
 موجز السيرة الذاتية للدكتورة

 نادية وزناجي

 -10جامعة باتنة  –كلية العلوم اإلسالمية  –أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

 الجزائر

 البيانات الشخصية 
 نادية: االسم

 وزناجي : اللقب

 الجزائر  -باتنة  –بارك أفوراج "  F"إقامة سلسبيل ، عمارة : العنوان الشخصي

دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية، قسم أصول الدين،  :الدرجة العلمية

 .الجزائر -10جامعة باتنة تخصص كتاب وسنة، 

جامعة  –العلوم اإلسالمية مؤهل بكلية "  أ"أستاذ محاضر : الوظيفة الرسمية

 الجزائر -10باتنة 

 .التفسير وعلوم القرآن: التخصص الدقيق

 الشهادات العلمية
 متقن دمحم العيد أل خليفة، باتنة – 0891: الباكالوريا

 .باتنة -بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية 01/10/0880: الليسانس

كلية العلوم  01/10/0111الماجستير علوم إسالمية، تخصص كتاب وسنة، في 

 .باتنة  –جامعة الحاج لخضر  –اإلنسانية والعلوم االجتماعية واإلسالمية 

كلية العلوم  10/11/0119وم إسالمية، تخصص كتاب وسنة، في الدكتوراه عل

 .باتنة  –جامعة الحاج لخضر  –اإلنسانية والعلوم االجتماعية واإلسالمية 

 .جامعة باتنة – 10/10/0101في : التأهيل الجامعي

 الخبرة العلمية
 .00/00/0111ابتداء من " ب"أستاذ مساعد 

 .0119إلى غاية  0110داء من ابت" أ"أستاذ مكلف بالدروس مساعد 

 .10/11/0119من  ابتداء" ب"أستاذ محاضر 

 .10/10/0101من  ابتداء" أ"أستاذ محاضر 

 الملتقيات الدولية
واقع وآفاق، كلية الشريعة " مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم"  -0

، 0101أفريل 00-01والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة، المنعقد في 

معالم منهج التفسير الموضوعي في تفسير الشيخ عبد الحميد : "بمداخلة عنوانها

 ".بن باديس

م إلى 01القرن  -هـ01الفكر العقدي عند علماء الجزائر من القرن "ملتقى  -0

الجزائر، المنعقد  -، كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر قسنطينة" اليوم



الفكر اإلصالحي العقدي في : " عنوانها ، بمداخلة0100فيفري  01-8في 

 ".تفسير الشيخ عبد الحميد بن باديس

، جامعة "التكامل التربوي وأثره اإليجابي في اإلصالح الحضاري"ملتقى  -0

، بالتعاون مع مركز الشهاب للبحوث والدراسات 0سطيف -دمحم لمين دباغين

التكامل : " عنوانها، بمداخلة 0100أفريل  00-00-00اإلسالمية، المنعقد في 

 ".التربوي في الفكر الباديسي

 الملتقيات الوطنية
، جامعة األمير "جهود المفسرين الجزائريين في التفسير عبر التاريخ"ملتقى  -0

المفسرون : "، بمداخلة عنوانها0881عبد القادر قسنطينة، المنعقد سنة 

 ".-جاالشيخ بيوض أنموذ–الجزائريون ودورهم في اإلصالح 

، كلية "األطروحات المعاصرة في التعامل مع السنة النبوية الشريفة"ملتقى  -0

، بمداخلة 0101ديسمبر  00-00، المنعقد في 0العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة

 ".البعد الواقعي في الدرس الحديثي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس: "عنوانها

 الندوات واأليام الدراسية
دور الشيخ بيوض في اإلصالح من خالل دروس "ورها ندوة صحفية مح -0

، بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم 0111، المتعقدة سنة "التفسير الشفاهي

 .اإلسالمية

ندوة صحفية علمية نظمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المنعقدة  -0

