الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة1
كلية العلوم اإلسالمية
قسم اللغة والحضارة اإلسالمية

السيرة الذاتية
للدكتور عمر حيدوسي
آخر تحديث جانفي 0202م

أوال :البيانات الشخصية
االسم واللقب  :عمر حيدوسي
تاريخ ومكان الميالد 2771 – 8 – 7 :بلدية بولهيالت – دائرة الشمرة – والية باتنة
العنوان  :ص ب  D 21بريد الحاج لخضر  11122باتنة الجزائر
الوضعية العائلية :متزوج وأب ألربعة أوالد.
البريد االلكترونيhidoussi.72@gmail.com :
ثانيا :الشهادات العلمية
شهادة البكالوريا رياضيات تقنية باتنة جويلية 2771
شهادة الليسانس علوم إسالمية تخصص فقه وأصول باتنة جوان 2771
شهادة الدراسات العليا علوم إسالمية تخصص كتاب وسنة جويلية2771م
شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص كتاب وسنة باتنة جويلية 1111م
شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية تخصص كتاب وسنة سبتمبر 1121م
شهادة التأهيل الجامعي في العلوم اإلسالمية تخصص كتاب وسنة ماي 1121م.
حاصل أيضا على شهادة بكالوريا مترشح حر :علوم طبيعية  2771آداب وعلوم إسالمية 2771
شهادة الليسانس في اللغة اإلنجليزية جويلية 2777م
شهادة الكفاءة العلمية في اإلعالم اآللي جوان 2771م
ثالثا :المسار المهني
 2778-2771م أستاذ مستخلف بمختلف مراحل التعليم ابتدائي متوسط ثانوي بوالية باتنة
1111-2777م أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الشرعية بثانوية الشمرة باتنة
 1111-2771أستاذ متعاقد بمعهد الشريعة باتنة

منذ 2771مشارك بالصحافة الجزائرية بعدة جرائد وطنية
 12ديسمبر 1111م يعين بصفة متربص في سلك األساتذة المساعدين بقسم العلوم اإلسالمية
 12سبتمبر 1111م يثبت كأستاذ مساعد أ
 12أكتوبر 1118م ينتدب للتكوين بالخارج بالجمهورية المصرية جامعة القاهرة كلية دار العلوم
 11أكتوبر 1121م يرقى ويرسم في سلك األساتذة المحاضرين الرتبة أستاذ محاضر قسم ب
ماي  1121يرقى بعد التأهيل إلى أستاذ محاضر قسم أ
رابعا :اإلنتا العلمي
أ -األبحاث األكاديمية:
مذكرة الدراسات العليا :علم أسباب النزول ودوره في فقه النصوص إشراف أ.د/دمحم زرمان
رسالة الماجستير بعنوان :التدافع وسننه في القرآن الكريم إشراف أ.د /أحمد رحماني
دكتوراه علوم :السنن اإللهية وتفسير القرآن الكريم في العصر الحديث إشراف أ.د/عبد الحميد بوكعباش
ب -المنشورات العلمية:
سلسلة كتيبات مطبوعة في التاريخ اإلسالمي :مقدمات أساسية في التاريخ اإلسالمي ،خالفة الصديق ابو بكر،
خالفة الفاروق عمر ،خالفة األمين عثمان.
 المقاالت األكاديمية:المنظومة الجامعية ورسالة االستقالل ،مجلة عالم التربية ،المغرب ،العدد .27
مفهوم التفسير قراءة تطورية ،مجلة المسلم المعاصر ،القاهرة ،مصر ،العدد  ،211أفريل 1117م.
قراءة تطورية في مفهوم التفسير ،مجلة اإلحياء ،باتنة ،الجزائر ،العدد 1121 ،21م.
محاولة تجديدية في تصنيف األدوات التفسيرية ،مجلة اإلحياء ،باتنة ،الجزائر ،العدد 1121 ،21م.
التفسير والعصر الحديث ،مجلة الشريعة واالقتصاد ،قسنطينة ،الجزائر ،العدد  ،1جوان 1121م.
فقه تحديات الواقع اإلسالمي المعاصر ،كتاب جماعي ،الشهاب للدراسات ،سطيف ،الجزائر1121 ،م
مفاتيح الفهم القرآني لمفهوم التفسير من خالل ثالثية آية الفرقان ،مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة
باتنة  ،2العدد  ،11جوان 1121م.
سنة هللا في االستدراج واإلمالء دراسة قرآنية ،مجلة اإلحياء ،باتنة ،الجزائر ،العدد 1121 ،27م.
البحث المصطلحي في الدراسات القرآنية ّأسسه المعرفية وإشكاالته المنهجية ،مجلة تجسير لدراسات العلوم
اإلنسانية واالجتماعية البينية – جامعة قطر1127 ،م
البحث في التاريخ االقتصادي واالجتماعي في الجامعة الجزائرية القضايا والمناهج ،مجلة جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة الجزائر ،ديسمبر 1127م
العبادة وآثارها النفسية واالجتماعية في الحد من االنحراف والقضاء على الجريمة ،مجلة العلوم اإلسالمية
والحضارة مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة األغواط الجزائر ،جوان 1127م
 ،Interpretation of the Holy Quran in the light of Modernityمجلة اإلحياء كلية العلوم
اإلسالمية جامعة باتنة الجزائر ،ديسمبر 1127م
در اسة حديثية نقدية لرجال مقدمة صحيح مسلم المتكلم فيهم ،مجلة المعيار جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية كلية أصول الدين ،قسنطينة الجزائر ،جانفي 1127م
بوادر تشكل الفكر السياسي اإلسالمي في مرحلة الخالفة الراشدة ،مجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة
باتنة الجزائر ،سبتمبر1127م
الحالة العلمية بالجزائر في العهد العثماني (القرنان الثامن عشر والتاسع عشر للميالد) من خالل رحلة أبي
راس المعسكري" :فتح اإلله ومنته" ،مجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة ،ديسمبر 1127م
السنن اإللهية ومدى ارتباطها بحياة الناس ،مجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة ،ديسمبر 1127م
د-المداخالت العلمية المنشورة:
فقه تحديات الواقع اإلسالمي المعاصر األفق المنهجي للتجديد الحضاري ،كتاب الملتقى الدولي الثالث فقه
الواقع ومستقبل التجديد في النهضة اإلسالمية ،مركز الشهاب للدراسات سطيف الجزائر ،ماي 1121
الجامعة الجزائرية وتحديات المرحلة بين اإلشكاالت المعرفية والعوائق الميدانية ،كتاب الملتقى الدولي السابع

