة النص ال عري:

قراءات تطبيقية) ،جامعة السلطان قابو  ،سلطنة عمان ،سنة .2015
-76

المؤتمر الدولي الرابع ،النص األدبي القديم في ضوء النظرية النقدية

المعاصر ،،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية ااداب والعلوم ،جامعة قطر،
سنة .2015
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ملتقى قراء ،النص الثالث ع ر

-77

اإلنتاج األدبي والنقدي لجيل

الرواد بالمملكة ،تاريخ ومراجعة وتقويم) ،تنظيم النادي األدبي بجد ،،أفريل
.2015
الملتقى الدولي ،األدب والهوية ،تنظيم النادي األدبي بأبها ،المملكة

-78

العربية السعودية ،أفريل 2015
المؤتمر الدولي التاسع لترقية البحث العلمي ،من تنظيم مركز جيل

-79

للبحث العلمي واالتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ،لبنان – الجزائر ،هر
أغسط
-80

.2015
محاضر ،باحث وكتاب ،في فعاليات قسم اللغة العربية ،بالمعرض

الدولي للكتاب ،بدوحة.2015 ،
-81

اللغة العربية والعلوم) ،ضمن فعاليات

الم اركة في الندو ،العلمية

االحتفال باليوم العالمي للغة العربية لليونسكو ،بالتعاون بين جامعة قطر،

واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.2015 ،
-82

مقاربات في اللغة واألدب) ،لبرنامة

الملتقى البحثي الثاني

الماجستير بقسم اللغة العربية ،كلية ااداب والعلوم ،خريي .2016/2015
-83

الم اركة في ملتقى التنمية المهنية السابع ،تعزيز نجال الطلبة ،من

تنظيم  ،OFIDبجامعة قطر .2015
-84

المؤتمر الدولي الثاني ،تاريخ األدب العربي القديم ،بجامعة ت ار
يف ينكو الوطنية ،كييي ،أوكرانيا ،ماي 2016م.

-85

المؤتمر الدولي الثاني ع ر لمركز جيل البحث العلمي ،الرواية

العربية في األلفية الثانية ،وم كل القراء ،في الوطن العربي ،الجزائر ،أوت
2016م.
-86

المؤتمر الدولي الخام  ،خطاب العني ،رؤ ثقافية وعلمية وفنية،

قسم اللغة العربية ،جامعة البترا ،األردن ،نوفمبر .2016
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األعمال المنشورة (كتب ،مقاالت ،أبحاث)
الكتــــــب المنشورة:

-1عبد الحق بلعابد،عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص)،ط،1الدار
العربية للعلوم نا رون،بيروت ومن ورات اإلختال

الجزائر،سنة .2008

 -2مؤلي جماعي،محمد مفتال،الم روع النقدي المفتول،الدار العربية للعلوم

نا رون،من ورات اإلختال  ،سنة .2009

 -3مؤلي جماعي ،ال عر السعودي في الخطاب النقدي العربي ،سنة .2012
 -4مؤلي جماعي ،الت كل والمعنى في الخطاب السردي ،وحد ،أبحاث
السرديات ،دار اإلنت ار العربي ،بيروت ،سنة.2013
 -5مؤلي جماعي ،السرد والسرديات في أعمال سعيد يقطين دراسات -هادات-
حوارات) ،من ورات ضفا  ،بيروت ،سنة .2013
 -6عنفوان الكتابة ترجمان القراء،

العتبات في المنجز الروائي العربي) ،النادي

األدبي أبها ،ودار اإلنت ار العربي ،سنة .2013
محكمة و هادات مهدا ،إلى األستاذ الدكتور عبد
 -7مؤلي جماعي ،بحوث
،
العزيز بن عبد الكريم التويجري ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية ااداب ،مطابع
جامعة المل

سعود1434 ،ه2013/م

مقرر اللجنة الم رفة على الكتاب

الدكتور عبد الحق بلعابد).
 -8فتوحات روائية ،دار ابن النديم الجزائر ،ودار رافد بيروت ،سنة .2015
 -9مؤلي جماعي ،دراسات في ال عر السعودي ،كرسي األدب السعودي ،جامعة
المل سعود.2015 ،
 -10مؤلي جماعي ،آفاق ال عرية ،تحوالت في النظرية واإلجراء ،دار نيبور
للن ر ،العراق.2015 ،
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 -11مؤلي جماعي ،المعجمية العربية ،قضايا وآفاق

