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 :الشهادات المحّصلة

 العلوم االجتماعية كلية ،9887سنة -تخصص فقه وأصول -اإلسالمية الدكتوراه في العلوم  شهادة -3

المخاطرة في  البعد المقاصدي لدور: وعنوان األطروحة -باتنة جامعة -سالميةإلوالعلوم ا

 .االقتصاد اإلسالمي

 سالميةإلوالعلوم ا العلوم االجتماعية كلية ،9889صول سنةألالماجستير في الفقه وا شهادة -9

ية ومستحدثات المصارف المعامالت المالية المصرفية بين المقاصد الشرع: وعنوان الرسالة

 .اإلسالمية

المعهد الوطني للتعليم  3771صول سنةأتخصص فقه و سالميةإلفي العلوم ا الليسانس شهادة -1

 -باتنة- سالميةالعالي للعلوم اإل

 .مسكن باتنة 188ثانوية 3773سنة -رياضيات-البكالوريا فرع شهادة -4

 

 :المسارالمهني

 .9887إلى3771باتنة من سالمية جامعةالعلوم اإل كلية بمكتبة داريةإ -

 .أ -أستاذ محاضر : ، وحاليا في رتبةهذا إلى يومنا 9887منبنفس الكلية  هيئة التدريس -

 

 : نجازات العلميةاإل

جانفي  30العددالجزائرجامعة  - سالميةالعلوم اإل عن كلية الصراط الصادرة بمجلة مقال منشور -

 ".حفظ بقيةالضروريات المال ودوره في حفظ"بعنوان ، 9887

 في إطار الجزائري، والواقع الشرعية مسنين بين المقاصدال رعاية: االشتراك في مشروع بحث بعنوان -

 (PNR) ةالتعليم العالي والبحث العلميمشاريع البحوث التي ترعاها  وزار

ضوابط " بعنوان 9839جوان 91 العدد -جامعة باتنة -بمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية مقال منشور  -

 ".الربح وعوامل استحقاقه في االقتصاد اإلسالمي وعالقتها بالمخاطرة

" التكامل المعرفي بين العلوم االسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية"المشاركة في الملتقى الوطني حول  -

علم االقتصاد "بمداخلة بعنوان  -باتنة–بكلية العلوم اإلسالمية  9839أفريل 30-39: يوميالمنظم 

 ".اإلسالمي والتكامل المعرفي

رهانات الواقع  -في ظل عالم متغيرالتربية اإلعالمية : " األول  المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي -

: " بمداخلة بعنوان 9830أفريل  38-7: بتبسة يوميالمنعقد بجامعة العربي التبسي  -ومتطلبات المستقبل

 .دراسة نظرية في جدلية التأثير: التربية اإلعالمية في الجزائر

المنظمة بقسم " منهجية إعداد بحث علمي: المشاركة في فعاليات الندوة العلمية الوطنية األولى حول -

 94/84/9830: باتنة بتاريخة واالجتماعية علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بكلية العلوم اإلنساني

  ".استخدامات المواقع االلكترونية في إنجاز األطروحات: "بورقة علمية موسومة ب



قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد :" المشاركة في الملتقي الدولي التاسع حول -

بكلية العلوم اإلسالمية باتنة  9830نوفمبر 90-99: المنظم يومي" الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

  ".المقاصد الشرعية في األسرة ودورها في تفعيل قوانين األسرة في البالد اإلسالمية: " ببحث بعنوان

ماجستير ومذكرات الماستر بكلية العلوم اإلسالمية الدكتوراه والرسائل  العديد من إلى جانب مناقشة -

 .باتنة


