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 رة ذاتّيةــــــيس

 

I-1 .الحالة المدنية: 

 البعزاويبن عمر محمد الّصحبي االسم واللقب : 
 بالقيروان 29/09/1972تاريخ الوالدة ومكاهنا : 

 commed72@gmailbaazaoui.الربيد اإللكرتوين :
 00216 97664744احملمول: 
 .3100( القيروان AFH) 4حّي الّصحابي العنوان: 

I.2- : الّشهادات العلمّية 
 (.2015ـ التأهيل اجلامعي يف الّلغة العربّية وآداهبا )    
 (2007شهادة الدكتورا يف الّلغة العربية وآداهبـــــا ) -
 .(1998شهادة الّدراسات املعّمقة يف الّلغة العربية وآداهبا )اختصاص لغة()  -
 (.1996اآلداب مبنوبة )  األستاذية يف الّلغة العربية وآداهبا ، بكلية  -
 .( 1992شهادة الباكالوريا آداب )  -

 

II-:قائمة في األعمال المنشورة 
II -1  /الكتب: 
مطابع بن حليمة، : " قراءة لسانية يف مناذج تركيبة وداللّية " من قضايا التفكري اللغوي العريب( 2021( ــــ

 صفاقس، تونس.
الّنحو والّلسانيات: حبث يف الّسمات املفهومّية واخلصائص الّداللّية، دار هنى الّصيغ الّصرفّية بني ( 2014) -

 للّنشر، صفاقس/ تونس.
 .ثنائّية " املخرب عنه واملخرب به " يف العربّية: دراسة إعرابّية داللّية (2008) -

 .، تونساإلنسانية بسوسةاآلداب والعلوم  املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية باالشرتاك مع كلية
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II-2 /المقاالت: 
الفصل الّدراسي فضاء للتدّخل اخلارجي يف الّتعليم: حنو رؤية تعليمية بديلة تستبدل املواّد املصنوعة باملواّد األصيلة،  •

  .2021، ، مطابع بن حليمة، صفاقس تونس169ــ  143ضمن دراسات يف الّلغة واألدب والفكر، صص 
حوليات اجلامعة التونسية، عدد،  :ثانيا وأثره يف تعليم العربية لسانا  "نظرية "أصناف األشياءمفهوم صنف يف  •

62، 2017. 
ضمن ندوة "الّنظام صيغة }أفعل{ يف نظام العربّية: حبث يف طبقات الّسمات واملقوالت النحوية املندجمة فيها،  •

 . 2017،واحلريّة"، بكلية اآلداب بسوسة، تونس
كرسي أحباث تاء التأنيث يف اسم العدد األصلي : "حنو رؤية منهجية جديدة لتعليم املطابقة العكسية يف العربية "   •

 2013تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، جامعة امللك سعود، 
ظاهرة املبين للمجهول يف العربّية:"حنو صياغة آلية منهجية لتعليم املبين للمجهول يف نظام العربّية" )مشرتك(،آداب  •

 . 10/2012-9القريوان، العددان 
 ثةض املناويل االستشراقية احلديوخصائصة اإلعرابية الداللية يف بعالفعل العريب  •

 .2011تونس  ،سوسةبكلية اآلداب   16جملة موارد، عدد 
       2010األبنية املتحدة يف األصول واملعىن وقضية أصل االشتقاق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس،  •

            
 Robert) "املشاهبة له يف املنوال الّداليل املنطقيعند" روبري مارتنواملفاهيم   (Le thème)املتحّدث عنه •

Martin)  2006، سنة 11جمّلة "موارد" عدد. 
 .2006/  7احلمل على املعىن يف كتاب سيبويه من خالل مقوليت اجلنس والعدد، جمّلة "آداب القريوان" عدد  •
 .2005، سنة  10عدد جمّلة "موارد"  أوروكيوين، كريرباحدثا االستخبار واإلخبار بني سيبويه وكاترين   •

II -3 :الّترجمة  
 de Eléments)العشرة األوىل من باب "التعّلق والبناء" ضمن مبادئ اإلعراب البنيوي الفصول    

structurale syntaxe (وسيان تانيارلـ  )snièree(L.T  نشر ضمن "إطالالت على النظريات الّلسانية
اجملمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون بيت احلكمة، تونس  والّداللية يف النصف الثاين من القرن العشرين" ،

2012. 
 اإلجازة و الماجستير والتبريز(.)نظام قدمي(، و) في األستاذية الّدروس: ااا ـ 
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  :محاور البحث الّرئيسّية
  :المسائل النظرية 

 .الّنحويّة العربّية يف ميدان اإلعراب والعالقات الّنحويّةمبادئ الّنظريّة  •
 .مقولة املوضع اإلعرايب يف الّنظريّة الّنحويّة العربّية ويف غريها من الّنظريات الّلسانّية الغربّية •
حوي العريب املباحث الّداللّية والّتداولّية يف الّلسانيات املعاصرة وأوجه االستفادة منها يف قراءة الرّتاث النّ  •