 ".لس التذكيرالبعد الواقعي في تفسير مجا: " ، بمداخلة عنوانها0111سنة 

علم  -اسهامات الشيخ عبد الحميد بن باديس في العلوم الشرعية"ندوة خول  -0

 .، المدرسة القرآنية باتنة0118المنعقدة سنة  "نموذجاأالتفسير 

ندوة علمية بمناسبة يوم العلم، مخبر بحث العلوم اإلسالمية في الجزائر،  -1

، موضوعها 0100أفريل 00المنعقدة في جامعة باتنة،  -كلية العلوم اإلسالمية

 ".العالمة ابن باديس واألبعاد التجديدية لمشروع النهضة"

جامعة باتنة، المنعقد  -يوم دراسي بمناسبة عيد المرآة، كلية العلوم اإلسالمية -1

 ".المرآة ومعالم النشاط الرسالي واالجتماعي: " بمداخلة عنوانها 0119سنة 

بالمركز الثقافي  0118ريب بين المذاهب، المنعقد سنة يوم دراسي حول التق -0

الشيخ البشير اإلبراهيمي والشيخ : "الجزائر، بمداخلة عنوانها -باتنة–اإلسالمي 

 ".بيوض وجهودهما في اإلصالح في الجزائر

جامعة  -كلية العلوم اإلسالمية -الدراسات القرآنية : يوم دراسي حول -1

 .0100، المنعقد سنة 10باتنة

الدراسات القرآنية : "ندوة مشتركة مع الدكتور عمر حيدوسي موضوعها -9

 .0100، المنعقدة سنة " ضبط إشكالي وتأسيس مفاهيمي



 المقاالت المنشورة
، مجلة الحياة، "-الشيخ بيوض أنموذجا -البعد الواقعي في التفسير الشفاهي" -0

 . 0111، سنة 1العدد 

 .0118،  سنة 00لة الحياة، العدد ، مج"خصائص تفسير الشيخ بيوض" -0

،  01، مجلة اإلحياء، العدد "المرأة ومعالم النشاط الرسالي واالجتماعي" -0

 .0110سنة 

،  سنة 001البعد اإلصالحي في تفسير مجالس التذكير، مجلة اإلحياء، العدد" -1

0100. 

، مجلة "البعد الواقعي في الدرس الحديثي عند الشيخ عبد الحميد بن باديس"  -1

 .0109، سنة 0البيان، العدد 

 الكتب المنشورة
دراسات وأبحاث منهجية  -منهج البحث العلوم اإلسالمية: "كتاب مشترك

، دار 0101، سنة 0منهجية البحث في علم التفسير، ط: ، الفصل الرابع"تطبيقية

 .الكتاب الحديث

 النشاطات العلمية
، سنة "تفسير القرآن الكريم المناهج المعاصرة في"عضو في مشروع بحث  -0

0110-0111. 

المرجعية الفقهية لإلمام والخطاب المسجدي ( "PNR)رئيس مشروع بحث  -0

 ."دراسة نظرية تطبيقية -في الجزائر

رئيس مشروع عرض تكوين في الطور الثالث لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان  -0

 .0100/0101للسنة الجامعية " علوم القرآن والحديث"

رئيس مشروع عرض تكوين في الطور الثالث لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان  -1

 .، بكلية العلوم اإلسالمية0101/0101للسنة الجامعية " علوم القرآن والحديث"

  .التأهيل الجامعي اتعضو محكم خبير لملف -1

 العضوية في مناقشة الرسائل الجامعية واإلشراف عليها
عضو مناقش في العديد من مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه  – 0

 -، وجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة0جامعة باتنة –بكلية العلوم اإلسالمية 

 .قسم أصول الدين

مذكرة ماستر أغلبها تخصص لغة ودراسات قرآنية  00اإلشراف على  -0

-0101من سنة  وبعضها تخصص علوم القرآن والحديث، تمت مناقشتها

0109. 

  اإلشراف على أطروحتي دكتوراه -0



السنن "علوم القرآن والحديث الطور الثالث تخصص  LMDأطروحة دكتوراه 

 "في القرآن الكريم

الطور الثالث تخصص لغة ودراسات قرآنية  LMDأطروحة دكتوراه 

"...................." 

