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 الخبرات األكاديمية و العملية: 

 : الخبرات األكاديمية:أوال 

 1881 -1827 :أستاذ دائم جامعة باتنة الجزائر. 

 1828-1827 المنهاهجمعهد –مشارك  أستاذ . 

 1821-1822  جامعة مستغانم –قسم علوم اإلعالم و االتصال  –أستاذ زائر

 الجزائر–

 1822-1822 أستاذ مشارك جامعة أم القرى 

 1822- الهيئة السعودية للجودة و  –خبير محكم في الجودة و التطوير

 ,االعتماد االكاديمي

 1822- تايلند-استاذ زائر جامعة فطاني 

 :العملية الخبرات:ثانيا
 2111-2112: الجزائر-تبسة  –أستاذ بثانوية فاطمة الزهراء 

 1882- سيدني استراليا–متعاون مع  إذاعة القرآن الكريم 

 2111- :يامدير الصفحات العربية جريدة الديار العربية سيدني استرال. 
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 الشهادات و الدورات 

 :الشهادات األكاديمية:أوال

 1827-بروفيسور–شهادة الترقية الى درجة االستاذية  .1

 .1821– أستاذ مشارك- ترقية علمية –شهادة التأهيل الجامعي  .2

 .1828 -جامعة باتنة -و االتصال شهادة دكتوراه في الدعوة و اإلعالم .1

 .2110 -السودان –جامعة أم درمان  –شهادة ماجستير إعالم  .2

 –عبد القادر  األميرجامعة – و اتصال  وإعالمشهادة ليسانس دعوة  .2

 ..2112-قسنطينة

 .2107 -شهادة بكالوريا  .2

 :شهادات تدريبية جامعية:ثانيا

 .1822-جامعة أم القرى  -أساسيات نظام التعليم االلكتروني .2

 .1822-التعلم االلكتروني وبناء المحتوى جامعة أم القرى بيئة  .1

 .1822-االلكتروني جامعة أم القرى أدوات االختبار و التقييم  .2

 .1822-جامعة أم القرى  الفصول االفتراضية .2

 .1822-جامعة أم القرى  صناعة القرار واتخاذه .2

 .1822-جامعة أم القرى  إدارة األزمات .9

 :الشهادات الفنية في الحاسوب و المعلوماتية:ثالثا

الكلية –تصميم مواقع الواب-المستوى الثالث في تكنولوجيا المعلومات .2

 .1888 -االسترالية للتكنولوجيا

 .2119-الجمعية السورية للمعلوماتية –وثيقة تدريبية في الحاسوب  .1

 :شهادة في اللغة االنكليزية:رابعا 

 .1881.سيدني استراليا –كلية ابورن للغة  –المستوى الثالث في اللغة  .2

 



 :و التصنيع  شهادات في األمن و الوقاية:خامسا

 .2111 -سيدني استراليا–اإلسعافات األولية شهادة في  .2

 .2111-استراليا–سيدني  –شهادة في األمن والوقاية  .1

 .1888 –سيدي  – MITSUBISHI MOTORSدورة في مصنع  .2

 :شهادات في التدريب و إعداد الحقائب التدريبية:سادسا

 :شهادة تدريب مدريتين معتمدتين من .2

 .األكاديمية الكندية العالمية -

 .الجامعة األمريكية للعلوم -

 :شهادة إعداد الحقائب التدريبية معتمدة .1

 .األكاديمية الكندية العالمية -

- HARVEST للتدريب و التعليم. 

 .مصر -المنصورة  -اكاديمة سما  -

 شهادات في صناعة النجاح و البرمجة اللغوية العصبية:سابعا

NLP: 

 .1821 –عمان  – جامعة قابوس –شهادة صناعة النجاح  .2

 1887 -مركز الرواد  -NLPتربية األوالد باستخدام  .1

 :معتمد من 1881-دبلوم في البرمجة الغوية العصبية  .2

 األكاديمية الكندية العالمية. 

  مصر –أكاديمية سما. 

  المركز العالمي للبرمجة اللغوية العصبية– 

 

 :تطوير الذات  اتشهاد:ثامنا 

 :معتمدة من -1821-دبلوم في القراءة السريعة  .2

  مصر –اكاديمة سما. 

