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 :جهة العمل

 1باتنة : جامعة

 العلوم اإلسالمية: كلية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: القسم

 :المعلومات الشخصية

 (.Zouhir ABDESSELAM)زوهير عبد السالم : االسم واللقب

 .، سريانة، باتنة1707ديسمبر  70: تاريخ ومكان االزدياد

 جزائرية: الجنسية

 متزوج وأب لستة أطفال :الحالة االجتماعية

 ، باتنة100: ، رقم62مسكن، عمارة  077حي : العنوان الشخصي

 zohirbatni_332003@yahoo.fr: البريد النقال

 المؤهالت العلمية

–م، ثانوية صالح الدين األيوبي 1797علوم طبيعية جوان : البكالوريا

- باتنة

المعهد م، 1772فقه وأصول، : تخصصعلوم إسالمية،  :الليسانس

 .-اتنةب–الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية 

الوطني للتعليم العالي م، المعهد 1777الكتاب والسنة، :الدراساتالمعمقة

 .-باتنة–للعلوم اإلسالمية 

، علوم الحديث، كلية العلوم االجتماعية 6776الكتاب والسنة : الماجستير

 .اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنةالعلوم و

اإلنسانية  كلية العلوم، علوم الحديث، 6712: الكتاب والسنة:الدكتوراه

 .-باتنة–الحاج لخضر اإلسالمية، جامعة  واالجتماعية والعلوم

 :مسار التدريس الجامعي

، قسم اللغة العربية وآدابها -المسيلة-جامعة دمحم بوضياف  -1

(6776-6779) 

 .علم الداللة، أصول النحو، تيارات فكرية: المقاييس

 (6779-6770) -المسيلة–جامعة التكوين المتواصل  -2

 .علم المواريث: مقياس

 (1باتنة)جامعة الحاج لخضر  -3

 ( 6716-6779)، قسم الترجمة كلية اآلداب واللغات-
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 .اللغة العربية المتخصصة، التحسين اللغوي: المقاييس

 (6712-6716)قسم اللغة العربية: كلية اآلداب واللغات-

، اإلنسانية اراتعلوم القرآن، تاريخ الحض: مرحلة الليسانس مقاييس

، اللسانيات الجغرافية، التطبيق النحوي، التوجيه النحوي للقراءات

 .تيارات فكرية

مهارات التعبير الكتابي والشفوي في اللغة : 22مقاييس مرحلة الماستر

 .لسانيات تطبيقية: العربية، تخصص

 :كلية العلوم اإلسالمية-

 (6719-6712)قسم الشريعة 

 .ه اللغة، مهارات التواصل باللغة العربيةفق: 22مقاييس الماستر

البالغة، البالغة الجديدة، تقنيات التعبير الكتابي : مقاييس الليسانس

 .والشفوي

 (6712-2212)قسم التعليم األساسي 

 .6، عربية 1عربية :مقاييس

 2212قسم أصول الدين 

 في تخريج الحديث منهجية البحث: 1مقياس ماستر 

 (6719-6712) :اإلسالميةقسم اللغة والحضارة 

بي الخالفة األموية والعباسية، تقنيات التعبير الكتا: مقاييس الليسانس

حو، تخريج الحديث، فلسفة الحضارة، دراسات في علم والشفوي، الن

 .التاريخ

مدخل إلى الكتب الستة، الحديث في الدراسات : 2و  1مقاييس الماستر 

صادر االحتجاج اللغوي، ، مالمعاصرة، التوجيه النحوي للقراءات

، التصوير الفني في القرآن الكريم، مناهج المحدثين في كتابة التاريخ

 السياق القرآني، علوم الحديث

 :األعمال العلمية

 :الكتب والمقاالت

فقه الحديث تحديد وتأصيل، دار قانة للنشر والتوزيع، باتنة، : كتاب-1

 .6776، 1الجزائر، ط

منشور في مجلة " في فكر مالك بن نبيمشكلة الحضارة : "مقال-6

 .م6711، جويلية 19: الحقيقة، جامعة أدرار، العدد

منشور ( باالشتراك)" الثقافة في الرؤية الوجودية التوحيدية: "مقال-3

في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .م6716، جانفي 70: العدد
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النموذجية من منظور الرؤية الوجودية معالم القدوة ": مقال-2

