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 :الفايس بوك

ومقارنة األداينالعقائد ختصص : يف العلوم اإلسالميةأستاذ   :املنصب احلايل 

ابتنة -كلية العلوم اإلسالمية   –رئيس قسم التعليم األساسي    

ابتنة -كلية العلوم اإلسالمية   -عضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين    

ابتنة -عضو اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية    

 

 :املسار األكادميي.2
 موضوع البحث املؤسسة السنة التخصص الشهادة 
 منهج القاضي عبد اجلباريف دراسة األداين اجلزائر -جامعة األمري  3002 مقارنة األداين: أصول الدين دكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية 1
 يف الرد على النصارى اجلبارمنهج عبد  اجلزائر -جامعة األمري  5119 مقارنة األداين: أصول الدين ماجستري يف العلوم اإلسالمية 2
 بال حبث اجلزائر -جامعة األمري  5113 مقارنة األداين: أصول الدين دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية 3
 بال حبث اجلزائر -جامعة األمري  5110 مقارنة األداين: أصول الدين ليسانس يف العلوم اإلسالمية 4
 بال حبث اجلزائر -جامعة األمري  5199 مقارنة األداين: أصول الدين (فرع علوم)التعليم الثانوي بكالوراي 5
 

 :كللةاملشهادات ال. 3
 التاريخ املؤسسة الشهادة 
 8102 معهد اللغة السراينية اإللكرتوين دبلوم اللغة السراينية 1
 8102 اجلزائر -معهد براين  توظيف تقنيات التذكر يف تعليم القرآندبلوم  2
 2018 أمريكا Aamet ممارس بتقنية احلرية النفسية 3
 8102 اجملمع الروحي العاملي دبلوم العالج الروحي 4
 8102 اهلند - معهد داتون دبلوم يف اليوغا االنعكاسية 5
 8102 أمريكا -جامعة أوراغون  دبلوم يف العالج السلوكي املعريف 6
 8102 أمريكا -جامعة أوراغون  دبلوم يف الصحة النفسية 7
 8102 أمريكا -جامعة أوراغون  يف العالج النفسي السلوكي معتلد مستشار 8
 8102 أمريكا -جامعة أوراغون  يف التأهيل النفسيمعتلد مستشار  9

 8101 البورد األمريكي Hypnosis ممارس معتلد يف التنومي اإلحيائي 11
 8101 البورد األمريكي Hypnosis  يئدبلوم يف التنومي اإلحيا 11
 8101 البورد األمريكي TLT   ممارس معتلد يف العالج خبط الزمن 12
 8101 البورد األمريكي TLT  دبلوم يف العالج خبط الزمن 13
 8101 البورد األمريكي  NLP ممارس معتلد يف الربجمة العصبية 14
 8101 األمريكي البورد  NLP دبلوم يف الربجمة العصبية 15
 8101 الربود األمركي  TOTمدرب معتلد يف التنلية البشرية 16
 8101 جامعة بوسطن األمريكية مدرب معتلد يف التنلية البشرية 17
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 8101 الفيدرالية األمريكية مدرب معتلد يف أسلوب اهلابكيدو 18
 8108 اهلند -مؤسسة الطب التكاملي  ماسرت يف فن الرايكي 19
 8108 اجلزائر -فرنسا  –املؤسسة الفرنكوفونية  شهادة التحكم يف التعليم عن بعد 21
 8108 اجلزائر -فرنسا  –املؤسسة الفرنكوفونية  درس على النت كورس شهادة يف تقنيات إعداد   21
 8112 ماليزاي -اجلامعة اإلسالمية العاملية  1شهادة اللغة الصينية املستوى  22
 8112 ماليزاي -اجلامعة اإلسالمية العاملية  2الصينية املستوى شهادة اللغة  23

 

 اإلجازات. 4
 التاريخ الشيخ اإلجازة 
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة القراءة واإلقراء بقراءة أيب جعفر 1
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة القراءة واإلقراء بقراءة الكسائي 2
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة القراءة واإلقراء بقراءة محزة 3
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة القراءة واإلقراء بقراءة بن عامر الدمشقي 4
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة القراءة واإلقراء بقراءة أيب علرو البصري 5
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة القراءة واإلقراء بقراءة بن كثري 6
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع مجال فياض إجازة القراءة واإلقراء بقراءة عاصم 7
 8102 الشيخ املقرئ اجلامع عبد هللا قبيصي إجازة مبتون التجويد 8
 8112 الشيخ الدكتور عبد الكرمي مقيدش إجازة بورش 9

