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 (الدولة في الديانات السماوية : اليهودية واالسالم من المقدس إلى الممكن)
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 التوظيف بالجامعةـ  7

 تاريخ التعيين الرتبة الرقم
 1996أكتوبر  أستاذ مساعد 1
 1999 مكلف بالدروسأستاذ مساعد  2
 2003أكتوبر  26 أستاذ محاضر 3
 2009ديسمبر  أستاذ التعليم العالي 3
 2009ديسمبر  مدير بحث 4
 

 ةالبيداغوجيحصيلة النشاطات ثانيا : 
 التدريس-1

 عدد سنوات التدريس سنوات التدريس مرحلة التدريس
 سنة24 إلى يومنا 1990 )ل م د(كالسيك و  المرحلة األولى 

 سنة24 إلى يومنا 1990 مرحلة التدرج
 سنوات7 إلى يومنا 2009 )الماستر(المرحلة الثانية 

 سنوات10 م2015-2005من  مرحلة ما بعد التدرج
 

 )محاضرات(المقاييس المدرسة  بمرحلة التدرجـ  2
النظام 

 الدراسي
 التاريخ المستوى الدراسي المادة

 
 
 
 
 
 

النظام  -أ
 الكالسيكي

إقتصاد جامعة السنة األولى  االبستمولوجيا-
 منتوري

1994 / 

 ة المعرفةنظريـ 
 

 :األولى إقتصادالسنة 
 جامعة منتوري

 
 م2005

 السنة الرابعة فلسفة فلسفة الفن والجمالـ 
 جامعة منتوري قسنطينة

 2007ـ 2005

 السنة الرابعة فلسفة الفلسفة السياسية -
 جامعة منتوري قسنطينة

 2008ـ2006

 2004ـ 1998 السنة الثانية فلسفة - فلسفة وسيطية -
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 نةجامعة منتوري قسنطي
مدخل إلى العلوم االجتماعية,ـ ـ تيارات ـ  

لإلسالم ، ـ  سيسيولوجيافكرية ،  دراسات 
الديني،.ـ مدخل إلى المنهجية  االجتماععلم 

 .العامة  

 المركز الجامعي خنشلة
معهد علم االجتماع، معهد 

 واللغات اآلداب

 م2008ـ2004

 
 

 
نظام -ب

 ل.م.د

 إلى اليوم 2008 الثانية فلسفة ـ  منطق الصوريـ ،المنطق الصوري، ـال
 إلى اليوم 2008 السنة االولى علوم اجتماعية مدخل إلى الفلسفة

فلسفة، االولى السنة الثانية  الفلسفة الوسيطية -
 ماستر فلسفة

 إلى اليوم 2009

 إلى اليوم 2011 االولى ماستر فلسفة فلسفة حديثة -
 إلى اليوم 2011 ستر فلسفةالثانية ما فلسفة القيم-

 إلى اليوم  2011 الثانية ماستر فلسفة الفلسفة االولى- 
 
 (-المقاييس المدرسة بمرحلة ما بعد التدرج )ماجستيرـ  3

 التاريخ التخصص المادة 
 أنثروبولوجيا-ماجستير - مدخل الى االنثروبولوجيا العامة  1

 المركز الجامعي خنشلة
2005/2006 

 
 أنثروبولوجيا-ماجستير - ةجيا الدينياالنثروبولو  2

 المركز الجامعي خنشلة
 

2006/2007 
 

 معهد التكنولوجياماجستير  - طرق التدريس 3
 المركز الجامعي خنشلة

2008/2009 

 مدرسة دكتوراه الحقوق مناهج البحث 4
 المركز الجامعي خنشلة

2009-2010 

 افيعلم االجتماع الثقماجستير  علم االجتماع الديني 5
 المركز الجامعي خنشلة

2009-2010 

 ماجستير علم االجتماع الثقافي التراث العربي االسالمي 6
 المركز الجامعي خنشلة

2009-2010 

 2011-2010 ماجستير فلسفة الحضارة باتنة فلسفة الحضارة 7
 2011-2010 ماجستير فلسفة الحضارة باتنة تيارات فلسفة الحضارة 8



4 
 

 

