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  مسّية املّكي  .د
  ؤّهل (مشارك)م أستاذالدرجة األكادميية: 

  الّدرجة األكادميّية جبامعة قطر: أستاذ مساعد
  جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية

  قطر - الدوحة 2713ص. ب. 
  (974+)4838 مكتب:

 qu.edu.qa@  

  

  
 

ت الشخصية  البيا
    :تونسّيةاجلنسية 
   متزّوجة جتماعية: احلالة اال  

  التخصص
  :لسانّيات التخصص الرئيسي 
   :تركيب التخصص الدقيق  

  العلمية الشهادات

  ؛، تونسّنوبةمبكّلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات :  2019التأهيل اجلامعّي  شهادة-

  ؛، تونسّنوبةمب: كّلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات 2009 شهادة الدّكتوراه -

  ؛، تونسّنوبةمب: كّلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات 1998اسات املعّمقة شهادة الّدر -

  أفريل، تونس. 9كّلّية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية :  1996األستاذيّة شهادة -

 : املعهد الفّين للفتيات بنابل، تونس.1992شهادة الباكالور -
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  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 

  أستاذ مؤّهل (مبهّمة أستاذ مساعد): جامعة قطر. رّتبة:ال 2019-2020
  .بل، جامعة قرطاجملعهد العايل لّلغات، أستاذة مساعدة الرّتبة:  2019 -2015
  ملعهد العايل لّلغات، تونس، جامعة قرطاج.الرّتبة: أستاذة مساعدة  2010-2015
بل، جامعة قرطاج.ملعهد العايل لّلغا مساعدةأستاذة الرّتبة:  2009-2010   ت الّتطبيقّية، 
ملعاهد الّتونسّية.2009 -1998 نوّي    : أستاذ تعليم 

  أستاذ زائر:
  األعلى للّرتبية والّتكوين املستمّر. املعهدـأستاذ مساعد ب: 2019 -2010
  بكلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة. أستاذ مساعد: 2018-2019

    امعية ومناقشتهااإلشراف على الرسائل اجل

    اإلشراف:
 2009-2010 ملعهد : العربّية املطّبقة: املصطلح يف الّنصوص اإلشهاريّة منوذجا، شعبة الّلغات املطّبقة 

  العايل للغات، جامعة قرطاج؛

 2009-2010 ؛طاج: الّرتمجة بني املثاقفة والعوملة، جامعة قر  

 2009-:2010 شعبة الّلغات املطّبقة، املعهد العايل ، ل الّتسويق منوذجا: العربّية املطّبقة: املصطلح يف جما
  .للغات ، جامعة قرطاج

  املناقشة:

 2018-2019:  تطبيق نظريّة الّنحو الّتوليدّي على املوصوالت، حبث ماجستار يف اللغة، املعهد العايل
  للعلوم اإلنسانّية بتونس؛

 2009-2010ملعهد العايل للغات، جامعة قرطاج، شعبة اللّ : العربّية املطّبقة يف االقتصاد  .غات املطّبقة 
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   :املؤلفات

 : الكتب

 دار مسكلياين للّنشر، تونس.2019( اشتقاق االستفهام يف العربّية: مقاربة توليديّة جديدة :( 
 ب)، املنشورات اجلامعّية مبّنوبة، سلسلة مقاالت.2013( الّتنّوع املقياسّي لنظريّة الّربط الّتوليديّة 
 أ)، دار الكتاب اجلديد، لبنان.2013( الّتوليدي والّنحو العريب للّنحو الّتفسرييّة كفايةال 

 الّرتمجة:
 األمناطّية والكّلّيات: Typology and Universals لـويليام كروفتWilliam Croft  املركز الوطين ،

  .2015للرتمجة، دار سينرتا، تونس 
  

   :األحباث العلمية
 )2018 :(صص 61حولّيات اجلامعة الّتونسّية، العدد  ]،منصوبالّتعّجب [ما أفعل اس اشتقاق بنية ،

