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الشهـــادات :
الشهادة

تاريخ الحصول عليها مكان الحصول عليها

البكالوريا

جوان 1980

ثانوية ابن باديس بالقل

الليسانس

جوان 1984م

جامعة منتوري ـ قسنطينة

تمهيدي ماجستير نوفمبر 1985

جامعة اإلسكندرية ـ ج م ع

المالحظة
مقبول
جيد جدا
مقبول

الماجستير

ديسمبر 1999

جامعة عنــابــة ـ الجزائر

مشرف جدا

الدكتوراه

 03ديسمبر 2008

جامعة عن ــابـة ـ الجزائر

مشرف جدا

التأهيل الجامعي  26أكتوير 2010

جامعة عنابة ـ الجزائر

التخصص  :علوم اللسان
الماجستير  :الداللة الزمنية لصيغ األفعال و األسماء الجارية مجراها ـ دراسة تطبيقية على لغة الرسائل
الديوانية من خالل كتاب صبح األعشى للقلقشندي ـ جامعة باجي مختار ـ عنابة ـ ـ الجزائر

الدكتوراه  :أسس فقه اللغة العربية ـ دراسة تأصيلية ـ جامعة باجي مختار ـ ـ عنابة ـ ـ الجزائر
الحياة العملية :
ـ أستاذ التعليم الثانوي من سبتمبر 1989م إلى غاية أكتوبر 2001م
ـ أستاذ مشارك بجامعة باجي مختار ـ عنابة ـ من أكتوبر 2000م إلى غاية أكتوبر 2002م
ـ أستاذ جامعي بجامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ ـ الجزائر  ،من ديسمبر  2001إلى أكتوبر 2003م
ـ أستاذ جامعي بجامعة  08ماي  1945ـ قالمة ـ الجزائر  ،منذ 2003م إلى يومنا هذا .
المهام اإلداريــة :
ـ عضو المجلس التأديبي على مستوى قسم اللغة العربية ( جامعة قالمة ) ( من  2003ـ 2006م)

ـ ممثل األساتذة في المجلس التأديبي لكلية الحقوق و اآلداب و العلوم االجتماعية ( جامعة قالمة) من 2003ـ
2006م)

ـ ممثل األساتذة في المجلس اإلداري لكلية الحقوق و اآلداب و العلوم االجتماعية ( جامعة قالمة) منذ  2006م
هذا

ـ عضو اللجنة العلمية للقسم إلى يومنا هذا
ـ عضو المجلس العلمي بالكلية من  2012ـ ـ2014
ـ رئيس اللجنة العلمية منذ نوفمبر  2012إلى 2014
ـ عضو بالمجلس اإلداري للكلية إلى يومنا هذا
ـ ـ عضو المجلس العلمي بالجامعة منذ  2012إلى يومنا هذا
النشاطات العلميـة و الثقافيـة :
 عضو مشروع بحث بعنوان " البنى اللسانية في شعر مفدي زكريا " بجامعة باجي مختار ـ عنابة  .رئيس
المشروع  :األستاذ الدكتور  /محمد كراكبي ـ الرتبة  :أستاذ التعليم العالي ( جامعة عنابة ) رمز

المشروع :

عضو مشروع بحث بـعنوان " اللسانيات التربوية و مرجعيات برنامج تعليم الصغار قبل الدخول المدرسي

من خالل كتاب " المسلم الصغير " المقرر من و ازرة األوقاف و الشؤون الدينية بالجزائر ـ

 رمز المشروع  u1120060041 :ـ رئيس المشروع  :األستاذ الدكتور /رابح بوحوش ـ الرتية :أستاذ
التعليم العالي ( جامعة باجي مختار ـ عنابة ـ الجزائر ).

 عضو مخبر اللسانيات و اللغة العربية ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة باجي مختار ـ عنابة ـ الجزائر
رئيس مشروع بحث بعنوان (تعليمية اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية على ضوء اإلصالح التربوي ـ الواقع

واآلفاق .

رمز المشروع  u1520110013 :ابتداء من  2012/01/01إلى يومنا هذا
 رئيس مشروع ماستر موسوم ب ـ " الصوتيات وعلوم اللسان ( 2013ـ2014

 رئيس مؤتمر وطني موسوم ب ـ " تعليمية المسائل اللغوية و األدبية بين الواقع و النهج األمثل)

( 2013ـ ـ )2014
ـ رئيس مشروع بحث موسوم ب ـ " تكنولوجيا التعليم ودورها في تحسين العملية التعليمة التعلمية "

ـ رئيس فرقة بحث في مخبر ( الدراسات اللغوية و األدبية ) بـ ـ جامعة  8ماي  1945قالمة ـ الجزائر
ـ رئيس فرقة بحث في مخبر ( التراث والدراسات اللسانية ) بـ جامعة الشاذلي بن جديد ـ الطارف ـ

الجزائر .

