
 1 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .  1جامعة باتنة 

- قسم الشريعة  –كلية العلوم اإلسالمية 

 :الدكتورلألستاذ السيرة  الذاتية 

 .عبد المجيد بوكركب 

ورقم ، والحالة العائلية  ،والعنوان ،واللقب ،االسم)لألستاذ  البيانات الشخصية: أوال  

 .والبريد اإللكتروني ،الهاتف

كالعنصددر،  20/20/1792:مواليددد ، ممم  عبددد اليديددد كو ر ددب:  واللقممب ،االسممم  -  1 

 .جيدل، الدزائر

 .كاتنة، الدزائر 1، حيلة 11رقم 11مسكن،عيار 843حي:  اإلقامة عنوان  -  0

 متزوج وأب لخيسة أطفال :  الحالة العائلية -  3

 ABoukerkeb@yahoo.fr :  لبريد اإللكثرونيعنوان ا –  5

 .1 جامعة كاتنة – لية العلوم اإلسالمية : العمل مكان -  6

  :المسار الدراسي : ثانيا 

حيث في مدرسة العقبية  م1731م إلى  1791من سنة  زاولت الدراسة االكتدائية – 1

 .على شهادة التعليم االكتدائي  فيها تحصلت

حيث تحصلت فيها على شهادة   1732قت كيتوسطة العنصر سنة ثم كعد ذلك التح – 2

 .م 1735التعليم اليتوسط عام 

ثم في  م،1731سنة  جيجل  بالميلية ثانوية هواري بومدي بثم كعد ذلك التحقت  – 8

شهادة البكالوريا تحصلت فيها على شهادة حولت إلى ثانوية العنصر و 1733سنة 

 .شعبة اآلداب 

، وتحصلت منها على  جامعة األمير عبد القادر  للعلوم اإلسالميةذلك التحقت كعد  – 4

 .م  1778سنة  –علوم إسالمية ، فقه وأصول  –شهادة الليسانس 
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على شهادة م 1779سنة  بعد ذلك التحقت بجامعة الزيتونة، بتونس، وتحصلت – 5

سالمي مقارنة كين الفقه اإلدراسة  -التوثيق بالره : الموسومة ب الماجستير 

 .  -بتقدير حس  جدا   -والقانون الدزائري 

شهادة الد توراه م  وفي نفس الجامعة على  0222أيضا سنة ثم تحصلت  – 0

ضيانات إقرار السالم في الفقه اإلسالمي الدولي والقانون الدولي  : -ب اليوسومة

    .بتقدير مشرف جدا، «العام

 

 : التدرج الوظيفي: ثالثا 

 

 المؤسسة التنصيبتاريخ  المنصب

 لية العلوم اإلنسانية واالجتياعية والعلوم  18/12/1777 أستاذ مساعد 

 .جامعة كاتنة –اإلسالمية 

أستاذ محاضر 

 قسم أ

 

 لية العلوم اإلنسانية واالجتياعية والعلوم  17/19/2111

 جامعة كاتنة  –اإلسالمية 

  - 1جامعة كاتنة - لية العلوم اإلسالمية  2114 أستاذ 

 نائب رئيس

 قسم الشريعة

  لية العلوم اإلنسانية واالجتياعية والعلوم      2117/ 2111

 .جامعة كاتنة – اإلسالمية

   

رئيس  نائب

 قسم الشريعة

-  1جامعة كاتنة  - اإلسالمية لية العلوم  2111/ 2115

رئيس قسم 

 الشريعة

-  1جامعة كاتنة - لية العلوم اإلسالمية   2119 /2111 

 

 رة، عضوية لجنة قراءةخب

 السنة الهيأة اليعنية وصف محتوى الخبرة

صالحية  تقييم مدى

مذ رات الياجستير، 

وأطروحات الد توراه 

العديد ومناقشة لليناقشة، 

 والمشاركة في تأهيل ،منها

 .األساتذة، واألستاذات 

نياكة العيادة ليا كعد التدرج 

والبحث العليي والعالقات 

لعلوم  لية ا -الخارجية

اإلنسانية واالجتياعية والعلوم 

الشريعة،  :قسم، اإلسالمية

       1جامعة كاتنة 

 يومنا هذا إلى 2115
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مدى صالحية  تقييم

