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                              cv:الذاتية السيرة
 

 :الشخصية البيانات
 االسم: بن علي 
 اللقب: راس الماء

 الشلف 437رقم:  2حي البدر م.  العنوان:
 شلف الجزائر.ال واليةالظهرة بلدية ب 1978مميز عام:  :الميالد تاريخ
 وأب لثالثة أوالد. متزوج :االجتماعية الحالة

 جزائرية :الجنسية
 213772308467رقم الهاتف: +

 الفايسبوك: بن علي راس الماء
Email :benali1_2009@hotmail.fr 

 المسار الّدراسي:
 

حتى  1984، ابتداء من: والية الشلفبلدية الظهرة  أوالد مغاشوب، القادرجبلي عبد  مدرسة االبتدائي:
 م.1990

 .م1993 -م1990 عبد القادر تاوقريت، ابتداء من سنة: مؤسسة الوالي المتوسط:
 . بالشلف مزاولة الدراسة في مرحلة التانوية عن طريق المراسلة  الثانوية:
م 2000إلى  1993الشلف وذلك ابتداء من أكتوبر  2بالمرسة القرآنية الواقعة بحي البدر م. لتحاقثم اإل
 العلوم تدرسو  برواية ورش عن نافع،كله على يد الشيخ جياللي موالي الطيب القرآن الكريم  تحيث حفظ

بن علي راس الماء  وغيرها عن شيخ المدرسةوفن الخطابة الشرعية كالفقه والنحو والتجويد والبالغة واألصول 
 في المدرسة النموذجية حيث درست أصول الفقه وفن الخطابة. )العم( وعدة مشايخ

بمعهد  تفي مسابقة الدخول إلى المعاهد اإلسالمية برتبة إمام معلم حيث درس تنحج 2003وفي 
 .اواحد عاماسيدي عبد الرحمن اليلولي بوالية تيزي وزو 

في مسابقة الدخول إلى المعاهد اإلسالمية برتبة إمام مدرس  تمرة أخرى ونجح تشارك 2004وفي عام 
 عامين. تبمعهد سيدي محمد بلكبير ببن داوود بوالية غليزان. حيث درس

 م.2006من المعهد برتبة إمام مدرس وبتقدير جيد دورة جوان  تم تخرج2006وفي سنة: 
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 المسار المهني:
 تعمل 2002، وفي التي درست بها متطوعا في مجال اإلمامة والتعليم القرآني بالمدرسة القرآنية تعمل  

 مسكن بالشطية. 153متطوعا بمسجد عمر بن عبد العزيز بحي 
 30م إلى غاية 26/11/2006)مركز( ابتداء من  عمر بن العزيز ببلدية بوقايد إماما بمسجد تعين -

 م2011أوت 
 إلى يومنا هذا   2011في الفاتح من سبتمبر  تإلى والية الشلف، حيث عين تثم انتقل -

 :العلمية المؤهالت
 المهنية: ةشهادة الكفاء

 .2006على شهادة الكفاءة المهنية في مجال اإلمامة برتبة إمام مدرس سنة  تتحصل 
  لوريا:اشهادة الباك

: تخصص ،م2007دورة: مديرية التربية لوالية غليزان تحصلت على شهادة البكالوريا نظام أحرار من        
 علوم إسالمية.آداب و 

  شهادة ليسانس:
اللغة في شهادة ليسانس على  تحسيبة بن بوعلي الشلف حيث تحصلجامعة: مرحلة الليسانس ب تدرس

 .                       م2011إلى  2007ابتداء من: ، تخصص أدب عربيواألدب العربي: 
  شهادة الماستير:

اللة وتحليل علم الدّ  تخصص: ،في األدب العربي جامعة جياللي اليايس سيدي بلعباسبالماستير درست مرحلة 
 م.2013إلى  م2011ابتداء من:  الخطاب،
  الدكتوراه: شهادة

ابن خلدون والية تيارت  :م بكل من جامعتي2013في مسابقتي الدكتوراه دوة  تنجح 2013في سنة 
 يوذلك لنجاح ،الدكتوراهمسابقة في  يعن نجاح تتخصص دراسات لغوية، حيث تنازلشعبة دراسات لغوية 

