موجزعن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور صالح بوبشيش
المعلومات الشخصية:
اإلسم :صالح
اللقب العائلي :بوبشيش
الحالة العائلية :متزوج وأب ألربعة أطفال
البريد اإللكترونيboubechiche_s@yahoo.fr :
s.boubechiche @gmail.com

الشهادات العلمية:
 بكالوريا التعليم التقني بتقدير قريب من الجيد سنة  ،7891متقن دمحم الصديق بن يحيى بحي النصربباتنة.
ـ ماجستير في العلوم اإلسالمية ،تخصص :الفقه اإلسالمي ،من المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم
اإلسالمية بباتنة سابقا ،بتقدير مشرف جدا ،شهر جوان .7881
ـ دكتوراه دولة في العلوم اإلسالمية ،تخصص :أصول الفقه ،من كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر بباتنة بتقدير مشرف جدا ،شهر مارس .3002
ـ ليسانس علوم قانونية سنة  7888من كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة.
ـ شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة جانفي  3002من كلية الحقوق بجامعة باتنة.
ـ شهادة ممارسة مهنة المحاماة ديسمبر  3073صادرة عن منظمة المحامين ناحية باتنة.
الدرجة العلمية :أستاذ التعليم العالي من  3009/73/31إلى يومنا هذا.
المهام الممارسة:
 أستاذ مساعد من  7881/01/00إلى .3002/73/01 أستاذ محاضر من  3002/73/07إلى .3009/73/30ـ أستاذ التعليم العالي من  3009/73/31إلى يومنا هذا.
ـ نائب مدير جامعة باتنة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية من
 3002/02/37إلى .3073/70/27
ـ عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من  3073/70/27إلى .3070/01/70
ـ محامي معتمد على مستوى مجلس قضاء باتنة منذ .3073
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العضوية في الهيئات العلمية :أهمها
ـ عضو المجلس العلمي لجامعة باتنة ـ عضو مجلس إدارة جامعة باتنة.
ـ مدير التحرير مسؤول النشر لمجلة اإلحياء ،التي تصدرها كلية اإلنسانية واالجتماعية والعلوم
اإلسالمية جامعة باتنة.
ـ عضو هيئة تحرير مجلة العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،والتي تصدرها جامعة باتنة.
ـ عضو اللجنة التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية.
ـ خبير عضو الهيئة العلمية لتقييم مشاريع البحوث لطلبة ما بعد التدرج في الماسترو الماجستير
والدكتوراه.
ـ مدير نشرية أنباء الجامعة التي تصدر عن رئاسة الجامعة.
ـ عضو اللجنة المختلطة للتعاون بين جامعة باتنة وجامعتي دمحم الخامس السويسي ودمحم الخامس أكدال
بالمغرب ،وجامعتي قفصة والقيروان بتونس ،وجامعتي طنطا والمنصورة بمصر.
ـ عضو اللجنة المشتركة للتعاون الجامعي الجزائري االسباني ،اللقاء األول  31-33أفريل .3073
ـ عضو الهيئة االستشارية للمجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،والتي تصدرها جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية بالرياض  ،السعودية.
ـ عضو الهيئة العلمية لمجلة الحقوق والعلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة خنشلة.
ـ عضو الندوة الوطنية لعمداء كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية.
ـ عضو الهيئة العلمية لمجلة الشهاب ،معهد العلوم اإلسالمية ،جامعة الوادي ،الجزائر.
ـ عضو الهيئة العلمية والهيئة االستشارية لمجلة الدراسات الفقهية والقضائية ،مخبر الدراسات الفقهية
والقضائية ،جامعة الوادي ،الجزائر
ـ عضو جمعية كليات الشريعة في اتحاد الجامعات العربية.
ـ عضو اللجنة القطاعية العلمية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالجزائر منذ شهر مارس 3072
 رئيس مشروع وحدة بحث بعنوان ظاهرة الطالق في المجتمع الجزائري دراسة تحليلية نقدية فيظل الدراسات القانونية والفقهية ،تم اعتماده سنة .3000
 رئيس مشروع وحدة بحث بعنوان المدارس الفقهية في الجزائر خالل الحكم العثماني تم اعتمادهابتداء من شهر جانفي .3008
 رئيس مشروع وحدة بحث بعنوان المرجعية الفقهية ألحكام قانون األسرة الجزائري تحديدوتأصيل ،تم اعتماده سنة .3071
 رئيس مشروع التكوين في الدكتوراه تخصص الفقه وأصوله .3071-30722

 رئيس مشروع التكوين في الدكتوراه بعنوان :اإلسالم وقضايا العصر. مسؤول مسار تكوين ماستر مهني مع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف حول إدارة الزكاةواألوقاف
المطبوعات المنجزة والموزعة على الطلبة:
 أصول الفقه – محاضرات في القواعد الفقهية – المدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب –محاضرات في قانون األسرة الجزائري – التركات والمواريث – إجراءات التقاضي في األحوال
الشخصية – محاضرات في تاريخ التشريع اإلسالمي – محاضرات في قضايا فقهية معاصرة –
النظريات الفقهية – المعامالت المالية المعاصرة – محاضرات في المنهجية

– العالقات العامة

لمؤسسات الوقف ،المشاركة السياسية لألقليات – أصول وقواعد فقه األقليات – قانون األسرة المقارن
– حقوق األقليات في الفقه اإلسالمي.
