السيرة الذاتية
اسم الباحث باللغة العربية :نور الدين بولحية
اسم الباحث باللغة اإلنجليزية حسب جواز السفرNoureddine Boulahia :
تاريخ الميالد 21 86 / 30 /21م
كلية العلوم اإلسالمية ــ جامعة باتنة ـ الجمهورية الجزائرية
العنوان البريدي :
مقر اإلقامة :عيون العصافير ـ باتنة ـ الجزائر.
البريد اإللكتروني bn77.tk@gmail.com :
موقعه االلكترونيhttp://www.aboulahia.com :
الشهادات:
 .2ليسانس من جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة ـ الجزائر.
 .1ماجستير من جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة ـ الجزائر عن بحث بعنوان [اإلصالح
االجتماعي عند أبي حامد الغزالي]
 .0دكتوراه في أصول الدين – جامعة باتنة – الجزائر عن بحث بعنوان [التعامل بين جمعية
العلماء المسلمين الجزائيين والطرق الصوفية]
العمل :يشتغل أستاذا بقسم أصول الدين بكلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة – الجزائر.
المؤتمرات والبحوث العلمية :شارك الباحث في مؤتمرات في الكثير من الدول العربية
وغيرها ،وله مقاالت منشورة بالمجالت المحكمة وغيرها.
مؤلفاته :للمؤلف سالسل علمية وأدبية مطبوعة في دور نشر مختلفة ،وهي متوفرة جميعا
للمطالعة والتحميل في موقعه على النت [ ،]http://www.aboulahia.comباإلضافة إلى تواجدها
على المتاجر االلكترونية للبيع على النت ،ومن عناوينها:
سلسلة [حقائق ورقائق]
 .1الباحثون عن هللا
 .2الكلمات المقدسة
 .3معجزات علمية
 .4معجزات حسية
 .5سالم للعالمين
 .6عدالة للعالمين
 .7رحمة للعالمين
 .8أنبياء يبشرون بمحمد
 .9ثمار من شجرة النبوة
 .11قلوب مع دمحم
 .11النبي المعصوم
 .12النبي اإلنسان
 .13النبي الهادي
 .14أسرار اإلنسان
 .15الثالوث  ..والفداء
سلسلة [اإللحاد  ..والدجل]
 .1ما قاله المالحدة ..ولم يسجله التاريخ
 .2الهاربون من جحيم اإللحاد

 3ـ الكون بين التوحيد واإللحاد
 4ـ الحياة  ..تصميم ال صدفة
 5ـ كيف تناظر ملحدا؟
سلسلة [الدين ..والدجل]
 .1لحوم مسمومة
 .2القرآن واأليدي اآلثمة
 .3دعاة على أبواب جهنم
 .4حوارات حصرية مع قيادات عصرية
 .5رسول هللا  ..والقلوب المريضة
 .6السلفية  ..والوثنية المقدسة
 .7السلفية  ..والنبوة المدنسة
 .8هكذا يفكر العقل السلفي
 .9التراث السلفي تحت المجهر
 .11كلكم كفرة
 .11شيخ اإلسالم في قفص االتهام
 .12ورثة إبليس
 .13وال تفرقوا
 .14الطائفيون والحكماء السبعة
 .15عقول معطلة
 .16أوهام وحقائق
 .17دعوها ..فإنها منتنة
 .18التنويريون  ..والمؤامرة على اإلسالم.
 .19التنويريون  ..والصراع مع المقدسات.
سلسلة [دين هللا ودين البشر]
 .1مجزرة بني قريظة بين القيم القرآنية والتدليس التاريخي.
 .2صفحات من أسفار المجد المزيف
 .3المزارات الدينية بين الرؤية اإليمانية والرؤية التكفيرية
سلسلة [رسائل السالم]
 .1كنوز الفقراء
 .2مفاتيح المدائن
 .3ابتسامة األنين
 .4حصون العافية
 .5أدوية من السماء
 .6أدوية من األرض
 .7أكوان هللا
 .8أسرار األقدار
 .9سوق الخطايا
.11ال تفرح
 11ـ أوكار االستكبار
 .12ال تفعل
 .13هكذا تحدث لقمان

 .14أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل
سلسلة [بحوث فكرية وتاريخية]
 .1جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العالقة بينهما.
 .2االتجاهات الفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية وأثرها في التعامل بينهما.
 .3جوانب الخالف بين الجمعية والطرق الصوفية وأسبابها.
 .4اإلصالح االجتماعي عند أبي حامد الغزالي.
 5ـ مقاالت في األسرة والمجتمع
 .6النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها.
سلسلة [فقه األسرة برؤية مقاصدية]
 .1المقدمات الشرعية للزواج ـ برؤية مقاصدية ـ
 .2عقد الزواج وشروطه ـ برؤية مقاصدية ـ
 .3الحقوق المادية والمعنوية للزوجة ـ برؤية مقاصدية ـ
 .4أحكام الطالق والخلع برؤية مقاصدية.
 .5حقوق األوالد النفسية والصحية
 .6األساليب الشرعية لتربية األوالد.
 .7األبعاد الشرعية لتربية األوالد.

