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      .الــعلمــيةالــسيرة     

     .الدكتور الحسـن بواجالبـن                    

                7917321700 :الهاتف المحمول *   elh_bouijelabn @ yahoo. Fr  :العنوان اإللكتروني *

 أستاذ التعليم العالي مؤهل. 

 .البالغة وتحليل الخطاب :تخصص

 ن بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين   .ديداكتيك اللغة العربية .مراكش/ أستاذ ُمكوِّ

 عضو مؤسس للنادي األدبي بمراكش. 

 (.5102/ 5102) مراكش / رئاسة شعبة اللغة العربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

 نقد : " ، وكان عنوان البحث هو0995رسة العليا لألساتذة بمكناس سنة شهادة التخرج من المد

 .تحت إشراف الدكتور بنعيسى بوحمالة  "النقد في سوسيولوجيا الغزل العذري للطاهر لبيب 

  االنزياح : " م، وكان الموضوع هو 0999دبلوم الدراسات العليا من كلية اآلداب بفاس سنة

تحت ، "دراسة في الضرورة الشعرية / ويين العرب القدماءالشعري في أعمال النحاة واللغ

 .إشراف الدكتور محمد العمري

  م، وكان  5112الدكتوراه في وحدة األدب العربي الحديث والمعاصر بكلية اآلداب بفاس سنة

دراسة صور االنزياح الشعري في شعر محمود درويش، قراءة نسقية : " موضوع الدكتوراه هو

 .الدكتور حسن الغرفيتحت إشراف " 

 اإلنــتاج الــعلمي: 

 :5102عن دار النايا للدراسات والنشر سنة  الكتب المطبوعة 

 شعرية الضرورة . 

  (.قراءة نسقية)بالغة االنزياح في شعر محمود درويش  

 : المنشورات النقدية الخاصة 
 مصدر الدراسة الدراسات النقدية الــعدد الــمجلة

السنة . العدد الثاني فضاءات مستقبلية

مارس . األولى

0992. 

مداس : مقاربة دالئلية للنص الحكائي

 .الطنبوري

تحليل سميائي :  مشروعي

لنصوص تراثية مهمشة، 

 . وظواهر معاصرة

 المغربي" بابا نُويل" مقاربة سيميائية ل  .5119. 25عدد  عالمات

حوليات كلية اللغة 

 العربية

 /هـ  0252 .02العدد 

 .م 5115

المشروع البالغي وتأسيس البالغة 

الجديدة، قراءة في أعمال الدكتور محمد 

 العمري

أعمال : يميةالندوة التكر

 .  الدكتور محمد العمري

السنة السادسة، العدد  جذور

/ هـ 0252محرم  05

 .م 5112 مارس

الشعرية : تتمة مشروعي التناص من منظور حازم القرطاجني

من منظور حازم 

 القرطاجني

تحليل أشكال االنزياح في شعر أبي  -55العدد  اإلمارات الثقافية

 القاسم الشابي

تخصيص عدد  المجلة 

 .ألبي القاسم الشابي
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  .5102. فبراير

سلسلة الترجمة 

 والمعرفة

 عدد محكم

تفاعل العلوم األصيلة والدخيلة في  .5102. 2العدد 

مشروع البالغة العامة للدكتور محمد 

 .  العمري 

: الندوة الوطنية التكريمية

حوار : البالغة العامة

المركز والمحيط، 

دراسات في أعمال 

 الدكتور محمد العمري  

سلسلة الترجمة 

 والمعرفة

 عدد محكم

 .5102. 2العدد 

 

من تباين  :اإليقاع الصوتي والموسيقي

 .المكونات إلى التآلف والتقابل

: المؤتمر الدولي األول

التكامل المعرفي بين علم 

األصوات وعلم 

 .الموسيقى

 

ترجميات بيت 

 الحكمة

إسهام الترجمة في بناء نسقية البالغة  .5102. 0العدد 

 .االنزياح المنطقي نموذجا: العربية

سلسلة دولية محكمة 

تصدر عن مختبر 

الترجمة وتكامل 

المعارف، ومركز الكندي 

للترجمة والتدريب، وقسم 

اللغة العربية والترجمة 

 . بلجيكا -بجامعة لوفان

سلسلة الترجمة 

 والمعرفة

 عدد محكم

المكون الصوتي في نظرية المحاكاة عند  .5108. 8العدد 

 حازم القرطاجني

: الثانيالمؤتمر الدولي 

التكامل المعرفي بين علم 

 .األصوات وعلم البالغة

 :  اإلسهام في المنشورات النقدية المشتركة 
الشعر المغربي الصحراوي فيما بين القرنين : كتبُت تصديرا لكتاب الباحث محمد رشيد السيدي* 

 . 5102، القبيلة السباعية بحوز مراكش أنموذجا في سنة 51و09

الواردة في كتاب الباحث محمد رشيد السيدي والموسوم  محمد بن إبراهيم تكرور الشاعرتقريظ لقصيدة  *

 :عنوانها  دراسةب Info édition"   5102 " .مطبعة .شعار محمد بن إبراهيم تكرورأنظرات في : بعنوان

   "ثقافة الصحراء المغربية من خالل آلية التناص، قصيدة محمد بن إبراهيم تكرور نموذجا  "

نسق االنزياح وآلية التناص في شعر إسماعيل زويريق، قصيدة البيت "  :قّدمُت دراسة نقدية بعنوان *

، مجموعة من (الدراسات) على النهج : إسماعيل زويريقوتّم نشرها في كتاب ، "المشرف نموذجا 

 .5102. مراكش. المطبعة والوراقة الوطنية. الطبعة األولى. الكتاب والنقاد

في ورشة عمل متخّصصة في اللغة العربية في شأن إشكالية  التحّكم في الكفايات اللغوية بالمنظومة الوطنية اإلسهام  -

 .3770 سنةللتربية والتكوين بالمجلس األعلى للتعليم في 

 .ماستر اللغة والنصتأطير طلبة  -

  .شهادات الملتقيات الدولية والوطنية للشعر -


