االسم واللقب :عبد القادر عبد السالم.
تاريخ الميالد 9090/90/90 :القلتة الزرقاء,العلمة ,سطيف.
المهنــــة :أستاذ التعليم العالي.
التخصـــص :شريعــــة وقانون.
المؤسســـة :قسم الشريعة -كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية
جامعـــــــــة باتنـــــــة.
الحالة العائلية :متزوج و أب لـ  7أطفال.
العنــــــــــوان :حي  099مسكن عمارة  09شقة  393باتنة.
البريد اإللكتروني asslem@hotmail.fr:

 -1شهـــادة البكــــالوريا  -شعبــة اآلداب 9009-70-سطيـــــف( المسار
التكويني  :ابتدائي  ،متوسط  ،ثانوي بالعلمة والية سطيف ) .
 -2شهـــادة الليسانس حقوق -معهد الحقوق ,جامعة باتنة 9000م.
 -3دبلوم الدراسات العليا –قانون خاص-جامعة اإلسكندرية 9009م.
-0دبلوم الدراسات العليا-شريعة إسالمية-جامعة اإلسكندرية 9007م.
-9شهادة معادلة(ماجستر ) صادرة عن اللجنة الوطنية للمعادالت بتاريخ
9000/0/2م.
-6دكتــوراه دولــة فــي العلــوم اإلسالميــة تخصــص شريعــة وقــانون
بتقدير مشــرف جدا 2992م .
 -7أستاذ محاضر ابتداء من 2992م .
 -0أستاذ التعليم العالي ابتداء من  2990م.

 -1رئيس المجلس العلمي للمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية باتنــــة
مــــن . 29-29
 -9رئيس اللجنة العلمية لقسم الشريعة كلية العلوم اإلسالمية جامعـــة باتنــــــة
. 9002-9002
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 -2رئيس اللجنة العلمية لقسم الشريعة كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنـــة
 9002إلى . 9002
 -4رئيس الملتقى الدولي الخامس المنعقد بالكلية يومي  11/12أفريل 9002
بعنـــــوان  ":حقوق اإلنسان في اإلسالم و القانون الدولي اإلنساني ".
 -9عضو المجلس العلمي للمعهد الوطني للتعليم العالي للعلـــــوم اإلسالميـــــــة
مــــــن . 22-29
 -2عضو بالمجلس العلمي بكليـــة العلــوم االجتماعيــة والعــلوم اإلسالميــــة
. 9009-22
 -7عضو باللجنة العلمية لقسم الشريعة كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية جامعة باتنة .2002-99
 -8عضو بالمجلس العلمي لكلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية جامعة
باتنة .2002-2002
 -2عضو بالمجلس العلمي لكلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية جامعة
باتنة .
 -10عضو اللجنة الوطنية التربوية للعلوم االسالمية بموجب قرار وزير
التعليم العالي الصادر بتاريخ .1221/9/92
 -11عضو في اللجنة العلمية ولجنة التنظيم للملتقى الدولي االصالة والتجديد
في مناهج البحث العلمي في العلوم االسالمية والعلوم االجتماعية المنعقد في
 20-92اكتوبر .9001
 -19عضو اللجنة العلمية ولجنة تنظيم الملتقى الدولي المنعقد بنفس الكلية
ايام  91-90-12اكتوبر  9009بعنوان "االسالم وقضايا العصر".
 -12عضو اللجنة العلمية ولجنة تنظيم الملتقى الدولي المنعقد في نفس
الكلية ايام  9004– 11-12-19بعنوان "االسالم والمسلمون في القرن الخامس
عشر الهجري الواقع واالفاق.
 -14عضو لجنة صياغة اسئلة الماجستير ومصحح بكلية الحقوق جامعة
بسكرة للسنوات9002-9009و .9001-9002
 -19عضو لجان صياغة اسئلة الماجستير ومصحح بكلية الشريعة جامعة باتنة و
في جميع المسابقات تخصص شريعة وقانون.
2

 -12عضو في لجنة الصياغة و التصحيح الطور الثالث دكتوراه LMD
تخصص جنائي أعمال  9011/9012و  9012/9011و 9012/9012م
 -11نائب رئيس هيئة التحرير مجلو العلوم االجتماعية و اإلنسانية لجامعة باتنة
من  9001إلى 9011م
 -12عضو بالمجلس العلمي بجامعة باتنة  1لعهدتين بما فيها العهدة الحالية .

 -9المقاييس المدرسة :
تدريس العديد من المقاييس على مستوى مرحلة الليسانس و الماجستير سابقا و
الماستر حاليا بجامعة باتنة و جامعة دمحم خيضر بسكرة و جامعة التكوين
المتواصل بباتنة و سطيف
 -2الرسائل و األطروحات :
اإلشراف على العديد من رسائل الماجستر و اطروحات الدكتوراه و مناقشتها ،
مناقشة العديد من رسائل الماجستر و الدكتوراه بجامعات مختلفة .

 -1مطبوعة في االجراءات الجزائية ،شريعة وقانون سنة ثالثة(ليسانس شريعة وقانون).
 -2مطبوعة في نظرية الدولة في االسالم(ماجستير ،شريعة وقانون) .
 -2مطبوعة في "مصادر اإللتزام في اددا تعديالت لقانون المدني الجزائر ( سنة
ثالثة ليسانس) .
 -4مطبوعة في " النظرية العامة للقانونسنة أولى .LMD
 -5العالقات الدولية ( ماجستير ،شريعة وقانون).
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المشاركة في العديد من الملتقيات الدولية و الوطنية

نشر العديد من المقاالت العلمية بمجالت دولية

 -01عضو هيئة تحرير مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة باتنة
 -02عضو هيئة تحرير مجلة اإلدياء بجامعة باتنة
 -02خبير محكم بمجلة العلوم اإلجتماعية و العلوم اإلنسانية بجامعة باتنة
 -00خبير محكم بمجلة العلوم اإلنسانية جامعة دمحم خيضر بسكرة .
 -00خبير محكم بمجلة اإلدياء كلية العلوم اإلجتماعية و اإلسالمية جامعة باتنة
 – 02خبير في ندوة جهوية لجامعات الشرق 9012/9011
 -01عضو بندوة العلوم اإلسالمية الخاصة ببرامج تخصص الشريعة اإلسالمية
ماي .9014

 -01رئيس مشروع بحث بعنوان" موسوعة الفكر السياسي عند المسلمين 2008.
 -02عضو مخير بحث الفقه واألصول في الجزائر ابتداء من .2002
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