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 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية   
 كلية أصول الدين                 

                            مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة األديان
     

 

 السيرة الذاتية

    

 : ات الشخصيةالمعلوم
 االسم: عمار 

 اللقب: طسطاس
 .سيدي عبد العزيز، جيجل 1952فيفري  05: تاريخ ومكان االزدياد

 .، قسنطينة511مسكن  رقم الباب  800العنوان الشخصي: حي القماص  
 ، قسنطينة. مكان العمل: جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، كلية أصول الدين قسم العقيدة ومقارنة األديان

  TESTAS @ OUTLOOK .FRالربيد اإللكرتوين: 
 0773265989 اهلاتف : 

 : الشهادات المتحصل عليها
 .1973بكالوريا آداب  -01
 .1979شهادة ليسانس يف علم االجتماع  -02
 .  2006شهادة املاجستري يف العقيدة اإلسالمية جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -03
 :مال العلميةاألع

 :المطبوعات المنشورة
 العقيدة اإلسالمية للسنة األوىل جذع مشرتك. -01
 .للسنة الثالثة عقيدةفلسفة التاريخ  -02
 للسنة الثانية دعوة وثقافة إسالمية. لثقافة اإلسالميةا -03

 :المنشوراتالمقاالت و 
 .   العتقادي لإلنسان يف القرآن الكرميالبناء ا -01
 .د كرؤية معرفية عند إمساعيل راجي الفاروقيالتوحي -02
 
 

 



 
 :عضوية ورئاسة فرق البحث المنجزة

 .مري عبد القادر للعلوم اإلسالميةالدراسات العقدية و مقارنة األديان جامعة األ البحث يف خمرب
 عضوية فرقة حبث منتهية: نظرية الكون يف القرآن الكرمي. -01
 اإلنسان يف القرآن الكرمي. نظرية رئيس فرقة حبث منتهية:  -02
 .العالج الطبيعي يف القرآن الكرميعضو فرقة حبث منتهية :  -03
 :  السلوك اإلجرامي وعالقتو مبستوى التدين يف اجملتمع اجلزائري.رئيس فرقة حبث منتهية -04
  .رئيس فرقة حبث منتهية: نقد املفكرين املسلمني الغربيني للحضارة الغربية -05
 .: العالج الطبيعي يف القرآن الكرمي والسنةرقة حبث منتهيةعضو ف -06
 .: أسس النظرة الغربية إىل العامل من عصر النهضة إىل اليوم2015رئيس فرقة حبث  -07

 .عضو ىيئة التدريس باألطوار الثالثة منذ ثالثني سنة -
 .الوطنية واجلامعة و عضو مشارك يف اقرتاح الربامج ومراجعتها منذ ثالثني سنة على مستوى الكل -
 : اجملالس العلمية بالكليةعضوية اللجان الرتبوية و  -

 عضو اللجنة الرتبوية للجذع املشرتك   -01
 عضو اجمللس العلمي للكلية  -02
 عضو اجمللس العلمي للجامعة . -03
 عضو اللجنة العلمية للقسم . -04
 عضو اللجنة التأديبية للجذع املشرتك والقسم . -05
 عضو اللجنة متساوية األعضاء . -06
 مسؤول شعبة العلوم اإلسالمية باجلامعة. -07
 رئيس خمرب الدراسات العقدي و مقارنة األديان -08
 عضو فريق التكوين ل.م.د -09
 عضو أخالقيات املهنة باجلامعة  -10
 . 2014رئيس شعبة العلوم اإلسالمية  -11
 .2015رئيس ميدان العلوم اإلنسانية و االجتماعية  -12

  :الملتقيات الوطنية والدولية

 .ميالدي 2011/ىجري 14ملتقى دويل حول الفكر العقدي عند علماء اجلزائر يف  -01
 .2014امللتقى املغريب الثالث للسرية النبوية ورقلة  -02
 .2013. جامعة جيجل الفكر املعاصراملغرب العريب يف  ملتقى وطين حول: إسهامات مفكري -03



 
 .2014: األسرة والطفولة والشباب ببلدية فرجيوة ميلة ملتقى وطين حول -04
 .سقوطها: دور القيم الروحية يف بناء احلضارة و ية للمؤمتر الدويل عند ابن خلدونرئيس اللجنة العلم -05
 .2013ملتقى ابن شنب واحلداثة جامعة املدية  -06
  .د ىوفمان للحضارة الغربيةنقد مرا -07
 .2 جامعة سطيف 2015نظرة القرآن الكرمي للواقع  -08
 .2جامعة سطيف  2016أسس بناء نظام الرتبية والتعليم بني اإلسالم والغرب  -09
 نقد مالك بن نيب حلركة النهضة يف العامل اإلسالمي احلديث. -10
 .20/04/2016مية جبامعة مااليا ماليزيا ندوة دولية حول مناىج البحث يف العلوم اإلسال -11

 :  عضوية المجالت العلمية المحكمة
 .مري عبد القادر للعلوم اإلسالميةخبري يف حتكيم املقاالت جملة جامعة األ -01 
 –لقادر للعلوم اإلسالمية خبري وعضو ىيئة التحرير جملة املعيار بكلية أصول الدين جامعة األمري عبد ا -02  

 .قسنطينة        
 :اإلشراف والمناقشة على رسائل الماجستير والماستر والدكتوراه

 اإلشراف على املاجستري: أربع مذكرات. -1
 .مذكرات 08اإلشراف على املاسرت:  -2
 رسائل. 09اإلشراف على الدكتوراه:  -3

 : المقاييس التي درستها
 أوال: السنة األولى جذع مشترك 

 .السرية النبوية -1
 قيدة اإلسالمية.الع -2
 مدخل إىل علم االجتماع. -3

 ثانيا: الليسانس 
 لوجية املعاصرة.يو األيد -1
 .تاريخ علم الكالم -2
 .الفكر الرتبوي عند املسلمني -3
 الفكر اإلسالمي املعاصر. -4
 



 
  ثالثا: الماجستير

 الرؤية الكونية التوحيدية اإلسالمية.  -1
 رابعا: نظام ل.م.د

 :  سالليسان -
  .الفكر الرتبوي عند املسلمني -1 

 .فلسفة التاريخ -2
 الثقافة اإلسالمية. -3

    الماستر: -
  .مناىج البحث عند املفكرين املسلمني -1 

 .حلقة البحث -2
  .الفكر العريب املعاصر -3 

 : الدكتوراه -
        .قضايا يف الفكر الغريب املعاصر -1 
   .مصادر الفكر العقدي اإلسالمي -2 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


