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  معلومات شخصية
 نورة بن حسن: االسم واللقب

 .الجزائر -باتنة -غسيرة م 6706-70-61: تاريخ ومكان االزدياد
 عزباء: الحالة العائلية

 .الجزائر باتنة،" 951"رقم " 97ب "مسكن، عمارة  077حي :العنوان الشخصي

 nourabenhacene@yahoo.fr  : البريد االلكتروني
 معلومات مهنية

 أستاذة : المهنة 
 التعليم العاليأستاذ : الرتبة

 علوم إسالمية :  التخصص
 كتاب وسنة :التخصص الدقيق

 .الجزائر -6جامعة باتنة  –كلية العلوم اإلسالمية : العنوان المهني
  الشهادات والمؤهالت العلمية

 .الجزائر -باتنة -بكالوريا شعبة رياضيات، ثانوية آريس -م  6707جوان * 

تخصص الفقه وأصوله،  -شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية -6771جوان  *
األولى على )الجزائر بامتياز  -باتنة–من المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية 

 (.   مستوى الدفعة خالل أربع سنوات

تخصص الكتاب والسنة،  -شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية -9776جوان * 
 .باتنة، الجزائر  –جامعة الحاج لخضر  -من كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

 –سنة تخصص كتاب و -دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية -9777جوان * 
 .باتنة -جامعة الحاج لخضر  -كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

 :الخبرة الميدانية

م بالمعهد الوطني للتعليم العالي  9772إلى  6771: مساعد إداري رئيسي من -

 .باتنة -للعلوم اإلسالمية
م بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم 6771 -6775أستاذ مؤقت سنة  -

 .باتنة –ية اإلسالم
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أستاذ مساعد بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج     -

 .  م72/76/9772باتنة من  -لخضر
باتنة ابتداء من  -وأستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة الحاج لخضر   -

 .م16/69/9770
 . م76/76/9770باتنة ابتداء من  –بجامعة الحاج لخضر ( أ)أستاذ مساعد  -
 .م 9777-69-61باتنة ابتداء من  -بجامعة الحاج لخضر( ب)أستاذ محاضر  -
إلى  9766-69-69باتنة ابتداء من  -بجامعة الحاج لخضر( أ)أستاذ محاضر  -

 .م76/70/9760
م إلى 76/70/9760 نابتداء م باتنة -بجامعة الحاج لخضر التعليم العاليأستاذ  -

 .يومنا هذا
م اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية عضو اللجنة العلمية لقسم العلو -

 .باتنة –والعلوم اإلسالمية  بجامعة الحاج لخضر
 .6عضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة  -
 6كلية بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة لعضو المجلس العلمي ل -

 اإلنتاج العلمي

 :بحوث جامعية أكاديمية -1    

بتقدير  ،سورة البقرة أنموذجا-التفسير الموضوعي: رسالة ماجستير بعنوان-
 .مشرف جدًا مع التوصية بالطبع

 –أنواعه  -حقيقته: الظلم في ضوء القرآن الكريم"أطروحة دكتوراه بعنوان -
 . مشرف جدا مع التوصية بالطبع وتهنئة اللجنة، بتقدير "الوقاية منه -آثاره–أسبابه 

  بحوث منشورة -2
دراسة في التفسير : أبواب اإلحسان من خالل القرآن الكريم": بعنوان مقال -

منشور بمجلة اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم  "الموضوعي

 (6217/9777)  61: باتنة، العدد -جامعة الحاج لخضر -اإلسالمية
: مقاصد التفاضل وأثره على العمران من خالل القرآن الكريم": مقال بعنوان -   

ادرة عن كلية منشور بمجلة اإلحياء  الص "دراسة في التفسير الموضوعي التجميعي

                  62: باتنة، العدد -جامعة الحاج لخضر -العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية



 [السيرة العلمية لألستاذة الدكتورة نورة بن حسن]
 

3 

 

(6216/9767.) 
دراسة في التفسير الموضوعي : التفسير والتأويل من خالل القرآن الكريم" -

ي تأصيل المصطلح القرآني وأثره ف"ضمن أعمال الندوة العلمية الدولية " للقرآن الكريم
التي نظمها مختبر األعالم والمصطلحات مع فريق البحث في  "المعرفة وضبط الفهم