الجامعة والمجتمع الواقع واآلفاق جامعة باتنة أكتوبر 1121
حقيقة اإلجهاض في الموازنة بين مراتب المقاصد ،أعمال الملتقى الدولي الثامن فقه الموازنات في نوازل
العصر بين معضالت الفهم ومزالق التنزيل نوفمبر 1127
هـ-المطبوعات اليبداغوجية:
التاريخ اإلسالمي  2تاريخ الخلفاء الراشدين ،قسم التعليم األساسي ،السنة األولى ليسانس جذع مشترك علوم إسالمية السداسي
الثاني 2102-2102
الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم ،قسم اللغة والحضارة اإلسالمية ،السنة األولى ماستر علوم إسالمية ،تخصص اللغة العربية
والدراسات القرآنية السداسي الثاني 2102-2102
مذكرة التخرج (دليل منهجي إلنجاز مشروع بحث) قسم اللغة والحضارة اإلسالمية ،السنة الثالثة ليسانس علوم إسالمية تخصص
اللغة العربية والدراسات القرآنية السداسي الثاني 2102-2102

خامسا :المقاييس الدراسية
درس ويدرس منذ توظيفه العديد من المقاييس البيداغوجية في مختلف المستويات والمراحل في النظام القديم
(كالسيك) والنظام الحالي ل.م.د .في الليسانس والماستر والدكتوراه  ،منها:
مقاييس في التفسير والدراسات القرآنية:
حفظ القرآن وترتيله ،القراءات القرآنية  ،مدخل إلى علم التفسير ،التفسير التحليلي ،التفسير الموضوعي،
التفسير ومناهجه ،التفسير والمفسرون ،اتجاهات التفسير في العصر الحديث ،دراسات في المصطلح القرآني،
السياق القرآني ،اإلعجاز القرآني ،التفسير المقارن للقرآن الكريم( 2أسباب اختالف المفسرين) ،التفسير
المقارن للقرآن الكريم( 1االستدراكات والتعقبات) ...
مقاييس في التاريخ اإلسالمي:
التاريخ اإلسالمي  : 2السيرة النبوية ،التاريخ اإلسالمي  : 1الخلفاء الراشدون ،السنن التاريخية في القرآن
الكريم ،فلسفة التاريخ ،التاريخ العثماني...
مقاييس في الدعوة والفكر:
تحديات الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث ،االستشراق في الدراسات القرآنية ،حاضر العالم اإلسالمي،
العالم اإلسالمي المعاصر...
مقاييس في المنهجية:
منهجية البحث ،منهجية البحث في الدراسات القرآنية ،مذكرة التخرج ،متابعة البحوث التاريخية...
كما درس مقاييس أخرى :فقه اللغة العربية ،اللغة االنجليزية...
ودرس بالطور الثالث دكتوراه ل.م.د .تخصص اللغة والحضارة اإلسالمية فرع اللغة والحضارة اإلسالمية
وفرع التاريخ اإلسالمي عدة مقاييس منها :كتابات معاصرة في التاريخ اإلسالمي ،دراسات منهجية في الكتابة
التاريخية ،منهجية البحث العلمي ،ورشة الدراسات المنهجية في الكتابة التاريخية...
سادسا :مناقشة األطروحات والمذكرات
شارك ،وال يزال ،منذ توظيفه ،في تأطير العديد من العروض الصفية ومذكرات التخرج في مختلف
المستويات والتخصصات (ليسانس ماستر دكتوراه) ،إشرافا ومناقشة..
فقد أشرف على أطروحتي دكتوراه تمت مناقشتهما ،ويشرف حاليا على سبعة مشاريع دكتوراه قيد اإلنجاز.
