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       يعبد القادر قصاص:  الدكتور ألستاذلسرية الذاتية والعلمية لا
 
  

  عبد القادر: االسـم 
  قصاصي : اللقـب 
 بوىران.)اجلزائر(   0791– 02-20: اتريخ ومكان االزدايد  
 تيليالن والية أدرار 01مسكن رقم الدار  02: حي  العنوان الشخصي 

 gsa.abdelkder@univ-adrar.dz :ادلهينالربيد االلكرتوين 
  Email : gsassi75@gmail.com: الربيد اإللكرتوين 

: اذلاتف احملمول 0661383380  
 : قسم اللغة العربية وآداهبا. كلية اآلداب واللغات. جامعة أدرار.)اجلزائر(مكان العمل  
 علوم اللغة : اللسانيات و  التخصص  
 تعليم عايل.: أستاذ  الرتبة  احلالية 
 أطفال.  خلمسةمتزوج وأب   احلالة العائلية:  

 الشهادات احملصل عليها :  :1
  0791-0791* شهادة التعليم األساسي:   
 0797-0799* شهادة التعليم االكمايل :   
 0770-0770بتقدير مقبول سنة  آداب * شهادة البكالوراي : ختصص علوم   
جامعة تلمسان. من  0779 -0771 ةشهادة الليسانس: ختصص أدب عريب بتقدير ممتاز سن *  

 اجلزائر .
من جامعة   0220-0222* شهادة ادلاجستري: ختصص علم اللهجات بتقدير جّيد جّدا سنة     

  تلمسان. اجلزائر .

من جامعة سيدي بلعباس.  0227* شهادة الدكتوراه : ختصص لغة عربية بتقدير مشّرف جدا سنة    
 اجلزائر 

 من جامعة سيدي بلعباس. اجلزائر. 0200* شهادة التأىيل اجلامعي: يف اللغة العربية وآداهبا سنة    
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 م.0201شهادة األستاذية يف اللغة واألدب العريب ،جانفي  *
 

 

 
 
 .ادلهن ادلشغولة 2

  يومنا ىذا. ىلإ0224من أمحد دراية أدرارأستاذ جبامعة 

  0204جانفي  07من اتريخ مسؤول ميدان فريق التكوين يف اللغة واألدب العريب . 

  إىل يومنا ىذا.0200عضو جلنة االشراف ابجلامعة منذ 

 ادلخطوطات مبخرب  جلرد وإحصاء وفهرسة خمطوطات اجلزائر بدولة موريتانيا رئيس فرقة حبث
 إفريقيا.اجلزائرية 

 ه دكتورا مشروعجلنة تكوين  رئيسL.M.D  الدراسات اجلزائرية يف اللغة واألدب العريبيف 
 (.0201/0201ادلعتمدة سنة) أدرارجبامعة 

 ( رئيس فرقة حبث يف إطار البحث العلمي اخلاص بـCnepru )    وادلعتمد من طرف وزارة
 .0204إىل سنة  0200التعليم العايل والبحث العلمي ابجلزائر سنة من

  عضو فرقة حبث يف إطار ال( بحث العلمي اخلاص بـCnepru )    وادلعتمد من طرف وزارة
 .0209سنة إىل  0204التعليم العايل والبحث العلمي ابجلزائر سنة من

 ( رئيس فرقة حبث يف إطار البحث العلمي اخلاص بـCnepru )    وادلعتمد من طرف وزارة
 .يومناإىل  0207التعليم العايل والبحث العلمي ابجلزائر سنة من

  عضو ندوة العمداء لكلية اآلداب واللغات األجنبية جبامعة أدرار مبوجب القرار الوزاري رقم
 لكل ميدان.م،ادلتضمن انشاء ندوة العمداء 0200مارس 21ادلؤرخ يف 007

  خمرب ادلخطوطات اجلزائرية يف إفريقيا.مدير 

  عميد مكلف ابلدراسات وادلسائل ادلرتبطة ابلطلبة بكلية اآلداب واللغاتانئب 

 ادلواد ادلدرَّسة: 3
، السيميولوجيا، لسانيات النصالعامة، اللسانيات التطبيقية، ادلدارس اللسانية، الصوتيات،  تاللسانيا

،حتقيق علم النفس اللغوي.اللغوي، مناىج البحث التوثيق والفهرسة، حنو النصوص، علم الداللة
 انس ،ادلاسرت ،ادلاجيستري ،الدكتوراه.، يف أطوار الليسادلخطوطات ،وغريىا من ادلقاييس

 النشاطات العلمية:4 
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 07/02/2013من اتريخ  رئيس اجمللس العلمي لكلية اآلداب واللغات. 

 م 2014 ديسمرب 17من اتريخ عضو اجمللس العلمي للجامعة.  

