السيـرة العلميـة
للدكتور :أحمد بوسجادة
االسم واللقب :أحمد بوسجادة
تاريخ الميالد 1191/11/11 :كيمل  -باتنة  -الجزائر
رقم الهاتف1767116761 :
البريد اإللكترونيalisdi406@yahoo.com :
الوظيفة :أستاذ جامعي.
الرتبة العلمية :أستاذ التعليم العالي (بروفيسور)
مؤسسة العمل :جامعة باتنة  ،1كلية العلوم اإلسالمية ،قسم أصول الدين ،تخصص
دعوة وإعالم.
المؤهل العلمي :دكتوراه دولة في الدعوة واإلعالم.
الجنسية :جزائري.
مسار الدراسة :
ـ درس المرحلة االبتدائية بمدرسة (سباق الخيل ) بمدينة باتنة .
ـ درس مرحلة المتوسط بالمعهد اإلسالمي ( األزهري ) بمدينة باتنة ـ ثانوية صالح
الدين حاليا .
ـ درس المرحلة الثانوية بالمعهد اإلسالمي ( األزهري ) شعبة العلوم اإلسالمية  ،بمدينة
باتنة ـ ثانوية صالح الدين حاليا .
 .درس مرحلة الليسانس بجامعة باتنة .
ـ درس مرحلة الماجيستير بجامعة األمير عبد القادر قسنطينة  ،كلية أصول الدين  ،قسم
الدعوة واإلعالم .
ــ درس مرحلة الدكتوراه ( دولة ) بجامعة األمير عبد القادر قسنطينة  ،كلية أصول
الدين  ،قسم الدعوة واإلعالم .
أوال -المؤهالت العلمية:
 دكتوراه دولة :في الدعوة واإلعالم ،من جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة -
الجزائر .بمالحظة مشرف جدا ،من قسم الدعوة واإلعالم ،سنة .1111
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 ماجستير في الدعوة واإلعالم ،من جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة -
الجزائر .بمالحظة مشرف جدا ،من قسم الدعوة واإلعالم ،سنة1111 :
 الليسانس ،من جامعة باتنة ،سنة .1116:
 شهادة الباكالويا في العلوم اإلسالمية :من المعهد اإلسالمي باتنة سنة .1161
 شهادة األهلية ( شهادة التعليم المتوسط) من المعهد اإلسالمي باتنة سنة.1166 :
ثانيا -الخبرة التدريسية:
 أستاذ التعليم العالي بجامعة باتنة  1الجزائر .2111
 أستاذ مشارك (وهي درجة تلي مباشرة درجة أستاذ التعليم العالي (بروفيسور)
في الجامعات الليبية) بالجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية  -زليتن  -ليبيا سنة
 2111بالجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية  -زليتن  -ليبيا ،سنة .2111
 أستاذ محاضر (أ).
 أستاذ مساعد متربص بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة ـ
الجزائر من  1111إلى .1112
 أستاذ مساعد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة ـ الجزائر من
1112إلى .1116
 أستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة
ـ الجزائر من 1116إلى.1111
 أستاذ مساعد بالجامعة اإلسالمية العالمية لمدينة ساي ،بدولة النيجر ،من 2111
إلى .2112
 أستاذ مساعد بالجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية  -زليتن  -ليبيا من سنة 2119
إلى .2111
 أستاذ مشارك بجامعة منتوري  -قسنطينة  -الجزائر ،مدة سداسيين سنة .1111
 أستاذ العلوم اإلسالمية بثانوية بريكة المختلطة  -الجزائر من  1112إلى .1111
ثالثا -المناصب اإلدارية والبيداغوجية:
 عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،بالجامعة اإلسالمية العالمية بالنيجر
من  2111إلى .2112
 رئيس قسم الدراسات العليا ،بالجامعة اإلسالمية العالمية بالنيجر سنة .2112
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 نائب مدير قسم مكلف بالدراسات العليا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية  -قسنطينة  -الجزائر ،من سنة 1112 :إلى .1119
 عضو بالمجلس العلمي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة ـ
الجزائر من  1112إلى .1112
عضو تحكيم في لجنة « تدريب طالب الجامعات العربية " الذي يشرف عليه 
اتحاد الجامعات العربية
 عضو في لجنة ترقية األساتذة بجامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية .
 عضو باللجنة البيداغوجية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة ـ
الجزائر من  1112إلى .1112
 عضو هيئة تحرير بمجلة الجامعة ،جامعة األمير عبد القادر ،سنة.1111 :
 عضو في لجنة التقويم والقراءة بمجلة جامعة األمير عبد القادر ،سنة،2112 :
. 2116
 عضو في لجنة التقويم والقراءة بمجلة الجامعة األسمرية ،سنة2111 ، 2117 :
 عضو في لجنة إعداد برامج طلبة الماجستير والدكتوراه ،بجامعة األمير عبد
القادر  -قسنطينة  -سنة.2112 :
 عضو في لجنة إعداد برامج طلبة الليسانس والماجستير ،بالجامعة اإلسالمية
العالمية بالنيجر من  2111إلى .2112
 عضو في لجنة إعداد برامج طلبة الليسانس والماجستير ،بالجامعة األسمرية -
زليتن  -ليبيا اإلسالمية من  2117إلى .2111
 عضو في لجنة إعداد برامج المعاهد التكنولوجية بالمدرسة العليا للتعليم الثانوي
والمتوسط .1111
 عضو باللجنة الثقافية للجامعة (الجامعة األسمرية  -زليتن  -ليبيا ،المشرفة على
برمجة النشاطات العلمية والثقافية من  2117إلى .2116
 عضو بالمجلس العلمي ،للجامعة اإلسالمية العالمية بالنيجر من  2111إلى .2112
 ممثل ورئيس األساتذة ،وعضو بالمجلس اإلداري لثانوية بريكة المختلطة من
 1119إلى .1111
رابعا -الجامعات التي درس بها:
درس بعدة جامعات داخل الوطن وخارجه:
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 .1جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة  -الجزائر ،من  1111إلى
 ،1111ثم من  2111إلى سنة .2116
 .2جامعة باتنة  1من 2111 :إلى حد الساعة.
 .2جامعة منتوري ( الليلية)  -قسنطينة  -الجزائر ( أستاذا مشاركا) .1111
 .6الجامعة اإلسالمية (العالمية) بالنيجر ،حيث تولى منصب عميد كلية الشريعة،
ورئيس قسم الدراسات العليا ،من  2111إلى .2112
 .9الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية ،زليتن  -ليبيا  -من  2119إلى .2111
 .7ثانوية بريكة المختلطة  -بريكة  -الجزائر  -من  1112إلى .1111
خامسا  -المواد التي درسها (  46مادة ) طيلة سبع وثالثين سنة (  73سنة):
أ .المواد التي درسها لـطلبة الدكتوراه :
 .1فقه الدعوة إلى هللا (لطلبة الدكتوراه).
 .2الدعوة اإلسالمية والمتغيرات العالمية الجديدة(لطلبة الدكتوراه).
 .2الثقافة اإلسالمية ( لطلبة الدكتوراه).
 .6منظومة األخالق اإلسالمية ( لطلبة الدكتوراه).
ب .المواد التي درسها لـطلبة الماجستير:
 .9الدعوة والفكر اإلسالمي لطلبة السنة األولى (ماجستير).
 .7أدب الحوار لطلبة السنة األولى (ماجستير).
 .6واقع الدعوة لطلبة السنة األولى (ماجستير).
 .1أصول الدعوة ومناهجها لطلبة السنة األولى (ماجستير).
 .1اإلعالم والرأي العام لطلبة السنة األولى (ماجستير).
 .11مذاهب فكرية معاصرة لطلبة السنة األولى (ماجستير).
 .11مناهج الدعوة لطلبة السنة األولى (ماجستير).
ج .المواد التي درسها لـطلبة الماستر:
 .12قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر لطلبة السنة الثانية (ماستر).
 .12فقه الدعوة لطلبة السنة الثانية (ماستر).
