
 السیرة الذاتیة

 معلومات شخصیة:

  Ali                                                                  علي: االسم

 Bekhouche                                                  بخوشاللقب: 

 غسیرة والیة باتنة. 18/02/1978تاریخ المیالد ومكانھ: 

 أستاذ جامعيالوظیفة: 

 ) أ( أستاذ محاضر الرتبة: 

جامعة محمد  –كلیة اآلداب واللغات  –قسم اآلداب واللغة العربیة مكان العمل: 
 بسكرة -خیضر

 بسكرة. 380رقم المنزل  30مسكن عمارة  520الحي الغربي العنوان: 

 biskra.dz-va.bekhouche@uniالبرید االلكتروني: 

 الشھادات العلمیة:

 م، متوسطة لیشانة.1991: شھادة التعلیم المتوسط 
 بسكرة. م1998: جوان شھادة التعلیم الثانوي 
 قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر م2001: جوان شھادة اللیسانس ،

 بسكرة.
 النقد األدبي، جامعة محمد خیضر بسكرة  وبتقدیر م2004: جوان الماجستیر ،

 جید.
 النقد األدبي، جامعة بسكرة. بتقدیر مشرف جدا. م2014: مارس الدكتوراه ، 

 عناوین بحوث الشھادات العلمیة:

  :الصراع اإلیدیلوجي في روایة ریح الجنوب لعبد عنوان مذكرة اللیسانس
 ، إشراف الدكتور بلقاسم لیباریر.الحمید بن ھدوقة

  :دنقل، إشراف األستاذ الدكتور التلقي في شعر أمل عنوان رسالة الماجستیر
 الطیب بودربالة.

mailto:a.bekhouche@univ-biskra.dz
mailto:a.bekhouche@univ-biskra.dz


  :مشروع القارئ في الفكر النقدي العربي، عبد هللا عنوان أطروحة الدكتوراه
الغذامي أنموذجا، إشراف األستاذ الدكتور صالح مفقودة ( بعد وفاة المشرف 

 .األول الدكتور علي زغینة رحمھ هللا )

 تواریخ المناقشات:

  م.2001اللیسانس في: جوان مناقشة مذكرة 
  :م.12/06/2004مناقشة رسالة الماجستیر في 
  :م13/03/2014مناقشة أطروحة الدكتوراه في. 
  :م.20/01/2016التأھیل الجامعي في 

 مراحل الدراسة:

 .التعلیم االبتدائي في مدرسة معافي عبد الباقي، بلدیة لیشانة والیة بسكرة 
 ة، والیة بسكرة.التعلیم المتوسط في متوسطة لیشان 
 .التعلیم الثانوي في ثانویة رشید رضا العاشوري، والیة بسكرة 
 .التعلیم الجامعي في قسم األدب العربي، جامعة بسكرة 
 .الدراسات العلیا في قسم األدب العربي، جامعة بسكرة 

 الوظائف المھنیة:

  م15/12/2007 إلى م08/12/2004أستاذ مساعد قسم األدب العربي من. 
  م31/12/2007 إلى م16/12/2007أستاذ مساعد مكلف بالدروس من. 
  م12/03/2014إلى  م01/01/2008أستاذ مساعد صنف ( أ ) من. 
  20/01/2016إلى م 13/03/2014أستاذ محاضر صنف ( ب ) من. 
  20/01/2016أستاذ محاضر صنف (أ) من  

 تواریخ التدرج الوظیفي:

  ،م.18/12/2004بسكرة: تاریخ التنصیب بجامعة محمد خیضر 
  :م.02/01/2005تاریخ صدور التعیین 
  :م.08/09/2005تاریخ التثبیت 
  :م.16/12/2007تاریخ الترقیة إلى رتبة أستاذ مكلف بالدروس 
  :( أ ) م.01/01/2008تاریخ الترقیة إلى رتبة أستاذ مساعد 
  :( ب ) م.13/03/2014تاریخ الترقیة إلى رتبة أستاذ محاضر 
 م.20/01/2016رقیة إلى رتبة أستاذ محاضر (أ): تاریخ الت 



 الخبرة المھنیة:

  :م.08/06/2007الدرجة األولى 
  :م.08/06/2010الدرجة الثانیة 
  :م.08/12/2012الدرجة الثالثة 
  :م.08/12/2014الدرجة الرابعة 

 التربصات العلمیة:

  :م.2008/2009تربص قصیر المدى إلى جامعة دمشق 
  ) أشھر ) إلى جامعة الالذقیة سوریة: من أكتوبر  09تربص طویل المدى

 م.2010م إلى جوان 2009
  :م2014/2015تربص قصیر المدى إلى جامعة الزرقاء األردن . 

