السرية الذاتية للدكتور حممود بوترعة
أوال  :البيانات الشخصية
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم  :محمود
اللق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  :بوترعة
تاريخ الميالد 0691 :
مكان الميالد  :الرحبات  ،والية باتنة ،الجزائر
الجنسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :جزائرية
العنوان الشخصي :رقم  ، 32حي المظاهرات  ،رأس العيون  ،والية باتنة  ،الجزائر
البريد اإللكتروني bouteraa7@yahoo.fr :
ثانيـــــــــــــــــا  :المؤهالت العلمية
شهادة اللسانس في الحقوق من جامعة باتنة  -الجزائر ،عام 0691
شهادة الماجستير في الحقوق من جامعة اإلسكندرية  ،عام 0699
شهادة دكتوراه الدولة في الشريعة والقانون من جامعة باتنة  ،عام  3111بتقدير مشرف جدا
ثالثـــــــــــــــا :الخبرة العملية
أستاذ مساعد ابتداء من 0696/ 12/01
أستاذ مساعد مكلف بالدروس ابتداء من 0663/ 00/ 10
أستاذ محاضر ابتداء من 3111 / 10 /01
أستاذ التعليم العالي ابتداء من 3100/03/33

رابعــــــــــــــــا  :اإلنتاج العلمي
أ :الكتب
 - 1رئيس الدولة في الفكر اإلسالمي بين نصوص الشريعة وتراث الفقه.
دار المصطفى للنشر والتوزيع  ،دمشق ،ط  ،1عام 8002
 – 8إشكالية الحكم في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر.
دار المصطفى للنشر والتوزيع  ،دمشق  ،ط  ،1عام . 9002
 – 3نشأة الفكر السياسي في اإلسالم من وفاة الرسول (ص) إلى بداية القرن الرابع الهجري .
دار المصطفى للنشر والتوزيع  ،دمشق  ،ط  ،1عام . 8011
 - 0الدولة في سيرة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم .
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دار المصطفى للنشر والتوزيع  ،دمشق  ،ط  ،1عام 3101
 – 1مناصب الحكومة اإلسالمية في فكر الماوردي
دار النعمان للطبع والنشر  -برج الكيفان  ،ودار الشيماء للنشر -نقاوس  ،ط3103. ، 0
 – 9تحقيق مخطوط" واسطة السلوك في سياسة الملوك"  ،ألفه أبو حمو موسى الثاني
دار النعمان للطبع والنشر  -برج الكيفان  ،ودار الشيماء للنشر -نقاوس  ،ط3103. ، 0

ب  :البحوث المحكمة داخل الوطن
 -1الشخصية المعنوية في الفكر اإلسالمي
منشور في مجلة اإلحياء  ،وهي مجلة محكمة تصدر عن كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية  ،بجامعة
باتنة  ،الجزائر  ،عدد  ،0عام . 3112

 –3حقوق غير المسلمين في الوثائق النبوية .
منشور في مجلة اإلحياء  ،وهي مجلة محكمة تصدر عن كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية ،

بجامعة باتنة  ،الجزائر  ،عدد  ،03عام . 3119

 –3األسس السياسية للدولة النبوية من خالل صحيفة المدينة.
منشور في مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية  ،وهي مجلة محكمة تصدر عن جامعة باتنة ،

الجزائر ،عدد  ، 31عام .3116

ج  -البحوث المحكمة خارج الوطن
حق المواطنة في الفكر اإلسالمي -بين نصوص الشريعة وتراث الفقه .
منشور في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،وهي مجلة محكمة تصدر مجلس النشر

العلمي ،جامعة الكويت  ،عدد  ، 93صادر في شهر سبتمبر .3101

وقد فاز هذا البحث بجائزة مؤسسة التقدم العلمي في الكويت  ،عن أحسن بحث علمي منشور في
مجلة كويتية محكمة  ،عام .2102

