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عنوووان مكووان العمو  :قسووم اآلداب واللغووة العربيووة .كليووة اآلداب واللغووات .جامعووة
محمد خيضر بسكرة .
الـدرجة . 12 :
الشهادات أو الدبلوم المتحص عليه  :شهادة الماجستير في األدب القديم  +دكتوراه الدولوة فوي
األدب العربووي القووديم  ،الوودكتوراه بعنوووان :الشووعر السياسووي فووي األنوودلا خووس القوورن الخوواما
الهجري.
المهن المشغولة (المكان  ،التاريخ ) :
– مدرس في قطاع التربية والتعليم 1978 - 1972
2002 – 1982
– أستاذ بجامعة قسنطينة
 2003إلى اآلن
 أستاذ بجامعة بسكرةمـواد التدريـا:
 - 1المواد المدرسـة بمعهد اللغة العربية وآدابها ،ومعهد اللغات بجامعة قسنطينة
الشعر العربي الحديث  ،األدب األندلسي ،ومصادر األدب األندلسي  ،األدب العربي القديم
 - 2مـووـذكرات التخوورم الم و رة بمعهوود اللغووة العربيووة وآدابهووا بجامعووة قسوونطينة )33( :مووذكرة
تخرم
 - 3المواد المدرسـة بقسـم األدب العـربي جامعة محمد خيضر بسكرة
لبـة التـدرم
نظرية األدب ،آداب أجنبية ،أدب أندلسي ومغربي ،مصادر اللغة واألدب ،أدب عربي حديث،
نص أدبي حديث  ،نص أدبي معاصر
 - 4تأ ير لبة الماستر تخصص أدب عربي قديم الشعر المغربي واألندلسي
 - 5تأ ير لبة الماجستير بقسـم اللغة اإلنجليزية جامعة محمد خيضر بسكرة
األدب العري الحديث والمعاصر
 - 6تأ ير لبة الدكتوراه الطور الثالث بقسم األدب العربي جامعة بسكرة ،تخصص أدب عربي
قديم
أدب عربي قديم ،منهجية البحث ،الشعر األندلسي والمغربي
 - - 7مــذكرات التخرم الم رة بقسم األدب العربي جامعة بسكرة )81( :مذكرة تخرم
 - 8مـذكرات نهاية الدراسة الم رة الخاصة بتكوين أساتذة التعليم المتوسط  -جامعة التكوين
المتواص  -مركز بسكرة:
( )5مذكرات:
 - 9مـذكرات الماستر الم رة والتي نوقشت بجامعة بسكرة )35( :مذكرة
 - 10مـذكرات الماجستير الم رة والتي نوقشت )18( :مذكرة
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 - 11رسائـ الدكتوراه الم رة والتي نوقشت بجامعتي بسكرة و باتنة )24( :أ روحة
 - 12مناقشة مذكرات الماجستير داخ جامعة بسكرة وخارجها )51( :مذكرة ماجستير:
 - 13مناقشة مذكرات الماستر )23( :مذكرة ماستر
 - 14مناقشة أ رحات الدكتوراه داخ جامعة بسكرة وخارجها )62( :أ روحة
 - 15مناقشة أساتذة التأهي في معظم الجامعات المذكورة )27( :أستاذا
 - 16التنشيطات العلمية :
 – 1عضو في مخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري ،قسم اآلداب واللغة العربية كلية اآلداب
واللغات ،جامعة بسكرة من  2004إلى  23جويلية .2019
 - 2مدير مخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري ،قسم اآلداب واللغة العربية كلية اآلداب
واللغات ،جامعة بسكرة بقرار رقم  1318م رخ في  24جويلية .2019
 - 2رئيا مشروع بحث :
 - 1/2رئيا مشروع بحث  :معجم تراجم شعراء األندلا في القرن الرابع والخاما للهجرة
.CNEPRU
 - 2/2رئيا م شروع بحث :الذات في الخطاب األدبي األندلسي في القرن الرابع والخاما
للهجرة .CNEPRU
 - 3/3رئيا مشروع بحث :الحركة األدبية في المغرب العربي في القربين الرابع والخاما
للهجرة. CNEPRU
 - 4/3رئيا مشـروع بحـث :الـحـــــــواس في الشعــــــــــــــــر األنـــــدلسي في القرنين الرابع
والخاما للهجرة.PERFUتسجي تحت رقم L01L01UN070120180001:من
2018/01/01
 - 3عضو مشروع بحث :
 -1/1عضو في مشروع بحث  :سمات نثر الشعراء في األندلا في القرن الرابع الهجري .
CNEPRU
 -2/2عضو في مشروع بحث  :األدب الموجه إلى الطف الجزائري  :النشأة والواقع واآلفاق
.CNEPRU
 – 3/3عضو في مشروع بحث  :الشعر اإلصسحي في األدب الجزائري .CNEPRU
 – 4/3عضو في مشروع بحث و ني pnr
 – 4مشاريع الماجستر والدكتوره:
 – 1/4عضو في مشروع الماجستير ،تخصص األدب العربي الحديث والمعاصر2005 .
 – 2/4عضو في مشروع الماجستير تخصص األدب األندلسي والمغربي.2006 .
 - 3/4عضو في مشروع الماجستير تخصص السرديات.2007 .
 - 4/4عضو في مشروع الماجستير النقد األدبي.2008 .
 - 5/4عضو في مشروع دكتوراه الطور الثالث ( م د) تخصص  :األدب العربي القديم ،
.2014 – 2012
 – 6/4رئيا مشروع دكتوراه الطور الثالث ( م د) تخصص  :األدب العربي القديم ونقده،
.2016 – 2015
 – 7/4رئيا مشروع دكتوراه الطور الثالث ( م د) تخصص  :األدب العربي القديم ونقده،
.2017 – 2016
 – 8/4رئيا مشروع دكتوراه الطور الثالث ( م د) تخصص  :األدب العربي القديم ونقده،
.2018 – 7201
- 9/4عضو مشروع دكتوراه الطور الثالث ( م د) تخصص  :دراسات أدبية.2019 – 2018 ،
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 - 10/4عضو مشروع دكتوراه الطور الثالث ( م د) تخصص  :دراسات أدبية– 2020 ،
.2021
 - 2خبرات التأهي :
 _ 1/2تأهي األستاذ العيد جلولي في األدب العربي  ،قسم اللغة واألدب العربي بجامعة ورقلة ،
بقرار رقم  : 8تأهي _ مقررين  /رم  2007 /الم رخ في . 2007/02/24
 2/2تأهي األستاذ عبد الغاني بارة  ،قسم اللغة واألدب العربي بجامعة سطيف  ،في العام
الجامعي . 2007 _ 2006
 3/2تأهي األستاذ محمد الصالح خرفي في األدب العربي  ،قسم اللغة واألدب العربي بجامعة
جيج  ،بقرار رقم  : 1تأهي _ مقررين  /رم  2009 /الم رخ في . 2009/02/02
 4/2تأهي األستاذ خير الدين دعيش في األدب العربي  ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة
سطيف ،بقرار رقم . 25 :تأهي _ مقررين /رم 2009/الم رخ في . 2009/07/ 14
 5/2تاهي األستاذة شيتر رحيمة ،في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية األداب
واللغات ،جامعة بسكرة
 6/2تأهي األستاذ عبد هللا خنشالي ،في األدب العربي ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة باتنة.
 7/2تأهي األستاذ مسس مختار ،في األدب العربي ،قسم اآلداب اللغة العربية ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة بسكرة .بقرار رقم . 12 :تأهي _ مقررين /م م 2012/الم رخ في 26
. 2012/04/
 8/2تأهي األستاذ جما مباركي في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة بسكرة بقرار رقم  18تاهي  -مقررين /م م 2012/الم رخ في.2012/06/05
 - 9/2تأهي األستاذة حياة معاش في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة بسكرة .بقرار رقم  10تاهي  -مقررين /م م 2013/الم رخ في.2013/03/11
 - 10/2تأهي األستاذة بايزيد فا مة الزهرة في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية
اآلداب واللغات ،جامعة بسكرة .بقرار رقم  81تاهي  -مقررين /م م 2014/الم رخ
في.2014/11/24
 -11/2تأهي األستاذ كما بو لعس في األدب العربي ،قسم اللغة واألدب العربي ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة جيج  .بقرار رقم  86تاهي  -مقررين /م م 2014/الم رخ في.2014/11/24
 - 12/2تأهي األستاذ منصف شلي في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة قسنطينة بتاريخ .2016/03/10
 - 13/2تأهي األستاذ إلياس مستاري في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية
اآلداب واللغات ،جامعة بسكرة .بقرار رقم  81تاهي  -مقررين /م م 2016/الم رخ
في.2016/04/24
 – 14/2تاهي األستاذ حميد قبايلي في اللغة واألدب العربي ،قسم األدب العربي ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة خنشلة .بقرار رقم  02يتضمن تعيين مقررين الم رخ في . 2017/04/24
 - 15/2تأهي األستاذ سعد مردف في اللغة و األدب العربي ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة
الوادي .بقرار رقم / 012تاهي  -مقررين /م و  2017/الم رخ في.2017/03/01
 - 16/2تأهي األستاذة سامية بوعجاجة في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية
اآلداب واللغات ،جامعة بسكرة .بقرار رقم  110تاهي  -مقررين /م م 2017/الم رخ
في2017/11/22
 - 17/2تأهي األستاذة قوني زينب في األدب العربي ،قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة الوادي .بقرار رقم  001تاهي  -تسجي /م م 2018/الم رخ
في2018/03/06

