
 السرية الذاتية للدكتورة
 اندية وزانجي 

 اجلزائر  -10جامعة ابتنة  –كلية العلوم اإلسالمية   – الدراسات القرآنية أستاذ التفسري و 
 البياانت الشخصية 

 اندية: االسم
 وزانجي : اللقب

 أرملة أم لطفلني: احلالة العائلية
 اجلزائر  -ابتنة  – ابرك أفوراج"  F"إقامة سلسبيل ، عمارة : العنوان الشخصي
 didaouznadji@gmail.com: الربيد االلكرتوين
دكتوراه العلوم يف العلوم اإلسالمية، قسم أصول الدين، ختصص كتاب وسنة، : الدرجة العلمية

 .اجلزائر -10معة ابتنة جا
 اجلزائر -10جامعة ابتنة  –العلوم اإلسالمية مؤهل بكلية "  أ"أستاذ حماضر : الوظيفة الرمسية

 .التفسري وعلوم القرآن: التخصص الدقيق
 .أرملة وأم لطفلني: احلالة العائلية

 الشهادات العلمية
 متقن دمحم العيد أل خليفة، ابتنة – 0891: الباكالوراي
 .ابتنة -ابملعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية 01/10/0880: الليسانس

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم   01/10/0111املاجستري علوم إسالمية، ختصص كتاب وسنة، يف 
 .ابتنة  –جامعة احلاج خلضر  –االجتماعية واإلسالمية 

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم   10/11/0119الدكتوراه علوم إسالمية، ختصص كتاب وسنة، يف 
 .ابتنة  –جامعة احلاج خلضر  –االجتماعية واإلسالمية 

 .جامعة ابتنة – 10/10/0101يف : التأهيل اجلامعي
 اخلربة العلمية
 .00/00/0111ابتداءا من " ب"أستاذ مساعد 

 .0119إىل غاية  0110ابتداءا من " أ"أستاذ مكلف ابلدروس مساعد 

mailto:didaouznadji@gmail.com


 .10/11/0119ابتداءا من " ب"أستاذ حماضر 
 .10/10/0101ابتداءا من " أ"أستاذ حماضر 

 امللتقيات الدولية
 -، جامعة دمحم ملني دابغني"التكامل الرتبوي وأثره اإلجيايب يف اإلصالح احلضاري"ملتقى  -0

 00-00-00، ابلتعاون مع مركز الشهاب للبحوث والدراسات اإلسالمية، املنعقد يف 0سطيف
 ".التكامل الرتبوي يف الفكر الباديسي: " ، مبداخلة عنواهنا0100أفريل 

، كلية " م إىل اليوم01القرن  -هـ01الفكر العقدي عند علماء اجلزائر من القرن "ملتقى  -0
، 0100فيفري  01-8اجلزائر، املنعقد يف  -أصول الدين، جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 ".الفكر اإلصالحي العقدي يف تفسري الشيخ عبد احلميد بن ابديس : "مبداخلة عنواهنا
واقع وآفاق، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، " مؤمتر التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي"  -0

معامل منهج التفسري : "، مبداخلة عنواهنا0101أفريل 00-01جامعة الشارقة، املنعقد يف 
 ".احلميد بن ابديس املوضوعي يف تفسري الشيخ عبد

 امللتقيات الوطنية
، كلية العلوم اإلسالمية، "األطروحات املعاصرة يف التعامل مع السنة النبوية الشريفة"ملتقى  -0

البعد الواقعي يف الدرس : "، مبداخلة عنواهنا0101ديسمرب  00-00، املنعقد يف 0جامعة ابتنة
 ".احلديثي عند الشيخ عبد احلميد بن ابديس

، جامعة األمري عبد القادر "جهود املفسرين اجلزائريني يف التفسري عرب التاريخ"لتقى م -0
–املفسرون اجلزائريون ودورهم يف اإلصالح : "، مبداخلة عنواهنا0881قسنطينة، املنعقد سنة 

 ".-الشيخ بيوض أمنودجا
 الندوات واألايم الدراسية

حبث الدكتوراه من مرحلة التصميم إىل " ـ يوم دراسي تكويين لطلبة الدكتوراه املوسوم ب -0
 0108، وأتطري الورشة الكتاب والسنة، اللغة والدراسات القرآنية، سنة "املناقشة

كلية العلوم   ،"-إشكالية املفهوم واملصطلح– الدراسات القرآنية": يوم دراسي حول -0
 .0100، املنعقد سنة 10جامعة ابتنة -اإلسالمية



 -مبناسبة يوم العلم، خمرب حبث العلوم اإلسالمية يف اجلزائر، كلية العلوم اإلسالميةندوة علمية  -0
العالمة ابن ابديس واألبعاد التجديدية "، موضوعها 0100أفريل 00جامعة ابتنة، املنعقدة يف 

