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 1 جامعة باتنة
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 السرية الذاتية 

 للدكتور عمر حيدوسي



 البيانات الشخصية: أوال

 حيدوسي  عمر: واللقب  االسم

 والية باتنة –دائرة الشمرة  –بلدية بولهيالت    2771 – 8 – 7: الميالد ومكان تاريخ

 باتنة الجزائر 11122بريد الحاج لخضر   21Dص ب : العنوان 

 .أوالدألربعة متزوج وأب : الوضعية العائلية

 hidoussi.72@gmail.com: البريد االلكتروني
 

 العلمية الشهادات: ثانيا

 2771رياضيات تقنية باتنة جويلية   شهادة البكالوريا

 2771شهادة الليسانس علوم إسالمية تخصص فقه وأصول باتنة جوان 

 م2771شهادة الدراسات العليا علوم إسالمية تخصص كتاب وسنة جويلية

 م1111شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص كتاب وسنة باتنة جويلية 

 م1121سبتمبر تخصص كتاب وسنة  سالميةفي العلوم اإل شهادة الدكتوراه

 2771آداب وعلوم إسالمية  2771علوم طبيعية : بكالوريا مترشح حر حاصل أيضا على شهادة

 م2777شهادة الليسانس في اللغة اإلنجليزية جويلية 

 م2771شهادة الكفاءة العلمية في اإلعالم اآللي جوان 
 

 المسار المهني: ثالثا

 أستاذ مستخلف بمختلف مراحل التعليم ابتدائي متوسط ثانوي بوالية باتنة م2771-2778

 م أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الشرعية بثانوية الشمرة باتنة2777-1111

 أستاذ متعاقد بمعهد الشريعة باتنة 2771-1111

 مشارك بالصحافة الجزائرية بعدة جرائد وطنية 2771منذ 

 ين بصفة متربص في سلك األساتذة المساعدين بقسم العلوم اإلسالميةم يع1111ديسمبر  12

 م يثبت كأستاذ مساعد أ1111سبتمبر  12

 مصرية جامعة القاهرة كلية دار العلومالجمهورية اللتكوين بالخارج بلم ينتدب 1118أكتوبر  12

 الرتبة أستاذ محاضر قسم ب م يرقى ويرسم في سلك األساتذة المحاضرين1121أكتوبر  11

 يرقى بعد التأهيل إلى أستاذ محاضر قسم أ 1121أكتوبر 
 

 البحثية األعمال: رابعا

 :األبحاث األكاديمية -أ

 دمحم زرمان/د.أعلم أسباب النزول ودوره في فقه النصوص إشراف :مذكرة الدراسات العليا

 أحمد رحماني/ د.وسننه في القرآن الكريم إشراف أ التدافع: رسالة الماجستير بعنوان

 عبد الحميد بوكعباش/د.أالسنن اإللهية وتفسير القرآن الكريم في العصر الحديث إشراف : دكتوراه علوم

 :المطبوعات العلمية -ب

 مقدمات أساسية في التاريخ اإلسالمي، خالفة الصديق ابو بكر،:  سلسلة كتب في التاريخ اإلسالمي



: ، تفسير القرآن الكريم(تحت الطبع)، خالفة اإلمام علي خالفة الفاروق عمر، خالفة األمين عثمان

 ...مفهومه وأدواته، مناهجه واتجاهاته

 :المقاالت األكاديمية -ج

 .27المنظومة الجامعية ورسالة االستقالل، مجلة عالم التربية، المغرب، العدد 

 .م1117، أفريل 211مجلة المسلم المعاصر، القاهرة، مصر، العدد  ،قراءة تطورية مفهوم التفسير

 .م1121، 21مفهوم التفسير، مجلة اإلحياء، باتنة، الجزائر، العدد قراءة تطورية في 

 .م1121، 21محاولة تجديدية في تصنيف األدوات التفسيرية، مجلة اإلحياء، باتنة، الجزائر، العدد 