 .16مؤسسات الدعوة في الجزائر لطلبة السنة الثانية (ماستر).
 .19الدعوة والمتغيرات الدولية لطلبة السنة األولى (ماستر).
 .17تاريخ التشريع لطلبة السنة األولى (ماستر).
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 .16اإلعالم الديني المعاصر لطلبة السنة الثانية (ماستر).
ب .المواد التي درسها لطلبة مرحلة الليسانس:
 .11التفسير التحليلي لطلبة السنة األولى والثانية والثالثة.
 .11اإلسالم والمذاهب المعاصرة لطلبة السنة األولى.
 .21التربية اإلسالمية لطلبة السنة األولى.
 .21تاريخ التشريع لطلبة السنة األولى.
 .22نظريات اإلعالم لطلبة السنة األولى.
 .22فقه العبادات لطلبة السنة األولى.
 .26الرأي العام لطلبة السنة األولى.
 .29فقه السيرة لطلبة السنة الثانية.
 .27الفرق الكالمية لطلبة السنة الثالثة.
 .26الفرائض لطلبة السنة الثالثة.
 .21فقه المعامالت لطلبة السنة الثالثة.
 .21الدعوة في العصر الحديث لطلبة السنة الرابعة.
 .21أدب البحث والمناظرة لطلبة السنة الرابعة.
 .21التفسير الموضوعي لطلبة السنة الرابعة.
 .22مناهج الدعوة لطلبة السنة الرابعة.
 .22المدخل إلى علم الدعوة.
 .26الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر.
 .29المذاهب والفرق الدينية.
 .27المذاهب الفكرية المعاصرة.
 .26المذاهب الدينية المعاصرة.
 .21التربية الدينية السنة األولى ،لطالب المدرسة العليا لألساتذة ،قسنطينة.
ج( .المواد) التي درسها في المرحلة الثانوية لشعبة العلوم اإلسالمية:
 .21التفسير.
 .61الحديث.
 .61األصول.
 .62الفقه (فقه :العبادات واألسرة والمعامالت).
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 .62السيرة النبوية.
 .66اللغة العربية.
 .69المنطق.
 .67التربية اإلسالمية.
سادسا -تأطير طلبة الدكتوراه والماجستير والماستر  -إشرافا ومناقشة:
 .1طلبة الدكتوراه:
ناقش الطلبة اآلتية أسماؤهم:
 .1فاتح قيش  -جامعة أدرار -الجزائر(ضوابط ممارسة مهنة الصحافة بين
الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري -دراسة مقارنة .2116-
 .2أحمد عيساوي  -جامعة الجزائر ( -الجهود اإلصالحية للشيخ العربي
التبسي).2111 ،
 .2هادف مصطفى  -جامعة باتنة (فقه السنن اإللهية وأثره في الدعوة اإلسالمية
 دراسة في فكر الشيخ دمحم الغزالي).2116 ، .6صالح زنداقي ،جامعة باتنة (عملية االتصال الدعوي من خالل شبكة
المعلومات العالمية الشبكة اإلسالمية نموذجا) .2116
 .9مسعود بوسعدية جامعة باتنة (إستراتيجية االتصال اإلقناعي لدى األستاذ
الثانوي في ظل تطور وسائط االتصال الحديثة  -دراسة ميدانية  -ثانوية
جيجل أنموذجا) .2111
 .7جفافلة نور الدين ،جامعة باتنة (موقع اإلعالم من الحرب الحضارية
األمريكية ضد العالم اإلسالمي ،بعد  11سبتمبر .2117 )2111
 .6عباس سعيدة ،جامعة باتنة ( الدراما التركية وانعكاساتها على قيم الشباب
الجزائري الجامعي  -دراسة تحليلية ميدانية شباب جامعة باتنة نموذجا )-
.2111
 .1السعيد مسعي دمحم ،جامعة وادي سوف  -الشهيد حمة لخضر  ( -مرتكزات
العمل الدعوي المعاصر عند الصوفية  -الشيخ متولي شعراوي أنموذجا)
.2121
ويشرف على الطالبتين في شهادة الدكتوراه:
 طابتي خديجة .