المقاييس المدرسة :
 فقه اللغة العربية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ 2001ـ 2003
 اللسانيات التطبيقية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ 2001ـ2003
 علم اللغة االجتماعي ـ قسم علم االجتماع ـ جامعة محمد خيضر بسكرة ـ  2002ـ 2003م

 فقه اللغة العربية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة باجي مختار عنابة ( أستاذ مشارك) منذ 1999
ـ 2001م

 اللسانيات العامة ـ قسم اللغة العربية و آدابها ـ جامعة باجي مختار ـ عنابة ( أستاذ مشارك) منذ 1999
ـ 2001م

 المعجمية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ من  2003ـ 2005م
 فقه اللغة العربية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ منذ أكتوبر  2004إلى غاية جوان 2009
 علم األصوات اللغوية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ من  2003إلى 2011
 علم الداللة والمعاجم ـ فسم اللغة األدب العربي إلى يومنا هذا

 مناهج البحث و التلخيص ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2010ـ 2011
 مناهج البحث و التحقيق ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2010ـ 2011

 معاجم األلفاظ و المعاني ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ طلبة الماستر ـ جامعة أم البواقي  2010ـ
2011

 فقه اللغة العربية ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ طلبة الماستر ـ جامعة أم البواقي ـ  2010ـ . 2011
 القياس و االشتقاق ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ طلبة الماستر ـ جامعة أم البواقي ـ  2010ـ . 2011
 النحو و الصرف لطلبة الليسانس ـ قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2011ـ 2012
 علم األصوات لطلبة الليسانس  .قسم اللغة و األدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2012ـ2013

 منهجية البحث العلمي لطلبة الماجستير ـ قسم اللغة واألدب ـ جامعة قالمة ـ  2013ـ 2014
 فقه اللغة العربية ،جذع مشترك ـ قسم اللغة واألدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2013ـ2014

 الصوتيات الوظيفية لطلبة الماستر ـ قسم اللغة واألدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2014ـ ـ2015

 الصوتيات التوليدية لطلبة الماستر ـ قسم اللغة واألدب العربي ـ جامعة قالمة ـ 2014ـ 2015
 الصوتيات والشعر العربي لطلبة الماستر  ،قسم اللغة واألدب العربي ـ جامعة قالمة ـ  2014ـ 2015
 فقه اللغة العربية ـ جذع مشترك ـ قسم اللغة واألدب العربي ،جامعة قالمة ـ  2014ـ 2015
 مصادر اللغة واألدب والنقد ـ جذع مشترك ـ قسم اللغة واألدب العربي ـ  2014ـ 2015

المؤتمرات و الملتقيات الوطنية و الدولية :
عنوان المداخلة

موضوع الملتقى

التاريخ

مختار ـ عنابة

المعجم الشعري في إلياذة
الجزائر ـ لمفدي زكريا

الملتقى الوطني الثالث "

 26ـ  27ـ 28

جامعة جيجل

المصطلح النقدي الحديث بين

الملتقى العربي الجامعي

 27-26ـ 28

جامعة الثامن

اللغة العربية و الحاسوب

الجامعة
جامعة باجي

االضطراب و االغتراب

النص األدبي و اللسانيات أفريل ـ 2004

األول " الشعر العربي

أفريل 2004

القديم و جديد القراءات

الحديثة
ماي  1945ـ

اليوم الدراسي الثاني " اللغة  25ـ ماي
العربية و التحديات "

2004

قالمة ـ الجزائر
جامعة 20

أصول المنهج الوصفي عند ابن الملتقى الوطني األول

 5ـ  6ديسمبر

أوت  1955ـ

جني

" التراث النقدي و آليات

جامعة قالمة ـ

اللغة العربية بين العالمية

الملتقى الوطني الثاني

 13-12ماي

الجامعة

عنوان المداخلة

موضوع الملتقى

التاريخ

سكيكدة

الجزائر

و العولمة

القراءة"

2006

" اللغة العربية و العولمة " 2004

االزدواجية اللغوية في الجزائر

 20أوت

 1955سكيكدة المستقلة ـ دراسة سوسيو ـ
لسانية ـ

الجزائر

العربي التبسي

التقويم المستمر للطالب

" اللسانيات و التعدد

 2009م

اللغوي في الجزائر "

مؤتمر دولي موسوم ب ـ

ـ تبسة الجزائر

بالجامعة الجزائرية ـ ـ رؤية

جامعة

آليات تلقي مصطلح "فقه اللغة

8ماي 1945ـ

الملتقى الوطني األول

 2ـ  3ماي

استشرافية

" بين القدماء والمحدثين

تعليمية المواد ـ الواقع
واآلفاق

مؤتمر وطني (جماليات

التلقي ونظريات القراء)

