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 السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور صالح بوبشيش
 

 

 

 : الشهادات

، متقن دمحم الصديق بن يحيى بحي النصر 7891بكالوريا التعليم التقني بتقدير قريب من الجيد سنة  -

 .بباتنة

، المعهد الوطني 7887الفقه اإلسالمي، األول على الدفعة سنة : ليسانس العلوم اإلسالمية، تخصص -

 .العالي للعلوم اإلسالمية سابقا، باتنة للتعليم

الفقه اإلسالمي، من المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم : ماجستير في العلوم اإلسالمية، تخصص -

 .7881اإلسالمية بباتنة سابقا، بتقدير مشرف جدا، شهر جوان 

االجتماعية والعلوم أصول الفقه، من كلية العلوم : دكتوراه دولة في العلوم اإلسالمية، تخصص -

 .3002اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر بباتنة بتقدير مشرف جدا، شهر مارس 

 .من كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة 7888ليسانس علوم قانونية سنة  -

 .من كلية الحقوق بجامعة باتنة 3002شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة جانفي  -

 .منظمة المحامين ناحية باتنة عنصادرة  3073لمحاماة ديسمبر شهادة ممارسة مهنة ا -

 .أستاذ التعليم العالي: الدرجة العلمية

 

 : التدرج المهني

 .00/01/7880إلى  00/01/7881من  أستاذ مساعد متربص -

 .78/73/7881إلى  00/01/7880من  أستاذ مساعد مثبت -

  .01/73/3002إلى  30/73/7881من  أستاذ مساعد مكلف بالدروس -

 .27/09/3001إلى  07/73/3002من  أستاذ محاضر متربص -

 .30/73/3009إلى  07/08/3001من  أستاذ محاضر مثبت -

 .إلى يومنا هذا 31/73/3009من  أستاذ التعليم العالي -

نائب مدير جامعة باتنة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية من  -

 .02/23/1321إلى  12/30/1332

وم يإلى  02/23/1321عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من  -

20/30/1322. 
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 : العضوية في الهيئات العلمية

 .إلى اليوم 3000المجلس العلمي لجامعة الحاج لخضر من شهر مارس عضو  -

إلى  08/03/3002العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية من  عضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة بكلية -

 .إلى يومنا هذا 70/03/3008، ومن 70/03/3008إلى  70/03/3000، ومن 08/03/3000

 عضو المجلس العلمي لكلية العلوم االجتماعية والعلوم  -

ومنا هذا إلى ي 70/03/3008إلى  70/03/3000، ومن 08/03/3000إلى  08/03/3002اإلسالمية من 

 .في إطار التسمية الجديدة لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

، والتي تصدرها الكلية منذ تأسيسها سنة 7773-1200: ، ردمدمجلة اإلحياءعضو هيئة تحرير  -

 .م إلى اآلن7889

 .3000إلى سنة  3002، من سنة مجلة اإلحياءنائب رئيس تحرير  -

 3073، من سنة جلة اإلحياءلمرير مسؤول النشر مدير التح -

، والتي تصدرها 7773-1200: ، ردمدالعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانيةعضو هيئة تحرير مجلة  -

 .3001، إلى مارس 3001جامعة باتنة، من مارس 

 .إلى اآلن 3002عضو اللجنة التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية، منذ  -

الهيئة العلمية لتقييم مشاريع البحوث لطلبة ما بعد التدرج في الماجستير والدكتوراه في قسم خبير عضو  -

 .الشريعة

إلى  3000التي تصدر عن رئاسة الجامعة كل ثالثة أشهر من مارس  أنباء الجامعةمدير نشرية  -

27/70/3073. 

الخامس السويسي ودمحم الخامس أكدال عضو اللجنة المختلطة للتعاون بين جامعة باتنة وجامعتي دمحم  -

بالمغرب، وجامعتي قفصة والقيروان بتونس، وجامعتي طنطا والمنصورة بمصر، ومعهد الدراسات 

 .اإلنسانية بباريس

 .3073أفريل  31-33عضو اللجنة المشتركة للتعاون الجامعي الجزائري االسباني، اللقاء األول  -

 

 : وبيداغوجية علميةالتأطير واإلشراف على مشاريع بحث 

ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري دراسة تحليلية نقدية في ظل رئيس مشروع وحدة بحث بعنوان  -

 .3000، تم اعتماده سنة الدراسات القانونية والفقهية

تم اعتماده ابتداء  المدارس الفقهية في الجزائر خالل الحكم العثمانيرئيس مشروع وحدة بحث بعنوان  -

 .3008ر جانفي من شه

، تم المرجعية الفقهية ألحكام قانون األسرة الجزائري تحديد وتأصيلرئيس مشروع وحدة بحث بعنوان 

 .3071اعتماده سنة 
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 .مسؤول مشروع التكوين في الدكتوراه تخصص الفقه وأصوله -

الزكاة  إدارةمسار تكوين ماستر مهني مع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف حول مشروع مسؤول  -

