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ثانيا :المؤهالت العلمية:
 .3شهادة التأهيل الجامعي سنة .1433
 .1دكتواره العلوم سنة  ،1434تخصص :سياسة شرعية.
 .1ليسانس علوم إسالمية سنة  ،1441تخصص :فقه وأصول.
 .0ليسانس علوم إقتصادية سنة  ،3696تخصص :علوم مالية.
 .1بكالوريا رياضيات سنة .3691

ثالثا :الخبرة المهنية:
 -3نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بكلية العلوم اإلسالمية من سنة  1431إلى
.2016
 -1نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية العلوم
اإلسالمية من سنة  1431إلى غاية .1431
 - 1مسؤول شعبة فريق التكوين ل.م.د علوم اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم
اإلسالمية من سنة  1449إلى غاية .1431
 -0رئيس فريق التكوين في الماستر ل.م.د تخصص :إدارة األوقاف والزكاة بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من سنة  1431إلى يومنا هذا.
 -1رئيس فريق التكوين في الدكتوراه ل.م.د تخصص الدراسات اللغوية والتاريخية في الحضارة
اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من سنة  1431إلى يومنا هذا.
-9عضو مجلس إدارة جامعة باتنة من سنة  1434إلى غاية  1431بجامعة الحاج لخضر – باتنة ومن
سنة  1439إلى  1439بجامعة باتنة .3

 -7عضو المجلس العلمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلنسانية من سنة  1433إلى غاية
 .1430و من سنة  1430إلى غاية .1439
-9عضو خلية ضمان الجودة بجامعة الحاج لخضر – باتنة -من سنة  1433إلى .1431
 -6مكلف بمهمة لدى السيد مدير جامعة باتنة من سنة  1441إلى غاية .1447
 -34ممثل جامعة باتنة لدى مديرية التكوين المهني و التمهين بباتنة من سنة  1449إلى سنة .1449

رابعا :الخبرة اإلدارية
 -3نائب المدير لإلدارة والمالية بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية من سنة  1444إلى سنة
.1441
 -1متصرف إداري بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية بباتنة من سنة 3660إلى سنة .1444
 -1رئيس مصلحة الدارسات العليا بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية بباتنة خالل سنتي
 3661و .3669
 -0نائب مقتصد مكلف بمصلحة الميزانية بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية بباتنة من سنة
 3661إلى سنة .3660

خامسا :التدريس
 -1أستاذ بكلية العلوم االسالمية من  6112الى يومنا هذا -تدربس عدة مقاييس بمختلف المراحل
ليسانس -ماستر-دكتوراه .منها :
تاريخ النظم االسالمية. الحوكمة وأخالقيات المهنة. منهجية البحث العلمي. سياسة شرعية. -6أستاذ محاضر – أ -بكلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة  ( -1تدريس مقاييس متنوعة في مختلف
مراحل التكوين ( ل .م .د) ).
 -3أستاذ مؤقت بكلية العلوم االقتصادية بجامعة باتنة من السنة الجامعية  1444/3666إلى السنة
الجامعية .1449/1447
 -4أستاذ مؤقت بجامعة التكوين المتواصل مركز باتنة منذ السنة الجامعية 1444/3666إلى يومنا هذا.
 -5أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي خنشلة خالل السنتين الجامعيتين  1440 /1441و .1441/1440

سادسا :اإلشراف
 اإلشراف على أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية بعنوان :النجوم الطوالع على الدرر اللوامعفي أصل مقرر اإلمام نافع ابراهيم المارغني التونسي – دراسة وتحقيق – للطالب دمحم طالب وتمت
مناقشتها بتاريخ .1431/49/37
 اإلشراف على مذكرة ماحستير في العلوم اإلسالمية بعنوان :دفع التعارض بين النصوص عندأبي العباس القرطبي دراسة تطبيقية على كتاب "المفهم" للطالب :عبد الرحمان خفي
 اإلشراف على عدد من مذكرات الماستر لمجموعة في الطلبة في العلوم اإلسالمية وتمت مناقشتهاخالل السنواتمن  1430إلى .1437
 اإلشراف على عدد من أطروحات دكتوراه العلوم وكتوراه ( ل .م .د) وهي قيد اإلنجاز. -المشاركة في مناقشة عدد من أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير والماستر.

سابعا :المطبوعات والمنشورات
 .3مذكرة الماجستير في السياسة الشرعية بعنوان :السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعي
دراسة مقارنة (مطبوعة سنة  1447بدار الخلدونية ثم  1446بالمجلس األعلى للغة العربية).
 .1مذكرة في االقتصاد اإلسالمي لطلبة السنة األولى ماستر تخصص :اقتصاد إسالمي
.1430/1431
 .1مذكرة في المالية العامة لطلبة السنة الثانية ليسانس تخصص :اقتصاد إسالمي .1431/1430
 .0مذكرة في السياسة الشرعية طلبة السنة الثانية ليسانس تخصص :تاريخ إسالمي .1431/1431
 .1مقال منشور بمجلة اإلحياء العدد  31الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية سنة
.1434
 .9مقال منشور بمجلة اإلحياء العدد  30الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية سنة
.1433
 .7مقال منشور بمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية العدد السادس ( )49سنة  1431الصادرة عن
جامعة تبسة سنة .1431
 .9مقال منشور بمجلة العلوم االنسانية الصادرة عن جامعة بسكرة العدد  43سنة .6112
 .6مقال منشور بمجلة االقتصاد الصناعي الصادرة عن مخبر الدراسات االقتصادية للصناعة
المحلية جامعة باتنة سنة .6112

األستاذ الدكتور :جمال بن دعاس

