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 السرية الذاتية  

 املعلومات الشخصية: أوال
  FOUAD فؤاد: اإلسم
    BENABID  بن عبيـد :اللقب

 ابتنـة . م  8691/ فيفري/ 81 :املولود يف
 .0000، طريق بسكرة ـ ابتنة ـ 81رقم : الساكن

 .متزوج وأب خلمسة أبناء: احلالة العائلية
منذ . اإلسالمية اللغة واحلضارةقسم . كلية العلوم اإلسالمية.8ـ  أستاذ جبامعة احلاج خلضر ابتنة :املهنة
 .م إىل اآلن81/81/1002

 أستاذ التعليم العايل :الرتبة
  fouadbenabid@yahoo.com: الربيد اإللكرتوين

  fouad.benabid@univ-batna.dz 

 :املسار الدراسي
 املرحلة االبتدائية مدرسة أمحد إمرزوقن ـ ابتنة

 متوسطة بوعقال ـ ابتنة: املرحلة املتوسطة
 ـ ابتنة اثنوية بن بولعيد : املرحلة الثانوية

 مرحلة ما بعد التدرج جامعة ابتنة+ جامعة قسنطينة مرحلة ليسانس : املرحلة اجلامعية
 الشهادات: اثنيا

 .م شعبة العلوم، ابتنة 8618شهادة البكالوراي يف دورة جوان ـ  
 .م  8610جامعة قسنطينة  ،ـ شهادة ليسانس

جبامعة احلاج  ـ شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية فرع فقه وأصول بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية
املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي، سورة : موضوع البحث. م بتقدير مشرف جدا 81/01/1002خلضر ابتنة يف 
 .حتت إشراف األستاذ الدكتور حسن رمضان فحلة. النساء منوذجا

المية جبامعة احلاج ـ شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية شعبة فقه وأصول بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلس
االجتهاد املقاصدي عند اإلمام أيب الوليد : موضوع البحث. م بتقدير مشرف جدا 10/08/1080خلضر ابتنة يف 
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إبشراف األستاذ الدكتور صاحل بوبشيش، ومشاركة اإلشراف . الباجي وتطبيقاته الفقهية من خالل كتابه املنتقى
 .ابملعهد األوريب للعلوم اإلنسانية بباريس األستاذ الدكتور عبد اجمليد النجار، أستاذ

 . م 02/08/1081: جبامعة احلاج خلضر ابتنة بتاريخـ شهادة التأهيل اجلامعي ـ 
 النشاطات العلمية والبيداغوجية: اثلثا

 ـ الكتب املطبوعة 1
ـ طبع كتابني يف الكيمياء العضوية لألقسام الثانوية النهائية، من طرف دار الشهاب ابتنة، الطبعة األوىل سنة 

 . م8660والطبعة الثانية سنة . 8611
هاد املقاصدي عند بعنوان االجت. م1081سنة  من طرف دار الكتاب احلديث ابلقاهرة طبع كتاب من جزئنيـ 

 . يف اجلانب التطبيقي واجلزء الثاين. اجلانب النظريل، ، اجلزء األو الفقيه الباجي
 .، بعنوان مدخل إىل علم املنطقم1082سنة  طبع كتاب من طرف دار الكتاب احلديث ابلقاهرةـ 

 .م، بعنوان منهج البحث يف العلوم اإلسالمية1089ـ طبع كتاب مجاعي من طرف دار الكتاب احلديث سنة 
 .ـ املقاالت املنشورة 2

اإلحياء، جملة علمية حمكمة، تصدرها كلية :إشكالية الثابت واملتغري يف األحكام الفقهية يف جملة: ـ نشر مقال  بعنوان
 .1001، السنة81العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، العدد 

اإلحياء، جملة علمية حمكمة، تصدرها كلية العلوم :نظرات جتديدية يف مقاصد الشريعة يف جملة: ـ ومقال بعنوان
 .م1080، السنة 82االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، العدد 

مقاصد الشريعة والسياق : نشر مقال بعنوان جتديد النظر يف الكليات اخلمس، جمموعة من الباحثني يف كتابـ 
 .م، اململكة املغربية1081، سنة ة ندوات علمية للرابطة احملمدية للعلماءضمن سلسل. الكوين املعاصر

انسجام أم تدافع؟ يف جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جملةفصلية ..ـ نشر مقال بعنوان االنتماء لألمة واالنتماء للوطن
. .ISSN ;1112-8240. 1001-1066: دولية حمكمة، تصدرها جامعة زاين عاشور ابجللفة، رقم اإليداع

