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احلالة العائلية :متزوج وأب لثالثة أطفال
الربيد االلكرتوين serhan.benkhemis@gmail.com
املؤهالت األكادميية
-0ليسانس فقه وأصوله من كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة ابتنة يف سنة0771 :م
-2ماجستري من جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ،ختصص فقه وأصوله بتاريخ 2331م.
-0دكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص فقه وأصوله بتقدير مشرف جداً من كلية العلوم اإلسالمية بباتنة ،بتاريخ2303:م.
-1درجة الليسانس يف اللغة اإلجنليزية من كلية اآلداب واللغات األجنبية جامعة ابتنة ،بتاريخ2339:م.
-5التأهيل اجلامعي إىل أستاذ حماضر أ بتاريخ 2305/35/25 :من كلية العلوم اإلسالمية
الكتب املنشورة
 ال تأويل احلداثي العريب للنص التشريعي دراسة مقارنة منشورات دار األايم األردن. اآلفاق املستقبلية لالجتهاد املعاصر منشورات دار األايم األردن. النقد التارخيي وديداكتيكية التاريخ املناهج واالسرتاتيجيات. التكامل املعريف من التأويل التجزيئي للمعرفة الشرعية إىل الفقه التكاملي للنص.املقاالت احملكمة
 املنهج القرآين والعلم املستقبلي منشور يف جملة اإلحياء عدد  00كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية. التحليل السيميائي األلسين عند دمحم أركون (األحوال الشخصية أمنوذجا) منشور يف جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية عدد 39واليت تصدرها جامعة تبسة.
 اجملاهدة والتوريث عند بديع الزمان النورسي من خالل رسائل النور منشور يف جملة النور للدراسات احلضارية والفكرية برتكياعدد .03
 املشروع النهضوي اجلزائري..املعوقات واحملركات منشور يف جملة مشكالت احلضارة جامعة اجلزائر 2 اآلفاق املستقبلية لفلسفة احلضارة عند مالك بن نيب منشور يف جملة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية 2300 ،يفإطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية.
 املرجعية القيمية بني االنفتاح واالنغالق يف الرتاث الفقهي املالكي معيار الونشريسي أمنوذجا ،جملة اإلحياء جامعة ابتنةعدد.2309 ،07
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 سؤال النظم القرآين بني رسائل النور ونظم الدرر ،جملة حبوث ودراسات جامعة الوادي ،جملد  05عدد  30سنة 2301م سؤال العمل اإلجيايب عند بديع الزمان النورسي (من العقل القاصر إىل القلب املفتوح) ،جملة حوليات جامعة اجلزائر ،0جامعة اجلزائر  0بن يوسف بن خدة ،عدد  ،02اجلزء الثاين.2301 ،
  ،Jihad verses in surat al-tawba mohammed arkoun’s historical studyجملة اتريخالعلوم ،جامعة اجللفة ،جملد .2307 ،35
 املفارقة اإلعجازية بني النظام القرآين والوعي العريب ،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة دمحم بوضياف املسيلة،عدد.2309 ،02
 توظيفات اإلمامة بني املرجعيات الدينية للغرب اإلسالمي ،جملة اإلحياء عدد  ،2307 ،20جملد  ،07كلية العلوماإلسالمية جامعة ابتنة .0
 املطبوعاتمطبوعة بيداغوجية بعنوان نقد املصادر التارخيية لطالب السنة األوىل ماسرت اتريخ إسالمي ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
ابتنة.
املهام البيداغوجية
-0رئيس قسم اللغة واحلضارة اإلسالمية من اتريخ2302/31/02 :
-2عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة واحلضارة اإلسالمية من اتريخ.2302/31/02:
-0عضو اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية من اتريخ2302/31/02:
-1عضو هيئة التحرير يف جملة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة .0
-5عضو جلنة حتكيم املقاالت مبجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة .0
-2عضو جلنة حتكيم املقاالت يف جملة العلوم اإلنسانية جامعة دمحم ملني دابغني سطيف.2
-9رئيس مشروع التكوين يف الطور الثالث الدكتوراه ل م د ختصص اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية لعامي 2301-2309
و.2307-2301
 -1مسؤول ختصص التاريخ اإلسالمي بتاريخ2302.-31-32 :
 -7عضو يف خمرب املتخيل الشفوي بني حضارة املشافهة من جهة وحضاريت الكتابة والصورة من جهة أخرى ،التابع لكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابتنة 0
 -03عضو يف خمرب العلوم اإلسالمية يف اجلزائر ،التابع لكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة .0
الوظائف املهنية
أستاذ متعاقد يف كلية اآلداب جامعة ابتنة من سنة  2335إىل .2305
أستاذ متعاقد يف قسم الرتمجة جامعة ابتنة من سنة  2339إىل .2337
أستاذ متعاقد يف قسم اإلعالم واالتصال جامعة ابتنة يف سنة .2337
أستاذ التعليم الثانوي يف اثنوية عباس لغرور بباتنة.