 8102 الدكتور عصام الزفتاوي إجازة برواية احلديث 11
 8102 الشيخ دمحم خملف  إجازة برواية احلديث 11

 

  التدرج الوظيفي. 5
  الرتبة المؤسسة السنة

(الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  8100  1 أستاذ التعليم العالي 

(الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  8112  2 -أ-أستاذ محاضر  

(الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  0222  3 أستاذ مكلف بالدروس 

(الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  0221  4 أستاذ مساعد 

 

 :الوظائف السابقة. 6
  الوظيفة المؤسسة السنة

 1 أستاذ في التصوف الفلسفي 8جامعة قسنطينة  -قسم الفلسفة  8101-8102

 2 أستاذ متعاقد في التصوف المقارن جامعة األمير عبد القادر 8112 - 8112

 3 أستاذ زائر في مقارنة األديان (ماليزيا)الجامعة اإلسالمية العالمية  8112 - 8112

 4 رئيس مشروع الماجستير في مقارنة األديان (الجزائر)جامعة باتنة  كلية العلوم اإلسالمية، 8112 - 8111

 5 أستاذ مشارك في مقارنة األديان (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  8112 - 8112

 6 أستاذ مشارك في علم األديان (الجزائر)قسم علم االجتماع الديني، جامعة باتنة  8112 - 8111

 7 أستاذ مشارك في تاريخ األديان (الجزائر)قسم التاريخ، جامعة باتنة  8111 - 8111

 8 أستاذ مشارك في اللغة الفارسية (الجزائر)قسم اللغات المكثفة، جامعة باتنة  8112 - 8111

 9 رئيس مخبر بحث الطوائف الدينية المعاصرة (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  8112 - 8112

الطرق الصوفية في الجزائر: رئيس وحدة بحث (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  إلى يومنا 8111  11 



 11 الحركات اإلسالمية في الجزائر: رئيس وحدة بحث (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  إلى يومنا 8111

 12 رئيس وحدة بحث القراءات المعاصرة للقرآن الكريم (الجزائر)جامعة باتنة  كلية العلوم اإلسالمية، إلى يومنا 8111

 13 عضو في مخبر العلوم اإلسالمية بالجزائر (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  إلى يومنا 8111

 14 وعلوم الحديثعضو في وحدة بحث الحاسوب  (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  8112 - 8110

 15 عضو في وحدة بحث حقوق اإلنسان في األديان (قسنطينة)جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  8111 - 8112

 16 مخرج مجلة اإلحياء (الجزائر)كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  8112 – 8110

 

 :املساقات اليت درستها. 7
 

 السنة الدراسية المساق 
 أصول الفقة. 0 

 مدخل إلى علوم الحديث. 8

 الحديث التحليلي. 1

 التخريج. 2

 األداء والتحمل. 2

 الجرح والتعديل. 1

 علل الحديث. 2

 الحديث التحليلي. 2

 نقد الكتب المقدسة. 2

 الطرق المعاصرة في نقد الكتاب المقدس. 01

 علم األديان. 00

 مناهج دراسة األديان. 08

 0الفارسية اللغة. 01
 8اللغة الفارسية. 02
 اليهودية. 02

 المسيحية. 01

 تاريخ األديان. 02

 مقارنة األديان. 02

 التصوف. 02

 العقيدة. 81

 العقيدة. 80

 علم الكالم. 88

 مناهج الدعوة. 81

 العلماء المسلمون في دراسة االديان. 82

 اللغة والدين. 82

 فقه العبادات. 81

 أحاديث األحكام. 82

 الفلسفة اإلسالمية. 82

 مقارنة األديان. 11

 الطوائف الدينية المعاصر. 10

 المنطق. 18          

 أصول الدين 8

 علوم إسالمية 0

 كتاب وسنة 8

 كتاب وسنة 1

 كتاب وسنة 1

 كتاب وسنة 2

 كتاب وسنة 2

 كتاب وسنة 1

 ماجستير مقارنة
 ماجستير مقارنة
 ماجستير مقارنة
 ماجستير مقارنة

 تكميلي
 تكميلي

 عقيدة 1

 عقيدة 2

 تاريخ 2

 ماجستير علم اجتماع الدين
 عقيدة 1

 عقيدة 8

 عقيدة 1

 عقيدة 1

 عقيدة 1

 ماجستير مقارنة
 دكتوراه مقارنة

 السنة األولى
 أولى ماستر حديث             

 أولى ماستر عقيدة
 ثانية ليسانس أصول الدين

 اولى ماستر دعوة
 ثانية أصول الدين             

 