 ".ملشروع النهضة
ري علم التفس -اسهامات الشيخ عبد احلميد بن ابديس يف العلوم الشرعية"ندوة حول  -1

 .، املدرسة القرآنية ابتنة0118املنعقدة سنة "امنوذجا
–ابملركز الثقايف اإلسالمي  0118يوم دراسي حول التقريب بني املذاهب، املنعقد سنة  -1

الشيخ البشري اإلبراهيمي والشيخ بيوض وجهودمها يف اإلصالح : "اجلزائر، مبداخلة عنواهنا -ابتنة
 ".يف اجلزائر

 0119جامعة ابتنة، املنعقد سنة  -يوم دراسي مبناسبة عيد املرآة، كلية العلوم اإلسالمية -0
 ".املرآة ومعامل النشاط الرسايل واالجتماعي: " مبداخلة عنواهنا

، مبداخلة 0111ندوة صحفية علمية نظمتها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، املنعقدة سنة  -1
 ".اقعي يف تفسري جمالس التذكريالبعد الو : " عنواهنا

، "دور الشيخ بيوض يف اإلصالح من خالل دروس التفسري الشفاهي"ندوة صحفية حمورها  -9
 .، ابملعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية0111املتعقدة سنة 

 املقاالت املنشورة
، سنة 00االحياء، العدد ، جملة"فقه الواقع يف احلديث النبوي من خالل الدرس الباديسي"  -0

0108 
 .0118،  سنة 00، جملة احلياة، العدد "خصائص تفسري الشيخ بيوض" -0
 .0119،  سنة 00البعد اإلصالحي يف تفسري جمالس التذكري، جملة اإلحياء، العدد" -0
 .0110،  سنة 01، جملة اإلحياء، العدد "املرأة ومعامل النشاط الرسايل واالجتماعي" -1
، سنة 1، جملة احلياة، العدد "-الشيخ بيوض أمنوذجا -البعد الواقعي يف التفسري الشفاهي" -1

0111 . 
 الكتب املنشورة

، الفصل "دراسات وأحباث منهجية تطبيقية -العلوم اإلسالمية يف منهج البحث: "كتاب مشرتك
 .ث، دار الكتاب احلدي0101، سنة 0منهجية البحث يف علم التفسري، ط: الرابع



 النشاطات العلمية
د ختصص اللغة والدراسات القرآنية، مقياس .م.عضو يف جلنة التأطري ملسابقة الدكتوراه طور ل -0

 .0108/0101 -0109/0108الدراسات القرآنية ، 
السنن اإلهلية بني السياق القرآين واحلركة "املوسوم بـ  PERFUعضو يف مشروع حبث  -0

 .0108سنة " -يف التجربة التارخيية اإلسالمية قراءة سننية –التارخيية 
، من سنة 0جامعة ابتنة -عضو يف خمرب العلوم اإلسالمية يف اجلزائر، كلية العلوم اإلسالمية -0

 .إىل يومنا هذا 0110
قضااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء "عضو حمكم خبري ملداخالت امللتقى الدويل التاسع   -1

، 0جامعة ابتنة -، كلية العلوم اإلسالمية"سالمية والتشريعات العربيةأصول ومقاصد الشريعة اإل
 .0109املنعقد يف 

 .0101/0109عضو يف فريق عرض تكوين ماسرت اللغة العربية والدراسات القرآنية ،  -1
 .0101، 0101، 0100، 0101عضو حمكم خبري مللفي التأهيل اجلامعي سنة  -0
علوم القرآن "لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان  رئيس مشروع عرض تكوين يف الطور الثالث -1

 .، بكلية العلوم اإلسالمية0101/0101 -0100/0101للسنة اجلامعية " واحلديث
 -املرجعية الفقهية لإلمام واخلطاب املسجدي يف اجلزائر( "PNR)رئيس مشروع حبث  -9

 .0100-0100، "دراسة نظرية تطبيقية
د ختصص علوم القرآن واحلديث، مقياس .م.عضو يف جلنة التأطري ملسابقة الدكتوراه طور ل -8

 0100/0100 -0100/0100التفسري وعلوم القرآن ، 
 .0111-0110، سنة "املناهج املعاصرة يف تفسري القرآن الكرمي"عضو يف مشروع حبث  -01

 العضوية يف مناقشة الرسائل اجلامعية واإلشراف عليها
عضو مناقش يف العديد من مذكرات املاجستري وأطروحات الدكتوراه بكلية العلوم اإلسالمية  – 0
 .قسم أصول الدين -، وجامعة األمري عبد القادر بقسنطينة0جامعة ابتنة –
مذكرة ماسرت أغلبها ختصص لغة ودراسات قرآنية وبعضها ختصص علوم  00اإلشراف على  -0