فضال عن مناقشة عدة أطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير.
ويساهم في تأطير طلبة الماستر ،إذ أشرف على أكثر من أربعين مذكرة لحد اآلن ،وناقش ضعف ذلك رئيسا
وممتحنا منذ بدء مناقشة مذكرات الماستر بالكلية والجامعة.
سابعا :المشاريع البحثية
2771م عضو هيئة بحث :التفسير والمفسرون في المغرب العربي واألندلس إشراف أ.د /أحمد رحماني
1112م عضو هيئة بحث :المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم إشراف أ.د /منصور كافي
1111م عضو مخبر بحث :العلوم اإلسالمية في الجزائر مدير المخبر أ.د /منصور كافي
1121م عضو وحدة بحث :القيم الحضارية في السنة النبوية إشراف أ.د /منصور كافي
عضو فرقة بحث بالمخبر علوم الحديث في الجزائر 1111

عضو مشروع بحث وطني  ،PNRأصول الفتوى وضوابط االستدالل بمقاصد الشريعة في األقضية
والنوازل1121 – 1122 ،
رئيس مشروع بحث جامعي  ،PRFUالسنن اإللهية بين السياق القرآني والحركة التاريخية قراء سننية في
التجربة التاريخية اإلسالمية منذ 1127
ثامنا :عضوية المجالت العلمية
عضو هيئة تحرير مجلة اإلحياء ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة 2الصفة :مراجع ومحرر مساعد ونائب
رئيس التحرير
عضو هيئة تحرير مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،جامعة باتنة 2الصفة :مراجع ومحرر مساعد
عضو هيئة تحرير مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة سطيف 1الصفة :مراجع
عضو هيئة تحرير مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة خنشلة الصفة :مراجع
عضو هيئة تحرير مجلة المعيار ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،الصفة :مراجع
عضو هيئة تحرير مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،الصفة :مراجع
تاسعا :المهام اإلدارية والعلمية
منذ  1118عضو فريق تكوين ليسانس وماستر ودكتوراه تخصص دراسات لغوية وقرآنية
منذ  1118عضو فريق تكوين ليسانس وماستر ودكتوراه تخصص تاريخ إسالمي
منذ  1121عضو فريق تكوين دكتوراه اللغة العربية والحضارة اإلسالمية
 1128 – 1127رئيس مشروع دكتوراه اللغة العربية والحضارة اإلسالمية
مسؤول فريق اختصاص أصول الفقه  1117-7-1وأعيد تعيينه في 1121 -17- 11م
نائب رئيس قسم العلوم اإلسالمية للبيداغوجيا من 1121-17-12م إلى 1121-21-12م
رئيس شعبة اللغة والحضارة من 1121-17-12م إلى 1121-21-12م
عضو عدة لجان تحكيم مطبوعات ومذكرات بيداغوجية.
عضو اللجنة البيداغوجية الوطنية الفرعية لشعبة اللغة العربية والحضارة اإلسالمية 1121-1121م
عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة والحضارة كلية العلوم اإلسالمية منذ 1127م.
عاشرا :األنشطة العلمية
جدول المشاركات األكاديمية
طبيعة النشاط