 .ويف وصف الّلغة العربّية
 :المسائل التطبيقية 

 .اآلليةاللغة العربية وقضايا املعاجلة - 
 .تصنيف املواّد املعجمية الّداللية -  
 . سانيةراسات اللّ جتديد التعليم والدّ  -

  :اإلشراف على الندوات والدورات التدريبية/ التكوينيةــــvا
  :الندواتاإلشراف على  •

عاما على تأسيس كلية اآلداب  35مرور أعمال مجعناها مبناسبة ـــــ  دراسات في اللغة واألدب والفكر ، 
  2021منشورات مطابع بن حليمة، صفاقس تونس األستاذ الرّاحل نبيل رضوان، روح بالقريوان وهي مهداة إىل 

  .األستاذ الرّاحل اهلادي صيودروح  مهدى إىلعمل وهو  (،مودع للنشر) :ــــ مقاربات في تحليل الخطاب
أفريل  16-15-14:  ندوة دولية  عقدت بقسم العربية بكلية اآلداب بسوسة  أيّام ندوة "النظام والحرية"ـــــ 

  .2017، ونشرهتا كلية اآلداب ديسمرب 2016
بفضاء   2022أفريل  1مارس و 31, 30أيّام اليت ستلتئم الدولية " االّتساع يف اخلطاب" منّسق الّندوة العلمية ــــ 

 كلية اآلداب بالقريوان ) مع إعدادنا للورقة العلمية(.
 .2018نوفمرب بسوسة، بكلية اآلداب  التأمتاليت  " القصدية"،عضو اللجنة العلمية لندوة قسم العربية ـــــ 
خمرب حنو اخلطاب وبالغة التداول   سانيات وإعادة البناء"فعاليات الندوة العلمية الدولية "اللّ املسامهة يف تنظيم  -

  .2012كلية اآلداب منوبة ، تونس 
   : التكوينيةالدورات التدريبية/ اإلشراف على  •
وقد التأمت بكلية  والنظرية"،تعليمية العربية للناطقني بغريها : األسس املنهجية :  الدورة التدريبية •

  2015مارس  27مارس إىل 18اآلداب بسوسة لفائدة أعضاء هيئات تدريس من جامعات أجنبية ، من 
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باالشرتاك مع  تعّلم الّلغة اإلندونيسية )الباهاسا(لفائدة عدد من طالب قسم العربّية يف  الدورة التدريبية •
  .2014ديسمرب  15أكتوبر إىل  15متدة من سفارة إندونيسيا بتونس وذلك يف الفرتة امل

تصميم املواّد  تعليمية العربية لغة ثانية::"بعنوان يف جمال تعليمية العربية وهي  الثّانية الدورة التدريبية •
 . بكلية اآلداب بسوسة 9201مارس  29إىل  19وحوسبة املعجم" يف الفرتة املمتدة من 

  :والتواصل  مركز الّلغات•
إعداد الوثائق الاّلزمة لبعث مركز الّلغات بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة )تعريف املركز، رسالة  -

 املركز، أهداف املركز...(.
اإلشراف على املركز، وقد شرعنا يف تنفيذ الربنامج اخلاّص به مبعّية عدد من أعضاء هيئة التدريس، بداية من  -

 (.2016السنة اإلدارية )جانفي 
  : المحاضراتالمشاركة في الندوات واأليّام الدراسّية وتقديم  -
  :يف عدد من الندوات بالداخل واخلارج ومنها ةشاركامل:  الندوات •
االجّتاهات احلديثة يف تعليم العربّية لغة ثانية، معهد الّلغويات العربّية، جامعة امللك سعود  بعنوان:املؤمتر الثّاين  -
 .2016فيفري  2-3

  وأثره يف تعليم العربية لسانا ثانيا"  التعليميةتصميم املواد  :عنوان املداخلة
املؤمتر الدويل األّول املشرتك بني جامعة تونس املنار واجلامعة الّلبنانية املنعقد باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية ـــ   

 .2015أفريل  25-24-23" أيام العوملة واخلصوصيات الّلغويةبتونس حتت عنوان " 
 "ها يف عوملة الّلساندور املؤّسسات األكادميية لتعليم العربّية للّناطقني بغري :" عنوان املداخلة

اجّتاهات حديثة يف تعليم العربّية لغة ثانية " معهد الّلغويات العربّية جبامعة امللك سعود ، املؤمتر الدويل "  -
 .اململكة العربية السعودية 2014أفريل  12-11-10أيّام 

  "متعّلمي العربّية لسانا ثانياأثر تصميم املواّد الّتعليمّية يف تطوير قدرات  : عنوان املداخلة
ندوة الّلسانيات وإعادة البناء، نظمها خمرب حبث "حنو اخلطاب وبالغة التداول" كلية اآلداب منوبة  -