دبلوم في تحليل الشخصية من خالل الخط  .1

GRAPHOLOGY- 1821 –  معتمدة من: 



  مصر –أكاديمية سما. 

 األكاديمية الكندية العالمية. 

 :معتمد من  -1821 –دبلوم التنويم باإليحاء  .2

 مركزHARVEST و التعليم للتدريب. 

 األكاديمية األمريكية العالمية. 

 مصر –أكاديمية سما 

 :شهادة في اإلعداد القيادي 

 :معتمد من -1821 –دبلوم في القيادة و التطوير  .2

  مصر  –أكاديمية سما. 

 دكتوراه-ماجستير–ماستر -ليسانس:مواد التدريس

 :اإلعالميةالمقاييس : أوال  

 مدخل إلى اإلعالم و االتصال 

 تقنيا ت اإلعالم 

 قانون اإلعالم 

 فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوني 

 الفيلم الوثائقي و الدراما 

 منهجية االتصال الدعوي 

 إعداد جريدة 

 مناهج وأبحاث االتصال. 

 اإلعالم الدعوي. 

 اإلعالم و القضايا المعاصرة. 

  االلكترونيالنشر. 

 نظريات االتصال. 

 مناهج البحث االعالمي. 

 اساليب االقناع. 

 :و الثقافية الدعوية سالمقايي:ثانيا

 تاريخ الدعوة و رجالها 

 مناهج الدعوة 



 الدعوة في العصر الحديث 

  اإلسالميةالثقافة . 
 الدعاة وفقه الدعاة أصول 

 الغزو الفكري. 

 أصول الخطابة. 

 دراسات الواقع اإلسالمي. 

 تدريبات دعوية. 

 نصية في الدعوة ساتادر. 

  ملتقيات ومؤتمرات وندواتمنشورات 

  كتب منشورة: 
المنظمة العربية للتنمية . ادارة المؤسسات الدعوية  .2

 .1822االدارية القاهرة 

الجامعة االسالمية _ كتاب مشترك _ التكامل المعرفي   .1

 1822_ العالمية  ماليزيا 
 المنشورة الدولية  المنشورات :   

موضع  عنوان المقالة

 الكاتب

 عنوان المجلة 

 أو اسم الجريدة

 السنة

 مجلة المعيار منفرد منهج الدعوة في عرض العقيدة (2

 ينةجامعة االمير قسنط

1828 

 المنهج في عرض الفتوى (1

 رؤية متجددة

مجلة الحقوق و العلوم  منفرد

 االنسانية جامعة الجلفة

1822 

نظام الجودة الشاملة وتطبيقاته على  (2

 المؤسسات الدعوية والخيرية

 "دراسة موضوعية استشرافية" (2

مجلة الشريعة والدراسات  منفرد

 اإلسالمية

 اتحاد كليات الشريعة

1821 

 مجلة الحضارة اإلسالمية منفرد الهوية والوسطية التكامل والتفاعل (2

  وهران 

1822 



مخاطر الترجمة غير المضبوطة علميا  (9

 على العقيدة والفكر

نحو منهج في عرض الترجمة القرآنية  (7

 دراسة تحليلة استشرافية

 

الحقوق والعلوم  مجلة منفرد

 اإلنسانية

 الجلفة

1822 

 الخطاب اإلسالمي المعاصر في الغرب (0

 

 

 منفرد

 

 مجلة الحضارة اإلسالمية

 وهران

 

1822 

 

 

 الدراما في خدمة الدعوة اإلسالمية  (1

مقاربة في فقه الموازنات " (28

 "والمصالح المرسلة

 

مجلة الحقوق والعلوم  منفرد

 اإلنسانية

 وهران

1822 

توظيف النظرية في بحوث اإلعالم  (22

 واالتصال

 

 

مجلة الحقوق والعلوم  مشترك

 اإلنسانية

 الجلفة

 

