المعلومات الشخصية :
SALAH
• اللقب واالسم :مفقوده الصالح
• الحالة االجتماعية :متزوج -عدد األبناء04
• الجنسية :جزائرية
• تاريخ ومكان الميالد  1957 - 09 – 17كيمل -باتنة .
............................................................................................................................
العنوان المھني:
كلية اآلداب واللغات -جامعة محمد خيضر .ص ب 145ق.ر بسكرة  –0700الجزائر
MEFGOUDA

مقر اإلقامة  :رقم  85تعاونية األناقة  -العالية  -بسكرة.
.. ................................................................................................................................
الدراسة الجامعية:
• جامعة باتنة معھد األدب واللغة العربية من  1980-1979إلى - 1983- 1982
• ماجستير الجزائر العاصمة 1985-1984
• الماجستيرنوقشت بجامعة باتنة 1990
• الدكتوراه جامعة قسنطينة1999
.....................................................................................................................
الشھادات الجامعية والترقيات العلمية :
شھادة ليسانس  -أدب عربي من جامعة باتنة  ،جوان 1983
 :شھادة الماجستير تخصص األدب العربي ،بتاريخ من جامعة باتنة 1990 /01/10بدرجة مشرف جدا مع التھنئة .
 :شھادة دكتوراه الدولة في األدب العربي من جامعة قسنطينة بتاريخ  1999 /03/13بدرجة مشرف جدا مع التھنئة
والتوصية بالطبع .
شھادة تكوين في اللغة الفرنسية . ، ELFEecole de langues française .Paris B1 LE 29/06/ 2012
تاريخ الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر بتاريخ 1999/12/01 .
تاريخ الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي بتاريخ .2004/12/22
........................................................................................................................
الكتب المطبوعة
• نصوص وأسئلة ،دراسات في األدب الجزائري  ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين  ،مطبعة دار ھومة  ،الجزائر
2002 ،
• األبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع الجاھلية  ،المعلقات  ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،القاھرة - 2003
• المرأة في الرواية الجزائرية  ،منشورات جامعة بسكرة  ، ،دار الھدى عين أمليلة  ،الجزائر2003
• محاضرات في مقياس األدب ال شورات جامعة بسكرة ،دار الھدى ،عين أمليلة  ،الجزائر 2004
• أبحاث في الرواية العربية ،دار الھدى ،عين أمليلة  ،الجزائر 2008 -
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الوظائف البيداغوجية واإلدارية
الوظيفة والرتبة

التاريخ

المرجع

1
2
3

مؤسسة بجاوي ،ديار المحصول الجزائر
المدرسة األساسية اوريدة مداد ،القصبة.الجزائر
الثانوية المختلطة أوالد جالل ،بسكرة

أستاذ مستخلف
أستاذ مستخلف
أستاذ متربص

1984-1983

ش .ع 1984

الرقم المؤسسة

1885 - 1984
1986 - 1985

4
5

الثانوية السابقة
الثانوية السابقة

ستاذ مرسم
عنصر خدمة وطنية

5

ثانوية ازواكة ،بسكرة

أستاذ مرسم

1987
من 87- 07-23
إلى 89 - 07 – 23
1992 - 1991

7

المعھد الوطني لتكوين المفتشين

طالب مفتش

1992

8
9

ش.ع 15.01.89
كشف مج .خ
93/34/889
الكشف المسجل أعاله
142/SMB/EFF/4
RM DU 10- 07 -89
142/SMB/EFF/4
RM DU 10- 07 -89
استدعاء رقم 04
1992/04/01
استقالة 92/34/2893

1992

االستقالة من التعليم الثانوي وااللتحاق بالجامعة
جامعة فرحات عباس ،سطيف معھد اللغة واألدب العربي

أستاذ متربص

1993 - 1992

10

جامعة فرحات عباس ،سطيف معھد اللغة واألدب العربي

أستاذ مرسم

1993

11

جامعة فرحات عباس ،سطيف معھد اللغة واألدب العربي

أستاذ مكلف بالدروس

1995

محضر تنصيب
97/18
قرار
93/08/09
قرار رقم 95/346

12

المركز الجامعي محمد خيضر بسكرة معھد اللغة واألدب
العربي
جامعة محمد خيضر بسكرة

مدير معھد اللغة واألدب

1997

1997/10 /04 :

14

جامعة محمد خيضر بسكرة

مقرر مؤرخ في
10.05.2009

15

جامعة محمد خيضر بسكرة

رئيس قسم األدب
العربي
نائب عميد كلية اآلداب
واللغات مكلف بما بعد
التدرج والبحث العلمي
عميد كلية اآلداب
واللغات

 99 07 – 01إلى –
1999 -05-11
 2009- 05 -11إلى
014- 04 – 28

قرار 355

 2014 -04 -28إلى
17- 12 – 04

مقرر رقم 245
2014/04 /28

13

أعمال أخرى
• القيام بالتدريس في التدرج وفي مابعد التدرج بعدة جامعات وطنية فضال عن الجامعة األصلية
• اإلشراف على مذكرات ليسانس – ماستر – ماجستير ودكتوراه العلوم ودكتوراه الطور الثالث
• مناقشة الرسائل الجامعية والتأھيل الجامعي في عدة جامعات وطنية فضال عن الجامعة األصلية
• مدير مخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري
• رئيس للعديد من مشاريع البحوث
• رئيس تحرير مجلة كلية اآلداب واللغات
• األشراف على تنظيم والمشاركة في ملتقيات وطنية ودولية .
• النشر في مجالت وطنية ودولية متعددة
...............................................................................................................................
لالتصال
الھاتف :
البريد االلكتروني adab_arabi@yahoo.fr
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