السيـــــــرة العلميـــــــة واألكاديميــــــــــة
للدكتــــــور  :عــــــــزوز مناصـــــــرة

 / 10المعلومــــات الشخصيــــة :

اللقب  :مناصرة

Nom : MENASRA

االسم  :عــزوز

prénom : AZZOUZ

تاريخ الميالد  – 0791/10/10 :اينوغيسن -باتنة.
الجنسية  :جزائرية
الحالة االجتماعية  :متزوج
البريد االلكتروني MENASRA.AZZOUZ@GMAIL.COM :
العنوان الشخصي  :حي لمباركية – باتنة –
العنوان الوظيفي  :قسم الشريعة – كلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة -0

 /10المؤهـــــالت العلميـــــــة :
ـ شهادة البكالوريا في الرياضيات عام 9119م  ،ثانوية لمير صالحي ـ باتنة عام 9119
ـ شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية تخصص (فقه وأصول) من كلية العلوم اإلسالمية-جامعة باتنة عام 9111
 شهادة الليسانس في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة باتنة عام 8002 شهادة الماجستير في االقتصاد اإلسالمي  ،عام من كلية العلوم اإلسالمية-جامعة باتنة عام 8001 شهادة الدكتوراه في االقتصاد اإلسالمي -كلية العلوم اإلسالمية-جامعة باتنة  -جانفي8092-شهادة التأهيل الجامعي في االقتصاد اإلسالمي -كلية العلوم اإلسالمية-جامعة باتنة -أفريل 8091

 /11المســــــار المهــــــــــني :
أستاذ مجاز في العلوم اإلسالمية في التعليم المتوسط والثانوي من سنة  3002الى سنة .3002أستاذ مساعد قسم"ب" بكلية كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية ابتداء من .3002-33-23أستاذ مساعد قسم"أ" بكلية كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية ابتداء من . 3030-33-30أستاذ محاضر بكلية العلوم اإلسالمية -جامعة باتنة ابتداء من.3032-03-32 : /10المسار البيداغوجي والعلمي
 مسؤول فريق االختصاص ليسانس "اقتصاد إسالمي" ابتداء من  19 :ديسمبر  8098إلى غاية  19 :ديسمبر .8092 مكلــــف بتسيير مصلحة التعليم والتقييم لدى نـــــائب العميــــد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ابتداءمن  82 :نوفمبر  8092إلى غاية  81 :جوان .8092
 نــــائب عميـــــد مكلف بما بعد التـــدرج والبحــث العلمي والعالقــــات الخارجيــــة ابتداء من  82 :جوان  8092إلىيومنا هذا.

 /10المقاييس المدرســــــة :

المقيـــــــــــــاس

الرقم

التخصـــــــــــص

09

المدخل الى االقتصاد

السنة األولى  -ليسانس

08

شركات وبنوك

السنة الثالثة – فقه وأصول

01

منهجية البحث في االقتصاد اإلسالمي

السنة الثانية – اقتصاد إسالمي

02

أساسيات البنوك

ماستر – اقتصاد إسالمي

02

منهجية كتابة الرسائل

سنة ثالثة – اقتصاد إسالمي

02

مالية عامة

سنة ثالثة – فقه وأصول

01

فقه الزكاة

ماستر-إدارة األوقاف والزكاة

02

محاسبة الزكاة

ماستر إدارة األوقاف والزكاة

01

معامالت مصرفية

ماستر –اقتصاد إسالمي

90

اقتصاد كلي (أعمال موجهة)

سنة ثالثة –اقتصاد إسالمي

99
98

صيغ التمويل(أعمال موجهة)
المعامالت المالية المعاصرة

ماستر –اقتصاد إسالمي
سنة ثالثة-فقه وأصول

91

سياسة مالية

ماستر -اقتصاد

السنة الجامعية
8099/8090
8098/8099
8098/8099
8098/8099
8091/8098
8092/8091
8092/8091
8091/8098
8092/8091
8091/8098
8092/8091
8092/8092
8092/8091
8092/8092
8092/8092
8091/8092
8092/8091
8092/8092
8092/8092
8092/8091
8092/8092
8092/8092
8091/8092
8091/8098
8092/8091
8092/8092
8091/8092
8092/8091
8092/8092
8092/8092