مذ رات الياجستير، 

وأطروحات الد توراه 

العديد  ومناقشةلليناقشة ، 

 تأهيل، واليشار ة في منها

 .األساتذة، واألستاذات 

رج نياكة العيادة ليا كعد التد

والبحث العليي والعالقات 

 لية الشريعة  -الخارجية

جامعة األمير عبد واالقتصاد، 

، القادر للعلوم اإلسالمية 

     .قسنطينة

 إلى 2118

2113 

 

مدى صالحية  تقييم

مذ رات الياجستير، 

وأطروحات الد توراه 

العديد  ، ومناقشةلليناقشة 

 والمشاركة في تأهيل، منها

 .ات األساتذة، واألستاذ

كعد التدرج والبحث  مديرية ما

 -العليي والعالقات الخارجية

لوم عد العهم ، قسم الشريعة

لخضر  جامعة حيهاإلسالمية، 

 الوادي -

 .إلى يومنا هذا 2115

 لدنة قراءةعضو 

 

 لية العلوم  –مدلة االحياء 

 1اإلسالمية ، كاتنة 

إلى يومنا  2114

 هذا

 

 لية العلوم  -ء مدلة االحيا   عضو هيئة التحرير

 1اإلسالمية ، كاتنة 

 إلى 2111

 يومنا هذا

 لدنة قراءةعضو 

 

لباحث للدراسات مدلة ا

 لية العلوم  – األ ادييية

، كاتنة الحقوق والعلوم السياسية

1 

إلى يومنا  2114

 هذا

 

 

 

 :مسؤول أو عضو في مشروع بحثي

نوعية 

 اليشروع

مسؤول ) الصفة 

 (أو عضو

 نةالس  عنوان اليشروع

p n r   والقانونية لذوي  الحياية الفقهية رئيس

دراسة مقارنة  –االحتياجات الخاصة 

كين الفقه اإلسالمي والقانون 

 .الدزائري

2111 

  2118إلى

cnepru        إلى 2111ظاهرة الطالق في اليدتيع  عضو
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دراسة تحليلية نقدية في -الدزائري

 ضوء الدراسات القانونية والفقهية

2117 

 

 : اإلنتاج العلمي: رابعا

 :الكتب المنشورة -

 -  في الفقه اإلسالمي الدولي والقانون الدولي العامضمانات إقرار السالم  - 1

دار الكتب القانونية، مصر، المحله الكبرى، دار شتات للنشر  –دراسة مقارنة 

  .م  0222والبرمجيات، مصر، المحله الكبرى، 
، دار المعارف للطباعة، عنابة الجزء األول ، في اإلسالم محاضرات في علم العالقات الدولية - 2

 .0212، الجزائر  

، دار المعارف للطباعة، عنابة ، ،   الجزء األول ، محاضرات في علم القواعد الفقهية  -3

 .0212الجزائر  

، ، دار المعارف للطباعة، عنابة  شرح القانون الجنائي الجزائري  القسم العاممحاضرات في  - 2

 .0212، الجزائر  

، دار المعارف للطباعة، عنابة ، الجزائر  ،   الجزء األولالفقه الجنائي  محاضرات في - 5

0212. 

والقانون المدني  ،دراسة مقارنة بي  الفقه اإلسالمي –التوثيق بالره  : كتاب قيد الطبع – 0

  (أصله رسالة ماجستير) . الجزائري
 

 :والوطنية  المتنوعة بي  الدولية،النشاطات العلمية  -

موضع  عنوان المقالة

 الكاتب

 عنوان المجلة أو اسم الجريدة
 السنة

العنوان 

 اإللكثروني

اإلمام دمحم كن الحسن 

تقعيد  الشيباني، ودوره في

قواعد العالقات الدولية زمن 

 الحرب

المركز 

  االول

مدلة العلوم االجتياعية 

مدلة عليية دورية –نية واإلنسا

محكية تصدرها جامعة تبسة، 

 الدزائر

 العدد الساكع

revu_shs.te  2118جوان

bessa@yah

oo.fr 

 

تقنين األحكام الشرعية 

ودرها في إثراء الينظومة 

 .القانونية الدزائرية

المركز 

 الثاني

 مدلة العلوم اإلنسانية 

دورية دولية عليية محكية 

، تصدرها جامعة دمحم خيضر

 الدزائر . كسكرة

نوفيبر

2114 

 81العدد

السنة  89و

الراكعة 

 عشر

revue.sh@u

niv-

biskra.dz  

 