 يف افريقيااجلزائرية  مبخرب ادلخطوطاتوفهرسة ادلخطوطات اجلزائرية  لدولة موريتانيا جرد واحصاء رئيس فرقة. 

 يف إفريقياخمرب ادلخطوطات اجلزائرية اليت يصدرىا  رفوفرئيس حترير جملة.          
 29/20/0020 ابتداء منأدرار عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة. 
 تصدر عن جامعة أدرار عضو اللجنة العلمية جمللة احلقيقة اليت. 

 ادلاجستري: على مذكراتاإلشراف * 
 الطالب دمحم بن علي ، إعداد البنية االيقاعية يف ديوان عبد الكرمي العقون ،دراسة لسانية وصفية

، السنة جامعة أدرار، قسم اللغة واألدب العريب، عبد القادر قصاصي، إشراف الدكتور، رقاين
 [مّتت مناقشتها] (.0200/0204اجلامعية )

 اللغة ، قسم عبد القادر قصاصيإشراف الدكتور  مجع ودراسة وحتقيق،،تواتأدب اإلجازة يف إقليم
 [مّتت مناقشتها] (.0200/0204، السنة اجلامعية )أدرار، جامعة واألدب العريب

 ،إعداد الطالبة ،بولغييت  جهود عبد اجلليل مراتض يف جمال علم اللهجات ،دراسة وصفية
 (. ]دّتت مناقشتها[0200/0204)مانت ،إشراف الدكتور عبد القادر قصاصي. 

 دكتوراه العلوم: اإلشراف على أطروحات*
 ،البنية اللسانية يف ديوان عبد الكرمي العقون  ، إعداد الطالب دمحم بن علي رقاين، إشراف الدكتور

 .عبد القادر قصاصي، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة أدرار
وع الدراسات اجلزائرية يف اللغة واألدب مشر يف  L.M.Dدكتوراه  اإلشراف على أطروحات* 

 العريب.
 توظيف الرتاث يف رواايت عبد ادللك مراتض قراءة يف ثنائية اجلحيم وثالثية اجلزائر.

    :العلوم دكتوراه تمناقشة أطروحا *
  اجلهود النحوية أليب علي الشلوبني من خالل كتابيو )التوطئة وشرح ادلقدمة اجلزولية(،إعداد

خري شنني ،اشراف األستاذ الدكتور عبد اجمليد عيساين ،جامعة الطالب بل
 .]دّتت مناقشتها[0200/0204ورقلة،
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 أمال  ة، إعداد الطالبأثر مفهوم التعليم ادلربمج عند سكينر يف تطوير مواقع تعليم اللغة العربية
، السنة سيدي بلعباس، جامعة قادة عقاق، إشراف األستاذ الدكتور، بوخريص
 [مّتت مناقشتها] .0200/0200اجلامعية،

 إشراف األستاذ دمحم مصابيح، إعداد الطالب تعليمية اللغة العربية يف ضوء ادلقاربة ابلكفاءات ،
 [مّتت مناقشتها] (.0200/0200السنة اجلامعية ) بلعباس،جامعة ، قادة عقاقالدكتور، 

 :مناقشة رسائل ادلاجستري*

 إشراف ،مربوك بركات ، إعداد الطالبم حسان دراسة وصفية حتليليةالفكر النحوي عند دتا ،
مّتت ] .0200/0200، السنة اجلامعية،ورقلة، جامعة عبد اجمليد عيسايناألستاذ الدكتور، 

 .[مناقشتها

 يف رسائل الشيخ عبد احلميد بن ابديس ،دراسة وصفية  غياب األان وحضور اآلخر
جامعة عطواين ،إشراف األستاذ الدكتور دمحم األمني خالدي،أسلوبية،إعداد الطالب عبد احلميد 

 .[مّتت مناقشتها]0204/0201السنة اجلامعية: أدرار

 *عضوية جلان اخلرباء للتأهيل اجلامعي اخلاص ابألساتذة احملاضرين صنف ب.
/أدرارمن جامعة سليمان قوراريعضو يف جلنة اخلرباء للتأىيل اجلامعي اخلاصة ابلدكتور ،

 (.0200/0204اجلامعية)السنة

 ،عضو يف جلنة اخلرباء للتأىيل اجلامعي اخلاصة ابلدكتور/عبد هللا حبييب من جامعة أدرار
 (.0201/0201السنةاجلامعية)

 

 عضوية جلان مناقشات للتأهيل اجلامعي اخلاص ابألساتذة احملاضرين صنف ب. *

  السنة  ،دتنراستمن جامعة  ينرمضان حينو  الدكتور/عضو يف جلنة التأىيل اجلامعي دلناقشة
 (.0200/0204اجلامعية)

  /السنة دتنراستمن جامعة  فاطمة درارسعضو يف جلنة التأىيل اجلامعي دلناقشة الدكتورة ،
 (.0200/0204اجلامعية)

