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 السيرة الذاتية لألستاذة آمال لواتي

 أوال: الحالة الشخصية:
       آمال االسم:
    ، حرم حماش.لواتي اللقب:

 الجزائر. –عين الباي ـ قسنطينة  ، زواغي60شالي، رقم 71حي  الشخصي: العنوان:
اآلداب والعلوم اللغة العربية كلية  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسم العنوان الوظيفي:

 نسانيةاال
 عضوة بهيئة التدريس بجامعة األمير عبد القادر.                الوظيفة الحالية:
 أستاذة محاضرة  الرتبة العلمية:

  amel.louati@yahoo.frالعنوان االلكتروني: 
 66270  894855965  الهاتف المحمول: 

 الفرنسية  -العربية اللغات: 

 محصل عليها والمستوى العلمي:الشهادات الثانيا: 
 .2007عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة: جامعة األمير دكتوراه دولة في األدب العربي: شهادة -

 التغريب في الشعر العربي المعاصر: حركة شعر نموذجا. :عنوان الرسالة
 م. 7448جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة:  
 جستير في األدب العربي عنوان: رسالة: الرؤية اإلسالمية في شعر محمود حسن إسماعيل.ماشهادة -
 م. 7451ليسانس في األدب العربي: جامعة منتوري قسنطينة ـ شهادة  -
  .7450شهادة البكالوريا سنة   -

 ـــ الدرجة العلمية: أستاذة التعليم العالي.
 األعمال العلمية المنشورة: - 1
إلسالمية في األدب: مقاربة نظرية، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، الرؤية ا -

 . 2667, السنة76العدد
 71اإلسالمية، العدد, األدب اإلسالمي وأزمة القيم المعاصرة، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم  -

 .2669السنة 
, 0عبد القادر، العدد علوم اإلنسانية، جامعة األمير الضوابط الشرعية للشعر العربي، مجلة اآلداب وال -

 .2660السنة 
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قراءة الشعر القديم من الشك إلى التأويل بين طه حسين وأدونيس، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -
 .2668,السنة 8جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، العدد 

، مجلة دراسات أدبية، مخبر الدراسات 7402ـ  7428القصة في األدب الجزائري: الرؤية واألداة  -
 .2669أفريل  ،7امعة األمير عبد القادر، العدد األدبية واإلنسانية، ج

رمز النور في شعر محمود حسن إسماعيل، مجلة دراسات أدبية، مخبر الدراسات األدبية واإلنسانية،  -
 .2669, نوفمبر 2ر عبد القادر، العدد جامعة األمي

الرؤية اإلسالمية في شعر محمود حسن إسماعيل، مجلة األدب اإلسالمي، رابطة األدب اإلسالمي  -
 .7441, السنة 70العالمية، الرياض، العدد 

د المرأة في الشعر اإلسالمي المعاصر، مجلة المشكاة، رابطة األدب اإلسالمي العالمية، المغرب، العد -
 .2666, السنة 00

/  76نسانية،العدد اآلداب والعلوم اال ـ الدراسات النقدية في مجلة الثقافة الجزائرية ـ مقاربة وصفية، مجلة
2664. 

 .2672 ،70 ـ تفجير لغة الشعر العربي في المنظور الحداثي، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد
  .78/2670عاصر، مجلة اآلداب والحضارة اإلسالمية، العدد ـ الحدث التاريخي في الشعر الجزائري الم

ـ النص الصوفي والتحول السريالي عند أدونيس: قراءة في كتابه الصوفية والسريانية، مجلة اآلداب 
 .2679/  70والحضارة اإلسالمية، العدد 

معة األمير عبد ـ قداسة النص القرآني في ضوء التناص الحواري، قراءة في الشعر الحداثي، مجلة جا
 م. 2679هـ / 7908/  00القادر للعلوم اإلسالمية، ع 

ــ دراسات في التراث والحداثة، كتاب جماعي، قسنطينة، منشورات جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 .2670اإلسالمية، 

 .2674، كتاب جماعي، الرباط، وآفاقرؤى ــ جماليات التلقي في موسوعة الشعر السوداني الفصيح، 
 .2667 مجموعة قصصية تحت الطبع )طيف اليقين(: فائزة بجائزة أدب المرأة المسلمة: الجائزة الثالثة -
 .قصص وخواطر منشورة في منشورات وطنية ودولية -
 .نصوص مفتوحة: تحت الطبع: إشراقات -
 جميلة بوحيرد القصيدة، كتاب تحت الطبع. -