 /10عضوية الهيئات والمشاريع البحثية :
 عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم اإلسالمية-كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية–ابتداء من 03:مارس 3032إلى غاية  02 :فيفري 3032
 عضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة–كلية العلوم اإلسالميـة–ابتداء من 02:فيفري  3032إلى يومنا هذا. عضو المجلس العلمي لكليـــــــــــــــــــة العلوم اإلســـــــــــالمية ابتداء من  32 :جوان  3032إلى يومنا هذا . عضو وحدة البحث "االقتصاد اإلسالمي" –مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية . عضو مشروع بحث ) (CNEPRUبعنوان  :فتاوى فقهاء الجزائر من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ( )30-32م –دراسة وتحقيق.-
 مراجع في مجموعة من المجالت العلمية ( مجلة اإلحياء -مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ) - (EFASجلة البحوثوالدراسات -مجلة الحقوق والعلوم السياسية ) - (RDSPمجلة العلوم االجتماعية و االنسانية ). (revu shs msila

 /19المنشـــورات العلميـــــــة
أ-الكتــــب المطبــــــوعة :
أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة-دار بديع للنشر8001-
ب-األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة:




أثر الزكاة على المالية العامة للمجتمعات اإلسالمية المعاصرة .مجلة الحقيقة-جامعة أدرار – 3033-العدد 32
التمويل باالعتماد أإليجاري في مصرف السالم –الجزائر"رؤية اقتصادية قانونية فقهيىة".مجلة الباحث للدراسات
األكاديمية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باتنة  ،العدد . 2
ضرورة المعرفة بالعلوم االقتصادية في تدريس قضايا فقه المعامالت المالية المعاصرة .مجلة اإلحياء  ،كلية العلوم
اإلسالمية – جامعة الحاج لخضر  -باتنة .- 3العدد 30

جـ -المشاركة في المؤتمرات العلمية :
شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية المنظمة بالجزائر أو خارجها وهي :
-

الملتقى الدولي األول لالقتصاد اإلسـالمي المنعقد بالمركـز الجامعي – غردايـة  -يومي  32-32 :فيفري ،3122
بعنوان  :االقتصاد اإلسالمي  :الواقع ....ورهانات المستقبل .بمداخلة بعنوان  " :أثر الزكاة على المالية اإلسالمية في
المجتمعات المعاصرة".

-

الملتقى العلمي الدولي حول  :دور التمويل اإلسالمي غير الربحي (الزكاة والوقف) في تحقيق التنمية المستدامة،
المنعقد بكلية العلـــــــــوم االقتصادية وعلـوم التسيير ،جامعة سعد دحلب ،البليدة  ،يومي  32-31 :ماي  3122بمداخلة
عنوانها  " :الحصيلة التقديرية لزكاة الثروة الحيوانية في الجزائر ودورها في نشاط صندوق الزكاة ".

-

الملتقى الدولي الثاني حــــول المالية اإلسالميــــــة المنعقد بكلية العلوم االقتصاديــــــة والتصرف بصفــــــاقس أيام :
 32-32-32جوان  3122بعنوان " :الرؤية اإلسالمية لمقاومة الفقر والبطالة عن طريق الزكاة واألوقاف والتمويل
األصغر" .بمداخلة بعنوان":الحصيلة التقديرية لزكاة الثروة الحيوانية في الجزائر ودورها في محاربة الفقر والبطالة".

-

اليوم الدراسي المنعقد بكلية العلوم اإلسالمية-جامعة باتنة  -3حول  :القرض االستهالكي :مفهومه وأبعاده االقتصادية
والقانونية والشرعية" يوم  ، 3122/21/22 :بمداخلة عنوانها " :البدائل االقتصادية للقرض االستهالكي" .

-

الملتقى الوطني حول ":البحث العلمي في العلوم اإلسالمية وحاجات المجتمع الجزائري  ,المنعقد بكلية العلوم اإلسالمية
–جامعة باتنة  -3يومي  22-21 :نوفمبر  3122بمداخلة عنوانها " :واقع الدراسات األكاديمية في االقتصاد اإلسالمي
في الجامعات الجزائرية – دراسة استكشافية تحليلية. "-

-

الملتقى الوطني الموسوم بـ " :التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية " يومي 22-22 :
أفريل  – 3122كلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة  – 3بمداخلة عنوانها  " :التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية
والعلوم االقتصادية".

-

الملتقى الوطني الموســــــوم بـ " :مستقبل العلوم اإلسالميـــــة في مؤسسات التعليم العالي – الواقع واآلفــــــاق " -
يومي  32-32 :أفريل  3122المنعقد بكلية الشريعة واالقتصاد –جامعة األمير عبد القادر – قسنطينة -بمداخلة عنوانها
" تدريس قضايا المعامالت المالية المعاصرة وحاجته إلى العلوم االقتصادية –مدخل نظري ونماذج تطبيقية".