 - 3خبرات في مجست :
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 - 1/3خبير مساعد في مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنساية واإلجتماعية _ جامعة محمد خيضر
بسكرة .
_ 2/3خبير مساعد في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية _ جامعة محمد خيضر بسكرة .
 - 3/3خبير مساعد في مجلة المخبر  .أبحاث في اللغة واألدب العربي قسم األدب العربي.
جامعة بسكرة.
 -4/3خبير مساعد في مجلة علوم اللغة العربية وآدابها  .جامعة الوادي .
 - 5/3خبير مساعد في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة قالمة .
 – 6/3خبير مساعد في مجلة قراءات مخبر وحدة التكوين والبحث في نظرية القراءة
ومناهجها قسم اآلداب واللغة العربية .جامعة بسكرة.
_ 7/3خبير مساعد في مجلة كلية اآلداب واللغات _ جامعة محمد خيضر بسكرة .
 – 8/3خبير مساعد في مجلة مخبر التراث اللغوي واألدبي في الجنوب الشرقي الجزائري.
جامعة ورقلة.
 – 9/3خبير مساعد في مجلة جذور السعودية .جدة
_ 10/3خبير مساعد في مجلة العمدة في اللسانيات وتحلي الخطاب _ جامعة المسيلة .
_ 11/3خبير مساعد في مجلة دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية_ جامعة المسيلة .
_ 12/3خبير مساعد في مجلة القارئي للدراسات األدبية واللغوية والنقدية_ جامعة الوادي .
_ 13/3خبير مساعد في مجلة اآلداب كلية اآلداب واللغات_ جامعة قسنطينة .
_ 14/3خبير مساعد في مجلة بدايات_ جامعة األغوا .
 – 15/3عضو في اللجنة العلمية لمجلة " رؤى في اآلداب والعلوم اإلنسانية" تصدر عن
جامعة محمد خيضر .بسكرة  .الجزائر.