 1و 5هـ موافق 6212محرم  96و 97التراث المالكي يومي األربعاء والخميس 
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أغادير، المملكة م9769دجنمبر 

 (.م9761هـ، 6212)، 6المغربية، ط
" دراسة موضوعية ألبعاد االستغفار وآثاره في القرآن الكريم: "مقال بعنوان -

  67: ، العدد6جامعة باتنة  -منشور بمجلة اإلحياء  الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية

(6210/9760.) 
منشور بمجلة الشهاب " غايات إنزال القرآن من خالل نصوصه:" مقال بعنوان -

 1اإلسالمية جامعة حمة لخضر الوادي، العدد  الصادرة عن معهد العلوم
 (.م9761/9760)

دراسة  موسى دعوة أسس الدعوة إلى اهلل ومقاصده من خالل: "مقال بعنوان -
منشور بمجلة البحوث والدراسات الصادرة عن جامعة حمة لخضر " موضوعية

 (. م9760/9760) 95الوادي، العدد 
لة العلمية لموسى والخضر عليهما السالم من فقه األولويات في الرح: "مقال بعنوان

منشور بمجلة البحوث والدراسات الصادرة عن جامعة حمة " خالل سورة الكهف

 (.م9760/9760) 91الوادي، العدد  ،لخضر
" الفاصلة القرآنية أنموذجاـ -عجاز الصوتي في القرآن الكريم اإل:" بحث  بعنوان

 :بعنوان دولي، ، ضمن كتاب جماعي(1)رقم  لفعاليات المشروع الدولي رسالة الباحث
، تأليف نخبة من الباحثين، مراجعة األستاذة الدكتورة "لطائف في اإلعجاز اللغوي" 

نورة بن حسن، تقديم الدكتور زكرياء سليمان، الجزء األول، إشراف مختبر اللغة 
 -نشر/ قوالتواصل في الجزائر، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، ألفا للوثائ

 .9767/9797، (Alpha Doc)واستيراد وتوزيع الكتب 
" الموازنة بين المصالح ــ دراسة تأصيلية في السنة النبوية ـ:" بحث بعنوان 

فقه الموازانات في نوازل العصر بين : دولي حولضمن كتاب أعمال الملتقى ال

، المنعقد 6بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة معضالت الفهم ومزالق التنزيل،

 .م9760نوفمبر 61و65:يومي
دراسة في صحيحي البخاري  -األمن والسلم في الُسّنة الّنبوية: " بحث بعنوان-
" : أعمال ملتقى غليزان الدولي السادس حول التصوف، والموسوم بضمن " ومسلم
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الموافق  هـ6217رجب  77-70ان، غليز"التربية الروحية ودورها في تعزيز السلم

، منشورات وزارة الشؤون الدينية (م9760/ـه6217)مارس،  90-91 : ل
 .الجزائر-واألوقاف 

ضمن كتاب جماعي دولي " آلياته وضوابطه: الخطاب الديني: " بحث بعنوان-
 ، مخبر التمكين االجتماعي والتنمية المستدامة في"الظاهرة الدينية في الجزائر: " بعنوان

الطبعة وم اإلسالمية والحضارة األغواط، البيئة الصحراوية، مركز البحث في العل

 .م9767األولى، ماي 
  اإلشراف على رسائل دكتوراه تمت مناقشتها 

 المحرر "خالل تفسيره  من التفسير عند اإلمام ابن عطية األندلسي أصول" -1
 القرآن علوم تخصص ،مشومة للطالبة ريمة" الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 (.م75/67/9760)والحديث، تاريخ المناقشة 
للطالبة مسعودة عدوي، " -دراسة موضوعية -ترشيد اإلطعام في القرآن والسنة -2

 (.م65/71/9760)تخصص، علوم القرآن والحديث، تاريخ المناقشة 
دراسة في  -مساهامات المرأة العاملة في ترقية المجتمع على عهد النبي  -3

/ 79/70)، ، دكتوراه علومللطالبة حدة عاشوري "الموضوعيالحديث 

 (.م9760
" قواعد التفسير في السبع الطوال من خالل البحر المحيط ألبي حيان األندلسي" -4