 .م1121، جوان 1الشريعة واالقتصاد، قسنطينة، الجزائر، العدد التفسير والعصر الحديث، مجلة 

 م1121للدراسات، سطيف، الجزائر،  فقه تحديات الواقع اإلسالمي المعاصر، كتاب جماعي، الشهاب

مفاتيح الفهم القرآني لمفهوم التفسير من خالل ثالثية آية الفرقان، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

 .م1121، جوان 11، العدد 2جامعة باتنة 

 .م1121، 27سنة هللا في االستدراج واإلمالء دراسة قرآنية، مجلة اإلحياء، باتنة، الجزائر، العدد 

، مجلة المعيار، جامعة األمير عبد القادر، دراسة حديثية نقدية لرجال مقدمة صحيح مسلم المتكلم فيهم

 .م1127قسنطينة، جانفي 

   :في عدة جرائد ومجالت محلية ووطنية منها :كتابات صحفية -د

قراءة في أزمة أمة، ثالثية االستعمار الثورة االستقالل في فكر مالك بن نبي، نهاية التاريخ قراءة في 

 ...أطروحة فوكوياما، المجتمع الجزائري وأزمة تراجع القيم، التعايش الدولي ومفهوم القوة
 

 اإلدارية والعلمية المهام: خامسا

 م1121-17-21م إلى 1117-17-11من  نائب رئيس قسم الشريعة كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية

-11م إلى 1121-17-21من  رئيس شعبة الشريعة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 م17-1121

 م1121-17-12إلى م 1121 -17- 11وأعيد تعيينه في  1117-7-1مسؤول فريق اختصاص أصول الفقه 

 م1121-21-12م إلى 1121-17-12نائب رئيس قسم العلوم اإلسالمية للبيداغوجيا من 

 م1121-21-12م إلى 1121-17-12رئيس شعبة اللغة والحضارة من 

 

 عضوية الهيات البحثية: سادسا  

أحمد / د.التفسير والمفسرون في المغرب العربي واألندلس إشراف أ :م عضو هيئة بحث2771

 رحماني

 منصور كافي/ د.المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم إشراف أ: م عضو هيئة بحث1112

 منصور كافي/ د.العلوم اإلسالمية في الجزائر مدير المخبر أ: م عضو مخبر بحث1111

 منصور كافي/ د.لحضارية في السنة النبوية إشراف أالقيم ا: م عضو وحدة بحث1121

عبد القادر / د.أصول الفتوى وضوابط االستدالل بمقاصد الشريعة رئاسة أ: م عضو المشروع الوطني للبحث1121

 بن حرز هللا

 تخصص دراسات لغوية وقرآنية ودكتوراه عضو فريق تكوين ليسانس وماستر 1118منذ 



 تخصص تاريخ إسالميليسانس وماستر ودكتوراه  عضو فريق تكوين 1118منذ  

 عضو فريق تكوين دكتوراه اللغة العربية والحضارة اإلسالمية  1121منذ 

 رئيس مشروع دكتوراه اللغة العربية والحضارة اإلسالمية 1128 – 1127

 عضوية المجالت العلمية: سابعا

 محرر مساعد: الصفة 2جامعة باتنة عضو هيئة تحرير مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية،

 محرر مساعد: الصفة 2عضو هيئة تحرير مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جامعة باتنة

 مراجع: الصفة 2مجلة اإلحياء، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنةعضو هيئة تحرير 

 مراجع: الصفة 2باتنةمجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جامعة عضو هيئة تحرير 

 مراجع: الصفة 1عضو هيئة تحرير مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة سطيف

 مراجع: الصفة خنشلة، جامعة الحقوق والعلوم السياسيةعضو هيئة تحرير مجلة 

 مراجع :الصفة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة،، جامعة المعيارعضو هيئة تحرير مجلة 

 مراجع: الصفةجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، عضو هيئة تحرير مجلة 