المؤلفات المنشورة:
ـ كتاب بعنوان المدخل لدراسة الفقه المقارن بين المذاهب ،مطبعة القدس ،الجزائر ،الطبعة األولى،
.3009
ـ كتاب بعنوان القواعد الفقهية :مدخل لدراسة القواعد الفقهية ،مع شرح تفصيلي للقواعد الكلية
الخمس ،نشر مطبعة القدس ،بسكرة ،الجزائر ،الطبعة األولى ،ماي .3009
ـ كتاب بعنوان الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على األحوال الشخصية ،نشر مركز المنشورات
الجامعية بجامعة باتنة سنة  ،7888ومكتبة الرشد المملكة العربية السعودية ،ديسمبر .3001
ـ كتاب بعنواناإلمام أبو الوليد الباجي وآراؤه األصولية،نشر مكتبة الرشد المملكة العربية السعودية
.3002
البحوث المنشورة :أذكر منها
ـ منهج البحث في الدراسات المقارنة بين أصول الفقه اإلسالمي وأصول القانون الوضعي ،مجلة
اإلحياء ،الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،7773-1220 :العدد:
 7133 ،1هـ،3007 /
ـ نفقة الزوجة في حال اإلعسار واالمتناع ،مجلة اإلحياء ،الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية
والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،7773-1220 :العدد 7132 ،2 :هـ،3003 /
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ـ التفسير المقاصدي عند الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور ،مجلة اإلحياء ،الصادرة عن كلية العلوم
االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،7773-1220 :العدد 7131 ،1 :هـ،3002 /
ـ مستقبل العالقة بين المسلمين والغرب وحتمية خيار الحوار ،مجلة اإلحياء ،الصادرة عن كلية
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،7773-1220 :العدد 7132 ،9 :هـ،3001 /
ـ الخطاب الديني وأهميته في إرساء ثقافة الحوار ،مجلة اإلحياء ،الصادرة عن كلية العلوم
االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،7773-1220 :العدد 7131 ،70 :هـ،3000 /
ـ االنعكاسات السلبية للعولمة على الثقافة اإلنسانية وسبل مواجهتها ،مجلة الحضارة اإلسالمية،
الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،ردمد ،7773-2221 :العدد،77 :
،3001
ـ المدارس الفقهية في الجزائر خالل الحكم العثماني ،مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية
الصادرة عن مخبر بحث الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر ،العدد،3001 ،07 :
ـ أحكام تعدد الزوجات في ق ،أ ،ج دراسة تحليلية نقدية في ضوء الشريعة اإلسالمية وواقع
التطبيق في المجتمع الجزائري ،مجلة المعيار الصادرة عن كلية أصول الدين والشريعة والحضارة
اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ردمد ،7773-1211 :العدد،3001 ،08 :
ـ واقع األسرة الجزائرية بين إلزامية القانون وحتمية االجتهاد ،مجلة العلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية الصادرة عن جامعة باتنة ،ردمد ،7777-2718 :العدد3002 ،72 :
ـ مستقبل العالقات الدولية بين العالمين اإلسالمي والغربي في ظل العولمة ،مجلة الصراط ،الصادرة
عن كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،ردمد ،7777-1273 :العدد 7131 ،73 :هـ،3000/
ـ الحوار الديني وأهميته في إرساء ثقافة الحوار ،ملخصات بحوث المؤتمر السنوي الدولي الثامن
حول الحوار مع الذات المنعقدة بكلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا باألردن في الفترة من  39إلى
.3002/01/20
ـ تحديات اإلعالم الجديد وسبل حماية الشباب المسلم من أخطارها ،مجلة اإلحياء ،الصادرة عن كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،7773-1220 :العددان،71،79 :
.3072 /3071
ـ عملة البيتكوين ) (Bitcoinوحكم التعامل بها في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري ،مجلة
اإلحياء ،الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد-1220 :
 ،7773العدد.2018 /21 :
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التأطير واإلشراف على ملتقيات علمية دولية ووطنية:
 رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثالث الذي نظمته كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالميةحول اإلسالم والمسلمون في القرن الخامس عشر الهجري :الواقع واآلفاق ،المنظم أيام31 ،30 ،32 :
ربيع األول  7132هـ ،الموافق 71 ،70 ،72 :ماي 3001م.
 نائب رئيس منسق الملتقى الدولي الذي نظمته رئاسة جامعة باتنة حول الهندسة البيداغوجية يومي.3009/73/ 2 ،3
 نائب الرئيس والمنسق العام لأليام الدراسية واإلعالمية الوطنية األولى حول الشراكة الجامعيةوالمحيط االقتصادي واالجتماعي يومي .3009/73/72 ،71
 نائب الرئيس والمنسق العام لأليام الدراسية واإلعالمية الوطنية األولى حول الشراكة بين الجامعةوالمحيط االقتصادي واالجتماعي يومي .3008/73/01 ،00
 نائب الرئيس والمنسق العام لأليام الدراسية واإلعالمية الوطنية األولى حول الشراكة بين الجامعةوالمحيط االقتصادي واالجتماعي يومي .3070/73/72 ،73
ـ رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثالث الذي نظمته كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية
حول اإلسالم والمسلمون في القرن الخامس عشر الهجري :الواقع واآلفاق ،المنظم أيام31 ،30 ،32 :
ربيع األول  7132هـ ،الموافق 71 ،70 ،72 :ماي 3001م.
