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  السیرة الذاتیة:

 : إدر�س بن خو�اد�تورالاألستاذ 
 / الجزائر �أدرار –أحمد درا�ة رئیس قسم اللغة واألدب العر�ي �جامعة  -
 أستاذ التعلیم العالي . -
 تخصص: اللسانیات وعلم الداللة -
 البر�د اإللكتروني:  -
- benkhoia.idriss@gmail.com 
 66287467200213الهاتف:  -
 

 :ما یتعلق �التكو�ن
 درس القرآن الكر�م على ید جده وشیخه المرحوم سیدي عبد القادر بن خو�ا

 .1986مدرسة محمد علي الشر�ف �أدرار: سنة  -تار�خ االلتحاق �التعلیم االبتدائي
 .1993-1992سنة  إكمالیة علي بن أبي طالب �أدرار: -تار�خ االلتحاق �التعلیم اإلكمالي
 1996-1995 ثانو�ة الشیخ محمد بن عبد الكر�م المغیلي �أدرار: سنة -تار�خ االلتحاق �التعلیم الثانوي 

 في العلوم الطبیعیة والحیاة 1998تار�خ الحصول على شهادة البكالور�ا: جوان 
 .1999تار�خ االلتحاق �جامعة وهران السانیا، قسم اللغة العر�یة وآدابها: سنة 

 .2003تار�خ الحصول على شهادة اللیسانس من القسم والجامعة نفسهما: سنة 
 01/02/2006تار�خ الحصول على شهادة الماجستیر من القسم والجامعة نفسهما: 
 الماجستیر في شعبة : اللغو�ات؛ وذلك في تخصص: عـلـم الـداللــة. 

 . 2002تار�خ الحصول على شهادة البرمجة في اإلعالم اآللي سنة 
 . 2012-2011استفاد من تكو�ن في سنة أولى لیسانس �قسم اللغة الفرنسیة �جامعة أدرار سنة 

 2012-2011اصة بوال�ة أدرار خالل استفاد من تكو�ن في اللغة الفرنسیة من مدرسة خ
 26/02/2006تار�خ االلتحاق �جامعة أدرار �أستاذ مشارك: 

 11/11/2006اذ مساعد: تار�خ التوظیف �جامعة أدرار في إطار أست
 تخصص اللسانیات  11/06/2012جامعة وهران السانیا  من د�توراه تار�خ الحصول على شهادة ال

 .10/12/2013تار�خ الحصول على التأهیل الجامعي �جامعة أدرار : 
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 مهام إدار�ة وعلمیة:
ا�ة غإلى  2011المكلف �مسائل الطلبة ابتداء من مارس اللغة واألدب العر�ي  مساعد رئیس قسم -

 .2012سبتمبر  30
 ...إلى غا�ة الیوم 2012رئیس قسم اللغة واألدب العر�ي ابتداء من أكتو�ر  -
 والوطنیة . الملتقیات الدولیةشارك في العدید من  -
 .لمیةواأل�ام الدراسیة والندوات العوالوطنیة  الملتقیات الدولیةالعدید من  شارك في -
 رئیس فرقة �حث في مخبر المخطوطات الجزائر�ة في إفر�قیا �جامعة أدرار -
 رئیس وحدة �حث " أدب المقاومة في منطقة توات" -
 داخل الوطن وخارجه . دورات تدر�بیةالمشار�ة في عدة ستفادة من اال -
 عضو اتحاد المؤرخین الجزائر�ین. -
 عضو الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغو�ین العرب. -
 عضو اتحاد الكتاب الجزائر�ین -
 رئیس جمعیة زاو�ة موالي سلیمان بن علي العلمیة واالجتماعیة �أدرار حالیا.  -
 إلى غا�ة الیوم 2012أكتو�ر  لغات ابتداء منعضو في المجلس العلمي لكلیة اآلداب وال -
 .إلى غا�ة الیوم 2012منذ  العر�يواألدب عضو في اللجنة العلمیة لقسم اللغة  -
 على العدید من رسائل الد�توراه أشرف -

 شارك في عدة لجان للتأهیل الجامعي -

 شارك في عدة لجان مناقشة في الد�توراه والماجستیر. -

 شارك في تنظیم العدید من الملتقیات الدولیة والوطنیة -

 
 الكتب المطبوعة:

، ن سالمار ابقراءة في مقصد�ة الخطاب الشرعي عند الشو�اني، د –البحث الداللي عند األصولیین  -
 .2009، 1األغواط، ط

تب الم الكقراءة في مقصد�ة الخطاب الشرعي عند الشو�اني، دار ع –البحث الداللي عند األصولیین  -
 .2011، 2الحدیث، إر�د، األردن، ط

 .2016، 1الدرس الصوتي والصرفي في تراث العالمة ابن قیم الجوز�ة، دار األ�ام، األردن، ط -
عالم  �ة، دارقراءة في فكر ابن قیم الجوز  –اث العر�ي والدرس اللساني الحدیث علم الداللة في التر  -

 .2016، 1الكتب الحدیث، إر�د، األردن، ط
 .2016، 1الداللة النحو�ة في مؤلفات ابن قیم الجوز�ة، دار الكتاب العر�ي، الجزائر، ط -