الجزء الثاني) ،دار كنوز

المعرفة ،األردن.2015 ،

المحكمة :
 البحوث العلمية
ّ
 -1السيميائيات القانونية ،مجلة السيميائيات،العدد  ،01مجلة دورية محكمة تصدر
عن مختبر السيميائيات وتحليل الخطاب ،جامعة وهران ،الجزائر ،سنة .2005
 -2قصد رفع قلق المصطلح النقدي،مجلة عالمات في النقد،المجلد ،11الجزء،58
النادي األدبي بجد ،،ديسمبر .2005
-3تداوليات الخطاب القانوني،مجلة اللغة واألدب ،تصدر عن قسم اللغة العربية
وآدابها ،جامعة الجزائر ،عدد ،17جانفي .2006
 -4ترجمة النص القانوني بين كفاءات المترجم واكراهات المصطح،مجلة
المترجم،مختبر تعليمية الترجمة وتعدد األلسن،العدد ،13يناير-جوان ،دار
الغرب.2006،

الدر ألبي الطيب اللغوي
 -5حديث البدايات في المعجميات العربية جر ،
أنموذجا) ،حولية الصوتيات الصادر ،عن مختبر الصوتيات العربية الحديثة،
جامعة البليد ،،العدد  ،3سنة .2007
 -6الترجمة...ذل

الخطاب الحال المرتحل،مجلة فكر ونقد،عدد  ،86المملكة

المغربية  ،الرباط ،فبراير .2007
 -7اللسنيات األدبية بين أقفال النص ومفاتيح القراء ،)،مجلة اللسانيات ،جامعة
باجي مختار ،عنابة ،العدد ، 6سنة  ،2008الجزائر
 -8خطاب العتبات في رواية زينب ،مجلة منتد

األستاذ ،دورية أكاديمية تعنى

بالدراسات في مجال التعليميات والعلوم اإلنسانية ،تصدر عن المدرسة العليا
لألساتذ ،بقسمطينة ،العدد المزدوج  ،6-5ماي  ،2009الجزائر.

23

 -9سيميائيات العمران بين العقل ال فاهي والعقل الكتابي) ،مجلة إيقونات ،العدد
 ،01من ورات رابطة سيما ،الجزائر ،سنة .2010
 -10المذكرات التخييلية في رواية الضوء الهارب عند محمد براد ،،مجلة
الخطاب ،دورية أكاديمية محكمة تعنى بالدراسات العلمية في اللغة واألدب،

من ورات مخبر تحليل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد ،09
جوان  ،2010الجزائر.

 -11فصل المقال ما بين اللسانيات والقانون من اتصال
مصطلحي تخصصي) ،مجلة أطل

نحو تواصل

للدراسات واألبحاث ،مجلة علمية دولية

نصي سنوية محكمة متخصصة في اللغة والترجمة والمعاجم ،تصدر عن
مركز أطل

العالمي للدراسات واألبحاث ،المجلد  ،5العدد  ،2حزيران ،2010

عمان ،األردن.

 -12الذاكر ،تقارئ الجسد بين الناسخ النصي والمنسوخ القصي) ،مجلة
دراسات ،مجلة فصلية محكمة ،تعنى بالمقاربات االجتماعية واإلنسانية ،تصدر
عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،العدد  ،31صيي .2011
 -13الخطاب المقدماتي في النقد العربي المعاصر م روع يمنى العيد النقدي)،
حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية باإلسكندرية ،العدد  ،27المجلد ،3
سنة .2012
 -14آليات صناعة المصطلح

بين التكوين في المصطلحية وتأهيل

المصطلحيين) ،مجلة الصوتيات ،حولية أكاديمية محكمة متخصصة ،تصدر
عن مخبر اللغة العربية وآدابها -الصوتيات -جامعة سعد دحلب ،البليد ،،العدد
 ،12أفريل  ،2012الجزائر.
 -15الرواية الحوارية

بين ترجمان ال عري وعنفوان السردي) عند فاضل

العزاوي ،مجلة الخطاب ،دورية أكاديمية محكمة تعنى بالدراسات العلمية في
اللغة واألدب ،من ورات مخبر تحليل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي

وزو ،العدد  ،11جوان  ،2012الجزائر.
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 -16تدبيرات نقدية أفق الخطاب...خطاب األفق) عند الناقد محمد براد ،،مجلة
عالم الكتب ،مجلة محكمة متخصصة في الكتاب وقضاياه ،من ورات دار
ثقيي للن ر والتوزيع بحث مقبول للن ر 1433 /7/25ه)
 -17النسية السيميائي ،سيبو

بحث مترجم) ،مجلة إيقونات،العدد ،06

من ورات رابطة سيما ،الجزائر،سنة .2013

 -18في التحليل السيميائي للخطاب ال عري

بين أهواء ال عر واغواء القراء)،

عند محمد ال هاوي ،مقاليد دورية أكادمية محكمة تعنى بالنقد ومصطلحاته،
العدد  ،3الصادر ،عن مخبر النقد ومصطلحاته ،جامعة قاصدي مربال،
الجزائر ،سنة .2013
 -19المنهة السوسيونقدي للنصوص األدبية

من مجتمع النص إلى مجتمع

النص) ،مجلة ااداب ،كلية ااداب ،جامعة المل

سعود ،المجلد  ،25العدد

 ،3نوفمبر  ،2013محرم 1435ه
 -20نحو حجاج قانوني

من اللسانيات إلى التداوليات) ،مجلة المخاطبات،

مجلة علمية محكمة متخصصة ،العدد  ،12أكتوبر  ،2014تون .
 -21اللغة العربية والرهانات المستقبلية من بالغة الرسم إلى بالغة الرقم)،
مجلة الصوتيات ،مخبر اللغة العربية ،جامعة البليد ،2 ،الجزائر ،أفريل
.2015

 -22خطاب التخييل يحاور خطاب التفكير عبد هللا العروي يساكن الخطابين)،
مجلة الخطاب ،مختبر تحليل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو-
الجزائر ،العدد  ،20ماي .2015
 -23سرديات المحنة

الرواية الجزائرية من تجريب الكتابة إلى كتابة التجريب)،

مجلة ااداب ،كلية ااداب ،جامعة المل
.2015
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سعود ،مجلد  ،27العدد  ،2ماي

-24

عرية اإلهداء في المنجز األدبي السعودي إهداءات الكتب لعبد العزيز

الق عمي) ،بمجلة األثر ،جامعة قاصدي مربال ،ورقلة –الجزائر ،عدد
ديسمبر .2016مجلة ذات تأثير )IMPACT FACTOR
 -25سيميائيات األهواء الحب في حاالته القصو ) ،مجلة الكوفة ،مجلة علمية
محكمة ،تصدر عن جامعة الكوفة ،العدد ،2016 ،10

مجلة ذات تأثير

)IMPACT FACTOR
 البحوث المحكمة المنشورة في مؤتمرات أومجالت علمية أو ثقافية
متخصصة:
 -1أمين معلو ،ال رقي الهادئ،مقال لماريان بايوت،ترجمة :عبد الحق
ب لعابد،ضمن ملي خاص به أعدته مجلة اإلختال ،دورية ثقافية تصدر عن رابطة
كتاب اإلختال ،العدد ،2سبتمبر ،2002الجزائر.
 -2الهوية بين اإلختال ...والعولمة،ضمن ملي خاص حول إ كالية الهوية رؤية
متعدد،،مجلة اإلختال ،العدد ،3ماي ،2003الجزائر.

 -3القارئ في الترجمة نحو ق ارء ،منهجية للترجمة)،ضمن سلسلة بحوث وأوراق
الندوات والمؤتمرات،لندو ،اللغات في عصر العولمة:رؤية مستقبلية،كلية ااداب
والترجمة،جامعة المل خالد،المملكة العربيةالسعودية،6،الجزء األول،سنة .2005
-4

عرية الفاتحة النصية والخاتمة النصية في رواية تيميمون لر يد

بوجدر،)،ضمن

فعاليات

ملتقى

ر يد

بوجدر،

وانتاجية

النص،من ورات

،crascوهران ،سنة .2005
 -5عرية الفاتحة النصية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة،من ورات
و ازر ،الثقافة .2006،
-6تعليميات الترجمة نحو قراء ،منهجية للترجمة)،من ورات و ازر ،التعليم العالي
السورية،المجل

األعلى لرعاية الفنون وااداب والعلوم اإلجتماعية،سنة .2006
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 -7كينونة ال عر القصو قصيد ،أنا تسأل...وتجيب)،ضمن الملي الخاص

