السيرة الذاتية والعلمية
للدكتور :العربي بن الشيخ

اوال :البيانات الشخصية
االسم واللقب :العربــي بن الشــيخ Larbi Ben Cheikh
تاريخ ومكان الميالد 5111-30-51 :بالحجيرة-ورقلة.
الحالة العائلية :متزوج وأب لخمسة أوالد
العنوان  :حي033 :مسكن جناح 03:رقم 011:باتنة
البريد االكتروني:Bclarbi@hotmail.com :أوBclarbi@yahoo.fr
اللغة :
 -5لغة الكتابة :العربية
 -2لغة القراءة :العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية .
المؤهالت العلمية:
الشهادة
 .1شهادة الباكالوريا علوم طبيعية
 .2شهادة الدراسات العليا بيولوجيا تخصص
نبات عام
 .3شهادة الماجستير تخصص مقارنة األديان
.4
.5
.6
.7

شهادة الماجستير تخصص بيولوجيا
األمراض النباتية
شهادة دكتوراه الدولة تخصص
أنثروبولوجيا
شهادة دكتوراه الدولة تخصص مقارنة
األديان
الدرجة العلمية الحالية أستاذ التعليم العالي

المهام العلمية
التوظيف بالجامعة:
أستاذ بجامعة باتنة منذ سنة . 1897

سنة الحصول
دورة جوان-
5190
دورة جوان-
5101
5112
5110

الجهة
جامعة قسنطينة
جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية.قسنطينة.
جامعة محمود منتوري قسنطينة

2330

جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان.

2332

جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية.قسنطينة
كلية العلوم اإلسالمية بجامعة الحاج
لخضر باتنة.

2352

1

الرتبة
معيد

وتاريخ التعيين
أكتوبر 5112-5109

2
3
4
5

التثبيت أستاذ مساعد
أستاذ محاضر
رتبة إدماج أستاذ محاضر قسم (أ)
درجة أستاذ التعليم العالي

ماي 5112
05ديسمبر 2330
35جانفي2330
55جولية2352

المناصب و الوظائف العلمية و االستشارية المشغولة
.1

عضو في المجلس العلمي المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية من 5112إلى.5111

.2

عضو في المجلس العلمي المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية من  5110إلى .5111

.0

عضو في جمعية أساتذة جامعة باتنة من  5100إلى .5115

عضو باللجنة العلمية لقسم أصول الدين  .2331-2330بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
.4
اإلسالمية -بجامعة باتنة.
.5

رئيس اللجنة العلمية لقسم أصول الدين .2331/32/31

.6

عضو للمجلس العلمي للكلية .2331/32/31

.7

عضو في هيئة التحرير لمجلة اإلحياء 5110

.8

عضو مستشار في تحرير مجلة العقيدة جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة.

 .1عضو في المجلس العلمي للكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 .53عضو في المجلس العلمي للكلية العلوم اإلسالمية.
 .55عضو في اللحنة العلمية لقسم اللغة والحضارة اإلسالمية
المطبوعات الجامعية التي تم تنجيزها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9
.8
.11
.11
.12
.13

محاضرات في علم الطفيلياتمحاضرات في تطور الفقه المالكي
.
محاضرات في الفلسفة اإلغريقية
محاضرات في علم تسيير المخابر.
محاضرات في علم أمراض النبات للسنة الثالثة مهندس.
محاضرات في أمراض الغابات للسنة الخامسة مهندس دولة.
محاضرات في علم الوظائف الخلوية.
.
محاضرات في تاريخ األديان
محاضرات في فقه األسرة.
محاضرات في العقيدة اإلسالمية
محاضرات في علم السموم.
محاضرات في علم أمراض النبات للسنة الثانية تقني سامي.
محاضرات في مذاهب فلسفية و الفلسفة الحديثة والمعاصرة.