-

الملتقى الدولي الموسوم بـ  :فقـــــه الموازنـــــات في نوازل العصــــر بين معضـــالت الفهم ومزالق التنزيـــــــــل ،
المنعقد يومي  22 – 21 :نوفمبر  3122بكلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة  3بمداخلة عنوانها - :نوافذ وفروع
المعامالت اإلسالمية في البنوك الوضعية في ضوء فقه الموازنات ،

-

الملتقى الدولي الخامس للمالية الرياديـــــــة – المدرسة الوطنية للتجارة – جامعــــــة ابن زهر  ،أغادير – المغرب –
يومي 11–12 :ديسمبر  .3122بمداخلة عنوانها  :اإلمكانات المالية للزكاة ودورها في تمويل نفقات الضمان
االجتماعي ومحاربة الفقر–

-

الملتقى الدولي الموســــــوم بـ " :البدائل التمويلية لإلنفاق الحكومي بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمــي "
يومي  21-22 :مارس  3122المنعقد بجامعة قالمة – الجزائر  -بمداخلة عنوانها " تمويل النفقات االجتماعية بين
االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي ".

-

الملتقى الوطني الموســــــوم بـ " :حماية المستهلك من التعامالت االلكترونية " يومي  33-32 :فيفري  3122المنعقد
بكلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الجلفة – الجزائر  -بمداخلة عنوانها " أسباب منع التعامل بالعمالت الرقمية
في قانون المالية لسنة ." 3122

-

مشروع بحث جامعي ) (CNEPRUبعنوان  :فتاوى فقهاء الجزائر من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (-22
)31م –دراسة وتحقيق-

د -التأطيـــــر العلمــــي :
 – 0الدكتوراه
أشرف على طالبين في مرحلة الدكتوراه وأبحاثهما في طور االنجاز
الرقم

اسم الطالب

عنوان المذكرة

12

إدارة الودائع في البنوك الوضعية والبنوك اإلسالمية

مراد العيفاوي

13

أثر العسر على التصرفات المدنية في الفقه اإلسالمي – دراسة مقارنة-

أحمد غمام عمارة

 -0الماستر
أشرفت على العديد من المذكرات في مرحلة التدرج  07 :مذكرة.

الرقم

عنوان المذكرة

اسم الطالب

السنة الجامعية

03

أدوات االقتصاد اإلسالمي في الحد من ظاهرة التضخم

مدور ثريا

3032/3032

03

توظيف الخدمات البنكية في المصارف اإلسالمية االعتماد
ألمستندي وخطاب الضمان أنموذجا

عائشة بن كاوحة

3032/3032

02

التمويل قصير األجل في المصارف اإلسالمية ودوره في دعم
المشروعات الصغيرة

ياسمينة بن صاولي

3032/3032

02

التوزيع المحلي للزكاة وآثاره االجتماعية واالقتصادية –حالة
صندوق الزكاة لوالية باتنة

فواز بن صغير

3032/3032

00

إسهامات مالك بن نبي في االقتصاد من خالل كتابه "المسلم في
عالم االقتصاد"

منية سيش

3030/3032

02

العقود المركبة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية اإلجارة
المنتهية بالتمليك أنموذجا

زين الدين مكاوي

3030/3032

00

اإلعالن التجاري وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي

سهام عروسي

3030/3032

02

أسباب ضعف إيرادات صندوق الزكاة الجزائري دراسة ميدانية
عن عينتين بوالية باتنة

زوبير بن يكن

3030/3032

02

البيع بالتقسيط وتطبيقاته

عبد الجبار قميدة

3030/3032

30

الضرائب في النظام المالي اإلسالمي

عبلة شريط

3032/3030

33

الكفالة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية

شفيقة عزوزي

3032/3030

33

الوكالة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية

مريم بردعي

3032/3030

32

الجعالة والسمسرة وتطبيقاتها المعاصرة

سارة بن بختة

3032/3030

32

زكاة العقار

نسيم احجادن

3032/3030

15

العمل ومكانته بين عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي

عائشة بن ناصر

8091/8092

92

المزارعة والمساقاة وتطبيقاتها المعاصرة

هالة ميمونة

8091/8092

91

تطوير صيغ االقراض العرضي في المصارف اإلسالمية

حوفاني أسماء

8091/8092

92

توزيع الفائض في التأمين التكافلي

حورية عبد العزيز

8091/8092

91

تغيير قيمة النقود وأثره في االقتصاد اإلسالمي،العقوبات المالية،نموذجا

سعدي بلخضر

8091/8092