بتاريخ  للطالبة رحيمة أوسيف، تخصص، علوم القرآن والحديث،

 .(م9760/9767)

 اإلشراف على رسائل دكتوراه لم تناقش 
 للطالبة" الموضوعي التفسير في دراسة: الكريم القرآن في واإلفساد الفساد" -6

 (.م9769/9761) كتاب، مسجل بتاريخ  تخصص فليس، بن غالية
بنت )الموازنة بين التفسير البياني لمحمد بن عاشور وعائشة عبد الرحمن " -9

من خالل تفسيريهما، تخصص، علوم القرآن والحديث، للطالبة ( الشاطئ

 .(م9765/ 9762)ريخ مريم بوطواطو، مسجل بتا
" دراسة في ضوء القرآن الكريم: العمل الدعوي ومتطلبات الخالفة اإلنسانية" -1

/ 9765) تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني للطالبة عبير بوزيدة

 (.م9761
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تناسب اآليات والسور بين نظم الدرر للبقاعي والتحرير والتنوير البن  -2
، للطالب صفية "إلى سورة الطارق دراسة مقارنة من سورة النبأ-عاشور

 (.م9761/ 9765)، "والفكر اإلنساني تخصص القرآن والسنة الطيب،
جهود الشيخ محمد محمود حجازي في التفسير الموضوعي، للطالب بشير  -5

 (.م9760/ 9761)الضب،  تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني، 
تخصص أصول  ، للطالب حواس جابري،البعد الدعوي لمغازي النبي  -1

 (.م9767/ 9760)الدين، تاريخ التسجيل
مالمح اإلعجاز البالغي في القراءات المتواترة من سورة البقرة إلى سورة   -0

األعراف أنموذجا، للطالبة وردة عبد اهلل، تخصص أصول الدين، تاريخ 

 (.م9767/9797)التسجيل 
 دكتوراهمناقشــــــــــــة رسائل 

  السالم، عبد زوهير "وتنزيال فقها الحديث مع التعامل في النبوية التصرفات معرفة أثر" -6
 كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، إشراف األستاذ الدكتور، وسنة كتاب تخصص

  (. م2111/2112)منصور كافي، تاريخ المناقشة 
دراسة في المنهج المعرفي على ضوء : نشأة الكون وفناؤه في القرآن الكريم" -9

كلية العلوم اإلسالمية،  ، حدبون محمد،  تخصص، كتاب وسنة،"الحديثالعلم 
 تاريخ المناقشة ،جامعة باتنة، إشراف األستاذ الدكتور رمضان يخلف

 (.م65/71/9762)
، حمزة عّواد، تخصص، علم "دراسة نقدية: شروط موافقة الرسم العثماني" -1

إشراف األستاذ الدكتور  ،كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة القراءات والترتيل

 .م(72/69/9762)تارخ المناقشة ، منصور كافي
دراسة في التراث التفسيري الجزائري  -جهود علماء الجزائر في علم التفسير " -2

تخصص كتاب وسنة، كلية العلوم  عبد الغني عيساوي،" زمن الحكم العثماني
، تاريخ المناقشة فياإلسالمية، جامعة باتنة، إشراف األستاذ الدكتور منصور كا

 (.م91/67/9762)
: ، للطالبة"المفهوم والضوابط: التجديد في التفسير عند المدرسة األثرية الحديثة -5

نعيمة رّمال، تخصص كتاب وسنة، كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، إشراف الدكتورة حدة سابق، تاريخ المناقشة 

 .م9760
للطالبة فتيحة لكحل، " نهج الواحدي في التفسير من خالل كتابه الوسيطم" -1

كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر للعلوم  ،تخصص كتاب وسنة
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األستاذ الدكتور رمضان يخلف، تاريخ المناقشة                : قسنطينة، إشراف -اإلسالمية

(9767/9760.) 
" دراسة في التفسير الموضوعي: أسسها ومقاصدها: االستقامة في القرآن الكريم" -0

للطالبة صورية العيادي، تخصص كتاب وسنة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 

األستاذ الدكتور أحمد رحماني، تاريخ المناقشة : ، إشراف6باتنة

(9760/9767       .) 
" مفهومه وأسبابه، نتائجه وعالجه: اإلعراض عن العمل بالقرآن الكريم" -0