.14
.15
.16
.17
.19
.18
.21

محاضرات في الفلسفة اإلسالمية للسنة الثانية ل.م.د
محاضرات في فقه األسرة.للسنة الثانية ل.م.ذ,
محاضرات في نظرية المعرفة.
.مدخل لدراسة مقارنة األديان للسنة األولى جذع مشترك علوم إسالمية ل.م.د.
االستشراق السنة األولى ماستر عقيدة.
 .دراسات استشراقية للسنة الثانية ماستر لغة دراسات قرآنية.
تاريخ العلوم والصناعات عند المسلمين السنة الثانية لغة عربية ودراسات قرآنية.

الكتب التي تم تأليفها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عنوان الكتاب
المذكرة في أحكام الزواج والطالق على المذهب المالكي
قصة الخلق بين اإلسالم واليهودية دراسة مقارنة
تطور المصطلحات والرموز الالهوتية في الديانة اليهودية(دراسة أنثروبولوجية)
تطور بنية الديانة المسيحية(دراسة أنثروبولوجية)
تاريخ األديان
ثقافة االنجاب في الريف الجزائري(مخبر المجتمع واالسرة جامعة باتنة)
منهج البحث في العلوم االسالمية

نشاطات البحث
أ-المنشورات العلمية
-

المنشورات العلمية الدولية (المجالت و الدوريات)

5

عنوان المقال
المدارس الفكرية في
الكتاب المقدس

المجلة
مجلة اإلحياء

2

األخوة في اإلسالم

مجلة اإلحياء

3

عالقة العلم بالخطاب
الديني

مجلة اإلحياء

0

أسس التفسير

مجلة اإلحياء

5

أصالة سكان المغرب
العربي

مجلة الفيصل

6

المالئكة عالم غيب ركن
في اإليمان وضابط للسلوك

مجلة المحراب

7

نشأة الدين عند اإلنسان

مجلة الدراسات

محل اإلصدار
كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية جامعة
باتنة
كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية – جامعة
الحاج لخضر باتنة
كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية – جامعة
الحاج لخضر باتنة
كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية – جامعة
الحاج لخضر باتنة
مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات المملكة العربية
السعودية
وزارة الشؤون الدينية
قسنطينة
مخبر الدراسات العقدية

العدد و التاريخ
العدد 5
فيفري 5110م
العدد 2331 31م
لعدد - 31
2332م
العدد2331-50
العدد2339-021
العدد2330 -2
العدد2331 -55:

8

مفهوم مصطلح المسيح في
الديانة المسيحية

1

اإلعجاز في ضوابط
اإلعجاز

53

معيارية األسطورة

55

المعجزة الكونية وداللتها
على الرسالة عند مصطفى
صبري
التعليم الشرعي بين نظام
الحلقات القديم والنظام
الجامعيي الحديث(دراسة
مقارنة)

52

ومقارنة األديان جامعة
األمير عبد القادر قسنطينة
مخبر الدراسات العقدية
ومقارنة األديان جامعة
األمير عبد القادر قسنطينة
مخبر الدراسات العقدية
ومقارنة األديان جامعة
األمير عبد القادر قسنطينة
جامعة عمار ثلجي األغواط

العقدية ومقارنة
األديان
مجلة الدراسات
العقدية ومقارنة
األديان
مجلة الدراسات
العقدية ومقارنة
األديان
مجلة العلوم
االجتماعية
مجلة الشهاب

جامعة الوادي

المجلد  30العدد 2
سنة2350

مجلة دراسات

جامعة االغواط

العدد – 29جوان
2350

العد2332 -0
العدد2331 - 2
العدد2351- 55

2المشاركة في الملتقيات العلمية والمخابر العلمية والنشراتالملتقيات و الندوات الوطنية:المداخلة
 .1خلق اإلنسان بين اإلسالم
واليهودية
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.9