  /السنة أدرارمن جامعة إدريس بن خوايعضو يف جلنة التأىيل اجلامعي دلناقشة الدكتور ،
 (.0200/0200اجلامعية)

 طلبة ادلاسرت: شراف على مذكراتاإل* 
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، إعداد  اخلطاب السردي اجلزائري ادلعاصر مقاربة يف رواية "وادي الظالم " لعبد ادلالك مراتض أمنوذجا حتليل -
 [مّتت مناقشتها] .(0200/0200السنة اجلامعية) نواري خدجية والزىراء عزوزي. الطالبتني :

نورة رمحوين خدجية بن  تني، إعداد الطالب داللة إشارة اليد أمنوذجا دالالت لغة اجلسد يف رواية تلك احملبة -
 [مّتت مناقشتها] (.0200/0200، السنة اجلامعية)أدرار، جامعة  ،محو

التحليل اللساين لقصيدة الورشان للشاعر الشيخ سيدي دمحم اإلداوعلي، إعداد الطالبة،زوليخة  -
 (.0200/0200السنة اجلامعية) جامعة أدرار،، عبد القادر قصاصي، إشراف الدكتور  يعيشي

 [مّتت مناقشتها]

، إشراف ، إعداد الطالبة ،بن عبيد أم اخلري"ديوان مدوا األيدي نتصاحل ألمحد األمني "دراسة داللية وفنية -
 [مّتت مناقشتها] (.0200/0200، السنة اجلامعية)أدرار، جامعة عبد القادر قصاصيالدكتور 

، إشراف ،فاطمة سرحاين، إعداد الطالبة  والالمنهج يف التجربة النقدية عند عبد ادلالك مراتضإشكالية ادلنهج  -
 [مّتت مناقشتها] (.0200/0200، السنة اجلامعية)أدرار، جامعة عبد القادر قصاصيالدكتور 

 ،شة سعوديخدجية جرادي وعائ تني:إعداد الطالب ، الوسائل التعليمية ودورىا يف تعليمية اللغة العربية -
مّتت ] (.0200/0204، السنة اجلامعية)أدرار، جامعة عبد القادر قصاصيإشراف الدكتور 

 .[مناقشتها

ـــ مهارة االستماع وأثرىا يف العملية التعليمية ،إعداد الطالني :كرومي عبد الرمحان ،دمحم بن حسان،إشراف الدكتور 
 .[مناقشتهامّتت ] 2013/2014عبد القادر قصاصي،السنة اجلامعية 

 ادلشاركة يف ملتقيات دولّية منها:-5
ندوة علمية دولية حول اللغة، ادلعرفة ،السيمياء، التخطيط والرتبية جبامعة دمحم اخلامس،كلية اآلداب  مشاركة يف  -

عبد التخطيط اللساين العريب من منظور العالمة  :م ،مبداخلة عنواهنا2013مارس  28ـــــــ  26الرابط ادلغرب،أايم 
 القادر الفاسي الفهري قراءة يف كتابو ادلقارنة والتخطيط يف البحث اللساين العريب.

توظيف اللسانيات  م ،مبداخلة عنواهنا :2013أوت  31إىل  28ــــ مشاركة يف مؤدتر علمي دويل أبندونيسيا من 
 .( التطبيقية وتفعيلها يف تطوير تعليم اللغة العربية)حقل ادلقاربة ابلكفاءات

ــــ مشاركة يف ملتقى دويل جبامعة أدرار قسم اللغة واألدب العريب ،حول أصول ادلنهج التداويل يف الرتاث العريب 
م،مبداخلة عنواهنا األسلوب احلواري ومقاصده 2015/ديسمرب 01/02والغريب من التأصيل إىل التفعيل :أايم 
 التداولية دراسة يف ادلقاطع فوق اللسانية.

 
 يف ملتقيات وطنية منها:ادلشاركة -6
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مشاركة يف ادللتقى الوطين األول حول مناىج البحث يف اللغة واألدب العريب جبامعة ورقلة ،يومي   
م ،مبداخلة عنواهنا : التوصيف اللساين يف الدرس العريب احلديث ،قراءة يف كتاب ادلقارنة 3122أكتوبر 32/32

 .فهريوالتخطيط يف البحث اللساين العريب للفاسي ال
ـ مشاركة يف ادللتقى الوطين السابع ،حول إسهامات علماء اجلزائر يف الدراسات اللغوية واألدبية ،يومي 

م ،مبداخلة عنواهنا منهج الشروح اللغوية عند العالمة عبد الكرمي الفّكون القسنطيين 0200مارس 21/29
 .اجلزائري

جبامعة  لطلبة الدكتوراه )ل.م.د( ،بقسم اللغة واألدب العريب ـــ ادلشاركة يف أتطري أايم دراسية وملتقيات تدريبية
 أدرار.