 مسار التدريس: ثامنا

 م أستاذ اللغة العربية والشريعة اإلسالمية في التعليم االبتدائي واإلكمالي والثانوي2771-1111 

 القرآنية والتاريخ اإلسالمي بقسم العلوم اإلسالميةإلى يومنا هذا أستاذ التفسير والدراسات  1111

حفظ القرآن وترتيله، الخالفة الراشدة، السيرة النبوية، تفسير تحليلي، تفسير : المقاييس المدرسة

موضوعي، مناهج التفسير، منهجية البحث العلمي، منهجية البحث في الدراسات القرآنية، حاضر 

ي المعاصر، علم السياق القرآني، تاريخ الدولة العثمانية، تاريخ العالم اإلسالمي، العالم اإلسالم

األنبياء، فلسفة التاريخ، تحديات الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث، اتجاهات التفسير في العصر 

الحديث، دراسات في المصطلح القرآني، دراسات تطبيقية في علم التفسير، السنن التاريخية في 

 ...ابات التاريخية المعاصرة، فقه اللغة العربية، اللغة اإلنجليزيةالقرآن الكريم، الكت

 

 التأطير العلمي:  تاسعا

منذ توظيفه في تأطير العديد من العروض الصفية ومذكرات التخرج في مختلف  ، وال يزال،شارك

 ..، إشرافا ومناقشة(ليسانس ماستر دكتوراه)المستويات والتخصصات 

في مناقشة العديد من مذكرات التخرج في الماستر والماجستير والدكتوراه في ويشارك كما شارك 

 ...مختلف التخصصات

 

 األنشطة العلمية: عاشرا

 .خارجهوشارك في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية بجامعة باتنة وبعض جامعات الوطن 

ساهم في تنشيط العديد من المحاضرات والندوات واأليام الدراسية والتظاهرات الثقافية والفعاليات 

الجمعوية في الجامعة وخارجها، على مستوى النوادي واإلقامات الجامعية، وبعدة مساجد ومؤسسات 

 ...دينية وثقافية وشبابية، بوالية باتنة وخارجها

 

 



 اإلنتاج العلمي: عشرحادي 

 .كتب العديد من المقاالت العلمية في مجالت داخلية وخارجية محكمة

 .كما شارك كمحرر صحفي بعدة جرائد وطنية

 ...إذاعة األوراس، إذاعة سطيف: ساهم في تنشيط العديد من الحصص اإلذاعية بإذاعات وطنية

السنن اإللهية في القرآن الكريم، مقدمات  تفسير القرآن الكريم،: له عدة مشاريع كتب تحت الطبع

أساسية في التاريخ اإلسالمي، وقفات مع الخالفة الراشدة، الرؤية الوجودية اإلسالمية، السنن 

التاريخية في القرآن الكريم، الثالثيات الفكرية لنظرية مالك بن نبي الحضارية، الدراسات 

 .بط إشكالي وتأسيس مفاهيميالمصطلحية المنهج واآلفاق، الدراسات القرآنية ض

 المنشورات: ثاني عشر

 :الكتب

، 2مقدمات أساسية في التاريخ اإلسالمي، جيل المستقبل للنشر واإلشهار، الجزائر، الطبعة 

 .م1111/ هـ 2111

/ هـ 2111، 2وقفات مع خالفة الصديق، جيل المستقبل للنشر واإلشهار، الجزائر، الطبعة 

 .م1111

/ هـ 2111، 2الفاروق، جيل المستقبل للنشر واإلشهار، الجزائر، الطبعة وقفات مع خالفة 

 .م1111

/ هـ 2111، 2وقفات مع خالفة ذي النورين، جيل المستقبل للنشر واإلشهار، الجزائر، الطبعة 