 .1080العدد اخلامس والعشرون اجمللد األول ديسمرب 
منعطفات منحىن تطور علم املقاصد من التأسيس إىل التصنيف إىل التقومي، عرض ديداكتيكي : ـ نشر مقال بعنوان

، 21 جملة التواصل، جملة دورية فصلية دولية حمكمة تصدرها جامعة ابجي خمتار عنابة، العدد. يف علم املقاصد
 ISSN : 9865-2352. م1089سبتمرب 
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جملة علمية  ستيمولوجيا العرفانية عند املال صدرا وعالقتها ابحلكمة املتعالية، يف جملة دراسات،ـ نشر مقال بعنوان اإلب
السنة  0العدد . 1نصف سنوية حمكمة، تصدرها كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة ـ 

1089. 
  املخابر ووحدات البحث العضوية يفـ  1

برائسة األستاذ  .ـ العضوية يف وحدة حبث بعنوان املدارس الفقهية يف اجلزائر خالل احلكم العثماين دراسة مقارنة
 .م1081سنة . .W01320080049:  رمز املشروع .الدكتور صاحل بوبشيش

ـ العضوية يف وحدة حبث بعنوان القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب املوطأ لإلمام مالك بن أنس ـ مجع وأتصيل ـ 
 ..م1081سنة  .W01320110017: برائسة األستاذ الدكتور صاحل بوبشيش، رمز املشروع

 .سعيد فكرةستاذ الدكتور برائسة األإسهامات املغاربية يف إثراء الدراسات اإلسالمية : ـ العضوية يف خمرب حبث
 ـ التدريس 4

 :كل من املقاييس التاليةوالدكتوراه، ـ مت تدريس مرحلة ليسانس واملاسرت 
مرحلة ) ـ حضارة إسالمية( مرحلة ليسانس لتخصصات خمتلفة)املنطق  ـ (مرحلة ليسانس) املدخل إىل أصول الفقه

ـ منهجية البحث ( مرحلة املاسرت لتخصصات خمتلفة+ مرحلة ليسانس )املقاصد  .(ليسانس لتخصصات خمتلفة
أصول ومقاصد  ـ (مرحلة املاسرت) الدالالت يف أصول الفقهـ ( مرحلة املاسرت لتخصصات خمتلفة+ مرحلة ليسانس )
 .(مرحلة املاسرت) دراسات يف الثقافة اإلسالميةـ  (مرحلة املاسرت لتخصصات خمتلفة) نظرية املعرفةـ ( مرحلة املاسرت)

مرحلة ) التأويالت احلداثية للقرآن الكرميـ ( مرحلة املاسرت) تعليمية التاريخ اإلسالمي ،(مرحلة املاسرت) فلسفة العلوم
 .(مرحلة الدكتوراه) معامل احلضارة اإلسالمية يف اجلزائر. (مرحلة الدكتوراه)الديداكتيك  .(الدكتوراه

 .ةدرساملقاييس امل معظميف مطبوعة وزعت للطلبة كما مت إجناز مذكرة  ـ
 .ملاديت املنهجية، وأصول الفقه، لقسم املاجستري .ـ العضوية يف هيئة التدريس مبعهد املناهج ابجلزائر العاصمة

 ـ تقارير اخلربة 5
ات التدريس لألساتذة املرتشحني اتنة، ملذكر  احلاج خلضر م العلوم اإلسالمية جبامعةاقسأرير خربة، من تكليف اـ تق

 .1086، 1081، 1082. للتأهيل
، من تكليف رئيس حترير جملة التواصل، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جبامعة ترير خربة، لتقومي مقاالاـ تق

 .1081، 1081، 1089.م1082سنة . ابجي خمتار بعنابة
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 جامعة لوم اإلسالمية،رئيس حترير جملة التواصل، جملة اإلحياء لكلية الع، من تكليف تلتقومي مقاالارير خربة ـ تق
 .1086، 1081، م1081سنة . 8ابتنة ـ احلاج خلضر

 .من البحوث ومنها حبوث طلبة املاجستري مبعهد املناهجـ تقارير خربة، حول العديد 
 

 ـ اإلشرافات على الرسائل اجلامعية 6
 أ ـ أطروحات الدكتوراه

التيالين، للطالب دمحم حاجي حفيان، ختصص كتاب وسنة حتقيق تفسري القرآن الكرمي لعبد الرمحن : ـ أطروحة بعنوان
 .1082ـ  1081امعية السنة اجل

