بطاقــــة تقنيــــة ل ألستــــاذ
قسم اللغة العربية وآداهبا
الامس و اللقب :صافية كساس
اترخي و ماكن امليالد  2892/21/21 :بشعبة العامر  -بومرداس
الربيد الإلكرتوين kessassafia479@yahoo.fr :
الرتـــــــبة :آأس تاذة حمارضة ( أآ)
اترخي أآول تعيني ابملدرسة 1221/12/12 :م
الشهادة احملصل علهيا :دكتوراه علوم يف اللغة وا ألدب العريب +التأأهيل اإىل آأس تاذة حمارضة (آأ)
اترخي احلصول عىل ادلكتوراه  :جويلية 1229
التخصص :حنو عريب ولسانيات
وحدات التدريس :حنو عريب  +أآصول النحو
التــــأأطـــــري  – 2:ليسانس  :ا إلرشاف عىل عدد من مذكرات الليسانس  – 1ماسرت / :
 -3ماجيسرت -4 /:دكتوراه / :
النشاطات العلميــــــة :

 املشاركة يف امللتقى الوطين حول واقع تعلميية النحو العريب ابجلزائر املنعقد يوم  3و 4فيفري 1212م ابملركز اجلامعي صاحليأآمحد ابلنعامة ،شاركت فيه مبداخةل عنواهنا" :تعلميية القواعد العربية وفق اخلرائط املفاهميية يف املرحةل اجلامعية".
 املشاركة يف اليوم ادلرايس حول اخلرائط املفاهميية يوم  18جانفي 1212م ابملدرسة العليا ل ألساتذة  -بوزريعة ،شاركت فيهمبداخةل عنواهنا" :دور اخلرائط املفاهميية يف تقريب املفاهمي النحوية".
 املشاركة يف املؤمتر ادلويل اخلامس للعلوم الإنسانية والاجامتعية والرايضية من تنظمي مركز احرتام العلوم يف تركيا ومركز املداراملعريف ل ألحباث وادلراسات ابجلزائر وبرعاية من جامعة هتيت (احلثيني) احلكومية بأأنطاليا – تركيا -أآايم  13و 14و 12مارس
1228م مبقال عنوانه" :صعوابت م
تعّل القراءة والكتابة يف التعلمي الابتدايئ –الس نة ا ألوىل والثانية منوذجا".
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 املشاركة يف امللتقى الوطين ا أل مول حول واقع تعلمي اللغة العربية يف الطور ا أل مول من التعلمي الابتدايئ املنعقد يوم  29فيفري1228م جبامعة حيي فارس ابملدية ،شاركت فيه مبداخةل عنواهنا" :تعلمي ا ألصوات العربية يف املرحةل التحضريية – مشالك وحلول".
 املشاركة يف املؤمتر ادلويل اخلامس للعلوم الاجامتعية جبامعة يدلز تكنيك ابإسطنبول – تركيا -أآايم  12و 12و 12أآكتوبر 1229ممبقال عنوانه" :الاس تعامل اللغوي يف وسائل التواصل الاجامتعي".
 املشاركة يف املؤمتر ادلم ويل اخلامس للغة العربية بدوةل الإمارات العربية املتحدة –ديب -أآايم  4و 2و 2و 2من شهر ماي 1222ممبقال عنوانه" :التعدد اللغوي يف اجملمتع العريب املغريب العوامل وا ألس باب ،الاثر والعالج".
 املشاركة يف امللتقى ادلم ويل اذلي نظمه خمترب اللغة العربية والتصال حول" :اإسهامات علامء املغرب العريب يف خدمة اللغة العربيةوترقيهتا" جبامعة السانية _ وهران يف  19/12/12أآكتوبر  ،1228مبقال عنوانه" :املراكز العلم مية يف املغرب العريب ونظام التدريس
فهيا".
 املشاركة يف امللتقى املغاريب الثاين اذلي نظمته جامعة  29ماي 2842م – قاملة – بلكية الداب واللغات (املركب اجلديد) حول:" تعلميية النحو والبالغة والنصوص ا ألدبية " يويم  18و 32نومفرب 1222م ،مبقال عنوانه" :تدريس النحو العريب يف اجلامعات
اجلزائرية بني قيود الإتباع ومتطلبات الإبداع".
 واملشاركة امللتقى الوطين يف بتزيي وزو عام  ،1222املشاركة يف امللتقى الوطين ا أل مول ابملدرسة العليا ل ألساتذة بقس نطينة يف1222م ،واملشاركة يف امللتقى الوطين الرابع ابملدرسة العليا ل ألساتذة ببوزريعة –1222م ،واملشاركة يف امللتقى الوطين يف ديسمرب
1221م جبامعة مولود معمري.
واملشاركة يف أآايم دراس ية أآخرى اليوم ادلرايس من تنظمي اجمللس ا ألعىل للغة العربية يف  18/19يوليو  ،1229ويف 1222م ،يف
 13مارس  ،1222ويف  21و 23أآفريل 1222م ،ويف مس تغامن يوم  21أآفريل 1222م ،و جبامعة مولود معمري – تزيي وزو يوم
 22ماي 1222م ،ويوم  24فيفري 1223م.
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