السيرة الذاتية

أوال ـ المعلومات الشخصية:
اللقب :دردور
االسم :عبد الباسط
تاريخ ومكان االزدياد 1691/11/11 :بتازولت والية باتنة الجزائر.
الحالة العائلية :متزوج وأب ألربعة أوالد.
العنوان الشخصي 11 :شارع يحي لخضر تازولت والية باتنة.
عنوان البريد االلكترونيbassetderdour@gmail.com :
abdelbasset.derdour@univ-batna.dz

المهنة :أستاذ محاضر – أ – تخصص :الدعوة واإلعالم.
ثانيا ـ المسار الدراسي:
 .11المرحلة االبتدائية :مدرسة لسان الفتى بتازولت .1611-1611
 .10المرحلة المتوسطة :متوسطة تازولت .1691-1611
 .11المرحلة الثانوية :ثانوية صالح الدين األيوبي باتنة . 1691- 1691
 .10مرحلة ليسانس :المعهد الوطني للعلوم اإلسالمية بباتنة.1661-1691 .
 مرحلة ما بعد التدرج: .11معهد الدراسات اإلسالمية القاهرة 1661-1661
 .10معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات السياسية القاهرة -1661
1661
 .11مرحلة الماجستير :كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ليبيا .0111-1661
 .10مرحلة الدكتوراه :كلية العلوم إ.ج والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة -0111
0111
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ثالثا ـ الشهادات المحصل عليها:
 .11شهادة التعليم االبتدائي :جوان  .1611مدرسة لسان الفتى تازولت.
 .10شهادة التعليم المتوسط :جوان  .1691متوسطة طريق باتنة تازولت.
 .11شهادة الباكالوريا شعبة علوم إسالمية11 :جوان  .1691ثانوية صالح الدين
األيوبي بباتنة
 .10شهادة ليسانس علوم إسالمية (تخصص :أصول الفقه).1661/11/11 :
المعهد الوطني للعوم اإلسالمي باتنة.
 .11دبلوم دراسات عليا في الدراسات اإلسالمية :جويليا 1661م معهد
الدراسات اإلسالمية القاهرة.
 .19دبلوم دراسات عليا في الدراسات السياسية والقومية1661 /11/10 :م.
معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة.
 .11دبلوم الدراسات العليا في الدعوة والحضارة سنة 1661م .كلية الدعوة
اإلسالمية ليبيا.
 .19شهادة الماجستير0111/11/00 :م من كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ليبيا،
تخصص :الدعوة والحضارة ،عنوان البحث :أقطار المغرب العربي وتحديات
الغزو الثقافي الغربي دراسة وصفية تحليلية بتقدير :ممتاز مع التوصية بطباعتها
على نفقة الكلية .إشراف الدكتور :دمحم فتح هللا الزيادي.
 .16شهادة الدكتوراه0111/10/09 :م جامعة الحاج لخضر ـ كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ قسم العلوم اإلسالمية ـ تخصص :دعوة وإعالم
ـ بتقدير :مشرف جدا .عنوان األطروحة :التكامل بين الدعوة والتزكية من خالل
حكم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي وشرحها  -إشراف أ.د .أحمد عيساوي.
 .11شهادة التأهيل الجامعي.0111/11/01 :
رابعا ـ المسار المهني:
 . 11أستاذ مساعد الصنف ( أ ) :من . 0110/10/01
 . 10أستاذ مساعد مكلف بالدروس الصنف ( ب ) :من .0119/10/01
 . 11أستاذ محاضر ( ب ) :من . 0111/10/09
 . 10أستاذ محاضر ( أ ) :من  .0111/11/01إلى اآلن.

خامسا ـ نشاطات التدريس:
المقاييس التي سبق تدريسها منذ سنة  3002إلى اآلن هي:
 .1مناهج الدعوة سنة ثالثة نظام كالسيك.
 .0المدخل لإلعالم سنة ثالثة نظام كالسيك.
 .1الفكر اإلسالمي المعاصر سنة رابعة نظام كالسيك.
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 .0تاريخ الدعوة سنة ثانية نظام كالسيك.
 .1تاريخ الدعوة ورجالها سنة أولى نظام . lmd
 .9مناهج الدعوة سنة ثالثة نظام . lmd
 .1منهجية االتصال الدعوى نظام .lmd
 .9منهجية البحث العلمي السنة ثانية ماستر.
 .6تاريخ الدعوة اإلسالمية في الجزائر سنة ثانية ماستر دعوة.
فنون الخطابة والحوار سنة أولى ماستر علوم قرآن.
.11
الفكر اإلصالحي في الجزائر سنة أولى ماستر تخصص عقيدة.
.11
التصوف والطرق الصوفية في الجزائر سنة ثانية ماستر تخصص عقيدة.
.10
تقنيات البحث ومناهجه ،سنة ثانية ماستر تخصص دعوة وإعالم.
.11
سادسا :الكتب المطبوعة:
 .1كتاب بعنوان :ظاهرة العنف السياسي في الجزائر وأزمة التحول الديمقراطي ،دار
األمين للطباعة والنشر القاهرة ،الطبعة األولى 1669م
 .0كتاب بعنوان :أقطار المغرب العربي وتحديات الغزو الثقافي الغربي دراسة
وصفية تحليلية ،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ،الطبعة األولى
0110م.
سابعا :دراسات محكمة منشورة:
 .1اإلعالم والهيمنة الثقافية المغرب العربي نموذجا ،مجلة الدعوة اإلسالمية ،مجلة
إسالمية ثقافية جامعة محكمة ،تصدر سنويا من كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس
ليبيا ،العدد :التاسع عشر( ،)16سنة0110 :م.
 .0الهيمنة الثقافية وتداعياتها على العمران الجزائر نموذجا ،مجلة اإلحياء ـ مجلة
علمية دورية محكمة تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم
اإلسالمية ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ العدد السادس عشر –  1011ه ـ 0111
م.
 .1إشكالية النظور السياسي في تصور الدين وأثرها على مسيرة الدعوة إلى هللا أبو
األعلى المودودي نموذجا ،مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ،مجلى دورية
أكاديمية محكمة تصدر عن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الشهيد حمة
لخضر الوادي ،العدد :السادس عشر ( ،)19جوان .0119
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ثامنا :الكفاءات البيداغوجية
 -10مسؤول تخصص الدعوة والثقافة اإلسالمية بقسم أول الدين.
 -10نائب رئيس قسم أصول الدين.
تاسعا :التظاهرات العلمية المشارك فيها
-10
 -10مقرر للورشة الثانية في الملتقى الدولي التاسع حول :قضايا األسرة المسلمة
المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية.
المنظم يومي  09-01نوفمبر 0119م.
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