ختصص  . االحنراف الديين، أسبابه ومظاهره ـ دراسة موضوعية يف القرآن الكرمي، للطالبة هدى بونوارة: ـ أطروحة بعنوان
 .1089ـ  1080امعية السنة اجل.كتاب وسنة

، ختصص لغة وحضارة  ضيايف يف فكر أيب احلسن الندوي، للطالب نور الدين األزمة احلضارية: ـ أطروحة بعنوان
 .1089ـ  1080امعية السنة اجل. إسالمية

زينب عبد العزيز، ختصص لغة  اسم حاج محد أمنوذجا، للطالبةالقراءة احلداثية للقرآن الكرمي ـ ابو الق: أطروحة بعنوان
 .1010ـ  1086ودراسات قرآنية، السنة اجلامعية 

 
 ب ـ مذكرات املاسرت

 .1081إىل  1081مذكرة خترج ماسرت يف خمتلف ختصصات العلوم اإلسالمية منذ  10أكثر من مت اإلشراف على 
 ـ الرائسة والعضوية يف جلان مناقشةج 

ابتنة،  احلاج خلضر يف جامعة .يف العلوم اإلسالمية( دكتوراه، ماجستري، ماسرتأتهيل،) العديد من الرسائل العلمية 
 .ويف معهد املناهج

 
 .امللتقيات العلمية الدولية والوطنية والندوات واألايم الدراسية: رابعا

 والوطنية أ ـ امللتقيات الدولية
: يومي مقاصد الشريعة والسياق الكوين املعاصر،: حولامللتقى الدويل للرابطة احملمدية للعلماء ابملغرب، االسهام يف ـ 

 .  نظر جتديدي يف املقاصد الكلية الضرورية: بعنوانمبداخلة  م، ابلرابط،09/09/1081، 00
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: ابتنة، يومي احلاج خلضر جبامعة ،يف الفكر اإلسالمي املعاصر لفقه املواطنة السادس يف امللتقى الدويلـ االسهام 
 . بعنوان خطوط التماس بني االنتماء لألمة واالنتماء للوطن م86/88/1081، 81

، 19: ابتنة، يومي احلاج خلضر جبامعة. الواقع واآلفاق..اجلامعة واجملتمع السابع حول يف امللتقى الدويلـ االسهام 
إلسالمية نظرة الطلبة إىل ختصص العلوم اإلسالمية بني الواقع واآلفاق ـ طلبة العلوم ا: بعنوان 11/80/1080

 . ابتنة منوذجاـ احلاج خلضر جبامعة
مللتقى الوطين األول حول التكامل وكذا التدخل ورائسة جلسة يف ا يف جلنة التوصياتو ـ العضوية يف اللجنة العلمية 

 .م81/02/1081، 81: ابتنة، يومي احلاج خلضر جبامعة ،املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية
 نوازل يف املوازانت فقه حول الثامن الدويلالعضوية يف اللجنة العلمية ويف جلنة التوصيات وكذا التدخل يف امللتقى ـ 

 .89/88/1081، 80 :يومي احلاج خلضر ابتنة جبامعة التنزيل ومزالق الفهم معضالت بني العصر

قضااي  التاسع حولـ العضوية يف اللجنة العلمية ويف جلنة التوصيات وكذا التدخل ورائسة جلسة يف امللتقى الدويل 
يومي  احلاج خلضر ابتنةجبامعة  األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

11 ،11/88/1081. 
 ب ـ األايم الدراسية

ابتنة حول التجديد يف أصول الفقه يف اليوم  احلاج خلضر حماضرة بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جبامعةـ 
 .م1001بتاريخ أفريل  الذي نظمته الدراسي

ـ حماضرة بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جبامعة احلاج خلضر بباتنة يف اليوم الدراسي حول التحصيل 
 .م1081ماي . اجلامعي؛ بعنوان ضوابط بناء االختبارات وطرق التقومب ـ العلوم اإلسالمية منوذجا

. 8ابتنة  احلاج خلضر لعلوم اإلسالمية، جامعةـ االسهام مبحاضرة يف اليوم الدراسي حول فن صناعة النجاح، كلية ا
 .19/01/1081يوم 