عنوان النشاط

مكان النشاط

ملتقى وطني

التعليم العالي في القرن
الواحد والعشرين

جامعة باتنة

الهيئة المنظمة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مخبر حوار الحضارات
الجمعية العلمية الجامعية عبروق
مدني

تاريخ النشاط

عنوان المشاركة

 22-21ماي
1111م

المنظومة الجامعية ورسالة
االستقالل

ملتقى دولي

الفلسفة والحدث تحديات
الواقع ورهانات المستقبل

جامعة
سطيف 1

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 11-11أفريل
1121م

يوم دراسي

حول صعوبات البحث
العلمي في العلوم اإلنسانية

جامعة باتنة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
والعلوم اإلسالمية

 21ماي
1121م

جامعة باتنة

مخبر بحث العلوم اإلسالمية في
الجزائر

 21-21أفريل
1121م

جامعة جيجل

كلية العلوم اإلنسانية

 21أفريل
1121م

ملتقى وطني

المشروع النهضوي
والمسار التاريخي في
الجزائر

جامعة
الجزائر 1

مخبر مشكالت الحضارة والتاريخ
في الجزائر

 28-27أفريل
1121م

ملتقى دولي

كتب النوازل الفقهية
وقضايا مجتمع المغرب
األوسط خالل العصر

جامعة
المسيلة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم التاريخ

27-28
نوفمبر
1121م

ندوة وطنية
ملتقى وطني

العالمة عبد الحميد بن
باديس واألبعاد التجديدية
لمشروع النهضة
إسهامات مفكري المغرب
العربي في الفكر المعاصر

الوعي السنني والنقلة العقلية
من ضيق الخصوصية إلى
رحابة الكونية
صعوبات البحث العلمي
وقضاياه
في العلوم اإلسالمية
سننية التجديد الحضاري في
الفكر والجهد اإلصالحي لإلمام
عبد الحميد بن باديس
الوعي السنني في فكر البشير
اإلبراهيمي
مشروع النهضة الجزائرية
وخصائص اإلنسان الجزائري
من ثقافة التحدي إلى تحدي
الثقافة
نحو تأصيل شرعي للنوازل
الثقافية بين المثال القيمي
والرصد التاريخي والواقع

يوم دراسي
وطني
ندوة علمية
توجيهية

الوسيط
مشروع النهضة الحضارية
في الفكر اإلصالحي
المعاصر
كيفيات اختيار موضوعات
مذكرات التخرج

جامعة باتنة

جمعية األحرار للثقافة والتنمية
النادي الفكري

 21ماي
1121م

جامعة باتنة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم اإلسالمية

 21جوان
1121م

االجتماعي – قراءة تصورية
رئاسة الجلسة األولى:
محاور مدخلية لمشروع
النهضة
ترؤس الندوة
مداخلة حول مشكالت اختيار
موضوع بحث

جدول المشاركات الجامعية/الجمعوية
مكان النشاط

الهيئة المنظمة

تاريخ
النشاط

عنوان المشاركة

طبيعة
النشاط

عنوان النشاط

قسم العلوم
اإلسالمية
جامعة باتنة
قسم العلوم
اإلسالمية
جامعة باتنة

نادي التواصل الحضاري
الجمعية الثقافية الجامعية
األمل

 27أفريل
1111م

تفسير القرآن الكريم
بين التقليد والتجديد

يوم دراسي

القرآن الكريم وعلومه
بين التقليد والتجديد

الجمعية العلمية الجامعية
عبروق مدني

 21-7أفريل
1117م

واقع العلم والمعرفة في الجامعة
الجزائرية

ملتقى
وطني

جامعة المعرفة أوال

يوم دراسي

قانون األسرة الجزائري
وإكراهات العولمة

كلية الحقوق
جامعة باتنة

يوم دراسي

المسألة اللغوية في
المؤسسة التعليمية

كلية اآلداب
جامعة باتنة

يوم دراسي

في الحداثة والخطاب
الحداثي

كلية اآلداب
جامعة باتنة

ندوة وطنية

الشخصية المسلمة
بين الغياب والفاعلية

ندوة وطنية

إدارة الذات

تظاهرة
ثقافية

العلم والعلماء
نماذج وتجارب

ندوة

المجتمع الجزائري
وعالقته بالقرآن الكريم

محاضرة

الثقافة السننية
وفعالية األداء الحضاري

محاضرة

المولد النبوي الشريف

اإلقامة الجامعية
 2111سرير
باتنة
اإلقامة الجامعية
 2111سرير
باتنة
اإلقامة الجامعية
خديجة أم
المؤمنين
اإلقامة الجامعية
 2111سرير
باتنة
اإلقامة الجامعية
حملة 2
اإلقامة الجامعية
حملة 1