 .0109-0101من سنة  القرآن واحلديث، متت مناقشتها
  دكتوراه اإلشراف على أطروحة -0



البيان يف القرآن  أساليب " لغة ودراسات قرآنيةالطور الثالث ختصص  LMDأطروحة دكتوراه  -
 .0100/0101" –آايت املنافقني أمنوذجا  –الكرمي 

اآلراء اللغوية وأثرها يف " الطور الثالث ختصص لغة ودراسات قرآنية  LMDأطروحة دكتوراه  -
 0108/0101، " تفسري الطربي

 املطبوعات اجلامعية
 -0101/0109غة ودراسات قرآنية سنة السنة األوىل ماسرت ل –مطبوعة التفسري اللغوي  -0

0109/0108 ،0108/0101. 
قرآنية سنة األوىل ماسرت لغة ودراسات  السنة –مطبوعة االعجاز البياين يف القرآن الكرمي  -0

0101/0109- 0109/0108 ،0108/0101. 
، 0101/0109السنة الثالثة لغة ودراسات قرآنية سنة  –مطبوعة التفسري املوضوعي  -0

0109/0108. 
 .0100/0101السنة الثالثة لغة ودراسات قرآنية سنة  –مطبوعة التفسري ومناهجه  -1

 إىل يومنا هذا  0111اييس املدرسة من سنة املق
 ما قبل التدرج

 .السنة األوىل نظام كالسيكي ،التاريخ اإلسالمي  -0
 .دعوة وإعالم نظام كالسيكي+ كتاب وسنة، عقيدة : ، ختصص1التفسري املوضوعي، سنة  -0
نظام دعوة وإعالم إسالمي + علوم القرآن واحلديث : ، ختصص0التفسري املوضوعي، سنة  -
 (.د.م.ل)
 .لغة ودراسات قرآنية : ، ختصص0التفسري املوضوعي، سنة  -
 .كتاب وسنة: ، ختصص 1التفسري التحليلي، سنة -0
 (.د.م.ل)دعوة وثقافة إسالمية، نظام : ، ختصص0دعوة الرسل، ماسرت  -1
 (.د.م.ل)علوم القرآن واحلديث، نظام : ، ختصص0القصص القرآين،  ماسرت  -1
 (.د.م.ل)دعوة وثقافة إسالمية، نظام : ، ختصص0آايت الدعوة، ماسرت تفسري  -0
 .لغة ودراسات قرآنية: ، ختصص0التفسري ومناهجه، سنة  -1



علوم القرآن واحلديث نظام : ، ختصص0اجتاهات التفسري يف العصر احلديث، ماسرت  -9
 (.د.م.ل)
 (.د.م.ل)نظام  دراسات قرآنية،لغة و : ، ختصص0اجتاهات التفسري يف العصر احلديث، ماسرت  -
 (.د.م.ل)نظام  لغة ودراسات قرآنية،: ، ختصص0التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، سنة  -8
 (.د.م.ل)نظام  لغة ودراسات قرآنية،: ، ختصص0التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، ماسرت  -

 (.د.م.ل)نظام  رآنية،لغة ودراسات ق: ، ختصص0اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي، ماسرت  -01
 (.د.م.ل)نظام  لغة ودراسات قرآنية،: ، ختصص0التفسري واملفسرون يف اجلزائر، ماسرت  -00
نظام  لغة ودراسات قرآنية،: ، ختصص0، سنة (منهجية إعداد مشروع مذكرة خترج)مذكرة  -00

 (.د.م.ل)
 (.د.م.ل)نظام  لغة ودراسات قرآنية،: ، ختصص0التفسري واملفسرون ، ماسرت  -00

 
 ما بعد التدرج

 .دكتوراه، ختصص علوم القرآن واحلديث 0االسرائليات يف التفسري، سنة  -0
 .دكتوراه، ختصص علوم القرآن واحلديث 0التفسري واملفسرون، سنة  -0
 .دكتوراه، ختصص علوم القرآن واحلديث 0مناهج التفسري وأدواته، سنة   -0

 نظيمية مللتقياتالعضوية يف جلان العلمية والت
قضااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء "حول  عضو يف اللجنة العلمية للملتقى الدويل التاسع  -

 0109نوفمرب  09-01، املنعقد يف "أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية
 .0جامعة ابتنة -بكلية العلوم اإلسالمية

التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية " املوسوم بـ  عضو يف اللجنة العلمية للملتقى الوطين  -
 .0101، سنة 0جامعة ابتنة -بكلية العلوم اإلسالمية" والعلوم اإلنسانية

" اجلامعة واجملتمع الواقع واآلفاق" عضو يف اللجنة التنظيمية للملتقى الدويل السابع املوسوم بـ  -
 .0101، سنة 0جامعة ابتنة -لعلوم اإلسالميةبكلية ا

 