 .واألوقاف

 األقلياتحول  اإلنسانيةللعلوم  األوروبيمسؤول مشروع مسار تكوين ماستر مهني مع المعهد  -

 .المسلمة في الغرب

 

 : المؤلفات المنشورة

، مطبعة القدس، بسكرة، الجزائر، الطبعة المدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهبكتاب بعنوان  -7

 .3009األولى، فيفري 

، مع شرح تفصيلي للقواعد الكلية مدخل لدراسة القواعد الفقهية: القواعد الفقهيةكتاب بعنوان  -3

 .3009الخمس، نشر مطبعة القدس، بسكرة، الجزائر، الطبعة األولى، ماي 

نشر مركز المنشورات  ،الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على األحوال الشخصيةكتاب بعنوان  -2

 .3001، ومكتبة الرشد المملكة العربية السعودية، ديسمبر 7888ة باتنة سنة الجامعية بجامع

، نشر مكتبة الرشد المملكة العربية السعودية مام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصوليةاإلكتاب بعنوان  -1

 .3000فيفري 

 

 : البحوث المنشورة

، الصادرة عن كلية العلوم حياءاإل، مجلة التفسير المقاصدي عند الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور -7

، 3002/هـ 7131، 1: ، العدد7773-1200: االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، ردمد

 (.صفحة 30) 00-11: الصفحات

، الصادرة عن كلية العلوم اإلحياء، مجلة مستقبل العالقة بين المسلمين والغرب وحتمية خيار الحوار -3

، 3001/ هـ 7130، 9: ، العدد7773-1200: اإلسالمية، جامعة باتنة، ردمداالجتماعية والعلوم 

 (.صفحة 70) 01-12: الصفحات

، الحضارة اإلسالمية، مجلة االنعكاسات السلبية للعولمة على الثقافة اإلنسانية وسبل مواجهتها -2

: ، العدد7773-0201: الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، ردمد

 (.صفحة 20) 201-230: ، الصفحات3001/هـ 7130، 77

 مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، المدارس الفقهية في الجزائر خالل الحكم العثماني -1

، 3001، 07: الصادرة عن مخبر بحث الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر، العدد

 (.صفحة 21) 701-722: الصفحات
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أحكام تعدد الزوجات في ق، أ، ج دراسة تحليلية نقدية في ضوء الشريعة اإلسالمية وواقع التطبيق  -0

الصادرة عن كلية أصول الدين والشريعة والحضارة اإلسالمية  مجلة المعيار، في المجتمع الجزائري

، 3001، 08: ، العدد7773-1211: بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، ردمد

 (.صفحة 10) 701-773: الصفحات

مجلة العلوم االجتماعية والعلوم ، واقع األسرة الجزائرية بين إلزامية القانون وحتمية االجتهاد -0

 393-302: ، الصفحات3000، 72: ، العدد7777-0718: الصادرة عن جامعة باتنة، ردمد اإلنسانية

 (.صفحة 78)

، الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية مجلة اإلحياء، وأهميته في إرساء ثقافة الحوارالخطاب الديني  -1

-010: ، الصفحات3000/هـ 7131، 70: ، العدد7773-1200: والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، ردمد

 (.صفحة 71) 002

، الصادرة ة الصراطمجل، مستقبل العالقات الدولية بين العالمين اإلسالمي والغربي في ظل العولمة -9

، 3000/هـ 7131، 73: ، العدد7777-1273: عن كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر، ردمد

 (.صفحة 33) 711-700: الصفحات

، ملخصات بحوث المؤتمر السنوي الدولي الثامن في إرساء ثقافة الحوار وأهميتهالحوار الديني  -8

إلى  39داب والفنون بجامعة فيالدلفيا باألردن في الفترة من حول الحوار مع الذات المنعقدة بكلية اآل

20/01/3002. 

 

 : المطبوعات المنجزة والموزعة على الطلبة

 –المدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب  –محاضرات في القواعد الفقهية  –أصول الفقه  -

 األحوالإجراءات التقاضي في  –التركات والمواريث : محاضرات في قانون األسرة الجزائري

 –محاضرات في قضايا فقهية معاصرة  –محاضرات في تاريخ التشريع اإلسالمي  –الشخصية 

 .محاضرات في المنهجية –المعامالت المالية المعاصرة  –النظريات الفقهية 

 : التأطير واإلشراف على ملتقيات علمية دولية ووطنية

حول لدولي الثالث الذي نظمته كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية رئيس اللجنة العلمية للملتقى ا -

ربيع  31، 30، 30: ، المنظم أيامالواقع واآلفاق: اإلسالم والمسلمون في القرن الخامس عشر الهجري

 .م3001ماي  71، 70، 70: هـ، الموافق 7130األول 

، 3يومي  الهندسة البيداغوجيةالملتقى الدولي الذي نظمته رئاسة جامعة باتنة حول نائب رئيس منسق  -

2 /73/3009. 