الجمعية العلمية الجامعية
عبروق مدني  /نادي العلوم
اإلنسانية
الجمعية العلمية الجامعية
عبروق مدني  /نادي الحرف
العربي
الجمعية العلمية الجامعية
عبروق مدني  /نادي الحرف
العربي

األسرة الجزائرية بين القيم الذاتية
وتحديات الواقع
الواقع اللغوي في الجامعة الجزائرية
الخطاب الحداثي العربي
قراءة نقدية

مسجد الطلبة
عمر بن عبد العزيز

 12مارس
1111م

معالم الشخصية الرسالية
بين التراث والمعاصرة

مسجد الطلبة
عمر بن عبد العزيز

21-21
مارس
1111م

بناء الذات المسلمة
مراحلها ومشكالتها

مسجد الطلبة

21-22
أفريل
1121م

العلم والعلماء في القرآن والسنة

مسجد الطلبة
عمر بن عبد العزيز

 1-1-1ماي
1121م

التفسير الجزائري للقرآن الكريم
خصائصه وخصوصياته

مصلى الطلبة

22ماي
 1121م

مصلى الطلبة

 21جانفي
 1121م

الثقافة السننية
وفعالية األداء الحضاري
أربعون سنة من حياة النبي –صلى
هللا عليه وسلم -قبل البعثة

جدول المشاركات الثقافية العامة
طبيعة
النشاط

عنوان النشاط

مكان النشاط

الهيئة المنظمة

تاريخ النشاط

عنوان المشاركة

قراءات
أدبية

إحياء الذكرة الـ
18
للثورة التحريرية

بلدية بولهيالت
دائرة الشمرة  /باتنة

الجمعية الثقافية إبداع
بولهيالت

-21-12
1111م

ثورة نوفمبر
المباركة
بين عظمة التاريخ
وواقع الشباب

ندوة

حول تربية األوالد

المركز الثقافي ابن
باديس قسنطينة

جمعية أصدقاء المعرفة
قسنطينة

 22ماي
1111م

أبناؤنا إلى أين؟

تظاهرة
ثقافية

حول يوم العلم

مسجد الحاسي
عين جاسر باتنة

جمعية التنوير الثقافي  /دار الشباب
جمعية النور /مسجد الحاسي

 27أفريل
1118م

ندوة علمية

حول يوم العلم

المركز الثقافي ابن
باديس مروانة باتنة

جمعية اإلحياء الثقافي
مروانة

 27أفريل
1121م

جمعية العلماء
المسلمين
الجزائريين
ودورها في حماية
هويتنا اإلسالمية
ذكرى العلم
والعلماء
بين جهود األمس
وواجب اليوم

جمعية العلماء
المسلمين
الجزائريين
آخر حصون
الهوية في الجزائر
رسول هللا في
حياتنا
كيف نحبه؟ وهل
نعرفه؟
مدخل إلى العلم
بالسنن اإللهية

حلقة نقاش

حول يوم العلم

القاعة متعددة النشاطات
بولهيالت

القاعة متعددة النشاطات بولهيالت

 21أفريل
1122م

محاضرة

ذكرى المولد
النبوي

المكتبة البلدية
المعذر

جمعية النشاطات الثقافية المعذر

 11فيفري
1121م

السنن اإللهية
والمسلم المعاصر
جوانب من حياة
مالك
بن نبي وفكره
حول شخصية
األستاذ
أبو القاسم سعد هللا

دار الثقافة حسن الحسني
 /المدية

جمعية القلم للدعم المدرسي
المدية

 11أفريل
1121م

المركز الثقافي اإلسالمي
 /سكيكدة

الجمعية الدينية لمسجد مالك بن نبي
المركز الثقافي اإلسالمي سكيكدة

 11نوفمبر
1121م

مالك بن نبي
وثورة نوفمبر

زانة البيضاء
باتنة

المعهد الوطني للتكوين المتخصص لألسالك
الخاصة بإدارة الشؤون الدينية واالوقاف –
زانة البيضاء -باتنة

