بسم اهلل الرمحن الرحيم
بيان سرية ذاتية

اإلشم:

رضا.

الؾؼب:

صعبان.

تاريخ ومؽان ادقالد:

 26فقػري  1977باتـة.

احلالة العائؾقة:

متزوج وأب لثالثة أوالد.

رقم اهلاتف:
العـوان :كؾقة العؾوم اإلشالمقة ـ جامعة باتـة.1
الزيد اإللؽسوين:

ridha.chabane@gmail.com

املؤهالت العلمية:

ـ دكتوراه العؾوم شقاشة رشظقة ،جوان .2012

ـ ماجستر شقاشة رشظقة ،ماي .2006
ـ الؽػاءة ادفـقة لؾؿحاماة ،جاكػي .2003
ـ لقساكس رشيعة وقاكون ،جوان .2001
ـ بؽالوريا ظؾوم الطبقعة واحلقاة ،جوان .1996
ـ صفادة التعؾقم ادتوشط ،جوان .1992
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النشاط البيداغوجي واإلداري:

ـ أشتاذ بؽؾقة العؾوم اإلشالمقة ،جامعة احلاج خلر ،باتـة ،ابتداء من  08جويؾقة  2018إىل يومـا

هذا.
ـ أشتاذ حمارض (أ) بؽؾقة العؾوم اإلكساكقة واالجتامظقة والعؾوم اإلشالمقة ،جامعة احلاج خلر،
باتـة ،ابتداء من  13فقػري  2014إىل  08جويؾقة .2018
ـ مسؤول فريق التؽوي ن يف الدكتوراه (ل.م.د) ،ختصص الؾغة واحلضارة اإلشالمقة ،دفعة
.2017/2016
ـ رئقس قسم التعؾقم األشايس يف العؾوم اإلشالمقة من مارس  2016إىل ديسؿز .2016
ـ رئقس قسم اجلذع ادشسك ظؾوم إشالمقة من كوفؿز  2015إىل مارس .2016
ـ مسؤول فريق اختصاص دظوة وثؼافة إشالمقة من جويؾقة  2013إىل جويؾقة .2016
ـ مساظـد بالؼسم لتسقر صؤون اجلــذع ادشسك (ل م د) ،ابتداء من شبتؿز  2008إىل كوفؿز
.2015
النشــــاط العـــــلمي:

أ ــ األبحاث واملنشورات واملطبوعات العلمية:
ـ بحث مؼدم لـقل درجة اداجستر يف السقاشة الرشظقة بعـوان" :الوطقػة السقاشقة لؾدولة
اإلشالمقة" ،ماي .2006
ـ بحث مؼدم لـقل درجة دكتوراه العؾوم يف العؾوم اإلشالمقة ،بعـوان" :فؼه السقاشة الرشظقة ظـد
ابن رضوان ادالؼي من خالل كتابه الشفب الالمعة يف السقاشة الـافعة" ،جوان .2012
ـ مؼال مـشور يف جمؾة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة بجامعة باتـة ،العدد اخلامس ،ديسؿز ،2010
حتت ظـوان" :إشفامات ادغاربة يف الػؽر السقايس اإلشالمي".
ـ مؼال مـشور يف جمؾة جامعة تبسة ،العدد السادس ،شـة  ،2013حتت ظـوان" :االجتفاد يف
السقاشة الرشظقة ((الضوابط وادجاالت))".
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ـ مؼال مشور يف جمؾة العؾوم االجتامظقة واإلكساكقة بجامعة باتـة ،1العدد الثاين والثالثني ،شـة
 ،2015حتت ظـوان" :األخالق السقاشقة يف فؽر أيب ظبد اهلل ابن األزرق األكدليس".
ـ مؼال مـشور يف جمؾة آفاق العؾوم بجامعة اجلؾػة ،العدد العارش ،شـة  ،2018حتت ظـوان:
"رشوط رئقس الدولة يف الػؼه اإلشالمي".
ـ مؼال مـشور يف جمؾة احلؼوق والعؾوم السقاشقة بجامعة خـشؾة ،العدد التاشع ،شـة  ،2018حتت
ظـوان" :تولقة رئقس الدولة يف الػؼه السقايس ظـد ادسؾؿني".
ـ مطبوظة مؼدمة لطؾبة السـة الثالثة (لغة ودراشات قرآكقة ،تاريخ إشالمي ،فؼه وأصول) ،بعـوان:
"اددخل إىل ظؾم السقاشة الرشظقة".