 : التأطيرثالثا
 مذكرات نهاية الدراسة التي تم تأطيرها و مناقشتها-1

 مذكرة تخرج بين نظام قديم ونظام جديد 100هناك مايقارب 
 مقسمة بين ليسانس وماستر 

 
 رسائل و مذكرات الماجستير المشرف عليها و تمت مناقشتها:-2

 الجامعة التخصص عنوان الرسالة أو المذكرة اسم ولقب الطالب الرقم
 

 ناقشةتاريخ الم

دور الدين في بناء الحضارة ـ تونبي  هدى بوفضة 1
 نموذجا ـ

جويلية02 منتوري قسنطينة فلسفة
 م2008

المركز الجامعي  أنثروبولوجيا العالج بالرقية في منطقة بسكرة لعماري الطيب 2
 خنشلة

جانفي20
 م2009

أشكال الطب الشعبي في منطقة  كمال بوغديري 3
 الزيبان

مركز الجامعي ال أنثروبولوجيا
 خنشلة

جانفي 21
 م2009

الهجرة الخنشلية إلى فرنسا  أحمد بوطبة 4
 وإنعكساتها

المركز الجامعي  أنثروبولوجيا
 خنشلة

جانفي  17
 م2009

أسماء األماكن في الوسط  ميلود بن دعاس 5
 الحضري

جويلية 15  أنثروبولوجيا
 م2009

النشاط الزراعي ومدلوالته  نور الدين طيبش 6
 ثربولوجيااالن

المركز الجامعي  أنثروبولوجيا
 خنشلة

جويلية 12
 م2009

ظاهرة التكفير في المجتمع  رابية أمينة دالل 7
 الجزائري

علم 
االجتماع 

 الثقافي

المركز الجامعي 
 خنشلة

ماي 24
 م2012

االشكالية الثقافية الحضارية في  جرامو الويزة 8
 فكر مالك بن نبي

علم 
االجتماع 

 الثقافي

ز الجامعي المرك
 خنشلة

ماي 24
 م2012

واقع الهوية الثقافية للشباب  العيد وارم 9
 الجامعي

علم 
االجتماع 

 الثقافي

المركز الجامعي 
 خنشلة

ماي 23
 م2012

ماي 23المركز الجامعي علم تمثالت الطالب الجامعي لقيم  مطالوي الربيع 10
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االجتماع  الزواج
 الثقافي

 م2012 خنشلة

ثالت الطالب الجامعي لقيم تم وفاء حديدان 11
 الزواج

علم 
االجتماع 

 الثقافي

 المركز الجامعي 
 خنشلة

ماي 22
 م2012

االزدواجية اللغوية في المجتمع  ابراهيم بن زاوي 12
 الجزائري

علم 
االجتماع 

 الثقافي

المركز الجامعي 
 خنشلة

ماي 22
 م2012

علم اجتماع  ودورها دور الحضانة نوال مصمودي 13
 التنمية

 م2012ماي  معة عنابةجا

جامعة الحاج  فلسفة الجسد البشري عند داغوني سمية خذري 14
 لخضر باتنة

نوفمبر 
 م2012

15 
 

 
 رفيس علي

 نبئ بين مالك بن النهضة  إشكالية
دراسة تحليلية مقارنةسيد قطب   

 

 
 فلسفة

 
جامعة الحاج 

 لخضر باتنة

 
 م2014مارس 

 
 
 عليها و تمت مناقشتها: رسائل و مذكرات الدكتوراه المشرف-3
 

 تاريخ المناقشة  الجامعة التخصص  عنوان االطروحة اسم الطالب  الرقم

جامعة  فلسفة الثقافة والسياسة عند مالك بن نبي ملوكي سليمان 1
 الجزائر

جويلية  15
2009 

جامعة   فلسفة االنسان الكامل عند غارودي طاوطاو الشريف 2
منتوري 
 قسنطينة

أكتوبر  17
2010 
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 اإلشراف الحالي:-4
 حسب الجدول اآلتي: أشرف على مجموعة من رسائل الدكتوراه 

 العلوم رسائل دكتوراهأ ـ 
 تاريخها المؤسسة التخصص عنوان الرسالة الطالب  
 2منتوري فلسفة الفلسفة والدين عند موسى بن ميمون هدى بوفضة 1

 عبدالحميد مهري
 

التسجيل 
 الخامس

 2منتوري فلسفة االتيطقا واالستيطقا عند كانط فسمير بلكفي 2
 عبدالحميد مهري

التسجيل 
 الرابع

 التسجيل جامعة الحاج  فلسفة الفلسفة والدين عند أوغسطين مزواد نسيبة 3
  الثالث

بوغزالة محد  4
 الصديق

جامعة لخضر  فلسفة محمد اقبال فلسفة الحضارة عند
 باتنة

التسجيل 
 الثاني

ب النهضة في الفكر العربي والمعاصر خطا رفيس على 5
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

 أنموذجا

جامعة لخضر  فلسفة
 باتنة

التسجيل 
 الثاني

      
 

 :ـ رسائل دكتوراه االلمدي الدرجة الثالثةب 
 تاريخها المؤسسة التخصص عنوان الرسالة الطالب  
غولد زيهر االسالم في منظور االستشراق ـ  بلعايبة حبيب 1