 - 4عضو في لجنة قراءة :
 - 1/4عضو في لجنة قراءة لملتقى و ني الموسوم بعنوان :السيمياء والنص األدبي في اللغة
وآدابها .جامعة بسكرة.
 - 2/4عضو في لجنة قراءة وتحضير ملتقى و ني الموسوم بعنوان :البحث العلمي في اللغة
وآدابها .جامعة بسكرة.
 - 3/4عضو في لجنة قراءة لملتقى دولي الموسوم بعنوان :السيمياء والنص األدبي في اللغة
وآدابها .جامعة بسكرة.
 - 4/4عضو في لجنة قراءة لملتقى دولي الموسوم بعنوان :السيمياء والنص األدبي في اللغة
وآدابها .جامعة بسكرة.
 - 5/4عضو في لجنة قراءة لملتقى دولي الموسوم بعنوان :النص األدبي دراسة سميائية
ونقدية جديدة .جامعة بسكرة.
 - 6/4عضو في اللجنة الو نية للملتقى الدولي الثاني الموسوم بعنوان :النص في الدراسات
اللسانية والنقدية المعاصرة الذي انعقد أيام 22 ،21نوفمير  .2016جامعة بسكرة.
 – 7/4عضو في اللجنة الو نية للملتقى الدولي الثاني الموسوم بعنوان :أزمة المنهج في
الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة الذي انعقد أيام  10 ،06نوفمبر  2016بجامعة الوادي.
 - 8/4عضو في لجنة قرا ءة وتحضير ملتقى دولي الموسوم بعنوان :السيمياء والنص األدبي
في اللغة وآدابها والذي انعقد  28 ،27 ،26نوفمبر  .2017جامعة بسكرة.
 – 9/4عضو في لجنة قراءة وتحضير ملتقى دولي الموسوم بعنوان " :األدب الرقمي" أيام
 06،07أكتوبر  . 2019جامعة بسكرة