 12افريل
1121م

البروفيسور أبو
القاسم سعد هللا
سيرة ومسيرة

ندوة علمية
يوم دراسي
يوم دراسي

النشاطات العلمية بعد الترقية إلى محاضر أ

ندوة دولية خار الجزائر:
منهجية البحث في المفاهيم
والمصطلحات في العلوم االجتماعية
والشرعية

الصفة ( مسؤول أو عضو أو
منظم )
مداخلة:
البحث المصطلحي في الدراسات
القرآنية :أسسه المعرفية وإشكاالته
المنهجية

ندوة دولية خار الجزائر:
منهجية البحث العلمي في الدراسات
اإلسالمية

مداخلة:
منهجية البحث في الدراسات
القرآنية

ملتقى دولي جامعي بالجزائر
الجامعة والمجتمع  ..الواقع واآلفاق

عضو اللجنة التنظيمية
+مقرر الجلسة األولى
+عضو لجنة التوصيات
+مشارك مداخلة بعنوان:
الجامعة الجزائرية وتحديات
المرحلة بين اإلشكاالت المعرفية
والعوائق الميدانية
مداخلة بعنوان:
عوالم ومعالم البناء التكاملي
للشخصية اإلسالمية من منظور
حضاري

ملتقى دولي جامعي بالجزائر
فقه الموازنات في نوازل العصر
بين معضالت الفهم ومزالق التأويل

مداخلة بعنوان:
حقيقة اإلجهاض في الموازنة بين
مراتب المقاصد

ملتقى دولي جامعي بالجزائر:
قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في
ضوء أصول ومقاصد الشريعة
اإلسالمية والتشريعات المعاصرة

مقرر الورشة الخامسة
في اليوم الثاني

ملتقيات  ،ايام دراسية  ،مؤتمرات

ملتقى دولي جامعي بالجزائر:
التكامل التربوي وأثره اإليجابي في
اإلصالح الحضاري

المكان والتاريخ

السنة

مركز ابن خلدون
للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية
جامعة قطر
الدوحة  -قطر
 11أفريل 1127م
أكاديمية الدراسات
اإلسالمية
جامعة الماليا
كوااللمبور ماليزيا
 11مارس 1121م
كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم
اإلسالمية
جامعة باتنة الجزائر
 17-11أكتوبر
1121م

1127-1128م

جامعة سطيف 1
ومركز الشهاب
للدراسات
 21-21أفريل
1121م
كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة2
 21-21نوفمبر
1127م
كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة2
 18-17نوفمبر
1128م

1127-1121م

1121-1121م

1121-1121م

1128-1127م

1127-1128م

ملتقى دولي بالجزائر:
فقه الواقع ومستقبل التجديد في النهضة
اإلسالمية

مداخلة بعنوان:
فقه تحديات الواقع اإلسالمي
المعاصر  ..األفق المنهجي
للتجديد الحضاري

ملتقى وطني جامعي
الهندسة البياغوجية في ميدان العلوم
اإلنسانية واالجتماعية

مداخلة بعنوان:
واقع الممارسة البيداغوجية في
قسم العلوم اإلسالمية

ملتقى وطني جامعي
التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية والكونية

رئيس اللجنة العلمية للملتقى
+مداخلة بعنوان:
تأسيسات مدخلية للتكامل المعرفي
بين العلوم مقاربة نظرية تطبيقية
علم التاريخ أنموذجا
مداخلة بعنوان:
اإلساءة للنبي -صلّى هللا عليه
وسلّم -بين تخطيط الغرب وانفعال
المسلمين

ملتقى وطني جامعي
األطروحات المعاصرة في التعامل مع
السنة النبوية الشريفة
ملتقى وطني جامعي
السنن االجتماعية في القرآن الكريم

مداخلة بعنوان:
تفعيل السنن االجتماعية في حياتنا
المعاصرة واقع وآفاق

ملتقى وطني جامعي:
استغالل األمالك الوقفية في الجزائر
واستثمارها المشكالت اآلليات الحلول

مقرر الجلسة األولى

ملتقى وطني جامعي:
التفسير السنني للقرآن الكريم
الواقع واآلفاق

مداخلة بعنوان:
الوعي السنني والعملية التفسيرية
األسس المدخلية والمستويات
التفاعلية

أيام دراسية وتكوينية جامعية:
ندوة علمية توجيهية لطلبة الماستر

مداخلة بعنوان:
كيفيات اختيار موضوعات
مذكرات التخرج وتقنيات إنجاز
مشاريع بحثية
الثالثيات الفكرية في النظرية
الحضارية لمالك بن نبي