الملتقى والدوة
الملتقى الدولي حول
اإلنسان في الكتب
السماوية

عزل وتعقيم الفطريات الملوثة الملتقى الوطني
للميكروبيولوجيا بوهران
لبذور الذرة المخزنة وطرق
Les XI émes
مقاومتها
JOURNEES
NATIONALES DE
MICROBIOLOGIE
الملتقى الوطني حول
استعمال الكشوف العلمية في
طرق تدريس العلوم
بيان نصوص الوحي
اإلسالمية
دور المؤسسة القضائية في بناء الملتقى الدولي –دولة
القانون والمواطنة
دولة القانون
الملتقى الدولي –العلم
عالقة العلم بالخطاب الديني
والدين وتحديات القرن
الواحد والعشرين
الملتقى الوطني –وزارة
األخوة في المثل العليا
الشؤون الدينية قسنطينة
للرسول(ص)
الفكر اإلصالحي في
مميزات الخطاب الديني عند
الجزائر
اإلمام بن باديس
الملتقى الوطني –وزارة
أهمية الوقف االقتصادية

الجهة المشرفة
المعهد الوطني
للتعليم العالي
للحضارة
اإلسالمية وهران
جامعة السينيا
وهران

جامعة األمير
عبد القادر للعلوم
اإلسالمية
جامعة خنشلة

السنة
5119

5110

2333
2330
2331

بكلية العلوم
االجتماعية
والعلوم اإلسالمية
2331
جامعة قسنطينة
جنان الزيتون
المركز الجامعي 2332
تبسة
2332
مديرية الشؤون

 .8اإليمان بالغيب ركن عقدي
وباعث حضاري
 .11أحكام األسرة عبر تاريخ البشر

 .11المعجم البيولوجي
 .12اإلعجاز والمعاجزة

 .13تداعيات الحالة االجتماعية
الناتجة عن تعديل قانون
االسرى الجزائري
 .14ضوابط االعجاز العلمي
 .15مآخذ عن الخطاب الدعوي في
الجزائر
 .16المعارف المساعدة في البحث
في علم االجتماع

 .17الخصائص الديموغرافية
للسيدات وعالقنها بأسلوب
الفحص الوقائي لثديهن
 .19التقويم العلمي
 .18زواج االقارب في المنظور
اإلسالمي
 .21ظاهرة الطالق عمد المزابيين
ببلدية غرادية

الشؤون الدينية قسنطينة
الملتقى الوطني –وزارة
الشؤون الدينية قسنطينة
الملتقى الوطني -األسرة
والتحوالت االجتماعية

الملتقى الدولي-التأليف
المعجمي بين الراهن
والمأمول
الملتقى الوطني السابع
االعجاز العلمي في
القران والسنة النبوية
المطهرة
يوم دراسي :العالقة
االسرية جدلية التقليد
والتجديد
الورشة الدولية الحوارات
المعاصرة في العلم والدين

الدينية قسنطينة
2339
مديرية الشؤون
الدينية قسنطينة
2339
كلية العلوم
االجتماعية
والعلوم اإلسالمية
جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة سعد دحلب 2353
البليدة
جامعة جيجل

كلية الحقوق
والعلوم السياسية
جامعة باتنة
جامعة األمير
عبد القادر
قسنطينة
جامعة األمير
الندوة الوطنية :الخطاب
عبد القادر
اإلسالمي المعاصر في
قسنطينة
الجزائر
التقنيات المنهجية للبحث كلية العلوم
اإلنسانية و
في العلمو االجتماعية
االجتماعية
والعلوم اإلسالمية
جامعة باتنة
البيئة االجتماعية والصحة كلية العلوم
اإلنسانية و
األسرية
االجتماعية
والعلوم اإلسالمية
جامعة باتنة5
جامعة غرادية
مناهج التاليف الفقهي
ونماذجها في مؤلفاتها
المالكية
كلية العلوم
زواج االقارب
االنسانية والعلوم
االجتماعية –
جامعة باتنة 5
كلية العلوم
الطالق في المجتمع
االنسانية والعلوم
الجزائري
االجتماعية –
جامعة باتنة 5