نازلة الّرهائن في ميزان 

 الفقه اإلسالمي الدّولي

المركز 

 األول

 مدلة الحقوق 

والعلوم اإلنسانية مدلة فصلية،   

دولية محكية تصدرها جامعة 

العدد الثاني 

ون والعشر

اليدلد 

drbrahimb

@yahoo.co

m 
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العنوان  السنة عنوان الملتقى ومكانه موضع الكاتب عنوان المداخلة

 اإللكثروني

الحياية الدولية لإلعالميين 

 اليسلحة النزاعاتأثناء 

 

 

 لية العلوم اإلنسانية  الير ز األول

واالجتياعية والعوم اإلسالمية، 

 كاتنة-جامعة الحاج لخضر 

2113 

و 11)

19 

 (مارس

/ 

     

 

 :وفق المقرر الوزاري  البيداغوجية المؤلفة المذكرات

 

منهدية البحث  محاضرات في

 في الشريعة والقانون

 -ذع مشترك  السنة الثانية ج

- شريعة 

إلى يومنا  2114

 هذا

 ص121

إلى  2115 وأصول فقه: لثةالثا السنة النظام القضائي محاضرات في

2113  

 ص 31 

 ص 91 إلى يومنا  2119السنة األولى ماستر حقوق طلبة اليدخل لفقه  محاضرات في

الثاني  . زيان عاشور كالدلفة

مارس

2115 

 لجنة عضو) الصفة  والتاريخ المكان  دراسية أيام ملتقيات،

  ...علمية تنظيمية،

 السنة

الحياية الدزائية " ملتقى وطني

 لألسرة في التشريع الدزائري

جامعة جيدل،  لية 

 مالحقوق والعلو

 18/14السياسية،في

 2111نوفيبر

بمداخلة موسومة  محاضر

جريية خطف األطفال  :بـ

القصر وعدم تسلييهم في 

دراسة -اليدتيع الدزائري

مقارنة كين الفقه الدنائي 

اإلسالمي والقانون الدنائي 

 .الدزائري

18-14 

 نوفيبر

2111 

استغالل األمالك "ملتقى وطني

: الوقفية في الدزائر واستثياراتها

 "اليشكالت،اآلليات والحلول

 لية العلوم اإلنسانية 

جتياعية والعلوم واال

 ةاإلسالمي

 العلوم اإلسالمية:قسم

      جامعة كاتنة

  

 موسومة بمداخلة محاضر

دراسة نقدية للتشريع : ـب

 الدزائري لنظام األوقاف

11-19 

 أفريل

2115  

فقه األولويات في " يوم دراسي

النوازل اليعاصرة كين األصول 

 النظرية والواقع العيلي

 لية العلوم اإلنسانية 

الجتياعية والعلوم وا

 ةاإلسالمي

 العلوم اإلسالمية:قسم

       جامعة كاتنة

 موسومة بمداخلة محاضر

فقه األولويات في فض : ــب

 النزاعات الدولية

ديسيبر15

2115  
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 .هذا اإلنسان واألقليات األقليات

الحياية القانونية  محاضرات في

 قليات والالجئلأل

ماستر حقوق  الثانيةالسنة طلبة 

 اإلنسان واألقليات

إلى يومنا  2119

 .هذا

 ص 95

إلى يومنا  2114 وأصول فقه: لثةالثا السنة الفقه الدنائي محاضرات في

 هذا

 ص 121

الفقه السنة األولى ماستر طلبة  التقنين الفقهي محاضرات في

 اليقارن وأصوله 

إلى يومنا  2119

 .هذا

 ص 181

 -السنة الثانية جذع مشترك   القواعد الفقهية محاضرات في

- شريعة 

إلى يومنا  2114

 .هذا

 ص 251 

النظريات  محاضرات في

 . ونيةنية والقاهالفق

شريعة السنة األولى ماستر طلبة 

 وقانون

إلى يومنا  2119

 هذا

 

آليات حياية  محاضرات في

 حقوق اإلنسان

 السنة األولى ماسترطلبة 

 شريعة وقانون 

إلى  2119 

 يومنا هذا

 

    

 

 

 

 

 

 