1829 

قراءة  :الوسائط المتعددة والتعليم عن بعد (21

 تقيمية في التجربة التايالندية

 مجلة الحكمة الدولية مشترك

 الجزائر

1827 

منطلقات الهندسة النفسية في الهدي  (22

 النبوي

 الحضارة االسالميةمجلة  منفرد

 جامعة وهران

1827 

علوم االعالم و االتصال بين  (22

 النظرية االسالمية و نظرية القيمية

المجلة الدولية لالتصال  منفرد

 االجتماعي

 جامعة مستغانم

1827 

 

  المداخالت الدولية: 

موضع  عنوان المداخلة

 الكاتب

 عنوان الملتقى 

 و مكانه

 السنة

الهوية والوسطية   (2

  فتعلالتكامل الت

 الملتقى التنموي الرابع  منفرد

 الشباب والهوية

 جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان

1821 

النصيحة   (1

 المنطلقات واألبعاد..

مناهج الدعوة وتطبيقاتها على  منفرد

 النصيحة الشرعية

جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية 

 المملكة العربية السعودية

1821 



 صناعة المعرفة  (2

عبد الرحمن عزي  (2

 نموذجا

 نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم منفرد

 "الواقع واالستشراف"

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 الجزائر

1821 

إشكالية العالقة بين  (5

 الدين والسياسة

مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي  منفرد

 الثالث

الدينية وزارة األوقاف والشؤون 

 فلسطين

1821 

العمل اإلسالمي  (9

المعاصر من العمل 

الجماعي إلى العمل 

 المؤسسي 

دراسة موضوعية  (7

 استشرافية

 

 منفرد

آفاق العمل اإلسالمي المعاصر 

 وضوابطه

 كلية الشريعة والقانون غزة  فلسطين

1822 

 

مصطلحات اإلعالم  (0

 بين مدرستين

 الملتقى الدولي الثالث منفرد

مفاهيم علوم االتصال واإلعالم في ظل 

 اإلعالم الجديد

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 الجزائر

1822 

ملتقى الصحافى  (1

 االستقصاىية 

معهد علوم  (28

 االخبار منوبة تونس

 

 

صحافة االستقصاء وسلطة وسائل  

 اإلعالم التحديات والرهانات واآلفاق

 معهد الصحافة وعلوم األخبار تونس

1822 

اإلعالم  (22

الديني اإلسالمي 

الناطق باللغة 

 اإلنجليزية

قناة الهدى  (21

 أنموذجا

 

 المؤتمر الدولي اإلعالم الديني منفرد

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 الجزائر

1822 

منهج  (22

المغاربة في العرض 

والتحليل الشيخ عبد 

الرحمن طالب 

 نموذجا

الشيخ العالمة فضيلة الدكتور طالب  منفرد

 عبد الرحمن 

 الجزائر 82جامعة وهران 

1822 



تطبيق  (22

( ن.س.ع) مقياس

لنظرية الحتمية 

 القيمية في اإلعالم

دراسة " (22

ميدانية أثر اإلعالنات 

على   mbcبقناة

جمهور الطلبة 

 الجزائريين

المؤتمر الدولي الثالث اإلعالم القيمي  منفرد

 بين النظرية والطرح اإلمبريقي

باديس مستغانم جامعة عبد الحميد بن 

 الجزائر

1822 

الخطاب  (29

الديني ومشروعية 

التسامح والسلم في 

 بناء األمم

 

 

 

 

 الملتقى الدولي الثاني  منفرد

السلم والتسامح والعيش المشترك معا 

في الفكر الصوفي بمناسبة الذكرى 

 العاشرة لميثاق السلم والمصالحة

 الجزائر 82جماعة وهران 

1829 

الرؤية  (27

المنهجية 

والموضوعية في 

 عرض الفتوى

 الندوة الدولية منفرد

المناهج المعاصرة وآثرها في تدرس 

 علوم  الشريعة اإلسالمية

 جامعة فطاني  تايالندا

1829 

 

 المداخالت الوطنية: 

موضع  عنوان المداخلة

 الكاتب

 عنوان الملتقى 

 و مكانه

 السنة

الفكر المقاصدي عند  (2

 بن باديس 

 

 

 