بناز المالئكة،مجلة نقد المتخصصة في نقد ال عر،بيرون،لبنان.2007،

 -8خارج المكان داخل األمكنة إدوارد سعيد كائن الكينونة القصو )،مجلة جرش
الثقافية،مجلة فصلية،تصدر عن جامعة جرش األهلية،العدد ،11صيي
،2008األردن.
 -9سيميائيات الصور ،بين آليات القراء ،وفتوحات التأويل) ،ضمن أعمال مؤتمر
فيالديلفيا الدولي الثاني ع ر ،حول ثقافة الصور ،،جامعة فيالديلفيا ،ن ر سنة
.2008
-10تداوليات خطاب العنونة،مجلة الكلمة ،الصادر ،في لندن ،العدد ،27مار
.2009
-11الصور ،وان غوت من لذ ،الصور ،إلى متعة اإل هار)،مجلة الرافد
الثقافية،الصادر ،عن دائر ،الثقافة واإلعالم،العدد ،148سنة  ، 2009حكومة
ال ارقة.

 -12القراء ،الرحلة والقارئ المرتحل ،النص  :أي منهة ألية منهجية ؟) ،ضمن
أعمال المؤتمر العلمي الدولي األول ،لمركز الخليل بن أحمد الفراهيدي ،بجامعة
نزو  ،سلطنة عمان ،دار ن ر كنوز المعرفة ،األردن ،سنة .2011
-13المرجعيات الفنية للنص األدبي المرجع الخارجي وبناء التخييل السردي)،
أعمال مؤتمر النقد الدولي الثالث ع ر للمرجعيات في النقد واألدب واللغة-
األردن2010 -
-14خطاب العتبات في المجالت الثقافية،

مجلة الرافد ،إمار ،ال ارقة ،سنة

.2011

-15التثاؤب ال عري عند محمد الماغوط ،مجلة نقد ،المتخصصة في ال عر،
العدد  ،7بيروت.2012 ،
-16خطاب الرواية ضد خطب اإلرهاب ،أعمال مؤتمر األدب في مواجهة
اإلرهاب ،جامعة اإلمام اإلسالمية ،سنة .2012
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-17نحو الرجال ولغة األجيال نهاد الموسى واجتهاداته في اللغة العربية) ،ضمن
ملي نهاد الموسى عا ق الضاد ،مجلة أفكار ،ثقافية هرية ،تصدر عن و ازر،
الثقافة للمملكة األردنية الها مية ،عدد  ،293حزيران .2013

عضوية الهيئات التحريرية في المجالت العلمية والتحكيمات العلمية:
 العضويات العلمية واالستشارية :
 -1مدرب لغوي معتمد من مركز التدريب اللغوي بجامعة المل

سعود

ومؤسسة اان للتدريب بالرياض منذ .2013

 -2عضو فرقة بحث األدب المغاربي فرنسا -المغارب بليون فرنسا ،منذ
.2007
 -3عضو هيئة تحرير مجلة إيقونات سيميائية،مجلة فكرية فصلية محكمة،
تصدر عن رابطة سيما ،للبحوث السيميائية بالجزائر .2009
 -4عضو في الهيئة العليا ،لمجلة أقالم ثقافية،الصادر ،عن الجامعة األردنية،
.2009
 -5مدير تحرير مجلة ااداب والعلوم اإلنسانية ،كلية ااداب ،جامعة المل
سعود1433 ،ه.
 -6عضو اللجنة اإلست ارية في مجلة كلية ااداب جامعة المسيلة بالجزائر،
.2013
 -7عضو اللجنة العلمية ،لمجلة مقاليد ،الصادر ،عن مخبر النقد ومصطلحاته،
جامعة ورقلة ،الجزائر.2013 ،
 -8عضو اللجنة العلمية ،لمجلة األثر ،الصادر ،عن كلية ااداب ،جامعة
ورقلة ،الجزائر .2013
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 -9مست ار التعاونات الخارجية والتعامالت القانونية لد

مؤسسة عالمات

للن ر والتوزيع بالجزائر منذ .2013
-10

عضو في اللجنة اإلست ارية للصالون الثقافي ،لصحابه األستاذ

الدكتور عبد الناصر هالل ،القاهر.2015 ،،
-11

عضو الهيئة العلمية واإلست ارية لمجلة فتوحات ،الصادر ،عن

مختبر التأويل والدراسات الثقافية المقارنة ،جامعة خن لة ،الجزائر.2016 ،
-12

عضو اللجنة العلمية لمعامل التأثير العربي للمجالت العلمية
.2016 ،) IMPACT FACTOR

-13

عضو هيئة تحرير مجلة أنساق ،قسم اللغة العربية ،كلية ااداب

والعلوم ،جامعة قطر.2017 ،
-14

تقديم االست ارات اللغوية للمؤسسات ذات العالقة.

