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 بلقاسم محمد حمام   االســـم

 تاريخ ومكان الميالد
22-01-1968  

 متزوج االجتماعيةالحالة  الجزائر

 الهفوف -الخالدية الــعـنوان
 hhbelkacem@gmail.com  يالبريدالعنوان  5892263 الهاتف

 0561305736 الجوال
 الجامعي البريد الشبكي

  Bhamame@kfu.edu.sa الشبكي

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص يةالدرجة العلم
 2007 الجزائر-ورقلة-جامعة قاصدي مرباح لغويات أستاذ مشارك
 2005 الجزائر-ورقلة-جامعة قاصدي مرباح لغويات أستاذ مساعد

 2005 الجزائر-جامعة باتنة لغويات الدكتوراه
 1998 الجزائر-جامعة باتنة لغويات الماجستير
 1991 الجزائر-جامعة باتنة صوتيات سالبكالوريو 

 اللغة العربية التخصص العام
 لسانيات الدقيقالتخصص 

 بالغة قديمة -نحو -تحليل الخطاب  -لسانيات  العلمية مجاالت االهتمام
 المهنيةو العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية   الدورات التدريبية

 10/1430/ 17-15دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
- ورقلة -قاصدي مرباحعضو اجمللس العلمي للكلية جامعة 

 اجلزائر
 

جامعة قاصدي  -عضو هيئة حترير جملة األثر بكلية اآلداب 2-6/1/1431( windows-xpدورة النوافذ )
 اجلزائر-ورقلة  -مرباح

للنشاطات وامللتقيات العلمية  عضو اللجان العلمية والتنظيمية 16-19 /1/1431 (MS-POWERPOINTدورة العروض التقديمية )
 اجلزائر-ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح _للقسم 

-1431عضو  وحدة الجودة في القسم  لألعوام الدراسية  9-13/1/1431(MS-WORDدورة معالج النصوص )
 هـ)جامعة الملك فيصل( 1433-1432   /هـ 1432

- 1432لمية الدراسات العليا لغويات عضو اللجنة الع 13-16/3/1431  (INTERNETدورة األنترنت )
1437 

-27هـ،ة22/1431-21دورة الباحث الناجح، والبحث المتميز )
 م(28/11/2010

 اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية للكلية
1432-1433 
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 Internetدورة البحث على شبكة األنترنت، وقواعد البيانات اإللكترونية 

Research skills and Electronic database 
16-  17-04-1432 

 منسق الدراسات العليا بالقسم
1432-1436 

 Improving)دورة تحسين وتطوير مهارات االتصال لعضو هيئة التدريس 

and developing  communication Skills for faculty) 

 29/4/1432-28،  2011أفريل  2-3

هـ. 1436رئيس اللجنة العلمية لغويات بالقسم الفصل الثاني 
 )جامعة الملك فيصل(

في   Designing E-Portfoliosدورة تصميم الحقائب التعليمية اإللكترونية 
 م.  2011/ماي 3-2هـ  29/5/1432-28الفترة من 

 عضو لجنة مقابالت القبول للدراسات العليا بالقسم

 هـ1432-4-21/22 كلية اآلداب  (Ms-EXELمعالج البيانات )
 كلية اآلداب

 

( في العلوم EBSCOبحث في قواعد بيانات الناشر العالمي "إبسكو" )ال
  كلية اآلداب  هـ 1432 -5 -15 االجتماعية واالنسانية.

  هـ كلية اآلداب 1432 -5 – 20/  19 اإلرشاد األكاديمي
 بناء مهارات التقويم الجامعي ألعضاء هيئة التدريس

 هـ 1432 / 11/ 17-18
 

  هـ 1433 / 1 / 2-1علمي استراتجيات البحث ال
  هـ 4/4/1433-3توصيف المقررات 

  هـ 11/4/1433-10مهارات حل المشكالت االكاديمية 
-24شبكات التواصل االجتماعي ودورها في العملية التعليمية 

 هـ 25/4/1433
 

  هـ13/4/1433-12مهارات النشر العلمي 
  هـ BLACboard 23-25/5/1433مهارات وأدوات استخدام 

  هـ 3/6/1433-2خطوات نحو األداء المتميز في التدريس الجامعي 
         Fundamentals of Visible Learningأساسيا التدريس البصري  

 ه10-11/02/1436
 

 Education Technologyتكنولوجيا التعليم    

  هـ  24-25/02/1436

 Techniques of Dsigningفنيات تصميم األسئلة الموضوعية والمقالية  

Mulltiple-Choice and Essy Examinations 

 م15/10/2015-14هــ  1-2/1/1437
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 تحكيم البحوث العلمية: المهارات والمعايير العالمية  
Reviewing Scientific Researches:Skills and International Criteria 

 م7/12/2015-6هـ   24-25/2/1437
 

 مكان النشر يةالبحوث العلمو الكتب 
 (2012)مارس  اململكة العربية السعودية )باإلشرتاك( 2كتاب النحو التطبيقي
 (2011)مارس  اململكة العربية السعودية )باإلشرتاك( 1كتاب النحو التطبيقي

-مايو  -04العدد  -اجلزائر-جامعة ورقلة-جملة اآلداب واللغات احلجة  ةآليو البالغة العربية 
 م2009

 اجلزائر -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد –جملة املصطلح  النظم وثنائية الشعر والنحو يف الفكر اجلرجاين نظرية 
 م2006-2005-04العدد 

-5العدد -اجلزائر-جملة األثر، جامعة قصدي مرباح ورقلة اآلخر  الكناية هروب من اللغة .. هروب من الذات .. هروب من
 م.2006

 -اجلزائر –بسكرة  -جامعة حممد خيضر -جملة العلوم اإلنسانية    العريب فكرة املقام يف النحو
 2007فيفري  -11العدد