 نموذجا,
فلسفة 
 األديان

جامعة عباس 
 لغرور خنشلة

التسجيل 
 الثالث

فلسفة  سؤال اإلنسان عند طه عبد الرحمن نجاح لعور 2
 األديان

جامعة عباس 
 لغرور خنشلة

التسجيل 
 الثالث

فلسفة  الدين العلماني عند سروش برحايل سلمى 3
 األديان

جامعة عباس 
 لغرور خنشلة

التسجيل 
 الثالث

فلسفة  فلسفة الدين عمد هيجل رابية سمية 4
 األديان

جامعة عباس 
 لغرور خنشلة

التسجيل 
 الثاني

فلسفة الدين عند فيورباخ واثرها في الفكر  ذيب حدة 5
 العربي

فلسفة 
 االديان

جامعة عباس 
 لغرور خنشلة

التسجيل 
 الثاني
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 التى  هي بصدد المناقشة رسائل و مذكرات ماجستير-ج 

 تاريخها التخصص عنوان الرسالة أو المذكرة الطالب الرقم
1     
بلقاسم عبد  2

 العزيز
فلسفة جامعة  الهوية بين مولود قاسم ومصطفى االشرف

 باتنة
تناقش في 

بداية 
 م2015

 
 

 : اإلنتاج و النشاطات العلميةرابعا
 المنشورات العلمية العالمية-أوال

: الكتب المنشورة في الجزائر.  1  
النشر  عناوين دور      الرقم العنوان تاريخ النشر 

الطبعة األولى في  مكتبة اقرأ قسنطينة الجزائر
م2007الجزائر  

 
في  والسياسيالديني 

اليهودية واالسالم بين 
 المقدس والمدنس

 
1 

الطبعة األولى في  مكتبة اقرأ قسنطينة الجزائر
م2007الجزائر  

 
النظام السياسي في 

اليهودية واالسالمية بين 
ظرية والتطبيقالن   

2 

الطبعة األولى في  منشورات المركز الجامعي خنشلة
م2007الجزائر  

مدخل إلى المنهجية -
 العامة

3 

ـ دار بهاء الدين للنشر والتوزيع  
 قسنطينة الجزائر

 
 الطبعة االولى

2008 
 
 

دراسات وأبحاث في  -
 العقل الجزائري

 
 

4 

ـ دار بهاء الدين للنشر والتوزيع  
الجزائر  قسنطينة  

2009 
 

 5 قضايا الفلسفة العامة
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 ـــــــــــ
ـ دار بهاء الدين للنشر والتوزيع    

 قسنطينة الجزائر

 6 جدل الديني والسياسي 2010

 
 

خارج الجزائر: الكتب  المنشورة  ـ 2      
  

 الرقم العنوان تاريخ النشر أسماء دور النشر 
م2009ى في الطبعة األول دار الكتاب الحديث القاهرة ـ الفكر اإلسالمي في 1 

 المغرب العربي
1 

 دار الكتاب الحديث القاهرة
 

م2009الطبعة األولى في   
 

ـ المعرفة والبحث 2
 العلمي

 

2 

 
 

 دار االكاديمية
 

2012  
 قضايا  الفلسفة العمة

 
3 

 
 دار الكتاب الحديث القاهرة

2014الطبعة االولى  نظام الحكم في اليهودية   
طورهنشأته وت  

4 

ـ الكتب الجماعية :4  
 

 الرقم  العنوان تاريخ النشر عناوين دور النشر 
 دار الغرب للنشر والتوزيع

 وهران
الطبعة األولى في 

م2004الجزائر  
الديداكتيك الفلسفة و  1 

منشورات مخبر 
الدراسات التاريخية 
 والفلسفية قسنطينة

 
 
 
 

الطبعة األولى في 
م2008الجزائر  

 
تمع في تصورات النخبة السياسية مشروع المج

 الجزائرية 
 
 

 
2 

الطبعة األولى في 
م2008الجزائر  

 
 األعمال التاريخية واألدبية والفكرية للدكتور سعد اهلل 

 
3 
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الطبعة األولى في 
م2007الجزائر  
 

 
الجامعين أعمال الدكتور عبد اهلل شريط في ميزان 

 الباحثين الجامعيين
  
 

4 

و جامعة كرسي اليونسك
 الزقازيق

2014الطبعة االولى  نحو أجورا فلسفية عربية معاصرة، قراءة في فكر  
 عبدالحليم عطية

5 

ابن النديم    للنشر 
والتوزيع، دار الروافد 
 ناشرون    

2014الطبعة االولى   العلمانيةفي سؤال     6 

 
:المجالت المحكمة الجزائرية :المقاالت المنشورة5  

 
شر و المجالت و عناوين دور الن

 الدوريات
 الرقم العنوان تاريخ النشر

2003العدد الخامس, مجلة الحوار الفكري جامعة منتوري النبوة واألنبياء في  
 اليهودية

