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ثانيا :الشهادات
ـ شهادة البكالوريا في دورة جوان  8618م شعبة العلوم ،باتنة.
ـ شهادة ليسانس ،جامعة قسنطينة  8611م .
ـ شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية فرع فقه وأصول بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر باتنة في  1002/01/81م بتقدير مشرف جدا .موضوع
البحث :المقاصد الشرعية في القرآن الكريم ،سورة النساء نموذجا .تحت إشراف األستاذ
الدكتور حسن رمضان فحلة.
ـ شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية شعبة فقه وأصول بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر باتنة في  1080/08/10م بتقدير مشرف جدا .موضوع
البحث :االجتهاد المقاصدي عند اإلمام أبي الوليد الباجي وتطبيقاته الفقهية من خالل كتابه
المنتقى .بإشراف األستاذ الدكتور صالح بوبشيش ،ومشاركة اإلشراف األستاذ الدكتور عبد
المجيد النجار ،أستاذ بالمعهد األوربي للعلوم اإلنسانية بباريس.
ـ شهادة التأهيل الجامعي ـ بجامعة الحاج لخضر باتنة بتاريخ 1081/08/02 :م.
ثالثا :النشاطات العلمية والبيداغوجية
 1ـ الكتب المطبوعة
ـ طبع كتابين في الكيمياء العضوية لألقسام الثانوية النهائية ،من طرف دار الشهاب باتنة،
الطبعة األولى سنة  .8611والطبعة الثانية سنة 8660م.
ـ طبع كتاب من جزئين من طرف دار الكتاب الحديث بالقاهرة سنة 1081م .بعنوان االجتهاد
المقاصدي عند الفقيه الباجي ،الجزء األول ،الجانب النظري .والجزء الثاني في الجانب
التطبيقي.
ـ طبع كتاب من طرف دار الكتاب الحديث بالقاهرة سنة 1082م ،بعنوان مدخل إلى علم
المنطق.
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ـ طبع كتاب جماعي من طرف دار الكتاب الحديث سنة 1089م ،بعنوان منهج البحث في
العلوم اإلسالمية.
 2ـ المقاالت المنشورة.
ـ نشر مقال بعنوان :إشكالية الثابت والمتغير في األحكام الفقهية في مجلة:اإلحياء ،مجلة علمية
محكمة ،تصدرها كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
الجزائر ،العدد  ،81السنة.1001
ـ ومقال بعنوان :نظرات تجديدية في مقاصد الشريعة في مجلة:اإلحياء ،مجلة علمية محكمة،
تصدرها كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر ،العدد
 ،82السنة 1080م.
ـ نشر مقال بعنوان تجديد النظر في الكليات الخمس ،مجموعة من الباحثين في كتاب :مقاصد
الشريعة والسياق الكوني المعاصر .ضمن سلسلة ندوات علمية للرابطة المحمدية للعلماء ،سنة
1081م ،المملكة المغربية.
ـ نشر مقال بعنوان االنتماء لألمة واالنتماء للوطن..انسجام أم تدافع؟ في مجلة الحقوق والعلوم
اإلنسانية ،مجلةفصلية دولية محكمة ،تصدرها جامعة زيان عاشور بالجلفة ،رقم اإليداع:
 .ISSN ;1112-8240. .1001-1066العدد الخامس والعشرون المجلد األول ديسمبر
.1081
ـ نشر مقال بعنوان :منعطفات منحنى تطور علم المقاصد من التأسيس إلى التصنيف إلى
التقويم ،عرض ديداكتيكي في علم المقاصد .مجلة التواصل ،مجلة دورية فصلية دولية محكمة
تصدرها جامعة باجي مختار عنابة ،العدد  ،21سبتمبر 1089مISSN : 9865-2352 .
ـ نشر مقال بعنوان اإلبستيمولوجيا العرفانية عند المال صدرا وعالقتها بالحكمة المتعالية ،في
مجلة دراسات ،مجلة علمية نصف سنوية محكمة ،تصدرها كلية العلوم اإلنسانية والعلوم
االجتماعية ،جامعة قسنطينة ـ  .1العدد  1السنة .1089
 1ـ العضوية في المخابر ووحدات البحث
ـ العضوية في وحدة بحث بعنوان المدارس الفقهية في الجزائر خالل الحكم العثماني دراسة
مقارنة .برئاسة األستاذ الدكتور صالح بوبشيش .رمز المشروع .W01320080049. :سنة
1081م.
ـ العضوية في وحدة بحث بعنوان القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الموطأ لإلمام مالك بن
أنس ـ جمع وتأصيل ـ برئاسة األستاذ الدكتور صالح بوبشيش ،رمز المشروع:
 W01320110017.سنة 1081م..
ـ العضوية في مخبر بحث :إسهامات المغاربية في إثراء الدراسات اإلسالمية برئاسة األستاذ
الدكتور سعيد فكرة.