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 بركاني نورة.
 .2طلبة الماجستير:
ناقش الطلبة اآلتية أسماؤهم :
أ .سكينة العابد (االنتماءات اإليديولوجية في المشرق العربي وأثرها في الدعوة
اإلسالمية ) جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة – الجزائر
.1111
ب .إبراهيم نويري (الشيخ دمحم الغزالي مفكرا وداعية) جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية – قسنطينة – الجزائر.1111
ج .جبريل ناجي( ،رياض األزهار وكنز األسرار للخروبي -دراسة وتحقيق )-من
الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية  -زليتن  -ليبيا .2111
د .صالح امحيسن (تاج التفاسير لكالم الملك الكبير للميرغني  -دراسة وتحقيق،)-
من الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية  -زليتن  -ليبيا .2111
ه .خديجة دمحم عبد هللا (مظاهر التجديد في تفسير القاسمي  -دراسة وتحقيق  )-من
الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية  -زليتن  -ليبيا .2111
أشرف ويشرف على الطلبة:
 عبد السالم الهادي األزهري(منهج دعوة إبراهيم عليه السالم)  -ناقش – .2111
 علي أحمد بن يحمد (أثر االختالف الفقهي في الواقع الدعوي )  -ناقش – .2111
 .7طلبة الماستر:
 .1ناقش األستاذ ،وأشرف ،ويشرف على ما يزيد على  61طالبا من طلبة
الماستر ،ويتعذر اإلشارة إلى كل تلك األسماء ،مع ذكر عناوين البحوث.
سابعا -البحوث العلمية:
للباحث جملة من البحوث المنشورة في مجالت محكمة ومتخصصة ،ومقاالت
منشورة في الصحف والجرائد ومنها:
البحوث في المجالت المحكمة:
" تصحيحات لمسار الدعوة اإلسالمية وهي على أبواب قرن جديد " ،مجلة
أصول الدين ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ـ قسنطينة ،الجزائر،
العدد :األول .1111/12/
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" اإلسالم في مرآة النظام العالمي الجديد " ،مجلة معهد أصول الدين ،جامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة ،الجزائر ،العدد :الثاني/12/ ،
.1111
 " المسلمون والغرب :صراع أم حوار؟ " مجلة الجامعة األسمرية" ،زليتن ،ليبيا
،عدد.2111 /11 :
 " التسامح الديني في اإلسالم مع غير المسلمين أهل الكتاب نموذجا " بحث
منشور في مجلة المعيار ،ع 62 :جوان .2116
" أثر االختالف المذموم في تخلف األمة " بحث منشور في مجلة البحوث
والدراسات ،ع 22 :جانفي .2116
" السمات االقتصادية للنظام العالمي الجديد " بحث منشور " في مجلة الجامعة
األسمرية ،زليتن ،ليبيا ،عدد ،12 :سنة .2111
" إلزام األخالف بأدب اختالف األسالف " مجلة الجامعة األسمرية ـ زليتن ـ
ليبيا ،عدد( 12 :سنة .)2111
" المبشرات بمستقبل اإلسالم " مجلة الجامعة األسمرية ،،زليتن ،ليبيا ،عدد16 :
(سنة .)2111
" معوقات داخلية في طريق الدعوة اإلسالمية " مجلة معارف ،جامعة البويرة،
(ديسمبر .)2111
الجزائر،عدد16 :
البحوث في المجالت المتخصصة:
" األمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد " مجلة البيان ،الصادرة بلندن،
(يناير.)1111
عدد121:
" االنعكاسات السلبية لمنظمة التجارة العالمية على اقتصاديات العرب والمسلمين"
مجلة البصيرة للبحوث والدراسات اإلنسانية ،جامعة سطيف ،الجزائر ،عدد16 :
(.)1111
 بحث منشور في مجلة حوليات الجامعة اإلسالمية ،عدد .2112/11:
كما أن له مقاالت عديدة في مجالت وأسبوعيات ويوميات أخرى ،منها:
 " الحدث الجزائري الذي قلب الموازين " التواصل ،ع)2112( 11 :
 " مشكالت تواجه الدعوة والدعاة " التواصل ع)2112( 1 :
 " مشكالت تواجه الدعوة والدعاة " التواصل ،ع)2112( 11 :
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" مثلث الجزائر :الديبلوماسية ،التقانية ،المؤامرة " التواصل2111 ،

 " األبعاد الحقيقية للصراع في أفغانستان " رسالة األطلس ،ع ،216 :من  21ـ
 26نوفمبر 1161
" الثقافة والتراكم الجزائري" التوصل الصغير2111 ،
" الشبح المخيف" (حول التنصير) جريدة النصر 1111
ثامنا -الملتقيات والندوات العلمية:
 الملتقى الدولي الرابع عشر حول التغيير الحضاري (االختالف المذموم وأثره
في التعويق الحضاري لألمة) جامعة أدرار ،الجزائر ،ديسمبر .2111
 الملتقى العالمي للشيخ الغزالي " اإلسالم وتحديات العولمة " جامعة األمير
عبد القادر  -قسنطينة .2111
 الملتقى الوطني األول "األطروحات المعاصرة في التعامل مع السنة النبوية
الشريفة " جامعة باتنة .2111
 ندوة علمية نظمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (التغيير االجتماعي.. .
عوائق وتحديات) بجامعة البويرة ،الجزائر ،أفريل .2112
 ندوة علمية نظمها االتحاد الطالبي الحر (منهج التغيير عند الشيخ الغزالي)
جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة.1111 ،
 ندوة علمية نظمتها جامعة األمير عبد القادر (منهجية التدريس :التنسيق بين
المطبق والمحاضر) .1111
 ندوة علمية نظمتها الرابطة الوطنية للطلبة السنغاليين  -فرع النيجر -
(المسلمون في ظل النظام العالمي الجديد) الجامعة اإلسالمية العالمية النيجر
. 2112
 أيام دراسية لتأطير أساتذة التعليم المتوسط ،نظمتها ثانوية بريكة المختلطة
بريكة ،الجزائر .1116
 المشاركة في األيام الدراسية الرمضانية ،التي كانت تنظمها اللجنة الثقافية
للجامعة األسمرية ،زليتن ،ليبيا بمحاضرة واحدة في كل شهر من رمضان ،من
سنة  2119إلى . 2111
 كما ألقى جملة من المحاضرات في مناسبات ومؤسسات شتى داخل الوطن
وخارجة ،اليتسع المقام لذكرها.
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 كما أسهم في إلقاء دروس مسجدية ،في مساجد مختلفة داخل الوطن وخارجه.
تاسعا -الشهادات التقديرية:
 شهادة شكر وتقدير ،من اللجنة اإلدارية للجامعة األسمرية ،لإلسهام في إنجاح
المؤتمر العلمي الدولي (المنارة األسمرية من الزاوية إلى الجامعة).
 شهادة شكر وتقدير من اللجنة اإلدارية للجامعة األسمرية ،للمشاركة العلمية
الفاعلة في إنجاح الموسم الثقافي السابع.
 شهادة تقدير من اتحاد الجامعات العربية .
 شهادة شكر من الرابطة الوطنية للطلبة السينيغاليين ،لإلسهام في إنجاح الندوة
العلمية التي نظمتها الرابطة.
 شهادة شكر وتقدير من جامعة أدرار لإلسهام في إنجاح الملتقى الدولي ،الذي
نظمته الجامعة.
المؤلفات:
والمؤسسات والمواد العلمية ،فإن
بحكم أسفاره وتنقالته بين األمصار واألوطانِ ،
عدم االستقرار لم يمكنه إال من تقديم كتابين :هما اآلن تحت إعادة الطبع  ،غير أنه من
جهة أخرى يوجد بين يديه مشروع مهم من المؤلفات ،هو في مرحلة اإلثراء ،والتنقيح،
وفجر خروجه إلى النشر بات قريبا  -إن شاء هللا -
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