2353

2355
2352
2350
2350

2350

2351
2352

2350

.نشاطات علمية أخرى
-1
1
2

3
0

فرق البحث
وحدة البحث
الحديث الشريف
وتحديات العصر
العالج الطبيعي في
القرآن الكريم و السنة
النبوية
سوسيوديموقرافي
األوراس
انثروبوجيا األسرة
والمجتمع

الرتبة
أستاذ
باحث
أستاذ
باحث
رئيسا
وباحثا
رئيسا
وباحثا

تاريخ العتماد/االنتهاء /الرمز الصفة
عضو
w*5023323310
W*01020060007

عضو

مخبر األسرة والمجتمع

رئيس

مختبر األسرة والمجتمع

رئيس

عضو في لجان قراءة لمجالت علمية و تقييم مشاريع و رسائل الماجستير و الدكتوراه
الصفة
 1عضو لجنة قراءة مجلة الدراسات العقدية
ومقارنة األديان
 -2خبير في تقويم مشاريع البحوث العلمية ،و
الرسائل الجامعية
 -3خبير في لجان التأهيل لدرجة أستاذ محاضر(أ)
 -4نائب رئيس تحرير
واالنسانية
التأطير
-1
العدد

الجهة
جامعة األمير عبد القادر

لدى قسم العقيدة و مقارنة األديان بجامعة
األمير عبد القادر
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية
جامعة الحاج لخضر باتنة وجامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة
مجلة العلوم االجتماعية لجانعة الخاح لعضر باتنة

اإلشراف على مذكرات الماجستير والماستر التي تمت مناقشتها
الشعبة و
عنوان الرسالة أو المذكرة
اسم ولقب
التخصص
الطالب

تاريخ المناقشة

-5

فضيلة لكبير

دور األسطورة الدينية في بناء
النظام االجتماعي

علم االجتماع
الديني

2118/2119

-2

العيد فرطاس

عمل المستشرقين في الحديث
الشريف

علوم القران

2112/2111

-0

بدة فيالة

بيان الخوارق في العقيدة
اإلسالمية

عقيدة اسالمية

2114/2113

-0

نادية ريحاني

عالمات الساعة تاصغرى
وأثرها على اإلنسان

عقيدة إسالمية

2114/2113

-1

كريمة مجادبة

النفس المطمئنة في التصوف

عقيدة إسالمية

2114/2113

اإلسالمي
 -2عبد السالم زللو

الجوهر الفرد بين علم الكالم
والعلم المعاصر

عقيدة إسالمية

2115/2114

-9

شيخة العايب

أوجه من اإلعجاز في قصة قوم
عاد

عقيدة إسالمية

2116/2115

-0

حمزة العياط

خالفة اإلنسان في األرض
وابعادها البيئية

عقيدة إسالمية

2116/2115

-1

أمال بوجرادة

أوجه اإلعجاز في قصة ثمود

عقيدة إسالمية

2115/2116

التاليف االستشراقي في
التاريخ اإلسالمي كارل
بركلمان نموذجا

تاريخ إسالمي

2116/2115

 -53بسمة بن عطية

-55
-52
 -50تقي الدين بن
حباس

الكبيرة عند اإلباضلة

العقيدة االسالمية

2117-2116

 -50سمير سعيداني

تعايش االقلية المسلمة في
الغرب

االقليات المسلة
في الغرب

2119-2117

 -51مصباح دريكش

نشأة الحركة االسماعيلية

تاريخ اسالمي

2119-2117

-52
-2

اإلشراف على أطروحات دكتوراه التي تمت مناقشتها

العدد

اسم ولقب
الطالب

عنوان الرسالة

الشعبة و
التخصص

تاريخ المناقشة

5

دمحم ربيع

اثر التربية الصوفية في سلوك
الفرد

أنثروبولوجية

جامعة بالقايد تلمسان
2111/2118

دراسة انثروبولوجية
 2مصطفى عوفي

ثقافة االنجاب في الريف الجزائري
وضوابطها االجتماعية
واالقتصادية دراسة أنثروبولوجية
في الريف الباتني بشرق الجزائر