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 4ـ التدريس
ـ تم تدريس مرحلة ليسانس والماستر والدكتوراه،كل من المقاييس التالية:
المدخل إلى أصول الفقه (مرحلة ليسانس) ـ المنطق (مرحلة ليسانس لتخصصات مختلفة) ـ
حضارة إسالمية (مرحلة ليسانس لتخصصات مختلفة) .المقاصد (مرحلة ليسانس  +مرحلة
الماستر لتخصصات مختلفة) ـ منهجية البحث (مرحلة ليسانس  +مرحلة الماستر لتخصصات
مختلفة) ـ الدالالت في أصول الفقه (مرحلة الماستر) ـ أصول ومقاصد (مرحلة الماستر) ـ
نظرية المعرفة (مرحلة الماستر لتخصصات مختلفة) ـ دراسات في الثقافة اإلسالمية (مرحلة
الماستر) .فلسفة العلوم (مرحلة الماستر) ،تعليمية التاريخ اإلسالمي (مرحلة الماستر) ـ
التأويالت الحداثية للقرآن الكريم (مرحلة الدكتوراه) .الديداكتيك (مرحلة الدكتوراه) .معالم
الحضارة اإلسالمية في الجزائر (مرحلة الدكتوراه).
ـ كما تم إنجاز مذكرة مطبوعة وزعت للطلبة في معظم المقاييس المدرسة.
ـ العضوية في هيئة التدريس بمعهد المناهج بالجزائر العاصمة .لمادتي المنهجية ،وأصول
الفقه ،لقسم الماجستير.
 5ـ تقارير الخبرة
ـ تقارير خبرة ،من تكليف أقسام العلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر اتنة ،لمذكرات التدريس
لألساتذة المترشحين للتأهيل.1086 ،1081 ،1082 .
ـ تقارير خبرة ،لتقويم مقاالت ،من تكليف رئيس تحرير مجلة التواصل ،مجلة العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،بجامعة باجي مختار بعنابة .سنة 1082م.1081 ،1081 ،1089.
ـ تقارير خبرة لتقويم مقاالت ،من تكليف رئيس تحرير مجلة التواصل ،مجلة اإلحياء لكلية
العلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ـ .8سنة 1081م.1086 ،1081 ،
ـ تقارير خبرة ،حول العديد من البحوث ومنها بحوث طلبة الماجستير بمعهد المناهج.
 6ـ اإلشرافات على الرسائل الجامعية
أ ـ أطروحات الدكتوراه
ـ أطروحة بعنوان :تحقيق تفسير القرآن الكريم لعبد الرحمن التيالني ،للطالب دمحم حاجي حفيان،
تخصص كتاب وسنة السنة الجامعية  1081ـ .1082
ـ أطروحة بعنوان :االنحراف الديني ،أسبابه ومظاهره ـ دراسة موضوعية في القرآن الكريم،
للطالبة هدى بونوارة .تخصص كتاب وسنة.السنة الجامعية  1081ـ .1089
ـ أطروحة بعنوان :األزمة الحضارية في فكر أبي الحسن الندوي ،للطالب نور الدين ضيافي ،
تخصص لغة وحضارة إسالمية .السنة الجامعية  1081ـ .1089
ب ـ مذكرات الماستر
تم اإلشراف على أكثر من  10مذكرة تخرج ماستر في مختلف تخصصات العلوم اإلسالمية
منذ  1081إلى .1081
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ج ـ الرئاسة والعضوية في لجان مناقشة
العديد من الرسائل العلمية (تأهيل،دكتوراه ،ماجستير ،ماستر) في العلوم اإلسالمية .في جامعة
الحاج لخضر باتنة ،وفي معهد المناهج.
رابعا :الملتقيات العلمية الدولية والوطنية والندوات واأليام الدراسية.
أ ـ الملتقيات الدولية والوطنية
ـ االسهام في الملتقى الدولي للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب ،حول :مقاصد الشريعة
والسياق الكوني المعاصر ،يومي1081/09/09 ،01 :م ،بالرباط ،بمداخلة بعنوان :نظر
تجديدي في المقاصد الكلية الضرورية.
ـ االسهام في الملتقى الدولي السادس لفقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،بجامعة الحاج
لخضر باتنة ،يومي1081/88/86 ،81 :م بعنوان خطوط التماس بين االنتماء لألمة واالنتماء
للوطن.
ـ االسهام في الملتقى الدولي السابع حول الجامعة والمجتمع..الواقع واآلفاق .بجامعة الحاج
لخضر باتنة ،يومي 1081/80/11 ،19 :بعنوان :نظرة الطلبة إلى تخصص العلوم اإلسالمية
بين الواقع واآلفاق ـ طلبة العلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر باتنة نموذجاـ.
ـ العضوية في اللجنة العلمية وفي لجنة التوصيات وكذا التدخل ورئاسة جلسة في الملتقى
الوطني األول حول التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية ،بجامعة
الحاج لخضر باتنة ،يومي1081/02/81 ،81 :م.