الفكر السياسي عند الحميد بن  منفرد

 باديس مؤسسة اإلمام الشيخ عبد

 الحميد بن باديس قسنطينة 

1821 

موضع  عنوان المداخلة (1

 الكاتب

 عنوان الملتقى 

 و مكانه

 السنة

الفكر المقاصدي عند  (2

 بن باديس 

 

 

 

الفكر السياسي عند الحميد بن  منفرد

 باديس 

مؤسسة اإلمام الشيخ عبد الحميد 

 باديس قسنطينة بن

1821 

الملتقى الوطني الثاني للسيرة  منفرد الرسول األسوة (2

 النبوية 

1822 



 مديرية الشؤون الدينية  ورقلة

المحضر القضائي  (2

 تحديات وتطلعات

 يوم تكويني للمحضرين القضائيين منفرد

 وزارة العدل بسكرة

1822 

العمل المؤسساتي  (9

 والتعليم القرآني

 

القرآني ومؤسسات التنشئة  التعليم منفرد

 االجتماعية

 جمعية جزائر الخير باتنة

1822 

الزاويا والخدمة  (7

 المجتمع

 

 

دور الزوايا والمدارس القرآنية  منفرد

في ترسيخ األمن الفكري والقيم 

 الوطنية

1822 

الفنان وفن صناعة  (0

 الجمهور

 

أيام سكيكدة الوطنية العاشرة  منفرد

 لألنشودة والمديح

 

1829 

1)  
األسرة  (28

مؤسسة أمان معادلة 

رزق من الفطرة إلى 

 الفطرة

 

 الملتقى الوطني األول لألسرة منفرد

األمن األسري تحدياته وسبل 

 اإلرتقاء به

 مديرية الشؤون الدينية قسنطينة

1829 

22)  
 

 

 

 الملتقى العلمي التربوي  منفرد

بين المهمة الوظيفية .. المعلم 

 والقدوة االجتماعية

 الخير باتنةجمعية جزائر 

1829 

21)  
 

اإلعالم  (22

الخيري الرؤية 

الموضوعية 

والمقاربة 

 االستشرافية

 

 الملتقى الوطني  منفرد

دور اإلعالم في دعم رسالة العمل 

 الخيري اإلنساني في الجزلئر

 جمعية جزائر الخير تيارت

1829 

أليات  (22

التعريف بالجمعية 

 داخل المجتمع

 

 

 

تأثير شبكة  (22

قيم  االنترنت على

 منفرد

 

 

 

 

 منفرد

يوم دراسي إعالمي حول اإلعالم 

 واإلشهار في الجمعية 

 المركز الثقافي اإلسالمي جيجل

 

 

يوم دراسي بعنوان وسائط 

اإلعالم واإلغتراب مقاربات 

 سوسيو أنثروبولوجية

 

1829 

 

 

 

 

1829 



الشباب الجزائري 

 وعالقته باالغتراب

 

 

 مركز البحث في االنثروبولوجية

 االجتماعية والثقافية وهران

جمعية  (29

العلماء والتحديات 

 اإلعالمية 

 1829 الملتقى الوطني السادس منفرد

القراءة  (27

التجزيئية للمنهج 

النبوي وآثارها 

السلبية في عملية 

 التطور واإلصالح 

الحركة  (20

 مية نموذجااإلسال

الوطني الرابع للسيرة  المتلقى منفرد

 النبوية بعنوان

 السيرةوالتطور الحضاري

 جامعة االمير عبد القادر قسنطينة

1829 

 

  خبرة ، عضوية لجنة قراءة والتحكيم: 