أيام دراسية وتكوينية جامعية:
يوم دراسي وطني حول
قضايا منهجية في فكر مالك بن نبي
مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة
أيام دراسية وتكوينية جامعية:
ملتقى تكويني في الدكتوراه
دراسات في اللغة والحضارة اإلسالمية

عضو فريق التكوين والتأطير
مشرف على األشغال
رئيس جلسة

جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين
مركز الشهاب
للدراسات سطيف
 11-11ماي
1121م
كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم
اإلسالمية
جامعة باتنة
 1-1فيفري 1121م
كلية العلوم اإلسالمية
قسم اللغة والحضارة
جامعة باتنة2
 28-27أفريل
1127م
كلي العلوم اإلسالمية
قسم أصول الدين
جامعة باتنة2
 21-22ديسمبر
1127م
المركز الجامعي
تندوف
ومديرية الشؤون
الدينية واألوقاف
تندوف
 18-17ديسمبر
1127م
كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
واإلسالمية
جامعة باتنة
 7-1أفريل 1121م
جامعة األمير عبد
القادر للعلوم
اإلسالمية قسنطينة
كلية أصول الدين
 17أفريل 1127م
قسم العلوم اإلسالمية
كلية العلوم اإلنسانية
جامعة باتنة
 21مارس 1121م
قسم اللغة والحضارة
اإلسالمية كلية العلوم
اإلسالمية جامعة
باتنة2
 22نوفمبر 1121م
قسم اللغة والحضارة
اإلسالمية كلية العلوم
اإلسالمية جامعة
باتنة2
 11أفريل 1127م

1121-1121م

1121-1121م

1127-1121م

1128-1127م

1128-1127م

1121

1127-1128م

1121-1121م

1121-1121م

1127-1121م

أيام دراسية وتكوينية جامعية:
ورشة القراءة المفتوحة
نادي مقام الحكمة

تقديم قراءة في كتاب:
التكاملية المعرفية والحاجة إلى
منظور سنني كوني متوازن

أيام دراسية وتكوينية جامعية:
يوم تكويني لطلبة الدكتوراه
بحث الدكتوراه من مرحلة التصميم إلى
المناقشة
أيام دراسية وتكوينية جامعية:
يوم تكويني حول كيفية إعداد مذكرة
الماستر
مخبر الفقه الحضاري
ملتقى وطني:
المرجعية الحضارية للمجتمع الجزائري
رصيد التاريخ تحديات الواقع آفاق
المستقبل
ملتقى وطني:
الملتقى الوطني حول األوقاف
الوقف في الجزائر واقع وآفاق

تأطير ورشة
التاريخ والحضارة اإلسالمية

قسم اللغة واألدب
العربي
جامعة باتنة
 27فيفري 1128م
كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة2
 7مارس 1127م

كيفية إنجاز مذكرة في التفسير
رجال ومناهج ودراسات
مصطلحية

كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة2
 7ماي 1127م

1127-1128م

جمعية األحرار
للثقافة والتنمية
 18ماي 1121م

1121-1121م

المجلس الشعبي
الوالئي لوالية بسكرة
 11-27ديسمبر
1121م
جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين
مركز الشهاب
للبحوث والدراسات
سطيف
 1-2ديسمبر 1127
جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين
مركز الشهاب
للبحوث والدراسات
العلمة -سطيف
 17-11ديسمبر
1128
اإلقامة الجامعية
دوادي الصالح باتنة
 7ديسمبر 1121م
اإلقامة الجامعية
دوادي الصالح باتنة
 28فيفري 1121م
اإلقامة الجامعية
دوادي الصالح باتنة
 28ماي 1121م
المنظمة الوطنية
للتضامن الطالبي
جامعة باتنة
 8مارس 1127م
االتحاد العام للطلبة
الجزائريين وقسم
اللغة والحضارة باتنة
 1مارس 1128م

1121-1121م

رئيس اللجنة العلمية
رئيس الجلسة األولى
مداخلة بعنوان:
االستثمار الوقفي أسسه النظرية
وآلياته التطبيقية

ملتقى وطني:
الملتقى الوطني الثالث حول
مقومات النهضة في فكر الشيخ الغزالي

رئيس الجلسة العلمية األولى
مداخلة بعنوان:
الوعي السنني في الفكر النهضوي
للشيخ دمحم الغزالي