 المطبوعات الجامعية
السنة الثالثة لغة ودراسات قرآنية سنة  –مطبوعة التفسير ومناهجه  -

0100/0101. 

السنة الثالثة لغة ودراسات قرآنية سنة  –مطبوعة التفسير الموضوعي  -

0101/0109. 

/ 0100السنة الثالثة لغة ودراسات قرآنية سنة  –مطبوعة التفسير اللغوي  -

0101. 

ت قرآنية سنة السنة األولى ماستر لغة ودراسا –مطبوعة التفسير اللغوي  -

0101/0109. 

السنة األولى ماستر لغة  –مطبوعة االعجاز البياني في القرآن الكريم  -

 .0109/0108 -0101/0109ودراسات قرآنية سنة 

 

 

 0102إلى سنة  0111المقاييس المدرسة من سنة 

، السنة 0119إلى سنة  0111سنوات من سنة  9التاريخ اإلسالمي لمدة  -0

 .كالسيكياألولى نظام 

دعوة وإعالم + كتاب وسنة، عقيدة : ، تخصص1التفسير الموضوعي، سنة  -0

 .نظام كالسيكي

ثقافة دعوة و+ علوم القرآن والحديث : ، تخصص0التفسير الموضوعي، سنة  -

 .0101-0118من سنة (.د.م.ل)نظام  ةإسالمي

-0100لغة ودراسات قرآنية من سنة : ، تخصص0التفسير الموضوعي، سنة  -

0108. 

 .كتاب وسنة: ، تخصص 1التفسير التحليلي، سنة -0

 (.د.م.ل)دعوة وثقافة إسالمية، نظام : ، تخصص0دعوة الرسل، ماستر  -1

علوم القرآن والحديث، نظام : ، تخصص0القصص القرآني،  ماستر  -1

 (.د.م.ل)

دعوة وثقافة إسالمية، نظام : ، تخصص0تفسير آيات الدعوة، ماستر  -0

 (.د.م.ل)

 .لغة ودراسات قرآنية: ، تخصص0التفسير ومناهجه، سنة  -1



علوم القرآن : ، تخصص0اتجاهات التفسير في العصر الحديث، ماستر  -9

 (.د.م.ل)نظام ، والحديث

لغة ودراسات : ، تخصص0اتجاهات التفسير في العصر الحديث، ماستر  -

 (.د.م.ل)نظام  قرآنية،

نظام  لغة ودراسات قرآنية،: ، تخصص0التفسير اللغوي للقرآن الكريم، سنة  -8

 (.د.م.ل)

 لغة ودراسات قرآنية،: ، تخصص0التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ماستر  -

 (.د.م.ل)نظام 

لغة ودراسات : ، تخصص0اإلعجاز البياني في القرآن الكريم، ماستر  -01

 (.د.م.ل)نظام  قرآنية،

لغة ودراسات : ، تخصص0التفسير والمفسرون في الجزائر، ماستر  -00

 (.د.م.ل)نظام  قرآنية،

لغة : ، تخصص0، سنة (منهجية إعداد مشروع مذكرة تخرج)مذكرة  -00

 (.د.م.ل)نظام  ودراسات قرآنية،

 .دكتوراه، تخصص علوم القرآن والحديث 0االسرائليات في التفسير، سنة  -00

 .دكتوراه، تخصص علوم القرآن والحديث 0لمفسرون، سنة التفسير وا -01

 ملتقياتلالعضوية في لجان العلمية والتنظيمية ل
قضايا األسرة المسلمة "حول  عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي التاسع  -

، "المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

 .0جامعة باتنة -بكلية العلوم اإلسالمية 0109بر نوفم 09-01المنعقد في 

قضايا "عضو محكم خبير في إجازة مداخالت الملتقى الدولي التاسع حول  -

األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية 

 .0جامعة باتنة -، كلية العلوم اإلسالمية"والتشريعات العربية

التكامل المعرفي بين العلوم "في اللجنة العلمية للملتقى الدولي  عضو -

 ".اإلسالمية والعلوم اإلنسانية

منهجية البحث في الدراسات "عضو في اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي  -

 " اإلسالمية

 


