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 سيرة ذاتية 

 بن التوايت           :ماالس
 عبد القادر           :اللقب

 باألغواط  1967-09-02تاريخ ومكان الميالد:      

    04الحالة االجتماعية:   متزوج  عدد األوالد:   

 -األغواط–الوظيفة: أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عمار ثليجي  

 التخصص: علوم اللسان والتبليغ اللغوي 

 ت العلمية: المؤهال-*

 1992سنة شهادة الليسانس من جامعة الجزائر.  -

 2008سنة  . 02شهادة الماجستير من المدرسة العليا لألساتذة جامعة الجزائر  -

 2014سنة  02شهادة الدكتوراه من جامعة الجزائر -

 2016سنة من جامعة األغواط شهادة التأهيل الجامعي  -

 

 العضوية العلمية:  -

 

 الجزائر. –جامعة عمار ثليجي األغواط –قسم اللغة العربية   -علم اللسان  عضو مخبر -

 ٤٤٢٨/   ٢٠ع ر ب /  عضو االتحاد الدولي للغة العربية رقم العضوية:-

 الجزائر –لمجلة علم اللسان قسم اللغة العربية جامعة عمار ثليجي األغواط  هيئة التحرير عضو   -

 الجزائر  –قسم اللغة العربية جامعة عمار ثليجي األغواط  –عضو اللجنة العلمية لمجلة بدايات -

 الجزائر –قسم اللغة العربية جامعة عمار ثليجي األغواط –مجلة بدايات  نائب رئيس تحرير -

 جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابهاعضو مراجع -

 عضو محكم مجلة دراسات إنسانية واجتماعية جامعة وهران -

 

 ت العلمية:المؤلفا -

 

 مناهجه وتطوره(.–كتاب)البحث اللساني عند العرب  -

 المباحث النحوية عند أبي حيان األندلسي من خالل التفسير  -

 كتاب )قضايا صرفية وتركيبية في اللغة العربية(.  -

 مشروع مشترك قيد االنجاز  -المنهج العلمي والجدل النحوي الفلسفي في النحو العربي -
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 ت العلمية: المقاال -

 

 مجلة مخبر علوم اللسان               في الفكر اللساني األوروبي الحديث. أثره  و التراث اللغوي -

 مجلة قسم اللغة العربية وأدابها      المفاهيم العلمية والمفاهيم التعليمية البيداغوجية في كتاب سيبويه.  -

 مجلة قسم اللغة العربية وأدابها         يلي لتشومسكيالمنطلقات التأسيسية لنظرية النحو التوليدي التحو -

 مجلة المجلس األعلى للغة العربية الجزائري  لح .                الخلفية اللسانية عند تشومسكي والحاج صا-

 .  مجلة بدايات قسم اللغة العربية وأدابها                    –ضوابط اللغة العربية قبل نزول القران الكريم  -

 مجلة بدايات قسم اللغة العربية وأدابها                             .النظرية الخليلية الحديثة المبادىء واألسس-

 -هامجلة الباحث قسم اللغة العربية وأداب                           علم اللهجات بين القديم والحديث              -

 مجلة بدايات قسم اللغة العربية وأدابها         ونثر                     وكالم العرب شعر القرآنيةالقراءات  -

 
 الملتقات.النّدوات والمشاركة في  -*

 
 المركز الجامعي بغرداية   –حول الذخيرة العربية و واقع البحث العلمي في اللغة العربية  ملتقى  -1

بلعباس   –جامعة الجياللي اليابس   -ها  رالرحمن الحاج صالح اللسانية وأث عالمة عبد جهود الملتقى  -2

 الجزائر 

 الجزائر  -جامعة عمار ثليجي األغواط -علم اللهجات وأثره في تنمية المهارات التعليمية   ملتقى  -3

للعلماء العلمية ِ ريد ُ ا األسبوع العربي للُوصول الحر الذي  نظمته ِمنصة  ' بعنوان الملتقى  العلمي -4

 2020أكتوبر -26- 23والخبراِء والباحثين الناطقين بالعربية 

إصالحات التعليم العالي والتحديات التي تواجهها والتي نظمتها منصة أريد العلمية  -العالمية الندوة  -5

   بالتعاون مع كلية العلوم جامعة بغداد   2020 أكتوبر -17للعلماء والباحثين  

  والباحثين والخبراء العلمية للعلماء والتي نظمتها منصة اريد األنبياء خاتم الُعلماء لُنصرة ِ ىملتق  -6

    2020 ديسمبر -  26  -25 بالعربية  الناطقين

وسائل تعليمها ونشرها من منظور التنمية الشاملة لتحقيق و اللغة العربية  -ورشة عمل دولية بعنوان  - 7

كانون األول /   31هــ الموافق  1442جمادى األول   16يوم الخميس   النهوض الحضاري والتي أقيمت 

 -ماليزيا –للمؤتمرات والنشر العلمي  األكاديميالمركز   م2020ديسمبر 

منصة أريد  –منصات البحث العلمي العالمية وأهميتها في زيادة تأثير الباحث -الدورة التدريبية -8

 م 2020مايو   6 -العالمية

العلمية للعلماء والخبراء والباحثين   اريد 3والتي نظمتها منصة العربّية لغة لم  العالمي ليو ااحتفالية  -9

 18/12/2020 -الناطقين بالعربية

 

 

كما أشرفت على العديد من األطروحات والرسائل الجامعية بين ماجستير وماستر في التخصصين  

 عليمية. الدراسات اللسانية العربية خاصة واللسانيات الغربية ، والتّ 

 
 

 
 