للطالب صالح  محمد حمدي، تخصص كتاب وسنة، كلية العلوم اإلسالمية، 

األستاذ الدكتور صالح نعمان، تاريخ المناقشة                    : ، إشراف6جامعة باتنة

 (.م67/76/9767)
للطالب مدحت " دراسة موضوعية: القيم الذوقية وتطبيقاتها في القرآن الكريم"8-

قسم أصول الدين، جامعة األمير، قسنطينة،  قريشي، تخصص كتاب وسنة،

 (.م9760/9767)إشراف الدكتورة هدى حراق، تاريخ المناقشة 
قواعد التدبر القرآني بين النظرية والتطبيق عند عبد الرحمن حبنكة الميداني     "-7
نموذجا، للطالب رشيد بوعافية، تخصص " معارج التفكر"و" قواعد التدبر األمثل"

إشراف األستاذ الدكتور  6كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنةكتاب وسنة، 

 (.م9760/9767)تاريخ المناقشة  ،منصور كافي

للطالبة نبيلة عايسي، تخصص كتاب " الوحدة الموضوعية في سورة األنعام"-10

األستاذ الدكتور بوزيد عبد : ، إشراف6وسنة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة

 (.م9767/ 9760) خ المناقشةالحليم، تاري

اختيارات اإلمام الطبري في معاني الغريب من خالل تفسيره جامع البيان  -66
تخصص دراسة تفسيرية لغوية للطالب منصر عباس،  -عن تأويل آي القرآن

إشراف األستاذ الدكتور  6كتاب وسنة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة

  (.م9767/9797)تاريخ المناقشة  ،منصور كافي
   التأهيل الجامعيملفات مناقشة 

مناقشة ملف التأهيل الجامعي للمترشحة آسيا علوي، تخصص، كتاب وسنة،  -

 م91/71/9762بتاريخ 
كتاب وسنة،  مناقشة ملف التأهيل الجامعي للمترشح قدور سالط، تخصص، -

 (.99/67/9762)بتاريخ 
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 الجزائر/ 1جامعة باتنة / اإلسالمية المقاييس المدرسة بكلية العلوم: الخبرة العملية
 (:د.م. ل)المقاييس المدرسة لطلبة الدكتوراه نظام  -

مصادر الدراسات القرآنية المعاصرة، تخصص  علوم القرآن والحديث،  -6

 (.م9765-9762م، 9761-9762)

-9761)دراسات في المصطلح القرآني، تخصص  علوم القرآن والحديث،  -9

 (.م9762-9765، 9762

-9761)قضايا قرآنية معاصرة، تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني،  -1

 (.م9760-9760، 9760

، تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني، "ورشة"التفسير الموضوعي  -2

 (.م9760 -9761)

-9761)، تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني، "ورشة"اإلعجاز العلمي  -5

 (.م9760

 (:د.م.ل)المقاييس المدرسة في مرحلة ليسانس نظام 
القرآن والحديث، خالل ، السنة الثالثة، تخصص علوم (محاضرة) مناهج المفسرين -

 (.م9762-9761، 9761 -9769)السداسي األول للسنة الجامعية 
السنة الثالثة، تخصص، لغة ودراسات قرآنية،  ( محاضرة) إعجاز القرآن الكريم  -

 (.م9765 -9762، 9762-9761)ي الثاني للسنة الجامعية خالل السداس
، السنة الثانية تخصص جذع مشترك أصول الدين، (محاضرة) مناهج المفسرين -

-9761، 9761-9765، 9765 -9762)خالل السداسي الثاني للسنة الجامعية 

 (.م9760 -9760، 9760
ل السداسي ، السنة الثالثة، تخصص عقيدة، خال(محاضرة) التفسير الموضوعي -

 (.م9761 -9765)الثاني للسنة الجامعية 
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 :المقاييس المدرسة في مرحلة الماستر

خالل  تخصص علوم القرآن والحديث، 6، ماستر (محاضرة) التفسير الموضوعي -

 (.م9762 -9761)السداسي الثاني للسنة الجامعية 
تخصص علوم القرآن والحديث،  6ماستر ، (محاضرة) أصول التفسير وقواعده  -