 .م1111

 :المطبوعات الجامعية

 التفسير الموضوعي، ماستر فقه وأصول

 لغة عربية ودراسات قرآنيةالسنة الثالثة ليسانس ومناهجه، التفسير 

 لغة عربية ودراسات قرآنية 2التفسير والمفسرون، ماستر 

 التفسير وعلوم القرآن 1، ماستر اتجاهات التفسير في العصر الحديث

 السيرة النبوية، السنة األولى جذع مشترك علوم إسالمية:  2التاريخ اإلسالمي 

 السنة األولى جذع مشترك علوم إسالمية الخلفاء الراشدون،:  1التاريخ اإلسالمي 

 دعوة وثقافة إسالمية 2، ماستر حاضر العالم اإلسالمي



 فقه مقارن 2العالم اإلسالمي المعاصر، ماستر

 لغة عربية ودراسات قرآنية 2، ماستر المصطلح القرآنيدراسات في 

 لغة عربية ودراسات قرآنية  2، ماستر السياق القرآني

 السنة الثالثة ليسانس لغة عربية ودراسات قرآنية اإلعجاز القرآني،

 التفسير وعلوم القرآن 2، ماستر (أسباب اختالف المفسرين) 2التفسير المقارن للقرآن الكريم

 التفسير وعلوم القرآن 2، ماستر (االستدراكات والتعقبات) 1التفسير المقارن للقرآن الكريم

 تاريخ إسالمي 2ماستر، السنن التاريخية في القرآن الكريم

 تاريخ إسالمي 2، ماسترفلسفة التاريخ

 التاريخ العثماني، السنة الثالثة ليسانس تاريخ إسالمي

 دعوة وثقافة إسالمية 2تحديات الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث، ماستر 

 االستشراق في الدراسات القرآنية، السنة الثالثة ليسانس لغة عربية ودراسات قرآنية

 هجية البحث في الدراسات القرآنية، السنة الثانية ليسانس لغة عربية ودراسات قرآنيةمن

  مذكرة التخرج، السنة الثالثة ليسانس لغة عربية ودراسات قرآنية



 

 جدول المشاركات األكاديمية للدكتور عمر حيدوسي

 الهيئة المنظمة مكان النشاط عنوان النشاط النشاط طبيعة
تاريخ 

 النشاط
 عنوان المشاركة

 ملتقى وطني
 التعليم العالي في القرن

 الواحد والعشرين
 جامعة باتنة

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 مخبر حوار الحضارات

الجمعية العلمية الجامعية عبروق 

 مدني

 ماي  21-22

 م1111
 الجامعية ورسالة االستقالل المنظومة

 ملتقى دولي
الفلسفة والحدث تحديات 

 الواقع ورهانات المستقبل

جامعة سطيف 

1 
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

11-11 

 أفريل

 م1121

 الوعي السنني والنقلة العقلية 

من ضيق الخصوصية إلى رحابة 

 الكونية

 يوم دراسي

صعوبات البحث  حول

العلمي في العلوم 

 اإلنسانية

 جامعة باتنة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 والعلوم اإلسالمية