 :العضوية يف مشاريع البحوث العللية. 8
 الجامعة السنة المشروع الصفة 

 رئيس 1
 جامع أحاديث العقائد

 وحدة معتمدة من وزارة التعليم العالي الجزائرية 
W*01320130066 

 جامعة باتنة 8102

 رئيس 2
 دور التصوف الجزائري في تطور التصوف العالمي

 العالي الجزائريةوحدة معتمدة من وزارة التعليم 
PNR 2011 

 PNRجامعة باتنة  2011

 رئيس 3
The Adi Granth translation into Arabic  and 

analysis 
 وحدة معتمدة من وزارة التعليم العالي الجزائرية

 جامعة باتنة 2010



U01320100049 

 رئيس 4
 الطرق الصوفية المعاصرة في الجزائر

 العالي الجزائريةوحدة معتمدة من وزارة التعليم 
W*01320100048 

 جامعة باتنة 2010

 رئيس 5
 التصوف والطرق الصوفية في الجزائر المعاصرة
 وحدة معتمدة من وزارة التعليم العالي الجزائرية

W*01320070022 
 جامعة باتنة 8112

 رئيس 6
 القراءات المعاصرة للقرآن الكريم

 الجزائريةوحدة معتمدة من وزارة التعليم العالي 
W*501/54/06 

 جامعة باتنة 8111

 
 المنشورات العلمية. 9

 

العد المجلة العنوان 

 Ihyaa journalm Algeria 1 منهج كتابة تاريخ األديان من منظور إسالمي 1 د

 Ihyaa journal, Algeria 7 التطورات المعاصرة للتصوف اإلسالمي 2

 Chihab journal, Algeria 4 األسرة الجزائرية بين القانون والفتوى 3

َ   التبشير الجديد، الخطاب والدالالت 4 Assirat  university journal alger 5 

 Emir Abdelkader journal Algeria 4 داوود والمصلوب قراءات في نبوءات العهد القديم 5

 Emir Abdelkader journal Algeria 5 المسيح والمصلوب قراءات في نبوءات العهد الجديد 6

 Religious ministry, Algeria 4 عجازية لموقف القرآن من النصرانيةاألبعاد اإل 7

 Ennasr journal algeria 5 الدين و الذاكرة االجتماعية في الجزائر المعاصرة 8

 Batna university journal Algeria 9 ناجيل المعربة الترجمة والمعتقد قراءات في األ 9

 Batna university journal Algeria 10 والبحث الميتافيزيقي المتكلم  10

صلبه 11  Batna university journal Algeria 11 ؟هل تنبأ المسيح ب

ت الحوار 12   Alasmarya  univ journal Libya 14 المتكلمون وتداوليا

س 13 ضرورة إعادة التأسي  Journal of Human Sciences - Liban 10 التعددية الدينية و

ت علم الكالم 14  Islam in Asia 7 تداوليا

 Tajdid Journal Malaysia 13 المستشرقون والجدل اإلسالمي المسيحي 15

 Islamic Studies Journal Pakistan 3 النقد الكالمي لألناجيل دراسة ابستيمولوجية 16

صرالسيرة النبوية من منظور  17  Islamic Studies Journal Pakistan 6 االستشراق الفرنسي المعا

صوفي للعلوم الشرعية  18  Islamic Studies Journal Pakistan 11 (االفقه والعقيدة)النقد ال

صحابة 19 صر وعدالة ال صوفي المعا  Islamic Studies Journal Pakistan 01 قراءة نقدية: الفكر ال

صرة 21 ت انسنية المعا العراق -مجلة الكوفة للدراسات اإلسالمية صورة العلويين في الكتابا  02 

ف اإلسالمي 21 صو صرة في الت ت المعا Islamic Studies Journal Pakistan und التطورا

er  