 تخصص: اللغة العربية وتحليل الخطاب.شعبة دراسات لغوية، بجامعة حسيبة بن بوعلي والية الشلف 

 الدكتوراه ةطروحأل العلنية مناقشةالفي الواحد والعشرين من شهر فيفري من عام ألفين وتسعة عشر تمت و  
 بتقدير مشرف جدا. النور أنموذجا الموسومة بــــ: الخطاب القرآني في ضوء النظرية السياقية سورة

 :العملية الخبرة
 .2017إلى  2006إمام مدرس منذ سنة: 
 إلى يومنا هذا. 2017إمام أستاذ ابتداء من 

( بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف تخصص: اللغة العربية وتحليل متعاقدتكليف بمهمة التعليم )أستاذ 
 إلى يومنا هذا. 2016الخطاب ابتداء من 

 
 :التالية الملتقيات في المشاركة
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الدولي الموسوووو: ال الداأل اوسووولو ي  را القااتر والتااي والمرا الملنقد اللقددي ال دد ي  الملتقى -01

  جنمعيأنموذجن  علوانل  الغي ال ذف في القاآن سوار القصص   مداخلي 2013ددسمما  16/17الملظم دوميل 

 حسرمي  ا  و علي الشلف.
جوان 23الوطلي الموسوووووو: ال علم اواوووووواا الودر ي الممندت وامجااتاا الملظم دو:ل  الملتقى -02

حسوووووورمي  ا  و علي   جنمعيأنموذجن  علوانل داللي التكااا في القاآن الكادم سوووووووار الاحما   مداخلي 2014

 الشلف.
رنا اعلر الملتقى  -03 لدولي الموسووووووو: ال اقل مأمول الملظم دوميل ا ري الواقع وال غي العا   25/26م الل
حسوووووورمي  ا  و علي   جنمعيالعا ري  علوانل اودرف المقنا ي  نلك نتاا في اعلرم اللغي   مداخلي 2014نوفمما 

 الشلف.

المنعقد يومي:  اللغوي مرتاض المالك عبد تفكير في البالغة نظرية: ب الموسوووووووو  الدولي الملتقى  -04

 لنقاش العلمي خالل فعلياتمشارك في ا 2014ديسمبر 16/17
 2015ددسوومما  02و 01الدولي الموسووو: ال التداخا اللغوو وأهاا التعلرمي الملظم دوميل  الملتقى  -05

  ا  و علي الشلف        جنمعي حسرمي   علوانل كر ري اعلرم اللغي العا ري  نستعمنل العنمري    مداخلي
 29و 28الووودولي الموسووووووو: ال اعلرمروووي اللغوووي العا روووي الواقع وا فووونا الملظم دوميل  الملتقى  -06
 حسرمي   جنمعيوال ددث  علوانل اعلرمري اللغي العا ري  را القددم   مداخلي 2015أكتو ا

  ا  و علي الشلف.
  مداخلي 2019نوفمما 26و 25الدولي الموسوووووو: ال ااقرا الالنا اللقدو  الملظم دوميل  الملتقى -07

 جنمعي  معناووووار قددينمنذج نقااتر في االسووووتعمنل اوحد  را االحتمنل والمعناووووا علوانل المصووووللن اللقدو 

 علي لونرسي. 2الملردر 

 المقاالت:

، المجلدل نمنذج ماتنار ما سوار اللوامقناد الالنا القاآني في ضوت اللظادي السرنقري  -01

 .2018جوان  ،09العددل  ،02
 

 :ةــــــالعضوي

 

 :.2014عضو في ماما اعلرمري اللغنا وا لرا الالنا  جنمعو حسرمي  ا  وعلي الشلف ملذ        -01
      عضو في اللجلي العلمري لمجلي جرا العلو: امنسننري واالجتمنعري التي دصداقن ماكز جرا  -02

 الم ث العلمي.
 

 

 

 

 

 

 