أنثروبولوجيا

جامعة بالقايد تلمسان
2350

0

عقيدة

دمحم نجيب جوادي مشكلة الصفات اإللهية عند أبي
يعلى الفراء

كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية واإلسالمية
جامعة باتنة-
2352/2355

0

عمراني بالخير

عقيدة مسيح آخر الزمان بين
اليهودية والمسيحية واإلسالم
وأثرها في الواقع السياسي
المعاصر

العقيدة اإلسالمية كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة5
2359/2352

1

دمحم ربيع

المعرفة العقدية في القران الكريم
دراسة موضوعية وتحليلية

العقيدة االسالمية توفي الباحث قبيل
المناقشة 2359

2

دمحم عمارة

العصمة واثبات النبوة عند بن
خمير السبتي

العقيدة اإلسالمية 2351

_3مذكرات التخرج العلمية التي تم اإلشراف عليهاوتمت مناقشتها
اسم ولقب الطالب

عنوان الرسالة أو المذكرة

الشعبة و التخصص

تاريخ
المناقشة

5

سعاد طاهر شاوش

تأثير بعض فطريات التخزين
على بذور القمح

رسالة تخرج مهندس
دولة تحصص وقاية
النبات

5110

2

دمحم ياسين فمام

دراسة فطر Aspergillus
flavus

االنتاج النباتي

5112

كمال سدرات
نبيلة خيّر

0

حوادث التسمم في المستشفى

بيولوجية

-2331
2332

0

مليكة قويسم

الدراسة الحيوية
لفطر Fusarium
oxysporium

االنتاج النباتي

5112

1

فائزة السنوسي

فسخ عقد النكاح وموقف
المشرع منه

ليسانس قانون وشريعة

2335

6

رضا نبيلي

نشأة الكون بين العلم والقرآن

ليسانس كتاب وسنة

2335

الرسائل التي تمت فيها المشاركة في مناقشتها

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9
.8
.11
.11
.12
.13

التخصص
عنوان البحث
اسم الطالب
الدرجة
تعدد الزوجات في الظل التحوالت ماجستير علم
نادية بن
االجتماع
االقتصادية
فليس
العائلي
دكتوراه عقيدة
مواقف االلوسي في مسائل
عبد الكريم
العقيدة من خالل تفسيره
رقيق
التكامل بين الدعوة والتزكية من دكتوراه دعوة
عبد الباسط
واعالم
خالل حكم عبد الحفيظ الخنقي
دردور
دكتوراه علم
صومة فيروز المتغيرات االجتماعية لتصور
المرض واساليب عالجه دراسة اجتماع تنمية
ميدانية بمدينة بسكرة
حرية االقليات الدينية بين االسالم دكتوراه مقارنة
قجور عنتر
االديان
والمسيحية
دكتوراه عقيدة
السعيد قاسمي المنهج القراني في بناء العقيدة

جامعة باتنة

2116

جامعة باتنة

2339

جامعة باتنة

2350

جامعة بسكرة

2350

جامعة االمير عبد 2352
القادر قسنطينة
2350/2350
جامعة الحاج
لخضر باتنة
دكتوراه مقارنة جامعة االمير عبد 2351
مروان معزي عقوبة االعدام بين الشريعتين
القادر
االديان
اليهودية واالسالم
2353
ماجستير كتاب جامعة باتنة
حمزة زرور زوائد مسند االمام أبي بكر
الروياني على الكتب الستة ومسند وسنة
أحمد
2351
دكتوراه مقارنة جامعة االمير
نظام الحكماالسرائلي في العهد
سباغ عبد
قسنطينة
االديان
القديم والقران الكريم
الكريم
2353
جامعة باتنة
ماجستير
منهج أحمد ديدات في نقد العهد
أسماء بن
مقارنة االديان
الجديد
سبتي
2331
جامعة باتنة
ماجستير
فقه الموازنات في الدعوة
عاشور بن
الدعوة
وتطبيقاته من خالل مهج النبي
بوزيان
االسالمية
ملسو هيلع هللا ىلص
2353
جامعة باتنة
ماجستير
سعيدة عباس اتجاهات المرأة الجزائرية نحو
الدعوة
الفضائيات الدينية دراسة في
واالعالم
العادات واالنماط واالتجاهات
2350
جامعة باتنة5
ماستر فقه
المحكم والمتشابه في الشريعة
حرزالوي
وأصول
االسالمية
بالل

