بيان السيرة الذاتية لألستاذ جمعي بوقفة
معلومات شخصية:
ولد األستاذ :جمعي بوقفة ،ابن الشهيد سعيد بوقفة ،في 01 :مايو  0191بأوالد مهنة
(بلدية وادي الماء ،والية باتنة ،الجزائر).
متزوج ،وأب لستة أبناء.
المسار العلمي:
زاول دراسته االبتدائية في مدرسة الشهيد قهطار محمود بقرية الحاسي مسقط
رأسه ،ومنها انتقل إلى متوسطة مروانة المختلطة ،التي تحصل منها على شهادة التعليم
المتوسط "مزدوج" في جوان  ،0111ثم انتقل إلى ثانوية البشير اإلبراهيمي التقنية بباتنة،
أين تحصّل ،على شهادة البكالوريا ،تخصص "صناعي ميكانيكي" في جوان .0191
التحق ،في سبتمبر  ،0191بمعهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة الجزائر ومنه
تحصل على شهادة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني في جوان .0199
وفي سبتمبر  0191التحق بالمعهد الوطني العالي للعلوم اإلسالمية بباتنة ،ومنه حاز
على شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية ،تخصص "فقه وأصول" مع أول دفعة تخرجت
من المعهد في جوان  ،0110ثم زاول دراسته العليا في التخصص بالمعهد نفسه وتحصل
على شهادة الماجستير في جوان .2112
كما تحصل في جويلية  2112على شهادة الليسانس في علم النفس المدرسي من
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة باتنة .ثم على شهادة الماجستير ،تخصص علم النفس
المعرفي من الكلية نفسها في فيفري .2111
تحصل الباحث من جامعة باتنة 0على شهادة دكتوراه العلوم ،تخصص فقه وأصول
في نوفمبر  .2102وهو اآلن طالب دكتوراه في علم النفس المعرفي بالجامعة نفسها.
تحصل على شهادة التأهيل الجامعي من جامعة باتنة ،0تخصص فقه وأصول في
جانفي .2101
المسار المهني:
عمل المعني خالل الموسمين الدراسيين  0191ـ  0192كأستاذ مستخلف بمتوسطة
مروانة وملحقتها بوادي الماء .وبعد تخرجه كمستشار التوجيه المدرسي والمهني من جامعة
الجزائر تم تعيينه كأستاذ موجه بمركز التكوين المهني والتمهين باتنة ،1ثم كرئيس مكتب اإلعالم
والتوجيه بمديرية التشغيل والتكوين المهني بوالية باتنة إلى غاية أكتوبر  ،0112أين اشتغل كأستاذ
متابع للتمهين بالمركز المذكور إلى حين تقديم استقالته في ديسمبر  .2112حيث تم تعيينه كأستاذ
بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة إلى غاية اليوم.
درّس األستاذ عددا من المواد ،منها أصول الفقه (جميع المستويات) ،مقاصد الشريعة ،حفظ
القرآن وترتيله ،تاريخ المصحف ،السياق القرآني ،وتاريخ النظم اإلسالمية...

