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 السيـــرة الذاتيـــة

                          
 : معلومات شخصية -1
 .باتنة -عين جاسر – بزانة 11/11/1691: تاريخ الميالد  .بوعكــاز: اللقب  .عيسـى: االسم  

 .باتنة –النهج المقابل لمدرسة اإلخوة ابن خميس حي كشيدة  11: العنوان الشخصي
 Bouakaz1965@gmail.com :لياميالا

 .كتاب وسنة -علــــوم إسالميـة: التخصص - أ -أستاذ محاضر : المهنة :معلومــــات مهنــــــية -1
 :المسـار التعليـمي -3

 .باتنـة –مدرسـة نـزار الصـالح  –المرحلـة االبتدائيـة  – 2791 – 2791 *   
 .باتنة –إكمالية حي شيخي، ثم إكمالية الطيران  –المرحلة المتوسطة  – 2711 – 2791*   
 .علــوم إسالميـة: تخصص. باتنـة –ثانويـة صالح الديـن األيوبـي –المرحلة الثانوية  – 2711 – 2711*  
 .باتنة –العربي التبسي  –المعهد التكنولوجي  –تكوين المعلمين  – 2711 – 2711* 
 .قسنطينة –جامعـة األميـر عبد القادر  –حلـة الليسانـس مر  – 2771 – 2711* 

 .باتنة . جامعة الحاج لخضر الماجستير ـمرحلة  -م 1112م ـ 2771*                   فقــه : تخصص
 .باتنة . مرحلة الدكتوراه  ـ جامعة الحاج لخضر  -م1122. م1112*
 :   الشهادات والمؤهالت -4
 .م2791دائي جوان شهادة التعليم االبت*   

 .م2711شهادة التعليم األساسي جوان * 
 .م 2711بكالوريا علوم إسالمية *  
 .م2711شهادة إنهاء الدراسة من المعهد التكنولوجي* 
 .م2771تخصص فقه وأصول جوان : ليسانس علوم إسالمية* 
 .م1112تخصص كتاب وسنة جوان : ماجستير علوم إسالمية* 
 .م1122تخصص كتابة وسنة سبتمبر :إسالميةدكتوراه علوم * 
 .م1120ماي  01شهادة التأهيل الجامعي * 
 .1121الترقية إلى رتبة أستاذ جانفي * 
 :الخبرة الميدانية -1

 .علوم إسالمية: م تخصص1112م إلى 2771بداية من : أستاذ التعليم الثانوي * 
 .باتنة –جامعة التكوين المتواصل  .2779 –م  2771: أستاذ مشارك من*

 .م2771جويلية  –المشاركة في الجامعة الصيفية لعلوم الشريعة * 



2 
 

 .م 1119وأستاذ مساعد مكلف بالدروس من . م1111م إلى  1112أستاذ مساعد من * 
 .بالوادي .بالمركز الجامعي. م1117م إلى  1111من ( أ)أستاذ مساعد * 
  .واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية. م1122ى إل م1117من ( أ)أستاذ مساعد * 

 .باتنة. جامعة الحاج لخضر
 .م01/11/1120م إلى 21/17/1122من  (ب)أستاذ محاضر* 
 .12/12/1121م إلى 01/11/1120من  (أ)أستاذ محاضر*
 .اليوم إلى 1121 /12/12من أستاذ  *
 .بالوادي .الجامعيللمركز . عضو اللجنة العلمية لمعهد اآلداب واللغات *

 .م1121 -م1120مسؤول الماستر بقسم العلوم اإلسالمية من* 
 .إلى اليوم -1121رئيس قسم أصول الدين من*
 .عضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين*

 .عضو المجلس العلمي للكلية* 
 . باتنة. ركرسي لعلم علوم القرآن بمسجد أول نوفمب أستاذ*
 :اإلنتاج العلمي -1
 :بحــوث جامعيـة -أ

  بحث تخرج من  –دراسـة في التفسير الموضوعي –األمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر في القـرآن الكريـم
 .الدراسات العليا

  بحث الماجستير .فقه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم. 
 أطروحة الدكتوراه . التفسير الفقهي ومنهجه. 
 المركز الجامعي الوادي –مجلة البحوث والدراسات  ،"المصطلح وأثره في الواقع:"مقالة. 
 المركز الجامعي الوادي –مجلة البحوث والدراسات. "في التغيير االجتماعي الخطاب وأثره:"مقالة. 
 جامعة حمة لخضر –مجلة البحوث والدراسات ".أنموذجا التفسير الفقهي -التفسيرمالمح التجديد في :"مقالة 

 .الوادي
  مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة "مقاصد القرآن الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتأخرين:" مقالة ،

 .2باتنة
  :المشاركة في ملتقيات وندوات جامعية*  

 .رعاية اليتيم في القرآن الكريم: عنوان المداخلة .جامعة الواديملتقى وطني  -2      
 .مفهومه، خصائصه، أنواعه: الخطاب الديني: عنوان المداخلة .ملتقى وطني جامعة الوادي -1      

 .العنف األسري وطرق معالجته: عنوان المداخلة :خنشلة ملتقى وطني –0      
 ."  مالمح التجديد في التفسير الفقهي المعاصر:" مس عشر عنوان المداخلةملتقى جامعة أدرار الدولي الخا -2    
عنوان  .باتنة.جامعة الحاج لخضر. بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية: ندوة وطنية -1    

  .طجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنموذجا .المشروع التربوي والثقافي في التجربة اإلصالحية": المداخلة
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 مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة اإلسالمية، وجمعية . ملتقى وطني جامعة غرداية -9   
    .مناهج التأليف في التفسير آيات األحكام عند المالكية :عنوان المداخلة. اإلصالح االجتماعي اإلرشاد الديني و

عنوان ب .باتنة.جامعة الحاج لخضر. بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية: ندوة وطنية -9  
 ".نحو تطبيق أنجع إلعداد المذكرات و إجراء المداوالت": المداخلة

          ".ميةمنهجية البحث في الدراسات اإلسال:"ندوة دولية بأكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا بعنوان -1  
 :شخصيــة بحــوث -ب   

   دور الشيخ عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء المسلمين في اإلصالح والنهضة. 
 فقه المعامالت بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي. 
 آيات األحكام  -نماذج في التفسير الفقهي- . 
 مذكرة  أحاديث األحكام. 
  مذكرة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة اإلسالمية. 
 مذكرة في علوم القرآن الكريم. 
 مذكرة مناهج التفسير في العصر الحديث. 
 مذكرة دراسات في أحاديث الدعوة.  
 مذكرة دراسات في التفسير وعلوم القرآن.    
 مذكرة المعجمية والكشافات القرآنية.    
   القرآنيةفات اكتاب المعاجم و الكش.                        

  
 