2014 
:"  الّصيغ املعرّبة عن داللة االنقضاء يف العربّية : حبث يف حركية الصيغ  وترّددها بني دالالهتا عنوان املداخلة

 ."ستعمالاليت تنصرف إليها باالاألصلية ودالالهتا 
 2011ديسمرب  3-2-1ندوة منزلة النحو العريب يف التفكري الّلساين ، نظمتها كلية اآلداب مبنوبة أيام  -
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: " قراءة يف بعض مفاهيم الوصف والتحليل يف الرتاث النحوي ويف الّلسانيات احلديثة: الصيغة عنوان املداخلة
 "والشكل والبنية منوذجا

نظمتها وحدة حبث "الّلسانيات والّنظم املعرفية املّتصلة هبا" بكلّية  "الّصرف بني التحويل والتحريف"،ندوة  ـــــ
 .2009أكتوبر  22-21اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس يومي: 

 ."" األبنية املّتحدة يف األصول واملعىن وقضّية أصل االشتقاق: املداخلة عنوان
 2009االستشراق اليت نّظمها قسم العربّية بكلّية اآلداب بالقريوان ، نوفمرب ندوة  ـــــ

 " : قراءة وتقوميةث:" الفعل العريب وخصائصه اإلعرابية يف بعض املناويل االستشراقية احلديداخلةعنوان امل
  :الدراسّيةاأليّام •
" آليات البحث العلمي يف رسائل املاجستري وأطروحات الدكتورا"، نّظمته مدرسة الدكتورا  :بعنوان يوم دراسي -

  .2014-12-13بالقريوان بتاريخ 
 "إشكالّية االستفادة من املراجع يف البحث العلمي:" عنوان املداخلة

بعنوان : تأهيل يوم دراسي حول نظام اجلودة يف مؤّسسات التعليم العايل، نّظمته جامعة امللك سعود  -
 2012فيفري  20مقّومي نظام إدارة اجلودة " وذلك يوم 

   " .مبركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان 18/12/2009املشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للغة العربّية  -
 جبامعة امللك سعود الرّياض 18/12/20012املشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للغة العربية 

 :اضراتالمح•
تقدمي حماضرة لفائدة طالب املاجستري والدكتورا يف إطار أنشطة مدرسة الدكتورا " اآلفاق اجلديدة يف اللغات -

  :بالقريوان واآلداب والفنون واإلنسانيات" بكلّية اآلداب 
 2012املدّونة ودورها يف الوصف الّلساين :"  عنوان احملاضرة

املاجستري والدكتورا يف إطار أنشطة خمرب حبث " جتديد مناهج البحث والبيداغوجيا تقدمي حماضرة لفائدة طالب -
 .2014 -10 -30يف اإلنسانيات" يوم 

  .:" املفاهيم الواصفة والّنظام املوصوف يف الّدرس الّلساين احلديث"احملاضرة -
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 .محاضرأستاذ  رتبةفي القيروان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببندّرس حاليا  -

 مدير مدرسة الدكتوراه " اآلفاق اجلديدة يف اللغات واآلداب والفنون واإلنسانيات" بالقريوان •
2021. 

  2021 القريوانآداب هيئة حترير جملة  رئيس •
  2020 عضو هيئة حترير جملة دراسات لسانية •
 2021 القريوانعضو جلنة الدكتورا والتأهيل بكلية اآلداب ب •
 2023/  2020العلمي بكلية اآلداب بالقريوان عضو اجمللس  •
 (.2021 /2017نائب عميد كلية اآلداب بسوسة )  •
 .(2021 /2017) مدير الّدراسات بكلية اآلداب جامعة سوسة  •
 (2017 /2014) بكلية اآلداب جامعة سوسة رئيس قسم العربّية  •
 2018ـــ 2015 بكلية اآلداب بسوسة والتواصل ملركز اللغات منّسق اهليئة العلمية •
 2020 /5201من بكلية اآلداب جامعة سوسة رئيس جلنة املاجستري  •
 2018 /2016 منمنسق جلنة التربيز بكلية اآلداب بسوسة  •
 2020/  2015عضو بلجنة الدكتورا والتأهيل بكلية اآلداب بسوسة  •
 كلية اآلداب برقادة  جتديد مناهج البحث والبيداغوجيا يف اإلنسانياتحبث:  خربعضو مب •
 .1202 /2017للفرتة النيابية الثانية بسوسة عضو اجمللس العلمي بكلية اآلداب  •
 .2017 /2016عضو اللجنة الوطنية للتربيز بداية من السنة اجلامعية  •

 2017 /2016عضو الّلجنة القطاعية الوطنية يف مادة العربية بداية من السنة اجلامعية  •

 

 
 
 
 