 ـ االسهام مبحاضرة يف اليوم الدراسي حول اجتاهات الكتابة التارخيية اجلزائرية املعاصرة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة
 .00/01/1081يوم . 8ابتنة  احلاج خلضر

 .02/1081. 8ابتنة  احلاج خلضر العلوم اإلسالمية، جامعةـ االسهام مبحاضرة حول اهلوية اجلزائرية، كلية 
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 ج ـ الندوات
ـ حماضرة ابملعهد األورويب للعلوم اإلنسانية بباريس لفائدة طلبة الدراسات العليا حول منهجية البحث العلمي بتاريخ 

 .م 1006مارس 
أفريل  بتاريخحول الرتاث واحلداثة  ابتنة، احلاج خلضر جبامعة ـ حماضرة بقسم الرتمجة لكلية اآلداب واللغات األجنبية

 م1080

ابستمولوجيا العرفان والربهان عند  ، بعنوانالندوة الفكريةابتنة يف  احلاج خلضر حماضرة بقسم العلوم اإلنسانية جبامعةـ 
 .م01/01/1082بتاريخ . دمحم عابد اجلابري

حول فلسفة األصول، بتاريخ  ،الندوة الفكريةابتنة يف  احلاج خلضر جبامعة االجتماعيةحماضرة بقسم العلوم ـ 
 .م01/00/1080

حنو فلسفة افرتاضية، ..ما بعد التفكيكية: ابتنة يف الندوة الفكرية، حول  احلاج خلضر ـ حماضرة بقسم الفلسفة جبامعة
 .م82/81/1080بتاريخ 

رير الثورة، قسم اللغة واحلضارة اإلسالمية كلية العلوم اهلوية اجلزائرية بني ثورة التحرير وحت: ـ االسهام يف ندوة بعنوان
 .م01/88/1089: بتاريخ. 8ابتنة ـ احلاج خلضر اإلسالمية جامعة

البعد املقاصدي للفقه : ـ اإلسهام يف ورشة بوصلة املعىن حول األحكام التكوينية واألحكام التكليفية مبداخلة عنواهنا
 م01/81/1089قر معهد املناهج، بتاريخ مب. وعالقته ابلتكامل الوجودي لإلنسان

 
 أهم الوظائف املمارسة: خامسا

 .م8660إىل سنة  8612ـ أستاذ ابلتعليم الثانوي من سنة 
إىل  8660من سنة  بوزارة الرتبية الوطنية ـ رئيس مصلحة البكالوراي ابلديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

 .م8661
 .م1002إىل سنة  8661ـ مفتش الرتبية الوطنية من سنة 

 .م1002إىل سنة  1001ـ رئيس مركز التصحيح للباكالوراي مبختلف والايت الوطن من سنة 
 .م18/81/1001إىل  81/81/1002ابتنة من اتريخ  احلاج خلضر ـ أستاذ مساعد جبامعة

 . م86/08/1080م إىل 08/08/1001ابتنة من اتريخ  احلاج خلضر ـ أستاذ مساعد ـ أ جبامعة
 . م01/08/1081إىل  10/08/1080ابتنة من اتريخ  احلاج خلضر أستاذ حماضر ـ ب جبامعة ـ

 .م02/08/1081ابتنة من اتريخ  احلاج خلضر ـ أستاذ حماضر ـ أ جبامعة
 .م إىل اآلن89/01/1089ـ رتبة أستاذ منذ 
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 .م1089 منذـ عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة واحلضارة اإلسالمية 
 .م1089 منذالعلمي لكلية العلوم اإلسالمية  ـ عضو اجمللس

ضارة اإلسالمية، قسم اللغة واحل مكلية العلو يف  إعداد األسئلة والتصحيح  ؛العضوية يف جلنة مسابقة الدكتوراهـ 
 .1086، 1081، 1081، 1089 ،1080:الدورات. 8جامعة احلاج خلضر، ابتنة  اإلسالمية

واملوسم  .1081/1086مكلف ابخلربة يف تقومي مشاريع الدكتوراه للموسم  عضو اللجنة اجلهوية جلامعات الشرق،ـ 
1086/1010. 

 .8إلحياء، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر ابتنة ـ عضو هيئة التحرير مبجلة ا
 .8 ابتنة احلاج خلضر ـ عضو مراجع يف جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة

 .التواصل، جامعة ابجي خمتار عنابةـ عضو مراجع يف جملة 

 . 1088منذ. ناهج بربج البحري ـ اجلزائرـ عضو هيئة التدريس مبعهد امل
 