 ماي 21

 م1121

 صعوبات البحث العلمي وقضاياه

 في العلوم اإلسالمية

 ندوة وطنية

العالمة عبد الحميد بن 

باديس واألبعاد التجديدية 

 لمشروع النهضة

 جامعة باتنة
بحث العلوم اإلسالمية في مخبر 

 الجزائر

21-21 

 أفريل 

 م1121

سننية التجديد الحضاري في الفكر 

والجهد اإلصالحي لإلمام عبد الحميد 

 بن باديس



 ملتقى وطني

إسهامات مفكري 

المغرب العربي في 

 الفكر المعاصر

 كلية العلوم اإلنسانية جامعة جيجل
أفريل  21

 م1121

 الوعي السنني في فكر البشير

 اإلبراهيمي

 ملتقى وطني

المشروع النهضوي 

والمسار التاريخي في 

 الجزائر

جامعة الجزائر 

1 

 مخبر مشكالت الحضارة والتاريخ

 في الجزائر

27-28 

 أفريل

 م1121

مشروع النهضة الجزائرية وخصائص 

اإلنسان الجزائري من ثقافة التحدي إلى 

 تحدي الثقافة

 ملتقى دولي

كتب النوازل الفقهية 

ضايا مجتمع المغرب وق

األوسط خالل العصر 

 الوسيط

 جامعة المسيلة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم التاريخ

28-27 

 نوفمبر

 م1121

نحو تأصيل شرعي للنوازل الثقافية بين 

المثال القيمي والرصد التاريخي 

 قراءة تصورية –والواقع االجتماعي 

يوم دراسي 

 وطني

مشروع النهضة 

الحضارية في الفكر 

 اإلصالحي المعاصر

 جامعة باتنة
 جمعية األحرار للثقافة والتنمية

 النادي الفكري

 ماي 21

 م1121

 :رئاسة الجلسة األولى

 محاور مدخلية لمشروع النهضة

ندوة علمية 

 توجيهية

كيفيات اختيار 

موضوعات مذكرات 

 التخرج

 جامعة باتنة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم اإلسالمية

 جوان 21

 م1121

 ترؤس الندوة

مداخلة حول مشكالت اختيار موضوع 

 بحث



 