خامســــــــا  :التدريس

أ – تدريس طلبة الدراسات العليا و الماستر
 - 0مقياس حقوق اإلنسان في اإلسالم لطلبة قسم الماجستير ،تخصص شريعة وقانون.
 -2مقياس حقوق الدفاع ،لطلبة قسم الماجستير  ،تخصص شريعة وقانون .
 - 2مقياس موضوعات فقهية وقانونية ،لطلبة الماستر ،تخصص الفقه وأصوله.
 -0مقياس فقه القضاء وطرق اإلثبات ،لطلبة الماستر ،تخصص الفقه وأصوله.
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 - 1مقياس القانون المدني المقارن ،لطلبة الماستر ،تخصص أصول الفقه المقارن.
 - 6مقياس السياسة الشرعية ،لطلبة الماستر ،تخصص أصول الفقه المقارن.
 - 7مقياس المؤسسات الدستورية ،لطلبة الماستر ،تخصص الشريعة والقانون.
 - 9مقياس األعمال اإلدارية ،لطلبة الماستر ،تخصص الشريعة والقانون.
 - 6مقياس تشريعات الزكاة واألوقاف ،لطلبة الماستر ،تخصص إدارة األوقاف والزكاة .
 - 01مقياس النظم السياسية المقارنة ،لطلبة الماستر ،تخصص الشريعة والقانون.
 – 00المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان ،لطلبة الماستر ،تخصص الشريعة والقانون.
ب  :تدريس طلبة التدرج
 - 0مقياس علوم القرآن  ،لطلبة السنة األولى  ،تخصص الفقه وأصوله .
 - 2مقياس القانون الدستوري  ،لطلبة السنة الثانية  ،تخصص شريعة وقانون .
 - 2مقياس أحكام القضاء  ،لطلبة السنة الثالثة  ،تخصص الفقه وأصوله.
 - 0مقياس القانون اإلداري  ،لطلبة السنة الثالثة  ،تخصص شريعة وقانون .
 - 1مقياس المنازعات اإلدارية ،لطلبة السنة الرابعة  ،تخصص شريعة وقانون .
 - 9مقياس قانون العمل والتأمينات االجتماعية ،لطلبة السنة الرابعة ،تخصص شريعة وقانون.
 - 0مقياس القانون التجاري لطلبة السنة الثالثة  ،تخصص اقتصاد إسالمي .
 - 9مقياس التاريخ العباسي لطلبة السنة الثانية  ،تخصص تاريخ إسالمي.
 - 6مقياس اإلجراءات المدنية لطلبة السنة الثانية  ،تخصص شريعة وقانون .
 - 01مقياس اإلجراءات الجزائية لطلبة السنة الثالثة  ،تخصص شريعة وقانون .
 - 00مقياس طرق اإلثبات لطلبة السنة الثالثة  ،تخصص شريعة وقانون .
سادسا  :اإلشراف

أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير و الماستر و ناقشت العديد منها

سابعا :نشاطات علمية
 – 0عضو فرقة بحث في الفكر السياسي اإلسالمي ،موضوع البحث :موسوعة الفكـر السياسـي عنـد
المسلمين.

ثامنا :عضوية الهيئات العلمية
 – 0عضو المجلس العلمي للكلية من  0661/ 10/ 31إلى . 0669/ 11/ 30
 - 3عضو اللجنـة العلميـة لقسـم الشـريعة فـي كليـة العلـوم االجتماعيـة واإلسـالمية خـالل ثـالث دورات
3

متتالية.
 – 2عضـو اللجنـة العلميـة لملتقـى حقـوق اإلنسـان  ،المـنظم فـي كليـة العلـوم االجتماعيـة واإلسـالمية ،
جامعة باتنة يومي  09و 00أفريل .3119
 – 0رئ ــيس لجن ــة تخص ــص الشـ ـريعة والق ــانون  ،ف ــي الي ــوم الد ارس ــي المنعق ــد بكلي ــة العل ــوم االجتماعي ــة
واإلسالمية يوم  3116/ 19/ 01لدراسة وضبط مفردات النظام الجديد( ل .م .د) .
 – 1مسؤول تخصص الشريعة والقانون في كلية العلوم اإلسالمية  ،جامعة باتنة 0

تاسعا :نشاطات علمية خارج الكلية
 - 0عضو هيئة تحرير مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن
جامعة باتنة  ،1الجزائر  ،من  3110/ 01/ 30إلى .2111/14/22

 – 3خبير محكم في مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن
جامعة باتنة  ،1الجزائر.

عاش ار :نشاطات أخرى خارج الجامعة
محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة .

حادي عشر :الجوائز والشهادات التقديرية
جائزة أحسن بحث علمي منشور في الكويت عام  ، 3101وهي جائزة تقدمها مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي التي يرأسها أمير الكويت  ،عن بحث تحت عنوان :حق المواطنة في الفكر
اإلسالمي -بين نصوص الشريعة وتراث الفقه ،المنشور في مجلة الشريعة والدراسات

اإلسالمية  -التي تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت  -عدد  ،93صادر في

شهر سبتمبر  ،عام.3101
باتنة في 2108/15/01
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