أستاذ التعليم الثانوي يف اثنوية خدجية بباتنة من  2303-32-21إىل غاية .2300-32-21
أستاذ مساعد قسم ب يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من اتريخ .2300-30-30
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أستاذ حماضر قسم ب يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من اتريخ .2302-30-30
أستاذ حماضر قسم أ يف كلية العلوم اإلسالمية من اتريخ  2305إىل يومنا هذا.
مسؤول فريق اختصاص ليسانس اتريخ إسالمي من اتريخ .2302-31-32
الندوات /املؤمترات
 2335املشاركة يف امللتقى الدويل الرابع املوسوم بـ الدين والعلم...وحتدايت القرن الواحد والعشرين مبحاضرة عنواهنا(املنهج القرآين
والعلم املستقبلي) ،املنعقد يف كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة ابتنة اجلزائر.
 2300املشاركة يف امللتقى الوطين املوسوم بـ :البعد األمازيغي يف اهلوية اجلزائرية ،مبحاضرة عنواهنا :اآلفاق املستقبلية حلوار اهلوية
األمازيغية واهلوية العربية يف اجلزائر ،املنعقد يف ورقلة اجلزائر
 2302املشاركة يف امللتقى الدويل للفلسفة املوسوم بـ الفلسفة واحلدث ،مبحاضرة عنواهنا اآلفاق املستقبلية لصإصالح الرتبوي يف
املشروع الفكري العريب ،املنعقد يف جامعة سطيف اجلزائر.
 2300املشاركة يف امللتقى الدويل للتاريخ املوسوم بـ املدونة النوازلية ،مبحاضرة عنواهنا املدونة النوازلية جدل ابستيمي أم جدل
أنطولوجي ،املنعقد يف جامعة املسيلة اجلزائر.
 2300املشاركة يف امللتقى الوطين املوسوم بـ املشروع النهضوي واملسار التارخيي يف اجلزائر،مبحاضرة عنواهنا(املشروع النهضوي
اجلزائري..املعوقات واحملركات) ،املنعقد يف جامعة اجلزائر.2
 2300املشاركة يف امللتقى الوطين املوسوم بـ إسهامات مفكري املغرب العريب يف الفكر املعاصر،مبحاضرة عنواهنا(املنهج التأويلي عند
دمحم أركون) ،املنعقد يف جامعة جيجل اجلزائر.
 2300املشاركة يف الندوة الوطنية املوسومة بـ العالمة عبد احلميد بن ابديس واألبعاد التجديدية ملشروع النهضة ،مبحاضرة
عنواهنا(البعد الرتبوي يف فكر العالمة عبد احلميد بن ابديس) ،املنعقد يف جامعة ابتنة اجلزائر.
 2300املشاركة يف املؤمتر العاملي حول النبوة من منظور النورسي مبحاضرة عنواهنا (إرث النبوة عند بديع الزمان النورسي رهاانت
املعىن وإرادات االستنطاق) املنعقد يف اسطنبول تركيا.
 2305املشاركة يف املؤمتر الدويل حول األدب يف مواجهة حضارة الصورة مبحاضرة عنواهنا (التعليمية والتعلمية وآفاق التأويل)
املنعقد يف جامعة ابتنة.
 2305املشاركة يف امللتقى الدويل حول النقد الثقايف واسرتاتيجية النقد املعريف مبحاضرة عنواهنا (النقد الثقايف وثقافة النقد-التأسيس
النقدي العقلي عند طه عبد الرمحن) ،املنعقد يف جامعة عباس لغرور خنشلة.
 2302املشاركة يف امللتقى الوطين حول البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية وحاجات اجملتمع اجلزائري ،مبحاضرة عنواهنا
(مستقبل تعليمية الدراسات اإلسالمية يف الواقع اجلزائري) ،املنعقد يف كلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة0.
 2309املشاركة يف امللتقى الوطين حول التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية مبحاضرة عنواهنا (التكامل
املعريف يف العلوم الشرعية :من التأويل التجزيئي للمعرفة الشرعية إىل الفقه التكاملي للنص) ،املنعقد يف كلية العلوم اإلسالمية جامعة
ابتنة .0
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