ـ رئيس الملتقى الدولي السادس حول فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر الذي نظمته كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية يومي  78 ،79نوفمبر .3072
ـ رئيس الملتقى الوطني األول حول الهندسة البيداغوجية في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية
الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية يوم  72ماي .3071
ـ رئيس الملتقى الوطني حول استغالل األمالك الوقفية في الجزائر واستثمارها :المشكالت ،اآلليات
والحلول ،الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية يومي  01-00أفريل .3072
ـ رئيس الملتقى الدولي السابع حول الجامعة والمجتمع :الواقع واآلفاق ،الذي نظمته كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية يومي  31 ،30أكتوبر .3072
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المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية والوطنية واأليام الدراسية :كثيرة أذكر منها
ـ مداخلة بعنوان" :مستقبل العالقة بين المسلمين والغرب وحتمية خيار الحوار" ،بمناسبة الملتقى
الدولي الثالث الذي تم عقده بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة أيام  71-70-72ماي
.3001
ـ مداخلة تحت عنوان "إشكالية الثابت والمتغير في الشريعة اإلسالمية" في الملتقى الدولي بجامعة
الجزائر أيام  32-33ماي .3001
ـ مداخلة بعنوان" :حقوق األقليات في ظل النزاعات المسلحة بين القانون الدولي اإلنساني والفقه
اإلسالمي" ،في الملتقى الدولي الخامس الذي تم عقده بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة
أيام  71-70أفريل .3009
ـ شاركت ممثال لجامعة باتنة في جلسات المؤتمر األول للجامعيين والباحثين التونسيين والجزائريين
يومي  39 ،31مارس  3008بمدينة توزر بتونس.
ـ شاركت ممثال لقطاع التعليم العالي في برنامج الزائر الدولي بالواليات المتحدة األمريكية خالل
شهر مارس .3073
ـ مداخلة بعنوان" :آليات تفعيل الوعي األمني في المؤسسات التعليمية" ،في الملتقى الدولي األول
الذي تم تنظيمه من طرف المديرية العامة لألمن الوطني بالشراكة مع جامعة الجزائر  7نوفمبر .3072
مداخلة بعنوان" :دور الجامعة في ترقية نظام األوقاف في الجزائر" في الملتقى الوطني الذي نظمته
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية يومي  0و 1أفريل .3072
ـ رئيس جلسة وعضو لجنة التوصيات في الملتقى الدولي الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
بالجزائر بالتعاون مع معهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،المملكة العربية السعودية يومي  71-70ماي
.3072
ـ مداخلة بعنوان " :العمل الصالح وأثره في المحافظة على سالمة البيئة" بمناسبة األسبوع الوطني
السابع عشر للقرآن الكريم الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية واألوقاف أيام  1إلى  1جانفي 3070
بقسنطينة.
ـ رئيس الندوة  723بعنوان اللغة العربية و الفقه اإلسالمي في المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية
بدبي في الفترة من  2الى  1ماي .3070
ـ شاركت ضمن وفد الشخصيات العلمية والوطنية الجزائرية في فعاليات برنامج ضيوف خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا في الفترة من  32ماي الى  07جوان .3070
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ـ شاركت بصفة ضيف شرف في فعاليات المؤتمر العالمي حول ضوابط استخدام شبكات التواصل
االجتماعي في اإلسالم باشراف جائزة األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية والجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة يومي  32-33صفر  7129هـ الموافق لـ32-33نوفمبر 3070م.
ـ مداخلة بعنوان" :المسارات المهنية ودورها في ترقية التكوين في مجال العلوم اإلسالمية" بمناسبة
الملتقى الوطني الذي تم عقده بكلية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة
يومي  31 ،32أفريل .3071
ـ مداخلة بعنوان " :عالقة اللغة العربية بالهوية الوطنية ودورها في تعزيز األمن واالستقرار في
المجتمع الجزائري" بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع للغة العربية بدبي في الفترة من  71الى 37
أفريل .3079
ـ رئيس الندوة  11بعنوان اللغة العربية و القرآن الكريم في المؤتمر الدولي السابع للغة العربية بدبي
في الفترة من  71الى  37ماي .3079
ـ مداخلة بعنوان " :دراسة تحليلية لواقع اللغة العربية في المنظومة القانونية واإلدارية في
الجزائر" بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية بدبي في الفترة من  77الى  72أفريل.
ـ رئيس الندوة  730بعنوان موضوعات متخصصة في المهارات اللغوية في المؤتمر الدولي الثامن
للغة العربية بدبي في الفترة من  77الى  72أفريل .3078
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