السرية الذاتية
 االسم  :جنيب. اللقب  :بوحنيك. اتريخ ومكان االزدايد  :خالل 0791 :م  .بـ  :تبسة. العنوان  :عمارة ب  – 10 :رقم – 037 :حي حسان بوجنانة قسنطينة. -احلالة العائلية  :متزوج وأب لثالثة أبناء.

 -الربيد اإللكرتوين :

Nadjib_elamir@yahoo.fr
الرتبة احلالية  :أستاذ التعليم العايل منذ 3103م .
الوظيفة  :أستاذ مادة املواريث بكلية العلوم اإلسالمية – جامعة ابتنة .- 0 :

أوال  :املسار الدراسي ابلتفصيل :
 -10الباكالوراي.
*اتريخ احلصول عليها0797:م  .شعبة الرايضي
 -10ليسانس.

*اتريخ احلصول عليها0773:م.
*التخصص  :فقه وأصول.
*اجلامعة :جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية.

 -10املاجستري.

*اتريخ احلصول عليها 0777:م.

*التخصص  :فقه وأصول.
*اجلامعة  :جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية.

*عنوان األطروحة  :األمر وداللته على األحكام من خالل سورة البقرة .
 -10الدكتوراه.

*اتريخ احلصول عليها 3110:م.
*التخصص  :فقه وأصول.
* الطبيعة  :دكتوراه علوم.
*اجلامعة  :جامعة ابتنة .- 0 -

*عنوان األطروحة  :مسائل العدد يف الفقه اإلسالمي

– دراسة مقارنة يف احلكم واحلكمة -

اثنيا  :التدرج الوظيفي ابلتفصيل.
 أستاذ تعليم متوسط – تكنولوجيا – من سنة  0770 :م إىل  3111م . -أستاذ جامعي من سنة  3111 :م إىل غاية اليوم.

اثلثا  :املناصب ابلتفصيل.
 أستاذ مساعد  :من سنة  3111م إىل سنة  3110م . أستاذ حماضر  -ب : -من سنة  3110م إىل سنة  3119م . أستاذ حماضر – أ  : -من سنة  3119م إىل سنة  3103م . -أستاذ التعليم العايل  :من سنة  3103م إىل يومنا هذا .

رابعا  :اإلنتاج العلمي ابلتفصيل.
شارك يف امللتقيات الدولية والوطنية اآلتيـة :
 مؤمتر القاضي عبد الوهاب املالكي املنعقد إبمارة ديب سنة 3002م. مؤمتر اإلعجاز العلمي السابع يف القرآن والسنة املنعقد إبمارة ديب سنة 3002م. مؤمتر دويل حول اإلسالم واملسلمون يف القرن اخلامس عشر ابجلزائر3002م. ملتقى وطين حول قانون األسرة وحتوالت اجملتمع اجلزائري ابجلزائر سنة 3002م . ملتقى وطين حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي املنعقـد ابجلزائر سنة 3002م مؤمتر اإلعجاز العلمي  -الثامن -يف القرآن والسنة املنعقد ابلكوي سنة 3002م مؤمتر دويل حول القيم احلضارية للسنة النبوية املنعقد إبمارة ديب سنة 3002م . مؤمتر اإلعجاز العلمي  -التاسع -يف القرآن والسنة املنعقد ابجلزائر سنة 3002م . مؤمتر اإلعجاز العلمي  -العاشر -يف القرآن والسنة املنعقد برتكيا سنة 3022م. ملتقى وطين حول الفساد املايل واإلداري وكيفية معاجلتهما ابجلزائر سنة 3023م . مؤمتر دويل حول حقوق اإلنسان بني الشريعة والقانون ابلسعودية سنة 3022م . مؤمتر دويل حول " الفتوى بني التأثري والتأثر ابملتغريات " ابملدينة املنورة سنة 3022م -وله عدة مقاالت منشورة يف جمالت علمية حمكمة.