 -9765، 9765 -9762، 9762 -9761)خالل السداسي األول للسنة الجامعية 

 (.م9760 -9761، 9761
تخصص علوم القرآن والحديث،  6، ماستر (محاضرة) اإلعجاز في القرآن والسنة -

 -9761، 9761 -9765، 9765 -9762)خالل السداسي الثاني للسنة الجامعية 

 (.م9760
تخصص لغة   6، ماستر (محاضرة) اإلعجاز القرآني في العصر الحديث  -

 -9762، 9762 -9761)ودراسات قرآنية، خالل السداسي الثاني للسنة الجامعية 

 (.م9765
اقتصاد إسالمي،  خالل  6، ماستر(محاضرة) آيات األحكام في الجانب االقتصادي  -

 (.م9765 -9762)السداسي األول للسنة الجامعية  
اقتصاد إسالمي،  خالل السداسي الثاني للسنة  6، ماستر(محاضرة) علوم القرآن  -

 (.م9760-9761، 9761-9765)الجامعية 
تخصص علوم القرآن والحديث، خالل السداسي األول  6ماستر قواعد التفسير،  -

 (.م9760 -9760) للسنة الجامعية 
لوم القرآن والحديث، خالل تخصص ع 6ماستر دراسات لغوية في القرآن الكريم،  -

 (.م9760 -9760)السداسي األول للسنة الجامعية 
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تخصص علوم القرآن   9،  ماستر (محاضرة) اإلسرائيليات في التفسير والحديث -

 -9762، 9762 -9761)والحديث، خالل السداسي األول للسنة الجامعية 

 (.م9760 -9760، 9760 -9761، 9761 -9765، 9765
تخصص لغة ودراسات   9ماستر ، (محاضرة) مصطلح القرآنيدراسات في ال -

 (م9760-9761)خالل السداسي األول للسنة الجامعية  قرآنية،
تخصص لغة   9، ماستر (محاضرة) دراسات في محاور  ومقاصد القرآن -

 (.م9760-9761)خالل السداسي األول للسنة الجامعية  ودراسات قرآنية،

   مناقشتها اإلشراف على مذكرات ماستر تمت
دراسة موضوعية، -سيسي مدني، األلفاظ األعجمية في القرآن الكريم -6

 (.م0/5/9760)
برجيحان معاد، حق اإلنسان في الحياة من خالل القرآن الكريم دراسة   -9

 (.م60/5/9760)موضوعية، 
دراسة -حياة لعناني، فتيحة لعناني، صفات المحسنين وجزاؤهم في القرآن الكريم -1

 (.م90/5/9760)موضوعية، 
             دراسة موضوعية، -أسامة بن منصور، أدب الحديث في القرآن الكريم -2

 (.م90/5/9760)
                دراسة موضوعية، -كامل أحمد، الذكر والذاكرون في القرىن الكريم -5

 (.م2/1/9760)
غزلي جالل،  التفسير بالمأثور والرأي عند الطبري وابن كثير سورة لقمان،   -1

 (.م2/1/9760)
لوصيف نور الهدى، اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم بين القبول والرفض،  -0

 (.م5/1/9760)
األساليب التعليمية في السنة النبوية من خالل كتاب بغزة نادية، حبشي سليمة،  -0

 (. م5/1/9760)العلم في صحيح البخاري، 



 [السيرة العلمية لألستاذة الدكتورة نورة بن حسن]
 

11 

 

القرآن، األسباب واآلثار كما يراها : بن شادي صورية، تفرق األمة -7

 (.م67/1/9760)
المعتمد من المنقول "شعبان نجم الدين، منهج القاشي في تفسير ه المسمى  -67

 (.م5/1/9760)فيما أوحي إلى الرسول،  

دراسة موضوعية، –بلبوزي وفاء، سنة التداول في القرآن الكريم  -66

 (.م9/5/9760)
 دراسة: بن جغابة خليصة، جهود بسام نهاد جرار في اإلعجاز العددي -69

 (.م5/1/9760)وصفية نقدية، 

كتاب -مواسي فتيحة، جهود فضل حسن عباس في الدراسات القرآنية -61

 (.م0/1/9760) إعجاز القرآن نموذجا،
التأليف في الدراسات القرآنية بين الجهود المشرقية أرنب رتيبة،  -62