-15

تقديم االست ارات العلمية البحثية لطلبة الدراسات العليا.

-16

تقديم االست ارات العلمية المعرفية للنظراء في التخصص.

 التحكيمات العلمية :

 محكم لجائز ،الكتاب ،بو ازر ،الثقافة واإلعالم السعودية ،الدور ،األولى.2012
 محكم لمجلة دار ،المل عبد العزيز ،بالرياض منذ .2012 محكم للمجلة العلمية لجامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية ،منذ .2011 محكم بمجلة ااداب ،لجامعة المل سعود. محكم للنادي األدبي بالرياض. محكم للنادي األدبي بتبو . محكم للنادي األدبي بأبها. محكم لمؤتمر األدباء السعوديين الرابع .2013 محكم الندو ،الدولية الثانية ،لقسم اللغة العربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعةالمل سعود.2013 ،
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 محكم للقصص على الهوا لمجلة العربي بالتعاون مع قنا ،بي بي سي.2013
 محكم لجائز ،ال عر للنادي األدبي بالباحة.2014 ، محكم لمجلة جيل للدراسات األدبية والفكرية.2014 ، محكم لجائز ،الكتاب ،بو ازر ،الثقافة واإلعالم السعودية ،الدور ،الثالثة .2014 محكم لجائز ،النادي األدبي الثقافية بالباحةالثاني ) .2014
 -محكم لمجلة عالم الفكر ،الصادر ،عن مجل

المهرجان ال عري العربي
الوطني للثقافة والفنون

وااداب ،دولة الكويت.2014 ،
 محكم لمجلة وجهات ،علمية محكمة تعنى باألدب والنقد ،الصادر ،عنمؤسسة مليطان للبحوث والدراسات واإلنماء الثقافي ،سنة .2015
 -محكم لمجلة أبوليو

لآلداب واللغات ،جامعة محمد ال ريي مساعدية،

سوق ه ار  ،الجزائر ،سنة .2015

 محكم لمجلة المصطلحيات ،مجلة علمية محكمة متخصصة في قضاياالمصطلح ،فا  ،المغرب.2015 ،

 محكم لجائز ،القصة القصير ،ل ركة فودافون ،بمناسبة اليوم الوطني لدولةقطر ،الدور ،الرابعة.2016 ،
 محكم لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية باإلمارات العربية المتحد، ،.2017
 محكم لمجلة المصدر الصادر ،عن جامعة العبقرية بمصر.2017 ، محكم لمجلة أنساق ،بقسم اللغة العربية ،كلية ااداب والعلوم ،جامعة قطر،.2017

عضوية الجمعيات و المنظمات العلمية :
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 عضو في المنظمة الدولية للمترجمين واللغويين العرب  )wataمنذ.2008
 -عضو مؤس

لجمعية المصطلحيين اللسانيين العرب،بجامعة مؤتة،األردن

منذ .2008
 -عضو مؤس

للجمعية العالمية للتعلميين والمترجمين،بالمعهد العالي للغات

بجامعة حلب –دم ق -منذ .2009
 -عضو مؤس

لجمعية اللغة العربية والتنمية الب رية،بمركز الدراسات

والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية بالتعاون مع جامعة محمد األول بوجد– ،
المغرب. -

 -عضو مؤس

إلتحاد السيميائيين المغاربيين (.بطرابل  ،ليبيا)

 عضو في منتد المصطلحي الدولي،بجامعة سوسة،تون . عضو في منتد التفكيكيين العرب .باري ) عضو جمعية الدراسات الفلسفية ،سطيي ،الجزائر. عضو اللجنة اإلست ارية للمحور اإلنساني العالمي لدراسات الطفولةوأبحاثها ،األردن.2016 ،

 العضو اللجنة العلمية ،لمعادل التأثير العربي للمجالت العلمية المحكمة.2016 ،)Arab Impact Factor

