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النشاطات العلميــــــة :
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األنـ ـ ـ ـ ــشطة العلـمية واألكاديمـية والمنشورات:
املتوسط يف اللّغة العربيّة وآفاق
 عضو يف فرقـة حبـث  :التّجربة اجلزائريّة يف ميدان تكوين أساتذة التّعليم ّ
وجهات العامليّة .منذ سنة  .8102خمرب (تعليم -تكوين -تعليمية) باملدرسة العليا
النّهوض به يف ضوء التّ ّ
لألساتذة – بوزريعة .رقـ ـ ـ ــم الدليـ ـ ـ ــل I05L02EN160120180001 :

 عضو يف فرقة حبث احملتوى الرقمي باللّغة العربيةّ يف اجمللس األعلى للّغة العربية .8100
 عضو اللجنة العلمية بقسم األدب العريب باملدرسة العليا لألساتذة .8102-8102:
 عضو يف اجمللس الدويل للغة العربية ببريوت للعام .8102
 املشاركة يف العديد من النّدوات واملؤمترات الوطنيّة وال ّدولية املنظمة من قبل اجمللس األعلى للغة
العربية باجلزائر ،ومن ذلك:

 يوم دراسي حول :اإلذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية ،مبداخلة عنواهنا :فن اإللقاء
واهلفوات اللغوية لدى اإلعالميّني ونشر سنة.8112 :

الصحافة الورقية
 يوم دراسي حول :اللغة العربية يف الصحافة املكتوبة مبداخلة بعنوان :مستقبل ّ
يف ظل تنامي الصحافة اإللكرتونية ونشر سنة .8101

 ندوة وطنية بعنوان :أمهية التخطيط اللغوي –اللغات ووظائفها ،وعنوان مداخليت :التخطيط
اللغوي وتعليمية اللغة العربية يف كليات اإلعالم واالتّصال باجلزائر ،ونشره اجمللس األعلى للغة
العربية سنة .8108
 كتاب منشور لبحث املاجستري املوسوم ب (:األخطاء اللغوية الشائعة يف وسائل اإلعالم
اجلزائرية مناذج من :اإلذاعة ،التلفزة ،الصحافة املكتوبة) ،مطبعة دار األمل بتيزي وزو ،سنة
.8100
 نشرت يل العديد من املقاالت واألحباث باللغة العربية يف اجملالت الوطنيّة ،ومن ذلك:

 مقال منشور يف جملة الواحات للبحوث وال ّدراسات الصادرة عن املركز اجلامعي بغرداية،
بعنوان :شروط ومواصفات األستاذ اجلامعي واحملاضرة اجلامعيّة (إعدادا وإلقاء) سنة 8101م.
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 مقال منشور يف العدد الرابع من جملة خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر بعنوان" :استعمال
املعاجم الورقيّة عند الباحثني يف ظل انتشار املعاجم اإللكرتونيّة" ،سنة .8100

 مقال منشور يف العدد السادس والعشرين من جملة الّلغة العربية الصادرة عن اجمللس األعلى للغة
العربية ،بعنوان :الطفل بني إغراءات التلفاز ومطالعة الكتاب ،سنة .8100
 شاركت يف مؤمتر ديب الذي نظم من قبل اجمللس الدويل للغة العربية من ال  7مايو 8102
إىل  01مايو  ،8102مبداخلة موسومة ب :أزمة اللغة العربية يف كلّيات االعالم واالتصال
باجلزائر  :بني غياب يف التخطيط اإلعالمي ورهانات سوق العمل.
 شاركت يف مؤمتر ديب الذي نظم من قبل اجمللس الدويل للغة العربية من ال  4مايو 8102
مبداخلة موسومة ب :اجتاهات طلبة كلية اإلعالم واالتصال باجلزائر حول استعمال اللغة
العربية واللغات األجنبية.
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