1- ! 
1 

 20العدد مجلة العلوم اإلنسانية جامعة  منتورى
2003,ديسمبر  

 2 أركان الدولة اليهودية في التوراة

ي.مجلة دراسات لغوية جامعة منتور  2, عدد2003  أسماء األماكن واأللقاب العربية والبربرية في  
 تقلعيت

3 

2004العدد السادس  مجلة الحوار الفكري جامعة منتوري  4 األلوهية في اليهودية بين الدين والسياسة 
2004العدد الرابع سنة  الشهاب الجديد , مؤسسة ابن باديس  

 
 5 مفهوم األسرة ,أشكالها ووظائفها -5

 
 
 

ة الحوار الفكري جامعة منتوريمجل العدد الثامن سنة  
م2006  

 6 األمة عند األشرف
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 مجلة الحوار الفكري جامعة منتوريـــــ
 مجلة العلوم اإلنسانية جامعة  منتوري

 ـ
31العدد  A ديسمبر  

2009 

 
 ـ  الحاكم في النظام السياسي  اليهودي 

7 

مخبر العقيدة  ومقارنة 
االديان جامعة االمير 

 دالقادرعب
2012 

مجلة العقيدة ومقارنة 
 االديان

عقيدة ارض الميعاد وتطويع النص الدينى في 
 التوراة

8 
 

للنشر  منشورات دار الحمراء
والتوزيع سيدى بلعباس 

 الجزائر

 9 في الفلسفة الغربية جدل الديني والسياسي تطوير 

 كتب قدمت لها واشرفت عليها:ـ  6
 رالناش المؤلف العنوان الرقم  

1  
 

 
 فلسفة الحضارة عند ارلوند تونبي

 
 هدى بوفضة

 
 

قراءة القراءة  في فلسفة عبد  2
 الحليم عطية

فوزية علوان، سلمى 
 برحايل

 كرسي اليونسكوا جامعة الزقازيق

 ـ  المقاالت الصحفية: 7
 

 هناك عشرات المقاالت التى نشرت في الصحف الجزائري منها صحفتي النصر واالصيل.
 

 فرق البحث في و العضوية ات العلميةالمسؤولي -ثانيا
 : المسؤوليات -1

 مالحظة المؤسسة الفترة المسؤولية
من إلى غاية م  2005 رئيس مجلس علمي

 م2011
 عباس لغرورجامعة 

 خنشلة
 ثالثة عهدات

رئيس ميدان التكوين في 
العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

م إلى  2011من 
 م2014

 عباس لغرورجامعة 
 خنشلة

 عهدة واحدة

 :العضوية في فرق البحث-2
 الصفة تاريخ االعتماد/االنتهاء/ الرمز الرتبة عنوان البحث 

 رئيسمخبر الدراسات الفلسفية  مكلف بالبحث أوغسطين بين الفلسفة والدين 1
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 والتاريخية منتوري
 رئيس جامعة خنشلة أستاذ بحث الهجرة في الكتب المقدسة 2
 رئيس جامعة خنشلة مدير بحث لفلسفة في الجزائر معجم أعالم ا 3
 رئيس  جامعة خنشلة مدير بحث دور فلسفة االديان في العالم المعاصر 4
 رئيس جامعة خنشلة مدير بحث المشارب االديولوجية للتطرف الديني في الجزائر 5
 
 الدكتوراه عضو في لجان قراءة لمجالت علمية و تقييم  مشاريع و رسائل الماجستير و -3

 الجهة الصفة الرقم
خبير في تقويم مشاريع البحوث  1

 العلمية، و الرسائل الجامعية.
 لدى قسم العقيدة و مقارنة األديان االمير عبد القادر

 لدى قسم الفلسفة بجامعة قسنطينة
لدى كلية العلوم االنسانية و االجتماعية و العلوم اإلسالمية بجامعة 

 لسفة جامعة الجزائرباتنة ،قسم الف
 

رئيس لجنة الخبراء في الفلسفة في  2
 تقييم و تأهيل مشاريع الدراسات العليا 

 في الندوة الجهوية لجامعات الشرق لعدة سنوات

رئيس لجنة الخبراء في الفلسفة  لتقييم  3
 و تأهيل مشاريع الليسانس ل.م.د.و

 الماستر

 سنواتفي الندوة الجهوية لجامعات الشرق لعدة 

عضوا اللجنة الوطنية البيداغوجية      4
 للعلوم االنسانية واالجتماعية

 
 وزارة التعليم العالي الجزائر .
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