الشراكة الجامعية المنسق العام لأليام الدراسية واإلعالمية الوطنية األولى حول ونائب الرئيس  -

 .70/73/3009، 71يومي  والمحيط االقتصادي واالجتماعي
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الشراكة بين الجامعة لأليام الدراسية واإلعالمية الوطنية األولى حول  نائب الرئيس والمنسق العام -

 .01/73/3008، 00يومي  والمحيط االقتصادي واالجتماعي

الشراكة بين الجامعة نائب الرئيس والمنسق العام لأليام الدراسية واإلعالمية الوطنية األولى حول  -

 .72/73/3070، 73يومي  والمحيط االقتصادي واالجتماعي

الذي نظمته كلية  العلوم  فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصرحول  رئيس الملتقى الدولي السادس -

 .3072نوفمبر 78، 79اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية يومي 

 : المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية والوطنية واأليام الدراسية

، بمناسبة انعقاد "السلبية للعولمة على الثقافة اإلنسانية وسبل مواجهتها االنعكاسات"مداخلة بعنوان  -7

 .3002ديسمبر  70-70الملتقى الدولي الثامن لكلية الحضارة اإلسالمية بوهران يومي 

بجامعة  3002تم استدعائي للمشاركة في الملتقى الدولي الثامن الذي تم عقده في شهر جويلية  -3

في إرساء ثقافة  وأهميتهالحوار الديني "األردن بناء على المداخلة التي تقدمت به بعنوان فيالدلفيا ب

 ".الحوار

بمناسبة الملتقى الوطني لمخبر ، "المدارس الفقهية في الجزائر خالل الحكم العثماني"مداخلة بعنوان  -2

 .3001يل افر 37-30انعقد يومي  ،الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر

أحكام تعدد الزوجات في ق، أ، ج دراسة تحليلية نقدية في ضوء الشريعة اإلسالمية "مداخلة بعنوان  -1

في الملتقى الوطني حول قانون األسرة الجزائري الذي تم عقده  "وواقع التطبيق في المجتمع الجزائري

 .3001مارس  02-03بجامعة األمير عبد  القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة يومي 

، في "مستقبل العالقات الدولية بين العالمين اإلسالمي والمغربي في ظل العولمة"مداخلة بعنوان  -0

 .3001أفريل  33-37-30الملتقى الدولي الثامن الذي تم عقده بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر أيام 

الملتقى  بمناسبة ،"وحتمية خيار الحوار مستقبل العالقة بين المسلمين والغرب: "مداخلة بعنوان -0

ماي  71-70-70الدولي الثالث الذي تم عقده بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة أيام 

3001. 

في الملتقى الدولي بجامعة  "الخطاب الديني وأهميته في إرساء ثقافة الحوار: "مداخلة تحت عنوان -1

 .3000فريل أ 31-30الجزائر أيام 

في الملتقى الدولي بجامعة " إشكالية الثابت والمتغير في الشريعة اإلسالمية"مداخلة تحت عنوان  -9

 .3001ماي  32-33الجزائر أيام 

أشرفت على الجلسة الخاصة بدور الشراكة في إرساء قواعد الهندسة البيداغوجية في الملتقى الدولي  -8

 .3001ديسمبر  02-03األول بجامعة باتنة يومي 

خالت وتعقيبات في الملتقى الدولي التاسع للمجلس اإلسالمي األعلى تحت عنوان دشاركت بت -70

 .3009مارس  30-31بالجزائر أيام " الشباب بين األصالة والمعاصرة"
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حقوق األقليات في ظل النزاعات المسلحة بين القانون الدولي اإلنساني والفقه : "مداخلة بعنوان -77

، في الملتقى الدولي الخامس الذي تم عقده بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة "اإلسالمي

 .3009أفريل  71-70باتنة أيام 

الذي نظمته " الواقع والتطلعات -فقه التدين"شاركت بتدخالت وتعقيبات في المؤتمر الدولي حول  -73

 .3009ماي  32-33ة اليرموك، أربد باألردن أيام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامع

 .3009شهر مارس  توزر التونسيةبمدينة  نالجامعي ينللباحثشاركت في اللقاء الجزائري التونسي  -72

-33أيام  أليكانت ةبالتعاون الجزائري االسباني للجامعات بجامعالخاص  األولشاركت في اللقاء  -71

 .3073أفريل  31

إلى  02/02/3073في الفترة من  الزائر الدولي بالواليات المتحدة األمريكيةشاركت في برنامج  -70

30/02/3073. 

 األول، في الملتقى الدولي "آليات تفعيل الوعي األمني في المؤسسات التعليمية: "مداخلة بعنوان - 70

 37-30-78أيام  7الوطني بالشراكة مع جامعة الجزائر  لألمنتنظيمه من طرف المديرية العامة الذي تم 

 .3072 نوفمبر

 

 : اإلشراف والمناقشات

 ."أ"محاضر  أستاذمذكرات الماجستير، رسائل الدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي لدرجة  -

 

                                                                             