عضو هيئة التحكيم وقراءة  (2

المقاالت العلمية في 

تخصص الدعوة و 

 االتصال واإلعالم

العلوم االنسانية و االجتماعية مجلة   

 جامعة باتنة
 3102منذ 

خبير جودة برامج  (3

 للمقررات الدعوة 

 3102منذ  الهيئة السعودية لالعتماد األكاديمي

قراءة وتحكيم البحوث  (2

العلمية والدراسات 

اإلسالمية التي تصدر عن 

 المخبر

بن  10عة الجزائرمخبر  البحث بجام

 يوسف بن خدة 

3102   

عضو هيئة التحكيم وقراءة  (2

 المقاالت العلمية في

تخصص علوم االتصال 

 واإلعالم

 مؤسسة كنوز الحكمة 

 مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية

 مجلة دولية علمية محكمة

 3103منذ 

عضو هيئة التحكيم وقراءة  (2

المقاالت العلمية في 

تخصص االدارة  و 

 اإلعالم و االتصال

مجلة التواصل الصادرة عن كلية العلوم 

باجي مختار االجتماعية واإلنسانية جامعة 

 عنابة

 3102منذ

عضو هيئة التحكيم وقراءة  (9

المقاالت العلمية في 

تخصص الدعوة و 

 االتصال واإلعالم

مجلة اإلحياء الصادرة عن كلية   

 82العلوم اإلسالمية بجماعة باتنة 
3102 

عضو هيئة التحكيم وقراءة  (7

المقاالت العلمية في 

تخصص الدعوة و 

 االتصال واإلعالم

الصادرة عن كلية  المعيارمجلة   

 الدين جامعة االميرعبد القادر أصول

 قسنطينة

 3102منذ  

 



  مسؤول أو عضو في مشروع بحث: 

 مسؤول)الصفة  نوعية المشروع

 (أو عضوا 

 السنة عنوان المشروع

PNR الفتوى و اثرها في وحدة  رئيس

 االمة

1821-1822 

    

 

 (محاضرات ، دورات علمية ، ورشات)  نشاطات جمعوية -5

 السنة المداخلة المناسبة الجمعية
جمعية أولياء التالميذ لمدرسة 

 الفرقان

 1821 التربية في عصر العولمة االتصال األيام التربوية األولى 

ملتقى شنقيط  الطلبة الموريتانيين

 اإلسالمي األول

 1822 

اإلصالح  دورة مديرية الشؤون الدينية قسنطينة

 األسري

العالقات الزوجية بين افتراضات البرمجة 

 اللغوية والعصبية والهدي النبوي

1822 

مديرية الخدمات الجامعية باتنة 

 82بوعقال 

 1822  دورة صناعة النجاح

 كلية الدعوة وأصول الدين 

 جامعة أم القرى

  مهارات العرض اإللقاء دورة

3102 

 مديرية الشؤون الدينية باتنة

 

أسبوع العلم بالمسجد 

 العتيق

 3102 ما يجب ان يتعلمه المسلم

 1822 مهارات العرض واإللقاء دورة جامعة أم القرى 

 اللجنة الدينية لمسجد القدس

 شلغوم العيد

 1822  محاضرة 

مديرية الخدمات الجامعية بوعقال 

 82اإلقامة الجامعية حملة 

 1829 إدارة الذات وخط الزمن محاضرة

 

هذا باإلضافة إلى العديد من المحاضرات والورشات العلمية في المراكز الثقافية واإلسالمية ودور الثقافة 

 والمناسبات الدينية والوطنية
 

 

 



 

 :الهويات و و االهتمامات التطوعية األعمال

 :األعمال التطوعية: أوال
 1882-1822  جمعية العلماء المسلمين  –عضو مجلس الشورى الوطني

 .الجزائريين

 1822-1880-  العلماء المسلمين  جمعية –رئيس المكتب الوالئي

 .الجزائريين

 1881-1822. الجزائر. سكيكدة–مستشار جمعية الوفاء 

 1881-1822. الجزائر -سكيكدة–الفني  اإلبداعمستشار جمعية. 

 1889-1822 :الجزائر–بسكرة –مستشار جمعية الروافد الثقافية. 

  واوروبا مساجد الجزائرخطيب ومتطوع في. 

 مقابالت تلفزيونية في عدة قنوات عالمية و محلية 

 االهتمامات: ثانيا
 مطور نظام ايزو للمؤسسات الدعوية. 

 الجودة. 

  األسريالـتأهيل . 

 التفوق المدرسي. 

 اإلعداد القيادي. 

 تأهيل الدعاة و الخطباء 

 النقد الدرامي و السنيمائي. 

 الملتقيات و المؤتمرات تنظيم. 

 فلسفة التواصل 

 

 :الهوايات: ثالثا
 الشطرنج السباحة كرة القدم.السياحة الدعوية 