 (م66/1/9760)والمغربية في العصر الحديث، 
 (.م61/1/9760)نافقون، التفسير الموضوعي لسورة المطير حسانة،  -65
شبقة ميلود، مالمح التفسير الموضوعي للسورة القرآنية عند محمد رشيد  -61

 (.م61/1/9761)رضا، 
 (.م5/1/9761)جوادة إبراهيم، التفسير الموضوعي لسورة الملك،  -60
دراسة -قادري فاطمة الزهراء، مؤهالت القيادة في سورة يوسف -60

 (.م5/1/9761)موضوعية، 
-"التفسير والمفسرون"هج الشيخ الذهبي في كتابه منصوري ذكرى، من -67

 (.م9/1/9761)دراسة نقدية، 
زغاد لزهر، اإلعجاز البياني في قصة إبراهيم عليه السالم مع المالئكة،  -97

 (.م16/5/9761)
غدير نجاة، أثر السياق في مراعاة الفاصلة جزء عم نموذجا،   -96

 (.م16/5/9761)
 (.م17/5/9761)، "ق"ة بوزيد نصير، التفسير الموضوعي لسور  -99
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سورة لقمان –جعاللي سارة، تفسير اآليات الكونية في القرآن الكريم   -91

 (.م17/5/9761)نموذجا، 
سلطاني نصيرة، اإلسرائيليات في قصة يوسف عليه السالم،   -92

 (.م97/5/9761)
 (.م91/5/9761)لمباركية سارة، المدينة في القرآن الكريم،   -95
 (.م90/5/9765)بياني في سورة النبأ، العباسي بسمة،  اإلعجاز ال  -91
دراسة موضوعية،  -بوتوحة اسمهان، بر الوالدين في القرآن الكريم -90

(91/5/9765.) 
نظم "حمريط سعاد، االتساق واالنسجام في سورة النبأ من خالل تفسير البقاعي  -82

 (.م91/5/9765)، "الدرر في تناسب اآليات والسور
دراسة تطبيقية في  -طواهري بوعالم، المناسبة بين اآليات القرآنية وفواصلها  -82

 (.م92/5/9765)سورة الحشر، 
مصطلح التغيير أنموذجا، –ابن الشيخ يعقوب، منهج دراسة المصطلح القرآني   -03

 (.م62/5/9765)
دراسة موضوعية،  -بوكركب نبيلة، صلة الرحم من خالل القرآن والسنة -03

 (.م9/0/9762)
بغزة عائشة، أصول التفسير من خالل مجالس التذكير لإلمام   ابن باديس،  -08

 (.م97/67/9761)
سليمان محمد عصام، اقتران األموال واألوالد في القرآن الكريم،  -00

 (.م0/67/9761)
بوزيدي ليلى، اإلسرائيليات في قصة سليمان عليه السالم من خالل تفسير  -03

 (.م17/7/9761)الطبري عرضا ودراسة، 
 (.م99/7/9761)ة التفاضل في القرآن الكريم، ّنبلعيور سهام، ُس -03
الطبري من خالل تفسيره جامع  اإلماممشومة ريمة، نماذج ألصول التفسير عند  -03

 (.م69/66/9769)، البيان عن تأويل آي القرآن
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  المشاركة في الملتقيات والندوات الدولية

" اآلفاق المستقبلية وتحديات العصرالمرأة بين "المشاركة في ندوة وطنية بعنوان  -

 .م9779:  باتنة في –بالمركز الثقافي اإلسالمي 
المصطلح القرآني وأثره في تأصيل المعرفة " المشاركة في ندوة دولية  بعنوان -

: التفسير والتأويل من خالل القرآن الكريم: " ببحث موسوم ب" وضبط الفهم
بالمغرب بكلية العلوم اإلنسانية " دراسة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

 1و 5: هـ الموافق ل6212محرم  96و 97بجامعة ابن زهر أغادير في 
 م9769دجنمبر 

معالم التجديد في حركة التفسير "المشاركة في الملتقى الدولي األول بعنوان  -

أفريل  97/ 90بجامعة أدرار في " األصول، المناهج والثمرات: المعاصرة

المصطلح القرآني بين التفسير الموضوعي والدراسة " عنوانها بمداخلة  م9762
 "                المصطلحية

