
 فحلة رمضان حسنالسيرة العلمية لألستاذ الدكتور 

 :الخاصة المعلومات -أولا 

 فحلة رمضان حسن: واللقب االسم

  سوريا – حماه 52/10/0491: االزدياد ومكان تاريخ

  أوالد لستة وأب متزوج: العائلية الحالة

 جزائرية: الجنسية

 01/11/5112 منذ العالي التعليم أستاذ: العلمية الرتبة

 hacen1940@yahoo.com: االلكتروني البريد

 .م0449 إلى 0421 عام من: الثانوي في: الخبرة

 هذا يومنا إلى 0449 عام من: الجامعي التعليم في

ا   :اللغوي المستوى -ثانيا

 التخصص لغة وهي جدا جيدة: العربية -0

 جيدة: االنجليزية -5

ا   :العلمية الشهادات -ثالثا

 التأهيل مؤسسة التأهيل تاريخ التخّصص العلمية المؤهالت

 الثانوية الدراسة شهادة
 العامة

-حماة. رشد ابن ثانوية 0424-0421 اآلداب قسم
 سورية

 المعلمين شهادة
 والمعلمات

 المعلمين دار 0421-0424 التدريس وطرق التربية
-حماة. والمعلمات

 سورية

 في الليسانس شهادة
 الشريعة

 جامعة-الشريعة كلية 0422-0422 اإلسالمية العلوم
 سورية -دمشق. دمشق

 في العامة الدبلوم شهادة
 التربية

 جامعة-التربية كلية 0421-0422 التربوي النفس علم
 سورية -دمشق. دمشق

 الخاصة الدبلوم شهادة
 التربية في

 جامعة-التربية كلية 0421-0421 والتفتيش اإلدارة
 سورية-دمشق. دمشق

-الدين أصول معهد 0449-0441 الدين أصول الماجستير شهادة
 الجزائر

-الدين أصول كلية 5111-0444 الدين أصول دولة دكتوراه شهادة
 الجزائر

 



ا   : والعلمية البيداغوجية المهام -رابعا

: الدراسي العام نهاية إلى 5110/5115: الدراسي للعام بالكلية الشريعة لقسم العلمية اللجنة رئيس -

 .م5115/5111

 .هذا يومنا إلى 5115-5110: الدراسي العام منذ للكلية العلمي بالمجلس عضو -

 .5111-5111 إلى 5119-5111: الدراسي العام منذ العلمية باللجنة عضو -

 .هذا يومنا إلى 5114-5111: الدراسي للعام بالكلية الشريعة لقسم العلمية اللجنة رئيس -

ا   :والمخابر المجالت في العلمية الخبرة -خامسا

 وخبير محكم عضو: العضوية -0

 .5119/5112 إلى 5111/5119 منذ باتنة اإلسالمية العلوم كلية اإلحياء مجلة في استشاري عضو -

 .باتنة اإلسالمية العلوم كلية اإلحياء لمجلة المرسلة المقاالت تحكيم عضو -

 منذ قسنطينة القادر عبد األمير جامعة الشرعية الدراسات مخبر لمجلة المرسلة المقاالت تحكيم عضو -

 . 5112/5111 العام إلى 5111/5119:الدراسي العام

 : مجلة تحرير رئيس -5

 الدراسي العام منذ بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة الشرعية الدراسات مخبر مجلة تحرير رئيس -

 . 5111/5111 العام إلى 5119/5112

 .يومنا إلى 5119/5112 منذ باتنة اإلسالمية العلوم بكلية اإلحياء مجلة تحرير رئيس نائب -

 . يومنا إلى 5111/5119 منذ باتنة اإلسالمية العلوم كلية في المخبر مدير نائب -

 :األكاديمية البحوث -1

 منذ قسنطينة اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير جامعة في والدكتوراه الماجستير ألبحاث خبير عضو -