 - 5المنشورات العلمية العالمية :
( )5منشورات
 المنشورات العلمية الو نية :( )10منشورات
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 - 6األعما المطبوعـة:
( )2كتابان
( )1تحت الطبع
 - 7الـمداخست العالـمية :
( )1مداخلة
 الـمداخست الو نيـة :( )2مداخلتان
 نشا ات علمية أخرى :رئيا اللجنة البيداغوجية للسنة الثانية تدرم .قسم األدب
العربي جامعة .بسكرة
رئيا لجنة المداوالت لطلبة السنة الثانية تدرم
عضو في اللجنة العلمية في نفا القسم والكلية والجامعة
ممث األساتذة في المجلا العلمي للكلية  .قسم األدب
العربي .
رئيا لجنة أخسقيات وآداب المهنة الجامعية .جامعة
بسكرة.

2010 - 2003
2010 - 2003
 2006إلى 2010/02/14
 2006إلى مارس 2008

رئيا اللجنة العلمية لقسم األدب العربي بنفا الكلية
والجامعة
عضو في المجلا العلمي للكلية.
رئيا اللجنة البيداغوجية للسنة الثانية ماستر ،تخصوص:
أدب عربي قديم
رئيا اللجنة البيداغوجية للسنة األولى ماستر ،تخصوص:
أدب عربي قديم
رئوويا لجنووة المووداوالت للسوونة األولووى ماسووتر ،تخصووص:
أدب عربي قديم
ممث األساتذة في المجلا العلموي للجامعوة  .لكليوة اآلداب
واللغات2 .
ممث األساتذة في المجلا اإلداري للجامعة  .لكليوة اآلداب
واللغات2.
ممث ألساتذة القسم في المجلا اإلداري للكلية 3
عضو في اللجنة العلمية في نفا القسم والكلية والجامعة
عضووو مجلووا أخسقيووات وآداب المهنووة الجامعيووة .جامعووة
بسكرة2 ،1.
رئيا لجنة تأ ير أيام الماستر في األدب العربي القديم

تأسست اللجنة بتاريخ :
 2007/02/17م إلى
2017/01/18
 2010/02/14إلى سبتمبر 2017
 2010/02/14إلى اليوم
 – 2011إلى2016
 – 2011إلى 2016
 2011إلى2016
فيفري 2012
و  2015/12/10إلى اليوم
فيفري 2012
و  2015/12/10إلى اليوم
 2013/04/25إلى اليوم
 30ماي  2017إلى اليوم
 2017/01/18إلى اليوم
 2014إلى اليوم

بسكرة في 2021/04/15 :
أ .د /فورار امحمد بن لخضر