الدورات التدريبية :
 الدورات التدربيبة المحصلة :
 -دمة التقنية في التدري

الجامعي 12 ،1433/5/12-10 ،ساعة ،عماد،

تطوير المهارات ،جامعة المل سعود.
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 تصميم وبناء المقرر 4 ، 1433/5/15 ،ساعات ،عماد ،تطوير المهارات،جامعة المل سعود.
 بيئة التعلم اامنة والمريحة 3 ،1433/6/1 ،ساعات ،عماد ،تطويرالمهارات ،جامعة المل سعود.
 تطوير ملي التدري  4 ،1433/6/2 ،ساعات ،عماد ،تطوير المهارات،جامعة المل سعود.
 دعم تعلم الطالب 4 ،1433/6/7 ،ساعات ،عماد ،تطوير المهارات،جامعة المل سعود.
 -مفاهيم أساسية في قيا

وضع اختبارات التحصيل6/30 ،

و 1433،8/7/1ساعات ،عماد ،تطوير المهارات ،جامعة المل سعود.
 استخدام الصبور ،الذكية 4 ،1433/6/2 ،ساعات ،عماد ،التعامالتااللكترونية ،جامعة المل سعود.
 دور ،في رفع المقررات اإللكترونية 4 ،ساعات ،عماد ،تطوير المهارات،جامعة المل سعود1434 ،ه.

 ور ة عمل العالمية التجاهات الن ر العلمي الحديث وأخالقياته في القرنالحادي والع رين ،تنظيم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
ممثلة بوحد ،المجالت العلمية ،جامعة المل سعود ،يومي السبت واألحد
1434/6/11/10ه الموافق 2013/4/21/20م
 ور ة تدريبية لرفع المقررات على نظام إدار ،التعلم االلكتروني ،وحد،التعليم االلكتروني ،بكلية ااداب ،جامعة المل سعود1435 /6/6 ،ه
 ور ة تدريبية للتصميم التعليمي للتعلم االلكتروني ،وحد ،التعليمااللكتروني ،بكلية ااداب ،جامعة المل سعود1435 /6/7 ،ه
 ور ة تدريبية تعريفية بنظام الفصول االفتراضية ،وحد ،التعليم االلكتروني،بكلية ااداب ،جامعة المل سعود1435 /6/8 ،ه
 ور ة تدريبية لعمل القاعات الذكية ،وحد ،التعليم االلكتروني ،بكليةااداب ،جامعة المل سعود1435 /6/9 ،ه
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 ور ة تدريبية إلنتاج المحتو الرقمي باستخدام برنامة  ،course labوحد،التعليم االلكتروني ،بكلية ااداب ،جامعة المل سعود1435 /6/10 ،ه
 ور ة إعداد ملي المقرر الجامعي ،ضمن برنامة يا هال ألعضاء هيئةالتدري

الجدد ،بجامعة قطر.2015 /9/6 ،

 ور ة اإلر اد والتفاعل الثقافي ،ضمن برنامة يا هال ألعضاء هيئةالتدري

الجدد ،بجامعة قطر.2015 /9/6 ،

 مقدمة في البال بورد  ،9.1ضمن برنامة يا هال ألعضاء هيئة التدريالجدد ،بجامعة قطر.2015 /9/6 ،

 Blackboard 9.1 Basics ( login, navigation,announcements, Email, availability, uploading syllabus
and content), ( OFID), 9-9-2015.
 التعامل مع المحتو في البال بورد  9.1تحميل وتنظيم الملفات،المجلدات ،والوسائ المتعدد ،)،مكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات
التعليم .2015/9/15 ،)OFID
 -الواجبات والواجب اامن في البال

بورد  ،9.1مكتب التنمية المهنية

وتطوير عمليات التعليم .2015 /10/5 ،)OFID
 ور ة تدريب على استخدام نظام التقييم االلكتروني لمخرجات التعلم ،أوفيد،2016-5-29
Developing Institutional Leadership:Strategic Approaches to
the Scholarship of Educational Leadership (SoEL) within and
Across the Disciplones in Diverse University Contexts(Core
1Module 2),OFID, 21-9-2016.
 ور ة كيفية استخدام قواعد البيانات والمصادر االلكترونية العربية التيت تر بها المكتبة ،أوفيد.2016-9-26 ،
 ور ة استخدام نظام التقييم الرقمي  ،)Digital Measuresأوفيد-17 ،.2016-11
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التعليم المبني على مخرجات التعلم الجزء ،)1أوفيد-11-29 ،