 الزخمشري من خالل كتابه أساس البالغة
-1العدد -اجلزائر-جملة األثر، جامعة قصدي مرباح ورقلة

 م2002

-8العدد -اجلزائر-جملة األثر، جامعة قصدي مرباح ورقلة النحو العريب ... صراع العقل والنص
 م.2009

 مجهورية مصر العربية 2013مارس   66جملة الثقافة والتنمية ع  التعريف والتنكري يف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري دراسة تركيبية داللية
 القرآن الكرمي سؤاالت يف دراسة والتواصل السؤال

 افمن خالل سورة األعر 

Question & Communication 

A study in the questions of Holy Qur'an 

through Surat Al aaraf 

 بريطانيا
 .Journal of Qur'anic Studies. Volume 16 

February 2014 .  Edimburg university 

press 

 املالمح التداولية يف النحو العريب
The Deliberative dimension in Arabic grammar 

 جملة اآلداب ، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية
 هـ1435م / مجادى الثانية 2014، مايو 2، العدد 26اجمللد 

 التواصل وآلية الصمت
communication and The mechanism of Silence 

 اجلزائر –جملة اآلداب واللغات جامعة األغواط 
 م2014سبتمرب -14العدد 

 ودوره يف األحكام النحويةالقصد 

The Intent and its Role in Grammatical Rule 

 1436-م2015اجمللة العربية للعلوم االنسانية، جامعة الكويت 
 م21/05/2015مقبول للنشر بتاريخ 
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 الخطاب وطاغوت التأويل عند ابن قيم الجوزية
 من خالل كتابه الصواعق المرسلة

 )دراسة تداولية(
Discourse and the tyranny of interpretation in the book: "As-Swa'iq 

Al-Mursalah", by Ibn Qayyim al-Jawziyyah;  
(A Deliberative study) 

 للعلوم الشرعية والقانونية مجلة جامعة الشارقة
 م21/10/2015مقبول للنشر بتاريخ 

جامعة  -مجلة كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية  عرفي(المنهج بين النحو العربي واللسانيات الحديثة )المنظور الم
 م2016 -هـ 1437القصيم 

 
   الندوات والمؤتمرات:

  مركز امللك عبد  –جتارب من الدول العربية الندوة الدولية األوىل يف التخطيط والسياسة اللغوية
 . 26/10/2015املوافق  1437حمرم  13اهلل بن عبد العزيز خلدمة اللغة العربية، 

  كلية اللغة العربية   –املؤمتر الدويل الثاين: اللغة العربية يف اجلامعات بني الرتاث واملعاصرة
 م.3/3/2016 -هـ 23/5/1437والدراسات االجتماعية، 

 المقررات المدرسة
 :البكالريوسمستوى  -أ-

  م.2005- 1998النحو والصرف من 
  م1999- 1998علم النفس اللغوي . 
 م2008 - 1998ة العربية البالغ. 
  م 2005 - 2002نظرية النظم. 
  م 2005-2004أصول النحو ومدارسه. 
 1النحو التطبيقي. 
 2النحو التطبيقي. 
 .الكتابة والتعبري 
 .القراءة واحملادثة  
 .التذوق األديب 
 5حنو. 
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 2صرف. 
 .اللسانيات 

 .أصول التفكري النحوي 
 :مستوي الدراسات العليا)ماجستير( -ب

 2006 – 2005لنحو العريب مصادر ا . 
  2007-2006ي والدرس احلديث التفكري النحو . 
  2008-2007الفكر البالغي والدرس احلديث  . 
  2008/2009فقه اللغة واملعجمية. 
 هـ. 1433 - 1432 )الفصل األول( تاريخ النحو ومصطلحاته 
 هـ 1433 - 1432)الفصل الثاين(  احلديثة  املدارس اللسانية 

 هـ(. 1434-1433)احلديثة  اللسانيات 

 ( 1435 -1434أصول التفكري النحوي)هـ 

 .علم الداللة 

 :(دكتوراهمستوي الدراسات العليا) -ج
 اللغة العربية والدرس اللساين احلديث. 
 .لسانيات النص وحتليل اخلطاب 

 .قضايا يف النحو 
 

 اإلشراف على الرسائل العلمية:

 لية تداولية، الطال  عبد العزيز حممد امللحم.أسلوب األمر يف رياض الصاحلني دراسة دال 

 أحمد بن عبد الرحمن بن ، الطال  دراسة صرفية نحوية : مخالفة المطَّرد في شعر عنترة

 .أحمد العبد العظيم
  عوائد املرك  اإلضايف يف اجلزء األول من كتاب مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية

 حسن بن أمحد السويق. الزاهرة تأليف أمحد زكي صفوت، للطال 

 فاتن صالح إبراهيم الحمام  الطالبة، ألفاظ الطبيعة في ديوان ابن زيدون. 
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  أمحد علي جمدل القحطاين، دراسة حنوية داللية –اجلملة الشرطية يف محاسة البحرتي. 
 لبىن قيس حممد آل  "دراسة تطبيقية"  املشكالت الصوتية يف تعلم األتراك اللغة العربية

 .باركالشيخ م
 مناقشة الرسائل العلمية:

 ( 1433-6التنبيه يف سور آل حم دراسة لغوية.)هـ 

 ( 1433-7-21ألفاظ اللباس والزينة يف كتاب الذخرية اجلزء األول، دراسة داللية)هـ. 
 ( 2-26تعدد التوجيه النحوي للمصدر املؤول يف القرآن الكرمي، وأثره يف التفسري-

 .هـ(1434
 هـ(20/5/146)جاجي يف اجلزء األول من نظرات املنفلوطي،البعد التداويل واحل. 
 


