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 بقمار والية الوادي 30/30/6891سفيان بن احلبيب شتيوي من مواليد 

 *الشهادات العلمية*

 4330ـــــ شهادة البكالوراي سنة 

من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ـــــ ( ختصص عقيدة ومقارنة األداين)ـــــ شهادة الليسانس 
 4339( اجلزائر)قسنطينة 

 4363من جامعة اجلنان بلبنان بتقدير جيد جدا ( ختصص عقيدة)ـــــ شهادة املاجستري 

 4360بتقدير حسن  6من جامعة اجلزائر ( ختصص مقارنة األداين)ـــــ شهادة املاجستري 

نة من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ـــــ قسنطي( ختصص مقارنة األداين)ـــــ شهادة الدكتوراة 
 4368بتقدير مشّرف جدا 

 *البحوث والدراسات*

 "منهج القرآن يف بناء اإلميان عند اإلنسان"ـــــ رسالة ماجستري بعنوان 

 "مكانة اآلخر بني اليهودية واإلسالم"ـــــ رسالة ماجستري بعنوان 

ـــ اإلساءة لألنبياء اإلساءة للمقدسات الدينية وموقف األداين السماوية منها ــ"أطروحة الدكتوراة بعنوان 
 "منوذجا



، وهو حبث قّدم "أصناف غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي من خالل القرآن والسنة" ـــــ حبث بعنوان 
، الذي نظمته "وضعية غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي من املنظور الشرعي والقانوين" للملتقى الوطين 

 .4360فيفري (اجلزائر)جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ـــــ قسنطينة 

كلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر )يف جملة املعيار " أسس نظرة اإلسالم لآلخر"ــــ مقال بعنوان 
 .00العدد ( للعلوم اإلسالمية قسنطينة ـــ اجلزائر

رة اإلسالم صو "مقّدم للملتقى الوطين " صورة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف وسائل اإلعالم الغربية"ـــ حبث بعنوان 
الذي نّظمه قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلوم " واملسلمني يف وسائل اإلعالم يف ظل املتغريات الراهنة

 (.4361ديسمرب ) 6املكتبات جبامعة ابتنة 

التكامل املعريف "مقّدم للملتقى الوطين " العلوم الكونية وأثرها يف تعميق فهم القرآن الكرمي"ـــــ حبث بعنوان 
الذي نّظمه قسم اللغة واحلضارة اإلسالمية بكلية العلوم " لعلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونيةبني ا

 (4362أفريل )  6اإلسالمية ـــــ جامعة ابتنة 

األطروحات "مقّدم للملتقى الوطين املوسوم ب" اإلساءة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بني األمس واليوم"ـــــ حبث بعنوان 
الذي نّظمه قسم أصول الدين بكلّية العلوم اإلسالمية ـــــ " ملعاصرة يف التعامل مع السنة النبوية الشريفةا

 (.4362ديسمرب) 6جامعة ابتنة

 *الوظائف*

 (4366ـــــ  4363)ــــ أستاذ مؤقت بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ــــــ جامعة الشيخ العريب التبسي ـــــ تبسة 

 (4368ـــــ  4360) 6بكلية العلوم اإلسالمية ــــــ جامعة ابتنة مؤقت أستاذــــ 

 (4368سبتمرب ) 6بكلية العلوم اإلسالمية ـــــ جامعة ابتنة" ب"ـــــ أستاذ مساعد قسم 

 .إىل يومنا هذا 4364من ( ابتنة)ـــــ إمام خطيب مبسجد عمار بن ايسر 
 