ملتقى وطني:
الملتقى الوطني الرابع حول
المشروع الفكري للشيخ الغزالي
الوعي الشبابي الواقع واآلفاق

مداخلة بعنوان:
مفاتيح بناء الوعي اإليجابي لدى
الشباب المسلم في واقعنا المعاصر
في فكر الشيخ دمحم الغزالي

نشاط جمعوي جامعي:
يوم تحسيسي لمكافحة داء فقدان المناعة
المكتسبة إيدز
نشاط جمعوي جامعي:
إحياء ذكرى يوم الشهيد

إلقاء محاضرة حول داء فقدان
المناعة من منظور شرعي
محاضرة حول الشهيد بين الطرح
القرآني والرصيد التاريخي

نشاط جمعوي جامعي:
فعاليات عيد الطالب

محاضرة حول الطالب الجزائري
ورسالته الحضارية

نشاط جمعوي جامعي:
يوم دراسي حول الدور الرسالي الثقافي
للجامعة الجزائرية

رئيس جلسة علمية

نشاط جمعوي جامعي:
يوم دراسي حول اتجاهات الكتابة
التاريخية الجزائرية المعاصرة المنجز
والرصيد

رئيس جلسة علمية

1128-1127م

1127-1128م

1128-1127م

1127-1128م

1121-1121م

1121-1121م

1121-1121م

1127-1121م

1127-1128م

نشاط جمعوي جامعي:
النادي الجامعي درب
مداخلة بعنوان:
التميز في الفكر
مشروع البناء الحضاري بين ابن
يوم دراسي حول استراتيجية البناء
والثقافة
باديس ومالك بن نبي
الحضاري عند ابن باديس ومالك بن نبي
جامعة باتنة2
 11-11أفريل
1128م
نشاط جمعوي جامعي:
تجمع الطلبة
رئيس جلسة علمية
الجزائريين األحرار
مداخلة حول المرأة المطلقة بين
يوم دراسي حول سبل حماية المرأة
جامعة باتنة2
الشرع والواقع
المطلقة في المجتمع
 11أفريل 1128م
نشاط جمعوي جامعي:
االتحاد العام للطلبة
رئيس جلسة علمية
الجزائريين
مداخلة حول الدراسات القرآنية
يوم دراسي حول الدراسات القرآنية
جامعة باتنة2
في العصر الحديث
وآفاق العلوم اإلسالمية
 22ديسمبر 1128م
نشاط جمعوي جامعي:
الحركة الوطنية
مداخلة حول واقع تطبيق نظام
للطلبة الجزائريين
ل.م.د .في الجزائر
يوم دراسي حول نظام ل م د
قسم العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة2
 17فيفري 1127م
نشاط ثقافي:
دار الشباب الشهيد
مداخلة حول داء السيدا من
تريكي بوعقال  1باتنة
منظور الشريعة اإلسالمية
ندوة مع الشباب حول داء السيدا
 21ديسمبر 1121م
مسجد النور الشمرة
ترأس جلسة
نشاط ثقافي:
باتنة
إلقاء مداخلة
ندوة ابن باديس السنويةال21
 21-21-21أفريل
روح االنتماء في ظل تحديات المرحلة
1121م
مديرية الشؤون الدينية
مداخلة في اليوم الدراسي حول
نشاط ثقافي :
والية باتنة
القيم األخالقية والتربوية في سيرة
األسبوع الوطني الثامن عشر
المصطفى -صلّى هللا عليه وسلّم 18 -ديسمبر 1121م
للقرآن الكريم
مديرية الشؤون الدينية
محاضرة بمناسبة يوم الشهيد
نشاط ثقافي:
واألوقاف
الشهادة أمانة ومنحة ربانية
الندوة الشهرية لمديرية الشؤون الدينية
والية أم البواقي
 28فيفري 1127م
وزارة الدفاع الوطني
محاضرة بعنوان:
نشاط ثقافي:
الناحية العسكرية
محاضرة بمركز اإلعالم اإلقليمي باتنة مالمح الشخصية القيادية الناجحة
الخامسة
من خالل الغزوات الرمضانية
المديرية الجهوية لإليصال واإلعالم
ّ
ّ
 21ماي 1127م
للرسول -صلى هللا عليه وسلم-
والتوجيه
وزارة التربية الوطنية
مداخلة حول
نشاط ثقافي:
مديرية التربية لوالية
دور المربي في ترسيخ القيم
يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
باتنة
الوطنية
 11أكتوبر 1127م
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