فقه األولويات في النوازل المعاصرة بين " المشاركة في يوم دراسي بعنوان -

بمداخلة عنوانها  9762ديسمبر  65المنظم يوم " األصول النظرية والواقع العملي
بكلية العلوم اإلنسانية " تأصيل وتمثيل: فقه األولويات في القرآن الكريم" 

 . واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ، جامعة باتنة
البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية "المشاركة في ملتقى وطني بعنوان  -

نوفمبر  61-65في( 6)بكلية العلوم اإلسالمية، باتنة " وحاجات المجتمع الجزائري

 ".التفسير الموضوعي وأثره في تلبية حاجات الواقع:" بمداخلة عنوانها م9761
فقه الموازانات في نوازل العصر بين معضالت : مشاركة في ملتقى دولي حولال -

       ديسمبر، 61 -65في ( 6)بكلية العلوم اإلسالمية، باتنة  الفهم ومزالق التنزيل،

ة بين المصالح دراسة تأصيلية في الموازن:" بمداخلة عنوانها، (م9760/9760)
 ".السّنة الّنبوية

األطروحات المعاصرة في التعامل مع السنة "مشاركة في ملتقى وطني حول ال -

ديسمبر،  69-66، في6بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة" النبوية الشريفة

 :شبهات القرآنيين المعاصرين حول السنة: "بمداخلة عنوانها( م9760/9760)
 ".دراسة تحليلية نقدية

م، 9760نوفمبر  1و 5:مشاركة في الملتقى الدولي األول بجامعة المسيلة يومي -
جهود العلماء المالكية في خدمة علوم السنة وقضاياها المعاصرة ، بمداخلة : حول

 ".جهود الداودي المسيلي التلمساني في خدمة السّنة النبوية:" عنوانها
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دولي بمركز العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط، مشاركة في مؤتمر  -

آفاق اإلعجاز العلمي في القرآن والسّنة، : م حول9760ديسمبر 1و9: بتاريخ
 ".اإلعجاز العلمي في االعتدال الغذائي في السّنة النبوية:" ببحث عنوانه

ظم ، المن6مشاركة في فعاليات مؤتمر دولي بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة -

قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في : م حول 9760نوفمبر 90و90: يومي
العنف :" ضوء أصول ومقاصد الشريعة والتشريعات العربية، بمداخلة عنوانها

 ".األسري وسبل عالجه في ضوء القرآن والسنة
المشاركة في مشاريع البحث المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 بالجزائر

 :        بعنوان( CNEPRU)في إطار مشاريع البحث الجامعية  رئيس وحدة بحث -
         " المراهقة وتقويم تداعياتها في ضوء الواقع الجزائري والشريعة اإلسالمية"

 ( .م76/76/9762)المعتمد في  7716I06N02UN05012014:رقم
: عنوان   تحت(  (PNRبحث في إطار برامج البحث الوطنية  عضو في مشروع -

( 19)رمزه " أصول الفتوى وضوابط اعتبار المقاصد في األقضية والنوازل"

 .م67/9766المعتمد في 
 عضو في لجنة قراءة -

لمقاالت مجلة اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم  خبير محكممحرر مساعد و -

 .إلى يومنا هذام  9765، الجزائر منذ 6جامعة باتنة اإلسالمية،
جامعة حمة  معهد العلوم اإلسالمية، بمجلة الشهاب الصادرة عن مساعد محرر -

 .إلى يومنا هذا( م9761 -9765)منذ  لخضر، الوادي
الصادرة عن جامعة حمة لخضر، الوادي  ،خبير محكم بمجلة البحوث والدراسات -

 .(م9760 -9760)منذ   
خبير محكم بمجلة التغيير االجتماعي، الصادرة عن مخبر التغيير االجتماعي، كلية  -

 (. م9767 -9760)العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة منذ 
خبير محكم بمجلة العلوم اإلنسانية، الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية، جامعة   -

 (. م9797 -9767)بسكرة منذ 
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، مختبر اللغة والتواصل الدولي رسالة الباحثبالمشروع وعضو دائم خبير محكم  -
  .، الجزائرمركز الجامعي أحمد زبانة، غليزانفي الجزائر، ال

 المسؤوليات اإلدارية والعلمية -

عضو في اللجنة العلمية لقسم العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، منذ تاريخ فيفري  -