الجمعوية للدكتور عمر حيدوسي/جدول المشاركات الجامعية  

طبيعة 

 النشاط
 الهيئة المنظمة مكان النشاط عنوان النشاط

تاريخ 

 النشاط
 عنوان المشاركة

 يوم دراسي
المسألة اللغوية في 

 التعليميةالمؤسسة 

 كلية اآلداب

 جامعة باتنة

 الجمعية العلمية الجامعية

نادي الحرف / عبروق مدني 

 العربي

 أفريل

 م1111
 الواقع اللغوي في الجامعة الجزائرية

 ندوة وطنية
 الشخصية المسلمة 

 بين الغياب والفاعلية

 اإلقامة الجامعية

 سرير باتنة 2111

 مسجد الطلبة

 عمر بن عبد العزيز

 مارس 12

 م1111

 معالم الشخصية الرسالية

 بين التراث والمعاصرة

 يوم دراسي

قانون األسرة 

 الجزائري

 وإكراهات العولمة

 كلية الحقوق

 جامعة باتنة

 الجمعية العلمية الجامعية

نادي العلوم / عبروق مدني 

 اإلنسانية

 مارس 18

1111 

 األسرة الجزائرية بين القيم الذاتية

 وتحديات الواقع

 إدارة الذات ندوة وطنية
 اإلقامة الجامعية

 سرير باتنة 2111

 مسجد الطلبة

 عمر بن عبد العزيز

21-21 

 مارس

 م1111

 بناء الذات المسلمة

 مراحلها ومشكالتها

 يوم دراسي
 القرآن الكريم وعلومه

 بين التقليد والتجديد

قسم العلوم 

 اإلسالمية

 جامعة باتنة

 نادي التواصل الحضاري

 الثقافية الجامعية األمل الجمعية

 أفريل 27

 م1111

 تفسير القرآن الكريم

 بين التقليد والتجديد

 جامعة المعرفة أوال ملتقى وطني

قسم العلوم 

 اإلسالمية

 جامعة باتنة

 الجمعية العلمية الجامعية

 عبروق مدني

 أفريل 7-21

 م1117

واقع العلم والمعرفة في الجامعة 

 الجزائرية



 يوم دراسي
في الحداثة والخطاب 

 الحداثي

 كلية اآلداب

 جامعة باتنة

 الجمعية العلمية الجامعية

نادي الحرف / عبروق مدني 

 العربي

 أفريل 21

 م1121

 الخطاب الحداثي العربي

 قراءة نقدية

تظاهرة 

 ثقافية

 العلم والعلماء

 نماذج وتجارب 

 اإلقامة الجامعية

 خديجة أم المؤمنين
 مسجد الطلبة

22-21 

 أفريل

 م1121

 العلم والعلماء في القرآن والسنة

 ندوة

 المجتمع الجزائري 

وعالقته بالقرآن 

 الكريم

 اإلقامة الجامعية

 سرير باتنة 2111

 مسجد الطلبة

 عمر بن عبد العزيز

 ماي 1-1-1

 م1121

 التفسير الجزائري للقرآن الكريم

 خصائصه وخصوصياته

 محاضرة

 الثقافة السننية

األداء  وفعالية

 الحضاري

 اإلقامة الجامعية

 2حملة 
 مصلى الطلبة

 ماي22

 م1121

 الثقافة السننية

 وفعالية األداء الحضاري

 المولد النبوي الشريف محاضرة
 اإلقامة الجامعية

 1حملة 
 مصلى الطلبة

 جانفي 21

 م1121

صلى هللا –أربعون سنة من حياة النبي 

 قبل البعثة -عليه وسلم



 

 جدول المشاركات الثقافية العامة للدكتور عمر حيدوسي

طبيعة 

 النشاط
 الهيئة المنظمة مكان النشاط عنوان النشاط

تاريخ 

 النشاط
 عنوان المشاركة

 قراءات أدبية
 18إحياء الذكرة الـ 

 للثورة التحريرية

 بلدية بولهيالت

/ دائرة الشمرة 

 باتنة

 الجمعية الثقافية إبداع

 بولهيالت

12-21-

 م1111

 ثورة نوفمبر المباركة

 بين عظمة التاريخ وواقع الشباب

 حول تربية األوالد ندوة
المركز الثقافي ابن 

 باديس قسنطينة

 جمعية أصدقاء المعرفة

 قسنطينة

 ماي 22

 م1111
 أبناؤنا إلى أين؟

تظاهرة 

 ثقافية
 حول يوم العلم

 مسجد الحاسي

 عين جاسر باتنة

دار  /جمعية التنوير الثقافي 

 الشباب

 مسجد الحاسي/ جمعية النور

 أفريل 27

 م1118

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 ودورها في حماية هويتنا اإلسالمية

 حول يوم العلم ندوة علمية
المركز الثقافي ابن 

 باديس مروانة باتنة

 جمعية اإلحياء الثقافي

 مروانة

 أفريل 27

 م1121

 ذكرى العلم والعلماء

 جهود األمس وواجب اليوم بين

 حول يوم العلم حلقة نقاش
القاعة متعددة 

النشاطات 
 القاعة متعددة النشاطات بولهيالت

أفريل  21

 م1122

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 آخر حصون الهوية في الجزائر



 بولهيالت

 ذكرى المولد النبوي محاضرة
 المكتبة البلدية

 المعذر
 جمعية النشاطات الثقافية المعذر

 فيفري 11

 م1121

 رسول هللا في حياتنا

 كيف نحبه؟ وهل نعرفه؟

 ندوة علمية
 السنن اإللهية 

 والمسلم المعاصر

دار الثقافة حسن 

 المدية/ الحسني 

 جمعية القلم للدعم المدرسي

 المدية

 أفريل 11

 م1121
 مدخل إلى العلم بالسنن اإللهية

 يوم دراسي
 جوانب من حياة مالك 

 بن نبي وفكره

المركز الثقافي 

 سكيكدة/ اإلسالمي 

الجمعية الدينية لمسجد مالك بن 

 نبي 

 المركز الثقافي اإلسالمي سكيكدة

 نوفمبر 11

 م1121
 مالك بن نبي وثورة نوفمبر

 يوم دراسي
 حول شخصية األستاذ

 أبو القاسم سعد هللا

 زانة البيضاء

 باتنة

المعهد الوطني للتكوين 

المتخصص لألسالك الخاصة 

 –بإدارة الشؤون الدينية واالوقاف 

 باتنة -زانة البيضاء

 افريل 12

 م1121

 البروفيسور أبو القاسم سعد هللا

 سيرة ومسيرة

 