.14

دليلة عشيقة

.15

عبد القادر
شكيمة
صالح حمدي

.17

سمية بو
نحوش

.16

المؤسسة

التاريخ

النسق االستداللي عند االمام فخر ماجستير عقيدة
الدين الرازي من خالل كتابه
المطالب العاليا من العلم االلهي
ماجستير كتاب
جهود ابن هشام االنصاري في
وسنة
التفسير
ماجستير عقيدة
منهج الشيخ بيوض في عرض
االلهيات من خالل تفسيره
ماستر لغة
المنهج البالغي عند عبد القاهر
عربية
الجرجاني
ودراسات

جامعة باتنة5

2339

جامعة باتنة5

2355

جامعة باتنة 5

2332

جامعة باتنة 5

2352

.19

من دراجي
خديجة
امال مزواط

.21

جودي سمير

.21

طارق
بلهوشات
اسماء دمحمي

.18

قرآنية
ماستر أصول
الظاهر والنص بين الجمهور
الفقه المقارن
والحنفية
االيمان بالصفات واثره في تحقيق ماستر عقيدة
التوازن النفسي
ماستر عربية
خصائص ترجمة المستشرقين
ودراسات
للقران الكريم خالل القرن
قرآنية
العشرين -لربر نموذجا-
ماستر عقيدة
خلق الكون عند ابن تيمية

.23

نجمة بوراس

.24

سمية مخلوف

.25

مسلم لبنى

.26

بالل مقنعي

الصراع الصفوي العثماني خالل
القرنين 52/51وتاثيره على
العالم االسالمي
اسلوب المناظرة في الدعوة قصة
سيدنا موسى عليه السالم نموذجا
صراع الدولة العثمانية مع العالم
الغربي روسما نموذجا
جدلية القدر بين القاضي عبد
الجبار وسبينوزا
المسائل الكالمية في قصة آدم

.27

بن عمر عبد
هللا

بستان النخيل في القرارة خدمة
النخيل والمساحات البينية

.29

نزيهة
ورياشي

منهج الشافعي في كتابه الرسالة

.28

احمد غمام
عمارة

الشيخ الغزالي

.31

يسمينة عواج

المشقة عند االمام الشاطبي

.31

سمية شباطة

التفكر من خالل القران الكريم

.32

مرزوق
العمري
زغيشي سعاد

ملف التاهيل الجامعي
ملف التاهيل الجامعي

.34

صالح عسكر

ملف التاهيل الجامعي

.35

رشيد سلهاط

ملف التاهيل الجامعي

.22

.33

جامعة باتنة 5

2351

جامعة باتنة5

2352

جامعة باتنة5

2352

جامعة باتنة5

2351

ماستر تاريخ
إسالمي

جامعة باتنة5

2352

ماستر دعوة
وثقافة اسالمية
ماستر تاريخ
اسالمي
ماستر عقيدة

جامعة باتة 5

2352

جامعة باتنة5

2352

جامعة باتنة5

2352

جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة باتنة

2339

مذكرة تخرج
شهادة
الدراسات
التطبيقية
الجامعية
السنة األولى
ماجستير
أصول الفقه
شهادة
الدراسات العليا
أصول الفقه
ماستر أصول
الفقه
مذكرة تخرج

المعهد الوطني
العالي للعلوم
االسالمية باتنة
المعهد الوطني
العالي للعلوم
االسالمية باتنة
جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة باتنة