 .م9761م إلى غاية 9761
، 6الدين كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة عضو في اللجنة العلمية لقسم أصول  -

 .م إلى يومنا هذا9761منذ تاريخ فيفري 
منذ تاريخ فيفري  6عضو في المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة -

 .م إلى يومنا هذا9761
" والفكر اإلنساني القرآن والسنة"التكوين في الدكتوراه تخصص  مسؤول مشروع -

 (.م9761/9760م ، 9765/9761) يلسنت
القرآن والسنة في الفكر "في مشروع الدكتوراه تخصص  عضو فريق التكوين -

 .(م9760 -9760)سنة" اإلنساني
 -9760) سنة" أصول الدين"في مشروع الدكتوراه تخصص  عضو فريق التكوين -

 .(م9767
تخصص علوم القرآن والحديث، خالل (  د.م.ل) تأطير دكتوراهالمشاركة في  -

 (.م9765-9762/9762-9761/9761-9769:) لسنوات الجامعيةا
تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني، (  د.م.ل) تأطير دكتوراهالمشاركة في  -

 (.م9760 -9760/9760 -9761/9761-9765:) خالل السنوات الجامعية
، خالل السنوات أصول الدينتخصص (  د.م.ل) تأطير دكتوراهالمشاركة في  -

 (.م9767-9760 :)الجامعية
 المشاركة في لجان مسابقات الدكتوراه -
عضو في لجنة إعداد األسئلة والتصحيح في مسابقة الدكتوراه تخصص علوم   -

 (.م9765 -9762م، 9762-9761. م9761-9769: ) القرآن والحديث سنة
عضو في لجنة إعداد األسئلة والتصحيح في مسابقة الدكتوراه، تخصص القرآن  -

 (.م9760-9760)اإلنساني،  والسنة والفكر
اإلعجاز عضو في لجنة إعداد األسئلة والتصحيح في مسابقة الدكتوراه، تخصص  -
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 (.م9767-9760)، والدراسات البيانية
 الوطنية والدولية واأليام الدراسية والندوات ملتقياتللاللجان العلمية المشاركة في  -
 اإلسالمية وحاجات المجتمعالبحث العلمي في الدراسات " الدولي ملتقىال -

  .م9761نوفمبر  61و65:يومي، 6جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية لجزائري،ا

قراءة في األسباب وآليات  -خطاب الكراهية في أوساط الشباب"الملتقى الوطني  -

م مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة 9767سبتمبر  97يوم " التجاوز
 .الجزائر -باألغواط

البناء الحضاري في فكر مالك بن نبي بين النظرية والتطبيق يوم "الملتقى الوطني  -

 -مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط" م9767أكتوبر  1
 .الجزائر

دور االستراتيجية األسرية في التنشئة النموذجية لألفراد وأثرها في "ندوة وطنية  -

جانفي  65يوم " رآن الكريم والسنة النبوية الشريفةاإلنماء االجتماعي من خالل الق

 .الجزائر -م مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط9797
مركز  "الحوار مع اآلخر بين الثوابت المرجعية والتنوع الثقافي" دولي كتاب جماعي -

 .الجزائر -البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط
مركز " السنة النبوية بين مساعي التمكين وتحديات التشكيك"لي كتاب جماعي دو -

 .الجزائر -البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط
 لكتب جماعية والتدقيق اللغوي والمراجعة التقديم -
لفعاليات المشروع " ، "لطائف في اإلعجاز اللغوي: " كتاب جماعي دولي، بعنوان -

تأليف نخبة من الباحثين، مراجعة األستاذة الدكتورة  ،(1)الدولي رسالة الباحث رقم 

نورة بن حسن، تقديم الدكتور زكرياء سليمان، الجزء األول، إشراف مختبر اللغة 
 -نشر/ والتواصل في الجزائر، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، ألفا للوثائق

 .9767/9797، (Alpha Doc)واستيراد وتوزيع الكتب 

، تأليف ة القيم في المجتمع الجزائري بين الخصوصية والمحلية والعولمةكتاب أزم -
نورة بن حسن، جامعة عمار ثليجي األغواط، . د.مجموعة من الباحثين، تقديم أ

، األغواط، مخبر التمكين االجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية
 .الجزائر

 

 