ـ العضوية في اللجنة العلمية وفي لجنة التوصيات وكذا التدخل في الملتقى الدولي الثامن حول
فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالق التنزيل بجامعة الحاج لخضر
باتنة يومي.1081/88/89 ،81 :
ـ العضوية في اللجنة العلمية وفي لجنة التوصيات وكذا التدخل ورئاسة جلسة في الملتقى
الدولي التاسع حول قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة
اإلسالمية والتشريعات العربية بجامعة الحاج لخضر باتنة يومي .1081/88/11 ،11
ب ـ األيام الدراسية
ـ محاضرة بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر باتنة حول التجديد
في أصول الفقه في اليوم الدراسي الذي نظمته بتاريخ أفريل 1001م.
ـ محاضرة بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر بباتنة في اليوم
الدراسي حول التحصيل الجامعي؛ بعنوان ضوابط بناء االختبارات وطرق التقوبم ـ العلوم
اإلسالمية نموذجا .ماي 1081م.
ـ االسهام بمحاضرة في اليوم الدراسي حول فن صناعة النجاح ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
الحاج لخضر باتنة  .8يوم .1081/01/19
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ـ االسهام بمحاضرة في اليوم الدراسي حول اتجاهات الكتابة التاريخية الجزائرية المعاصرة،
كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة  .8يوم .1081/01/01
ـ االسهام بمحاضرة حول الهوية الجزائرية ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة
.1081/02 .8
ج ـ الندوات
ـ محاضرة بالمعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية بباريس لفائدة طلبة الدراسات العليا حول منهجية
البحث العلمي بتاريخ مارس  1006م.
ـ محاضرة بقسم الترجمة لكلية اآلداب واللغات األجنبية بجامعة الحاج لخضر باتنة ،حول
التراث والحداثة بتاريخ أفريل 1080م
ـ محاضرة بقسم العلوم اإلنسانية بجامعة الحاج لخضر باتنة في الندوة الفكرية ،بعنوان
ابستمولوجيا العرفان والبرهان عند دمحم عابد الجابري .بتاريخ 1082/01/01م.
ـ محاضرة بقسم العلوم االجتماعية بجامعة الحاج لخضر باتنة في الندوة الفكرية ،حول فلسفة
األصول ،بتاريخ 1081/01/01م.
ـ محاضرة بقسم الفلسفة بجامعة الحاج لخضر باتنة في الندوة الفكرية ،حول  :ما بعد
التفكيكية..نحو فلسفة افتراضية ،بتاريخ 1081/81/82م.
ـ االسهام في ندوة بعنوان :الهوية الجزائرية بين ثورة التحرير وتحرير الثورة ،قسم اللغة
والحضارة اإلسالمية كلية العلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة ـ .8بتاريخ:
1089/88/01م.
ـ اإلسهام في ورشة بوصلة المعنى حول األحكام التكوينية واألحكام التكليفية بمداخلة عنوانها:
البعد المقاصدي للفقه وعالقته بالتكامل الوجودي لإلنسان .بمقر معهد المناهج ،بتاريخ
1089/81/01م
خامسا :أهم الوظائف الممارسة
ـ أستاذ بالتعليم الثانوي من سنة  8612إلى سنة 8661م.
ـ رئيس مصلحة البكالوريا بالديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية من
سنة  8661إلى 8661م.
ـ مفتش التربية الوطنية من سنة  8661إلى سنة 1002م.
ـ رئيس مركز التصحيح للباكالوريا بمختلف واليات الوطن من سنة  1001إلى سنة 1002م.
ـ أستاذ مساعد بجامعة الحاج لخضر باتنة من تاريخ  1002/81/81إلى 1001/81/18م.
ـ أستاذ مساعد ـ أ بجامعة الحاج لخضر باتنة من تاريخ 1001/08/08م إلى 1080/08/86م.
ـ أستاذ محاضر ـ ب بجامعة الحاج لخضر باتنة من تاريخ  1080/08/10إلى
1081/08/01م.
ـ أستاذ محاضر ـ أ بجامعة الحاج لخضر باتنة من تاريخ 1081/08/02م.
ـ رتبة أستاذ منذ 1089/01/89م إلى اآلن.
ـ عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة والحضارة اإلسالمية منذ 1089م.
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ـ عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية منذ 1089م.
ـ العضوية في لجنة مسابقة الدكتوراه؛ إعداد األسئلة والتصحيح في كلية العلوم اإلسالمية ،قسم
اللغة والحضارة اإلسالمية جامعة الحاج لخضر ،باتنة  .8الدورات،1081 ،1089 ،1081:
.1081
ـ عضو اللجنة الجهوية لجامعات الشرق ،مكلف بالخبرة في تقويم مشاريع الدكتوراه للموسم
.1086/1081
ـ عضو هيئة التحرير بمجلة اإلحياء ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة .8
ـ عضو مراجع في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الحاج لخضر باتنة .8
ـ عضو مراجع في مجلة التواصل ،جامعة باجي مختار عنابة.
ـ عضو هيئة التدريس بمعهد المناهج ببرج البحري ـ الجزائر .منذ. 1088
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