 .يومنا إلى 5111/5110 الدراسي العام

 الدراسي العام منذ باتنة اإلسالمية العلوم كلية في والدكتوراه الماجستير ألبحاث خبير عضو -

 .هذا يومنا إلى 5111/5110

 اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة اإلسالمية، والدراسات العلوم مخبر لدى معتمد خبير عضو -

 .يومنا إلى 5111/5119 الدراسي العام منذ قسنطينة

 اإلسالمية العلوم بكلية اإلسالمية الدراسات إثراء في المغاربة إسهامات مخبر لدى معتمد خبير عضو -

 .هذا يومنا إلى 5111/5119 الدراسي العام منذ باتنة



 كلية في واألفاق الواقع 02 القرن في والمسلمون اإلسالم: الدولي للملتقى العلمية اللجنة في عضو -

 .5111 ديسمبر باتنة اإلسالمية العلوم

 ديسمبر باتنة اإلسالمية العلوم كلية في 50 القرن وتحديات والدين العلم بـ الموسوم الملتقى رئيس نائب -

5112. 

 :المؤلفات المنشورةمن : سادسا

 التداوي بالقرآن -0

 شرح أسماء هللا الحسنى -5

 الصالة المشروعة وأذكارها -1

 الصائم في رمضانمنهاج  -9

 حديثا في اآلداب واألخالق 21شرح  -2

 علم ابنك الصالة والسلوك اإلسالمي -2

الجزائرية األساسية المدرسة في اإلسالمية التربية مادة تقويم -1

اإلسالم في اإلنسانية الحضارة مقومات -1

الحجرات سورة في العامة األهداف -4

 األحاديث القدسية -01

 يمان واإلسالماإل -00

 اإلسالم في ومبادئها أسسها: األمانة -05

 الصرف فن في الطرف بهجة -01

 والمسلمين العرب على الداهم الخطر -09

 سلسلة قصص األنبياء -02

 الّسنةو القرآن في الّدعاءو الذّكر حقيقة -02

 :المنشورة واألبحاث المقالتمن : سابعا

 س. السعوديةداري، مجلة الفيصل، اإل والفساد الوظيفي لالنحراف اإلسالمية الشريعة عالج -0

 .41-11 :الصفحات ،(0445 يلولأ ،0901 ولاأل ربيع) 014 ع ،02

 جمادى) 595 ع ،51 س. ، السعوديةيالوطن الطالق، مجلة الحرس جماح من الكبح وسائل -5

 .15-11 :الصفحات ،(م5115 أغسطس هـ، 0951 اآلخرة

اإلسالمية، مجلة  الجامعات واقع في نقدية دراسة والواقع النظرية بين الجامعة في العلمي البحث -1

 .41-11: الصفحات, 1 اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة، العدد

, 1 الذات، مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة، العدد لتحقيق دائمة معركة في أمتنا -9

 .119-111: الصفحات

، مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية "نموذجا الجينات علم" بالعلم الحضاري التقدم مفاتيح -2

 .020-011: الصفحات, 4 بجامعة باتنة، العدد

المعاصرة، مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية  التحديات تجاه األمة على وأثره اآلخر اتباع -2

 .090-011: الصفحات, 01 بجامعة باتنة، العدد



اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة، اإلسالم، مجلة  في وعالجها األرض في الفساد بؤر -1

 .091-051: الصفحات, 00 العدد

واالجتماعية، مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية  التربوية العلوم توجيه في النبوية السنة أثر -1

 .011-014: الصفحات, 05 بجامعة باتنة، العدد

عالجها، مجلة اإلحياء، كلية العلوم  ،مخاطرها أسبابها، المجتمع في وآثارها العنوسة ظاهرة -4

 .44-49: الصفحات, 01 اإلسالمية بجامعة باتنة، العدد

التنموية، مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية بجامعة  فاعليته لتأكيد الوقف استثمار ترشيد -01

  .005-42: الصفحات, 09 باتنة، العدد