31-56. 
 )2015:( 192-165، صص 60، حولّيات اجلامعة الّتونسّية، العدد بناء ترتيب الكلم إعادة. 
 )2013 :(صص 58، حولّيات اجلامعة الّتونسّية، العدد الكّلّيات الّلغويّة بني األمناطّية والّتوليديّةج ،

189-210 . 
 )2011:(  ّالعدد  حولّيات اجلامعة الّتونسّية،، ضمري الّشأن يف العربّية: إقحام معجمّي أم توليد إعرايب

56.  
 )2009:(جمّلة "موارد"، منشورات كّلّية اآلداب والعلوم مظاهر الالّتناسق يف الّنظريّة الّتوليديّة ب ،

 سانّية بسوسة.اإلن
 )2009 :(54، حولّيات اجلامعة الّتونسّية، العدد الّتوليديّة يف مدى كّلّية نظريّة الّربطأ.  
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  :متراتاملؤ 

 )2019:( ضمن أعمال الندوة الدولّية: الّلغة بني  :فاإلبداع ترتيب الكلم: من الفطرة إىل االكتساب
الشرتاك مع قسم الّلغة واآلداب واحلضارة تنظيم مجعّية تنمية الّلغة العر  االكتساب واإلبداع، بّية ومحايتها 

 بتونس، قيد الّنشر بـ"كرّاسات تونسّية".العربّية بكّلية العلوم اإلنسانّية واالجتماعية 
 )2018 :(أعمال املؤمتر الّدوّيل "الّسنن والبدع" "، املعهد العايل افت املقاربة املقياسّية الفطريّةب ،

 ؤمنون بالحدود، قيد الّنشر.لّلغات بنابل وم
 )2018 :(الّتشجري اآلّيل للجملة العربّية بني الكّلّيات واملقاييس: بنك املشّجرات العرّيب منوذجاأ ،

لّلسانيات احلاسوبية واملعاجلة اآللية للغة العربّية جبامعة قطر، جمّلة أنساق، اجملّلد ضمن أعمال املؤمتر الّدوّيل  
 .197 -183، صص 2الثّاين، العدد 

 )2015 :(أعمال الّندوة الّدولّية الثانية يف الّلسانّيات العربّية مقاربة أدنويّة للّضمري املبهم يف العربّيةأ ،
لقنيطرة، منشورات جامعة ابن طفيل وكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية  املقارنة ملخترب إعداد اللغة العربّية 

ط  .لقنيطرة، مطبعة األمنّية، الّر
  

  :اللجانأهم 
 6-7  جامعة قرطاج."الّلغة نظاما عرفانّيا" الّتنظيمّية لـلمؤمتر الّدوّيل:االّلجنة العلمّية و : 2017ديسمرب ، 

 6  ت مقارنة"  ندوةالّلجنة العلمّية والّتنظيمّية ل: 2019نوفمرب ملعهد العايل لّلغات بنابل، جامعة "مقار
 قرطاج.

 5 جامعة قرطاج."الّسنن والبدع"،  الّتنظيمّية للمؤمتر الّدويلّ الّلجنة : 2018ديسمرب  6و 

  

  العضوية
 تونسمبّنوبة ت، واإلنسانّيا والفنون اآلداب بكّلّية الّتداول"، وبالغة اخلطاب مبخرب"حنو عضوة ،. 

  2018-2016ُمعاِجلة مبعجم الّدوحة الّتارخيّي لّلغة العربّية من. 
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 2015حّىت  2009بنسلفانيا من سنة  عةجبام املشّجرات العريبّ  ببنك عضوة. 

 :اجلوائز واألومسة والّتكرميات 

 ، تونس.ّنوبةمبكّلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات    ،2009 يف الّلسانّيات جائزة مشكاة األنوار ألحسن حبث دكتورا

 :اللغات 
 اللغة األم – العربية 
 الفرنسّية: جّيد 
 متوسط /جيد(ممتاز/ – اإلجنليزية( 