11 ، 10
أفريل2013

16 ،15

أفريل 2013

قالمة ـ ـ الجزائر
جامعة

8ماي 1945ـ

اإلدغام اللغوي بين الدرس
الصرفي والدرس الصوتي

قالمة ـ ـ الجزائر الحديث
جامعة آل

مؤتمر وطني موسوم ب ـ "

تعليمية اللغة واألدب بين

03 ، 02

ديسمبر 2013

الواقع والنهج األمثل"

الداللة النحوية عند فقهاء

البيت (األردن) العربية ( دراسة في ضوء علم
اللسانيات الحديث)

مؤتمر دولي موسوم ب ـ

(نظرية النحو العربي بين

الموروث والمسستحدث)

 23، 22أفريل

2015

المقاالت المنشورة:
الموضوع

المجلة
مجلة العلوم اإلنسانية

أسس المنهج الوصفي في كتاب "الخصائص
" البن جني

(جامعة بسكرة)
مجلة مخبر اللسانيات

العدد

و

اللغة العربية ( جامعة عنابة)

التاريخ
2008

13

الداللة الصرفية عند ابن جني

مارس
ديسمبر

04

2007

مجلة حوليات التراث
( جامعة مستغانم)

مجلة جمعية اللسان العربي
الدولية

مجلة الباحث  :جامعة
األغواط ـ الجزائر

الداللة الصوتية عند ابن جني ( دراسة على

ضوء علم اللسانيات الحديثة)

االزدواجية اللغوية في الجزائر المستقلة ـ

دراسة سوسيو ـ لسانية

المعجم الشعري في إلياذة الجزائر لشاعر

08

2010

10

2012

الثورة الجزائرية مفدي زكريا

الداللة السياقية عند فقهاء العربية في القرن
كتاب المؤتمر الدولي لمعلمي

09

 2009م

الرابع الهجري ـ دراسة على ضوء علم

2013

اللسانيات الحديث

اللغةالعربية
(إندونيسا)

التقويم المستمر للطالب الجامعي الجزائري

قيد النشر

بين الواقع والنهج األمثل

اإلشراف على المذكرات والرسائل:
أوال :مذكرات الماستر:
 1ـ اإلحالة في شعر أبي القاسم الشابي ـ ـ للطالبة :قوادري نسيبة ـ ـ السنة االجامعية 2013 :ـ ـ 2014
 2ـ ـ البعد التداولي في الخطاب السياسي عند الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ـ للطالبة  :سلمى
حليمة ـ السنة الجامعية  2013 :ـ 2014
 3ـ التكرار و أنماطه في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا ـ للطالبة  :فلة بابوش ـ السنة الجامعية 2013 :
ـ2014
 4ـ تنمية مهارة االستماع عند الطفل و أثرها في االكتساب اللغوي ـ للطالب  :عبد الجليل حفيان ـ السنة
الجامعية  2014 :ـ ـ 2015

 5ـ ـ النظام المقطعي و داللته في شعر أحمد شوقي ـ للطالبة  :زهور سعايدية ـ السنة الجامعية  2014 :ـ
2015
 6ـ الصوت و الداللة في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا ـ ـ للطالبة :مريم سعيداني ـ السنة الجامعية 2014 :
ـ 2015
 7ـ إشكالية المصطلح اللساني وأثرها على التحصيل المعرفي ـ للطالبة :شيماء لزعر ـ السنة الجامعية:
 2014ـ ـ 2015
 8ـ ـ حروف القافية وحركاتها في شعر اإلمام الشافعي (دراسة فونولوجية) ـ للطالبة :ربيعة كامل ـ السنة
الجامعية 2014 :ـ 2015
 9ـ الداللة الصوتية في القرآن الكريمة (نماذج مختارة) ـ للطالبة :سماح دبار ـ ـ السنة الجامعية 2014 :ـ ـ
2015
 10ـ اإلدغام اللغوي وجمالياته في القرآن الكريم (سورة البقرة أنموذجا) ـ للطالبة :أميرة سمار ـ ـ السنة
الجامعية 2014 :ـ 2015
 11ـ ـ التشكيل اإليقاعي في خمريات أبي نواس ـ للطالبة :قانة صبيحة ـ السنة الجامعية  2014 :ـ
2015
ثانيا :مذكرات الماجستير:
 1ـ ـ التشكيل الجمالي في شعر عبد هللا بن المعتز للطالب ( زيد بكاكرية)
 2ـ الحجاج اللغوي في زهديات أبي العالء المعري ،للطالبة (بن عبد الحفيظ سهيلة)
أطروحات الدكتوراه:
التشكيل اللساني في شعر بديع الزمان الهمذاني (دراسة لسانية ـ نصية )

المؤلفات :قيد اإلنجاز
 1ـ في جذور فقه اللغة العربية
 2ـ في علم األصوات العام
 3ـ في علم األصوات الوظيفي
 3ـ محاضرات في فقه اللغة العربية (كتاب بيداغوجي)

