
 بيان السيرة الذاتية

  NABILنبيل    : اإلسم

 SIGHAسيغة   : اللقب

 .والية أم البواقي/دينة عين مليلة ، مقيم بمجزائري : الجنسية

 والية أم البواقي/عين مليلة 20الحي البلدي رقم  :العنوان

 7910 أكتوبر 25: تاريخ الميالد

              جزائرال – والية أم البواقي/عين مليلة : مكان الميالد

 (ابن وبنت)   متزوج وأب لطفلين: الوضعية العائلية

 nabilsig950@gmail.com: العنوان اإللكتروني

                       nabil.sig@yahoo.com 

 :التي درستها مقاييس من الو قسم اللغة والحضارة اإلسالمية  -أ–أستاذ مساعد 

حاضر العالم اإلسالمي،الحركات ،تاريخ الجزائر الحديث و التاريخ اإلسالميفي 
اإلصالحية في العالم اإلسالمي، الحركات اإلصالحية في الجزائر،تاريخ اإلسالم في 

إفريقيا وآسيا،الحضارة اإلسالمية في الغرب،الحركة اإلستشراقية ،مدخل إلى علوم 
 .....،تاريخ الثورة والحركة الوطنيةاإلعالم واالتصال،مدخل إلى علم الدعوة 

 :لمسار الدراسي بالتفصيلا*1*
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البداية بمرحلة التعليم اإلبتدائي ،ثم التعليم األساسي ،التعليم الثانوي فشهادة  -
 م7999البكالوريا سنة 

 ليسانس  علوم إسالمية تخصص الدعوة واإلعالمشهادة ال 7991سنة   -
ماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص الدعوة واإلعالم شهادة ال 0222سنة  -

 (اإلشهار في التلفزيون الجزائري دراسة تحليلية ) موضوع  واالتصال
دكتوراه في العلوم اإلسالمية تخصص الدعوة واإلعالم شهادة ال 0279سنة  -

الوطن المعالجة اإلعالمية لألحداث الدولية في صحيفتــــــي )واالتصال موضوع
 (0272-0225) والخبر دراسة تحليلية للقضية الفلسطينية من 

 :التدرج الوظيفي *2*

 م 7991-7991من : أستاذ التعليم الثانوي مادة العلوم اإلسالمية

    إمام أستاذ بقطاع الشؤون الدينية واألوقاف 7991-0221 -

 .أستاذ التعليم الثانوي مادة العلوم اإلسالمية 0221-0277 -

والحضارة إلى يومنا هذا أستاذ بكلية العلوم اإلسالمية قسم اللغة -0277 -
 7اإلسالمية جامعة باتنة 

 

 

 

 :المناصب بالتفصيل*3*



جامعة  ،مساعد رئيس قسم اللغة والحضارة اإلسالمية ،كلية العلوم  اإلسالمية  -
 .سابقاحوالي سنتين ونصف  7باتنة

 .عضو اللجنة العلمية للقسم للمرة الثانية  -

 :اإلنتاج العلمي بالتفصيل *4*

 المعرفي بين العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونيةالملتقى الوطني التكامل  -
أفريل  79-71  قسم اللغة والحضارة اإلسالمية،كلية العلوم اإلسالمية 7جامعة باتنة

 علوم الحديث النبوي وعلوم اإلعالم واالتصال دراسة في تأصيل التكوين اإلعالمي م0271
الملتقى الدولي العربي األول قضايا التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن  -

أبريل  77-72الثالثاء  –العربي إصالحات محلية وتحديات دولية  يومي االثنين 
نسانية،  كلية العلوم االجتماعية واإل  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،/  0271

 .قسم العلوم اإلنسانية 

 مشكالت وتحديات البحث العلمي في ظل المتغيرات العالمية :ضمن محور

 دراسة استشرافية التكوين الجامعي النوعي والمنظومة القيميةعنوان المداخلة 

 :دراسة منشورة  -
أفريل  79،مجلة المعارف العدد (الدور الدعوي للمساجد بين األمس واليوم ) 

ة الصــــــادرة عن جامعة الشهيد حمة لخضر مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخي .م0279
 .الجزائربالوادي،