 ور ة.2017
-

The Scholarship of Undergradual- Gradual Degree
Program Reform and Curriculum Renewal in Researchintensive University Contexts: Strategic Curricular and
Pedagogical Implication- Part 1-2 (OFID), 27-30-112016.
تفعيل الم اركة الطالبية في العملية التعليمية من خالل الدعم

 -ور ة

االروحي والنفسي ،أوفيد.2017-1-17 ،

 ور ة م اريع وبرامة المركز الوطني للتطوير التربوي في جامعةقطر،أوفيد.2017-1-17،
 ور ة التأكد من صدق االختبارات وثباتها من البيانات في تحسين األداء،أوفيد.2017-1-17 ،
 حقلة نقا ية دور المعلم في عملية التعليم المتمركز حول الطالب،أوفيد.2017-1-17،
 ور ة تدريب على استخدام نظام التقييم االلكتروني لمخرجات التعلم ،أوفيد،.2017-3-26
 -استعمال

برنامة

االيثينتيكيت

لك ي

االنتحال

في

األبحاث

الطالبية  ،)Ithenticateأوفيد.2017-4-25 ،
 -دمة

فرات الكيو آر  )QRبالكتاب الجامعي االلكتروني أو المطبوع

كوسيلة تعليمية تفاعلية مستحدثة ،أوفيد.2017-5-7 ،
  BB3#بالكبورد  #3ور ة أدا ،تسجيل الحضور والغياب ،أوفيد-9-24 ،.2017
 كيفية استخدام قواعد البيانات والمصادر االلكترونية العربية التي ت تر بهاالمكتبة ،أوفيد.2017-9-28 ،
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 الدورات التدريبية المقدمة :

 إعداد حقائب تدريبية لمركز التدريب اللغوي بجامعة المل سعود حقيبةاللغة التخصصية ،حقيبة اللغة اإلدارية ،حقيبة الحوار الفعال)
 دور ،تدريبية حول تعليمية النص األدبي ،وحد ،مصادر التعلم ،قسم اللغةالعربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل سعود ،سنة .2012
 دور ،تدريبية حول تعليمية النص اللغوي ،وحد ،مصادر التعلم ،قسم اللغةالعربية وآدابها ،كلية ااداب ،جامعة المل سعود ،سنة .2012
 دور ،تدريبية حول كيي تكتب رواية ،النادي األدبي ،كلية ااداب ،جامعةالمل سعود ،سنة .2012
 دور ،تدريبية حول تقنيات كتابة الرواية ،النادي األدبي ،كلية ااداب ،جامعةالمل سعود ،سنة .2013
 دور ،تدريبية عن قواعد الكتابة العلمية والصياغة اللغوية لطالبات الدراساتالعليا ،كرسي األمير سلمان للد ارسات التاريخية والحضارية للجزير ،العربية،
2014

الحوارات التلفزيونية واإلذاعية والصحفية :
 -1الم اركة في الحصة الثفافية وجه لوجه ،من إعداد القنا ،الفضائية الجزائرية
الثالثة،حول الواقع الثقافي العربي والعالمي،سنة .2008
 -2الم اركة في الحصة الثقافية مدارات في القنا ،السورية الفضائية،حول
األدب العجائبي،جوان .2009
 -3الم اركة في الحصة الثقافية حوار اللغة والحضار،،على القنا ،الفضائية
األردنية،حول الرواية والتاريخ،في نوفمبر .2009
 -4الم اركة في الحصاد الثقافي لسنة ،2009من إعداد القنا ،اإلذاعية الدولية
الجزائرية.
 -5القيام بحوار ثقافي مع جريد ،الغد األردنية،واقع اللسانيات والترجمة في
الجامعات العربية،جوان .2009
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 -6حلقة الور ة النقا ية عن موضوع األدب والتقنية  ،بقنا ،الثقافية السعودية،
.2013
 -7حوار مع قنا ،أدباء نجران عن مؤتمر األدباء السعوديين الرابع.2013 ،

مهارات الكمبيوتر :
اسممتعمال البمرامة التاليممة :أمم

بونت ،بال بورد ،فاي

وينممدوز ،وينممورد ،وردبرفكت،أكسممل ،بمماور

دو  ،أمم

آب ،أوتلو .

بو  ،تويتر ،وات

اللغات :
العربية  -الفرنسية  -اإلنجليزية.
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