السيرة الذاتية لألستاذ :بروال أحمد
البيانات الشخصية
 -1االسم واللقب :أحمد بروال
 -2تاريخ ومكان الميالد 1191– 11 -22 :م بوادالماء دائرة مروانة والية باتنة
 -3متزوج وأب لثالثة أطفال وبنت
 -4العنوان الشخصي  :ص ب رقم  93h :بريد الحاج لخضر باتنة
 -5االيمايل hammemb@gmail.com :
 -9استاذ محاضر بجامعة باتنة منذ  2112م
ثانيا :المسار التعليمي :
تخصص تقني رياضي  ،متقن دمحم الصديق بن يحي ،
 -1شهادة البكالوريا  .دورة جوان 1111م
باتنة
 -2شهادة اليسانس في الشريعة والقانون بتاريخ1114 - 12 – 12 :م ، ،المعهد الوطني للتعليم
العالي للعلوم االسالمية باتنة.
 -3شهادة الماجستير في الشريعة والقانون بتاريخ 2112 - 19 – 11:م بكلية العلوم االجتماعية
والعلوم االسالمية .جامعة باتنة
 -4شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون بتاريخ 2113 – 11 – 21 :م  .بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم اإلسالمية .جامعة باتنة .
ثالثا :المسار المهني
 -1إمام أستاذ بالشؤون الدينية واألوقاف بباتنة من 1115/13/11م إلى 2112 – 12 – 21م
 -2أستاذ محاضر بجامعة باتنة منذ2112 – 12 – 21 :م والى يومنا هذا
 -3رئيس اللجنة العلمية لقسم اللغة والحضارة اإلسالمية من 2119م
رابعا :النشاط العلمي:
األستاذ رئيس اللجنة العلمية للقسم  ،وشارك في العديد من الملتقيات الدولية والوطنية واأليام
الدراسية  ،وقدم العديد من المحاضرات والدورات والندوات  ،واألحاديث االذاعية ،كما كتب عددا
من المقاالت والبحوث في المجالت الوطنية .من أهمها :
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