درجة استاذ
محاضر أ
درجة استاذ
محاضر أ
درجة استاذ
محاضر أ
درجة استاذ
محاضر أ

جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة الحاج
لعضر باتنة
جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة الحاج
لخضر باتنة

5110

5119
5111
2350
2335
2331
2353
2355
2352

.36

دمحم بو دبان

ملف التاهيل الجامعي

.37

آسيا شكيرب

ملف التاهيل الجامعي

.39

صالح
بوجمعة
نور الدين بو
لحية

ملف التاهيل الجامعي

.38

ملف التاهيل الجامعي

درجة استاذ
محاضر أ
درجة استاذ
محاضر أ
درجة استاذ
محاضر أ
درجة استاذ
محاضر أ

جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة الحاج
لخضر باتنة
جامعة الحاج
لخضر باتنة
ملف التاهيل
الجامعي

2350
2350
2351
2352

.41
.41

اإلشراف الحالي:
أشرف على مجموعة من رسائل ماجستير دكتوراه في العقيدة و مقارنة األديان وأنثروبولوجيا وعلم
اجتماع ديني حسب الجدول اآلتي:
 -5رسائل دكتوراه
عنوان الرسالة
االسم واللقب

التخصص

المؤسسة

تاريخها

فضيلة لكبير

عالقة األسطور بالهوية الدينية
للجماعة -دراسة الجماعة اليهودية-

علم االجتماع
الديني

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية
واإلسالمية جامعة
باتنة

2353

2

كمال معزي

التكافل األسري وأثره في السلوك

أنثروبولوجيا

جامعة بالقايد
تلمسان

2339

3

بريكي صالح

القيمة اإلنسانية في رحاب الفكر
الصوفي(قراءة أنثروبولوجية)

أنثروبولوجيا

جامعة بالقايد
تلمسان

2353

 0دمحم كربوز

االستدالل العقلي على االلهيات عند
االمام بن القيم

العقيدة

جامعة باتنة 5

2351

 1خالد فضيل

العقيدة
االقوال المنسوبة خطأ لألفراد
والطوائف في كتب المقاالت والعقائد االسالمية
دراسة تاصيلية – االلهيات نموجا-

جامعة باتنة 5

2351

 2حسين يسعد

قواعد وضوابط أسماء هللا الحسنى
وصفاته العليا -جمعا ودراسة-

العقيدة
اإلسالمية

جامعة باتنة 5

2351

 9دمحم طباخ

الوحدة العقدية وأثرها في تماسك

عقيدة

جامعة باتنة5

2352

1

 0علي غنام

5

المجتمع الجزائري

L.M.D

اخـتيـــــــــــار الخلـفــــــــاء في
العهــــد الراشـــدي-دراسة تحليلية
نقدية للروايات التاريخية -

عقيدة
L.M.D

 -2رسائل الماجستير
مريم بوراي الرد على اليهود بين السموأل
وإسرائيل األورشليمي

مقارنة أديان

جامعة باتنة5

كلية الغلوم اإلنسانية
واالجتماعية
واإلسالمية جامعة
باتنة

المقاييس التي تم تدريسها
-1

المقاييس المدرسة بمرحلة ما بعد التدرج (الدراسات العليا)
التخصص
المادة

التاريخ

5

تاريخ األديان

 -ماجستير-علم االجتماع الديني

2339 -2332

2

قضايا فلسفية في فلسفة الدين

-ماجستير شعبة مقارنة األديان

2339 -2332

0

النبوات والسمعيات في األديان

 -ماجستير شعبة امقارنة األديان

2339-2332

0

المصادر اإلسالمية لدراسة
األديان

ماجستير شعبة مقارنة األديان

2339-2332

5

أنثروبولوجيا األرياف

ماجستير علم االجتماع الريفي

2330-2339

2

نظرية المعرفة

ماستر علوم القران والحديث

2351 -2353

9

انثروبولوجيا

ماستر عقيدة

2359 -2355

0

مذاهب فلسفية

ماستر عقيدة

2351-2355

1

األيات الكونية

دكتوراه عقيدة

2351

53

قضايا عقدية معاصرة

دكتوراه عقيدة

2359

55

مقارنة األديان

دكتوراه عقيدة

2359

2352

2339

المواد العلمية الجامعية التي درست
 -5الطفيليات –المعهد الوطني العالي للعوم اإلسالمية بباتنة .
 -2الوظائف الخلوية".

