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 بيان السيرة الذاتية

 :معلومات شخصية

  عبد اللطيف بعجي: اللقباالسم و 
 سليم، والية المسيلة 3891  :الميالد ومكان تاريخ 
 اإللكتروني البريد al83ba@gmail.com 
  الجزائر - حي كشيدة، باتنة 05نهج أ ف رقم  :العنوان. 
 متزوج، أب لولدين. 

 :المؤهالت العلمية

  ثانوية زيري بن مناد بوسعادة 2002بكالوريا علوم دقيقة. 
  لعلوم اإلسالمية، جامعة كلية ا  -2002 -تخصص فقه وأصول–ليسانس علوم إسالمية

 .الجزائر ،3باتنة 
 جامعة كلية العلوم اإلسالمية، 2033 -تخصص فقه وأصول -ستير علوم إسالميةماج

 .الجزائر ،3باتنة 
 3كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  -تخصص فقه وأصول–دكتوراه علوم إسالمية، 

 .الجزائر

 

 :الخبرة المهنية

  ابتدائية رؤى الخاصة، مديرية التربية، باتنة2032-2033أستاذ التعليم االبتدائي ،. 
  فقه مقارن، مقاصد : درست مقاييس ،3جامعة باتنة-العلوم اإلسالمية  كليةب مساعدأستاذ

حفظ القرآن  منهجية البحث في العلوم اإلسالمية، نظريات فقهية، الشريعة، أصول الفقه،
 .والترتيل

 والتطبيق النظرية بين واألشربة األطعمة في المستجدة الفقهية القضايا" عضو فرقة بحث "
 .3جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية 2039إلى  2035من 
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 :األعمال العلمية

 :المقاالت العلمية -أ 

 مدى حجية البصمة الوراثية في نفي النسب وآثاِره في الفقه " مقال علمي محكم بعنوان
 .00الصادرة عن جامعة  عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، العدد" دراسات" ، بمجلة"اإلسالمي

 دراسة  "التحقيق الحديثة مدى حجية اإلقرار الناتج عن وسائل"مقال علمي محكم بعنوان
، مجلة النوازل الفقهية والقانونية، الصادرة عن مقارنة في القضاء اإلسالمي والتشريعات الدولية

 .03مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة، األغواط، الجزائر، العدد 
 ة مقارنة دراس: نفي النسب وآثاره في ظل نتائج البصمة الوراثية" مقال علمي محكم بعنوان

درة عن جامعة للبحوث والدراسات، الصا بمجلة الواحات. في الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري 
 .20العدد 30المجلد  غرداية،

 موقف القاضي من تعارض الخبراء في القضاء اإلسالمي" مقال علمي محكم بعنوان" ،
الصادرة عن جامعة األغواط، " والحضارةمجلة العلوم اإلنسانية " منشور بالمجلة الدولية المحكمة
 .2039الجزائر، العدد األول، ديسمبر 

 
 :المداخالت في الملتقيات العلمية الدولية والوطنية -ب 
 
  أدلة اإلثبات الجنائية الحديثة في التشريعات المقارنة" مداخلة علمية في الملتقى الدولي "

التصوير والتسجيل الصوتي ومدى " بعنوانبكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشار، 
أفريل  20-25: يومي" حجيتهما في اإلثبات الجنائي، دراسة من منظور الفقه اإلسالمي

2039. 
 االجتهاد الفقهي المعاصر ومقاصد الشريعة اإلسالمية:" لة علمية بالملتقى الوطنيمداخ "

، "ي الفقه السياسي، قواعده، ووسائلهاالجتهاد ف" العلوم اإلسالمية، جامعة تلمسان، بعنوانبقسم 
 .2039 أكتوبر 05 -00: يومي

 أثر العرف في الممارسة القضائية في مسائل األحوال :" مداخلة علمية بالملتقى الدولي
العرف في مسائل األحوال " بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، بعنوان" الشخصية

نوفمبر  35 -30: ، يومي"إلى معوقات التوظيف والتنزيلالشخصية من االحتجاج والتدليل 
2039. 
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 قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول :" التاسع مداخلة علمية بالملتقى الدولي
 ،3جامعة باتنة -بكلية العلوم اإلسالمية" ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

 .2039نوفمبر 29-22: ، يومي"أثر مستجدات اإلثبات في أحكام اللعان" بعنوان الجزائر،
   سؤال -الكوني السياق في األسرة قضايا في والتجديد االجتهاد: الدولية الندوةمداخلة علمية في 

 .المغرب الرباط، الخامس، دمحم جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كليةب والمتغير، الثابت
 .األسرية المؤسسة على وأثرها الدولية والمعاهدات المؤتمرات: بعنوان 2039ديسمبر02-09 

  وأبعاده الشرعية مقوماته االجتماعي، األمن": الموسومة الدولية الندوةمداخلة علمية ب 
 مقومات"، بعنوان 2038مارس31بتاريخ  .المغرب تطوان، الدين، أصول كلية ،"المقاصدية

 ."تحقيقه وآليات االجتماعي األمن
   المركزالجامعي العولمة، وتحديات الروحية التربية: الموسوم السابع، الدولي الملتقىمداخلة في 

 الخطاب"، بعنوان 2038مارس20-38 .غليزان واألوقاف الدينية الشؤون  مديرية مع غليزان،
 ."تجديده ومقومات تحدياته السلوكي

  اإلسالمية، العلوم قسم والمتغير، الثابت بين القرآن علوم: الموسوم الدراسي اليوممداخلة في 
 اإلعجاز بين القرآني الرسم ظواهر: "بعنوان 2039ديسمبر32بتاريخ  .األغواط جامعة

 ."والتخطئة
   الفرنسي االحتالل فترة خالل الجزائر في التعليمية المدارس"  بعنوان جماعي كتابمشاركة في 

 :بتاريخ .األغواط -والحضارة اإلسالمية العلوم في البحث مركز عن الصادر، 3910/3802
 ."ثورية وقلعة علمية حاضرة الهامل زاوية: "، ببحث عنوانه2038 أفريل


