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 :البطاقة الشخصية: أوالً 

 يأبخت: اللقب                                          عائشة  :االسم   ∗

 .)أدرار/زاوية كنتة    بلدية (تيوريرين  م02/1985/ 27:تاريخ ومكان االزدياد ∗

 aabekhti@gmail.com :لكترونيالبريد اإل∗

 .00213663066977: الهاتف النقـال∗

   .جزائرية: الجنسية∗

 .لمادة اللغة العربية  أستاذة التعليم الثانوي  :الوظيفة ∗

 : المسار الدراسي   :ثانياً  ∗

  اإلبراهيميدمحم البشير    ابتدائية االبتدائيم مرحلة التعليم  1996 -1991 -
 .بقصر تيوريرين

عمر بلدية  م مرحلة التعليم المتوسط متوسطة عبد هللا بن  1999 -1996 -
 .سالي

 .زاوية كنتةبمرحلة التعليم الثانوي ثانوية  دمحم عبيدي   م2003 -2000 -

 : الشهادات المتحصل عليهاالمؤهالت العلمية و : اً ثالث ∗

 .م2004 دورة جوان  شهادة البكالوريا -

 .م2008بأدرارفي اللغة العربية وآدابها من جامعة أحمد دراية   شهادة الليسانس -

 السيرة الذاتية       
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من جامعة  ) دراسات جزائريةتخصص  (في اللغة واألدب العربيشهادة الماستر   -
 .م2013أدرار

 .م2014اللغة الفرنسية من جامعة أدرار   تعليمية شهادة الليسانس في -

 .)الدراسات الجزائرية في اللغة واألدب العربي(تخصص  طالبة دكتوراه -

  :المشاركة في الندوات واأليام الدراسية والملتقيات: رابعاً ∗

  الشّاعر الّشهيد الرّبيع(، عنون المداخلةلطلبة الدكتوراه  األولالملتقى التدريبي   -
 .بجامعة أدرار .2015ماي 04ثنين  اإل) بوشامة وجهوده األدبية

شاركت بالدورة التكوينية في علم المخطوط والخط العربي،المنظمة من قبل مركز   -
نوفمبر  17) السعودية(المخطوطات بأدرار ومركز أمجاد المخطوطات بالرياض

 . م بجامعة أدرار تحت رعاية مخبر المخطوطات بإفريقيا2016
العربية من خالل فن  تعليمية اللغة  (تعليمية اللغة العربية في النص األدبي:حولندوة   -

 .بجامعة أدرار.)الندوة الخمسون(م2016)الترسل
)  مشي حافياً ألكي ال  ..قـليل من الماء  (في قصة  تجلي الحيز الصحراوي  : حولندوة   -

 .م بجامعة أدرار2016 عبد الكريم ينينه:للمبدع  

منطقة  أعالم  (ي والية أدرارفالتراث بعنوان الحركة الثقـافية    الملتقى الوطني لشهر -
ومخبر    المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية :،إشراف)تيكلتيد -توات -قورارة

 : بعنوان    أدرار المخطوطات بجامعة
جهود الشيخ دمحم عبد القـادر بلعالم القبالوي في ترسيخ الدين   •

 .م 2016ماي 14 بأولف )تيديكلت(اإلسالمي
 ماي 20 دراربأ )توات( األسرة البختية وإسهاماتها في تعليم القران الكريم   •

 .م2016
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  دار الشباب(اليوم الوطني للشهيد والتفجيرات النووية برقـان  ندوة بمناسبة   -
. ″فيكتور مالو سيلفـا:قراءة في رواية رقـان حبيبتي ل″: بعنوان) بأدرار
 .م2017فيفري
 :وحدات البحث: خامساً  ∗

م  2016بمخبر المخطوطات في  إفريقيا برئاسة الدكتور أحمد جعفري من  عضو -
 .إلى يومنا هذا

 .م إلى يومنا هذا2016عضو فرقة بحث برئاسة األستاذ عبد الرحمان العربي منذ   -
البوابة الجزائرية للمخطوطات برئاسة الدكتور أحمد جعفري    بحثعضو مشروع   -

 .م2018-2020