 النشاط العلمي:

  عضو في مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریة القراءة ومناھجھا، قسم
 بسكرة.اآلداب واللغة العربیة، كلیة اآلداب واللغات، جامعة 

 ) عضو فيP-N-R عنوان المشروع: المركزي والھامشي في األدب ،(
 م.2011الجزائري 

  عضو في فرقة بحث " القصة في الشعر الجزائري القدیم، مزدوجة المقري
 م.2012/2013 –م 2012/ 2011أنموذجا" 

  "عضو في فرقة بحث " الشعر اإلصالحي في األدب الجزائري
 م.2014/2015

  وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناھجھا.مدیر مخبر 

 اإلنتاج العلمي:

 المقاالت: – 1

  قسم األدب العربي، مجلة مخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائريمقال في ،
مفھوم التلقي في الفكر الیوناني : عنوانھ، م2006العدد الثالث  جامعة بسكرة،

  القدیم.



  قسم األدب العربي، الجزائري واألدب اللغة في أبحاث مخبر مجلةمقال في ،
 التلقي استراتیجیة: عنوانھ ،م2008 الرابع العدد جامعة محمد خیضر بسكرة،

  .الشكالنیة النظریة ضوء في
  م، عنوانھ:2009، 16مقال في مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة بسكرة، العدد 

 فكرة التلقي عند العرب.

  ومناھجھا القراءة نظریات في التكوین وحدة مخبر عن قراءات مجلةمقال في، 
المتلقي في : عنوانھا ،م2009 األول العدد قسم األدب العربي، جامعة بسكرة،

 .القدیم بین الرؤیة اإلسالمیة والغربیة
 36، العددمقال في مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ،

 العربي القدیم.مركزیة المتلقي في الفكر ، عنوانھ:م2014

 :الملتقیاتالندوات واألیام الدراسیة و -2

  الملتقى الدولي النقدي الرابع " استقبال العرب للنظریات النقدیة المشاركة في
 :ميیو المنعقد الغربیة" ، قسم اآلداب واللغة العربیة، جامعة البترا، األردن،

لنظریة القراءة تلقي النقاد العرب : عنوانھا مداخلةب، م2007ماي  02/03
 عند رواد مدرسة كونستانس.

 مخبر التكوین من تنظیم  ،حول محمود درویش :الدراسي في الیوم المشاركة
، م01/12/2008 :المنعقد یوم في نظریات القراءة ومناھجھا، جامعة بسكرة،

 .في شعر درویشقراءة : وانھابمداخلة عن
  مخبر التكوین في ، من تنظیم أدب المھمشین :الندوة الوطنیةالمشاركة في

، م22/02/2009، المنعقد یوم: نظریات القراءة ومناھجھا، جامعة بسكرة
 .األدباء المھمشون شارف عامر أنموذجا:  عنوانھا مداخلةب
  زمةاأل خطاب بین الجزائري األدب حول الثاني الوطني الملتقىالمشاركة في 

 :یومي  المنعقد الوادي، جامعة وآدابھا، العربیة اللغة قسم الكتابة ووعي
 القصة في الجزائر صورة:  عنوانھا مداخلةب ،م2009 مارس 16/17

  .أنموذجا زغینة لعلي المحاكمة المعاصرة الجزائریة
  اآلداب بقسم النص، وأسئلة القارئ الخامس الوطني الملتقىالمشاركة في 

 مداخلةب ،م2011 نوفمبر 22/23 یومي المنعقد الوادي، جامعة العربیة، واللغة
 .التفكیكیة النظریة ضوء في القارئ:  عنوانھا



  لمنعقد الجزائر، ا الندوة الوطنیة " القصیدة والمقاومة الشعبیة فيالمشاركة في
: عنوانھا مداخلةب، المتحف الجھوي للمجاھد ببسكرة، م10/12/2012 یوم:

 .صورة الجزائر في الشعر الشعبي، نماذج مختارة
  النص في الدراسات اللسانیة والنقدیة  األول الملتقى الدوليالمشاركة في "

 28/29 :یومي المنعقد المعاصرة، قسم اآلداب واللغة العربیة، جامعة بسكرة،
دي عبد النص المختلف عند الناقد السعو:  عنوانھا مداخلةب،  م2014أكتوبر 

 هللا الغذامي.
  الملتقى الدولي " البیان النبوي في علوم اللغة واألدب بحث في المشاركة في

 11/12 :یومي المنعقد التراث، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة الوادي،
 التناص الحدیثي في الشعر العربي القدیم.:  عنوانھا مداخلةب،  م2014نوفمبر 

 

 

 

 

 


