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مـتحصـل على شهـادة الليسانس شعبة اللغة واﻷدب العربي خﻼل دورة جوان2013
كلية اﻻداب واللغات جامعة ابن خلدون تيارت
متحصل على شهادة ماستر فرع الدراسات اللغوية تخصص  :تعليمية اللغة العربية2016-07-26
بنفس الجامعة
صص اللّسانيات وتعليمية اللغة لسنة 2022
حاصل على شهادة دكتوراه في تخ ّ
عضو بمخبر تحليلية إحصائية للعلوم اﻹنسانية و انجاز معجم موحد لها على مقاييس علمية
عضو بمركز مدارات للدّراسات واﻷبحاث -تبسة-
عضو باﻻتحاد الدولي للغة العربية
عضو بمنصة الفهرس العربي الموحد وحاصل على عدّة شهادات حضور
حاصل على عدّة شهادات مشاركة من منصة أريد
تأطير اﻻمتحانات والفاعليات والمشاركة في المتلقيات الوطنية داخل الجامعة وخارجها.


















مشارك في الملتقى الوطني " التخطيط والتعدّد اللغوي وأثر اللّهجات المحلية في التواصل اﻻجتماعي
والثقافي" المركز الجامعي بتندوف 2018
مشارك في الملتقى اﻷول " واقع الصورة في كتب الجيل الثاني من التعليم اﻹبتدائي" جامعة تلمسان.
مشارك في الندوة الوطنية الثالثة حول " الدرس اللّساني عند حاج صالح بين فهم التراث ومقتضيات التحوﻻت
اللّسانية" جامعة تلمسان
مشارك في الملتقى الوطني الثالث " القيم التربوية في نصوص اللغة العربية في ظل مناهج الجيل الثاني في
الطور المتوسط" جامعة تلمسان.
مشارك ببحث موسوم ب" حوسبة اللغة العربية بين )الواقع والمأمول(" في الملتقى الوطني :لمشاركة في
فعاليات الملتقى الوطني :حول سوسيولوجيا اللغة التنوع المجتمعي والتعدّد اللغوي" جامعة اﻷغواط
المشاركة في الملتقيات الدولية:
مشارك ببحث في المؤتمر الدولي السابع حول التسرب المدرسي بتونس2020
مشارك في المؤتمر الدولي الحلول المتعدّدة واﻻستراتيجيات والبرامج الحديثة في مجالي التربية والتعليم
العالي_ .بماليزيا_  ،2020عبر تقنية التحاضر عن بعد.
مشارك ببحث موسوم ب" التعليم عن بعد بين )مطرقة الواقع وسندان الحداثة(" المؤتمر الدولي التعليم عن
بعد ووظائف المستقبل في ظل اﻷزمات العالمية الناجمة عن اﻷوبئة بماليزيا  ،2020ونشر في مجلة التنمية
صصية ،تحت رقم L0646-6 :العدد 04 :المجلد06 :
البشرية والتعليم واﻷبحاث التخ ّ
مشارك في المؤتمر الدولي اﻷول " اللغة العربية التعريف بعواملها و وسائل انتشارها ودورها في حفظ هوية
اﻷمة المسلمة وخدمة العلم النافع" بماليزيا 2020
مشارك ببحث موسوم ب" تأصيل المعالجة اﻵلية للغة العربية )الواقع والتحديات(" في المؤتمر الدولي "
التعليم في عصر الرقمنة"  2020وسينشر البحث ﻻحقا في مجلة جامعة العقبة للتكنولوجيا اﻷردن.
مشارك بورقة بحث موسوم ب" العربية لغة ديناميك بين زخم التراث وحتمية الحداثة" ضمن فعاليات ملتقى
eTurnالعالمي الثالث " اللغة العربية تزاحم لغات العالم .وحاصل على شهادة مشاركة ودرعم تكريم ﻷفضل
 100شخصية داعمة للغربية عبر العالم .من مركز  eTurnالدولي للتعليم العربية للناطقين بغيرها باﻷردن
ومؤسسة المعايير الدولية في أمريكا.
مشارك ببحث موسوم ب" تطوير الفكر اللّساني العربي )الواقع والتحديات( ،في المؤتمر الدولي الثاني عشر
للدّراسات اللغوية والثقافية في تركيا 2020
حاصل على وسام باحث مبادر من منصة أريد لسنة 2021
حاصل على العديد من الشهادات والدورات في حوسبة اللغة والرقمنة وغيرها من شهادات المشاركة والحضور