ب ــ املشاركة يف امللتقيات والندوات العلمية:
ـ مداخؾة بعـوان" :إشفامات السؾطان أيب محو موشى الزياين يف الػؽر السقايس اإلشالمي"؛
صارك هبا الباحث ضؿن فعالقات ادؾتؼى ادغاريب األول" :اإلشفامات ادغاربقة يف البـاء ادعريف
اإلشالمي"  ،ادـظم من ضرف خمز إشفامات ادغاربة يف إثراء الدراشات اإلشالمقة وخمز بحث العؾوم
اإلشالمقة يف اجلزائر ،يومي  22-21كوفؿز .2011
ـ مداخؾة بعـوان" :اإلصالح السقايس يف فؽر العالمة ظبد احلؿقد بن باديس"؛ صارك هبا الباحث
ضؿن فعالقات الـدوة الوضـقة األوىل" :العالمة ظبد احلؿقد بن باديس واألبعاد التجديدية درشوع
الـفضة" ،ادـظؿة من ضرف خمز بحث العؾوم اإلشالمقة يف اجلزائر ، ،يوم  14أفريل .2013
ـ مداخؾة بعـوان" :مسارات التؽوين يف العؾوم اإلشالمقة"؛ صارك هبا الباحث ضؿن فعالقات
ادؾتؼى الوضـي "اهلـدشة البقداغوجقة يف مقدان العؾوم اإلكساكقة واالجتامظقة" ،يومي 03- 03 :فقػري
.2015
ـ مداخؾة بعـوان" :الوقف وإشفاماته يف حتؼقق التـشئة السقاشقة ظـد ادسؾؿني"؛ صارك هبا الباحث
ضؿن فعالقات ادؾتؼى الوضـي "اشتغالل األمالك الوقػقة يف اجلزائر واشتثامرها :ادشؽالت -اآللقات -
احلؾول" ،يومي 07-06 :أفريل .2015
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ـ رئقس الؾجـة التـظقؿقة لؾـدوة الوضـقة األوىل" :العالمة ظبد احلؿقد بن باديس واألبعاد
التجديدية درشوع الـفضة" ،ادـظؿة من ضرف خمز بحث العؾوم اإلشالمقة يف اجلزائر ، ،يوم  14أفريل
.2013
ـ ظضو الؾجـة التـظقؿقة لؾؿؾتؼى الوضـي " :اشتغالل األمالك الوقػقة يف اجلزائر واشتثامرها:
ادشؽالت -اآللقات -احلؾول" ،ادـظم من ضرف كؾقة العؾوم اإلكساكقة واالجتامظقة والعؾوم اإلشالمقة
بجامعة باتـة ،يومي  07-06أفريل .2015
ـ ظضو الؾجـة التـظقؿقة لؾؿؾتؼى الدويل " :اجلامعة وادجتؿع ،الواقع واآلفاق " ،ادـظم من ضرف
كؾقة العؾوم اإلكساكقة واالجتامظقة والعؾوم اإلشالمقة بجامعة باتـة ،يومي  27-26أكتوبر 2015
ـ ظضو الؾجـة التـظقؿقة لؾؿؾتؼى الوضـي الثاين" :البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية وحاجات

املجتمع اجلزائري" ،ادـظم من ضرف كؾقة العؾوم اإلشالمقة بجامعة باتـة ،1يومي  16-15كوفؿز .2016

ج ــ اإلرشاف واملناقشة:
ـ اإلرشاف ظذ ظدد من مذكرات اداشس لطؾبة العؾوم اإلشالمقة؛ تت مـاقشتفا خالل
السـوات.2014،2015،2016 ،2017
ـ اإلرشاف ظذ ظدد من أضروحات الدكتوراه يف العؾوم اإلشالمقة.
ـ ادشاركة يف مـاقشة ظدد من أضروحات الدكتوراه ومذكرات اداجستر واداشس.

د ـ العضوية يف اهليئات العمية:
ـ ظضو الؾجـة العؾؿقة لؼسم الرشيعة بؽؾقة العؾوم اإلشالمقة جامعة باتـة ممثال لألشاتذة
ادساظدين من  2008إىل .2010
ـ ظضو ادجؾس العؾؿي لؽؾقة العؾوم االجتامظقة والعؾوم اإلشالمقة بجامعة باتـة ممثال لألشاتذة
ادساظدين من  2008إىل .2010
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ـ ظضو ادجؾس العؾؿي لؽؾقة العؾوم اإلشالمقة بجامعة باتـة 1بصػتي رئقسا لؼسم التعؾقم
األشايس يف العؾوم اإلشالمقة من مارس  2016إىل ديسؿز .2016
ـ ظضو باحث يف خمز بحث "العؾوم اإلشالمقة يف اجلزائر" من  01جاكػي  2016إىل يومـا هذا.

الدكتور :رضا شعبان
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