، مجلة مقاربات مجلة العلوم والمعرفة، مجلة علمية دولية "التوحيدية

 .6712، 62: أدبية، ثقافية محكمة، الجلفة، العدد

آلية الحوار قراءة لمفهوم الحوار في ضوء سنتي التنوع ": مقال-0

تاريخ العلوم متخصصة في تاريخ العلوم : ، مجلة(باالشتراك) "والتدافع

والدراسات واألبحاث االبستمولوجية، مجلة علمية عالمية محكمة، 

 .6710، 70: جامعة الجلفة، العدد

 :األنشطة البيداغوجية

لنشاط بيداغوجي بقسم اللغة والحضارة  اإلشراف على ورشة-1

لطلبة " نجاز مذكرة الماسترمنهجية وخطوات إ: "اإلسالمية، بعنوان

 .التاريخ اإلسالمي

لنشاط بيداغوجي بقسم اللغة والحضارة  اإلشراف على ورشة-6

لطلبة " منهجية وخطوات إنجاز مذكرة الماستر: "اإلسالمية، بعنوان

 .دراسات قرآنيةاللغة العربية وال

لنشاط بيداغوجي بقسم اللغة والحضارة  اإلشراف على ورشة-3

" آداب وأخالقيات الباحث والبحث العلمي الجامعي: "بعنواناإلسالمية، 

 .َواللغة العربية والدراسات قرآنية لطلبة التاريخ اإلسالمي

 :اإلشرافات

مذكرات التخرج الليسانس النظام الكالسيكي  :على اإلشراف-1

- المسيلة -جامعة دمحم بوضياف–قسم اللغة العربية ( 6772-6779)

مذكرات التخرج الليسانس النظام الكالسيكي : على اإلشراف-6

- باتنة -جامعة الحاج لخضر–قسم الترجمة ( 6779-6716)

: ، تخصص(د.م.ل)مذكرات الماستر نظام : مناقشةالو اإلشراف-3

، كلية اآلداب واللغات، جامعة الحاج (6712-6716)لسانيات تطبيقية 

 .لخضر، باتنة

: ، تخصص(د.م.ل)ستر نظام مذكرات الما: مناقشةالو اإلشراف-2

، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة (6719-6712)دراسات لغوية وقرآنية 

 .الحاج لخضر، باتنة

-6712)أوقاف : ، تخصص(د.م.ل)مذكرات الماستر نظام : مناقشة-0

 .، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة(6719

 :المهام اإلدارية

، قسم (6717-6779) المكلف بالبيداغوجيانائب رئيس القسم 

 .الترجمة، كلية اآلداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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 :عضوية الهيئات العلمية

كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية، : عضو المجلس العلمي-1

 (.6779-6770) -المسيلة–جامعة دمحم بوضياف 

وآدابها، كلية اللغة العربية قسم اللغة العربية : عضو اللجنة العلمية-6

-6770)والعلوم االجتماعية، جامعة دمحم بوضياف، جامعة المسيلة، 

6779.) 

لمجلة آفاق للعلوم الدولية، ( لجنة القراءة) عضو اللجنة العلمية-3

 .جامعة الجلفة

لمجلة مقاربات مجلة العلوم ( لجنة القراءة) عضو اللجنة العلمية-2

 .والمعرفة، جامعة الجلفة

الفقه "عضو في فرقة بحث بالمخبر الموسومة : عضو مخبر بحث-0

، في مخبر العلوم اإلسالمية بالجزائر، جامعة باتنة "واألصول في الجزائر

1 

 :الملتقيات الوطنية والدولية

م وتكوين المترجم، قسم الترجمة، كلية اللغات والعل: دوليملتقى -1

 .باتنة، جامعة الحاج لخضر، 6779اإلنسانية، 

التصورات، األساطير واألفكار النمطية حول : يوم دراسي-6

م، 6717-خنشلة–األمازيغ، المحافظة السامية لألمازيغية، دار الثقافة 

 (.المحافظة السامية لألمازيغية/رئاسة الجمهورية)

، كلية أصول "البيئة مقاربة عقدية علمية إعجازية": ندوة علمية-3

اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم  الدين والشريعة والحضارة

 .م6717اإلسالمية، 

واقع –المكون األمازيغي في الهوية الجزائرية  :يوم دراسي-2

م، 6711-ورقلة–، المحافظة السامية لألمازيغية، دار الثقافة -وتشخيص

 (.المحافظة السامية لألمازيغية/رئاسة الجمهورية)

بين العلوم اإلسالمية والعلوم  التكامل المعرفي:ملتقى وطني-0

 .6710، 1كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة اإلنسانية الكونية،

قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في »  :ملتقى الدولي التاسعال -2

 «ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربيةضوء أصول 

 69-60: والمنظم يومي 1جامعة باتنة  -بكلية العلوم اإلسالمية  المنظم

 6719نوفمبر 

 

http://fac-sciences-islamiques-ar.univ-batna.dz/index.php?layout=edit&id=215