"

"

"

 -0تطور الفقه المالكي وأصوله" " .
 -0فقه المعامالت" ".

"

"
"

"

"
"

 -1فقه األسرة بكلية العلوم االجتماعية واإلسالمية باتنة.
 -2تاريخ األديان

بكلية العلوم االجتماعية واإلسالمية باتنة.

 -9العقيدة اإلسالمية للسنة  5جذع مشترك بكلية العلوم االجتماعية واإلسالمية باتنة.
 -0العقيدة للسنة 0عقيدة إسالمية.
 -1الفلسفة اإلغريقية بكلية العلوم االجتماعية واإلسالمية باتنة.
 -53الفلسفة اإلسالمية .
-55

الفلسفة الحديثة ومذاهب فلسفية معاصرة بكلية العلوم االجتماعية واإلسالمية باتنة.

 -12العقيدة

الجامعة الليلية باتنة.

 -13فقه األسرة" ".

"

 -14فقه المعامالت" " .

"

"

"

 -15فقه الجنايات".
 -16القواعد الفقهية".
 -17المواريث" ".

"

"
"

 -18السياسة الشرعية" ".

"
"

 -19أمراض النبات D.U.Aمعهد الزراعة جامعة باتنة .
 -20أمراض النبات .مهندس دولة".

"

 -21أمراض الغابات مهندس دولة ".

"
"

"

 -22علم السموم كلية العلوم قسم البيولوجيا جامعة باتنة.
 -23علم تسيير المخابر " .

"

"

"

"

 -24علم الوظائف الخلوية كلية العلوم قسم علوم األرض جامعة باتنة.
 -25مقارنة االديان للسنة الثانية دكتوراه أصول الدين.

 -26قضايا فلسفية في فلسفة الدين .دراسات عليا ماجستير تخصص مقارنة األديان.
 -27النبوات والسمعيات في األديان.

"

"

"

 -28المصادر اإلسالمية لدراسة األديان" .

"

"

"

 -29تاريخ األديان
-30

"

انثروبولوجيا األرياف

"

"

"
"

"
"

"

علم االجتماع الديني.
"

"

"

 -31نظرية المعرفة ماستر  5علوم القران
 -32األنثروبولوجية ماستر 5عقيدة.
 -33المصطلحات الصوفية.
-34

مذاهب فلسفية حديثة ماستر  2عقيدة.

 -35علم االجتماع الديني ماستر  5علوم القران.
 -36العالقات المسيحية واإلسالمية ماستر 5تاريخ إسالمي.
 -37الملكية الفكرية ماستر علم المكتبات.
 -38نظرية المعرفة للسنة الثالثة عقيدة.
 -39دراسات استشراقية السنة الثانية ماستر درات قرآنية.
 -40اإلسرائليات والحديث الموضوع" .

"

"

 -41تاريخ العالقات المسيحية اإلسالمية ماستر 2تاريخ إسالمي.
 -42تاريخ الحروب الصليبية السنة  0تاريخ إسالمي.
 -43تاريخ العلوم والصناعات عند المسلمين .السنة 2لغة وحضارة.
 -44تاريخ المذاهب والفرق السنة 2لغة وحضارة.
 -45مدخل لدراسة مقارنة األديان السنة 5جذع مشترك علوم إسالمية.
 -46قضايا عقدية معاصرة للسنة االولى دوكتوراه ل.م.د.
 -47فلسفة التاريخ للسنة االولى ماستر دراسات قرانية.
 -00تاريخ االنبياء للسنة الثالثة ليسانس تاريخ اسالمي.

الريفي.

