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السرية الذاتية CV

للدكتور عبد الرمحان رداد

REDAD ABDERRAHMANE


االسم :عبد الرمحن

أوال :بيانات شخصية


االسم :عبد الرمحن



اللقب  :رداد



اتريخ امليالد7690 -70 -52 :



مكان امليالد :قصر الصبيحي والية أم البواقي



اجلنسية :جزائرية



العنوان الشخصي :حي الرايض  -ابتنة



اهلاتف766587995 :



اجلوال7005269628 :



البريد االلكتروني:

abderrahmane.redad@univ- batna.dz
abderrahmane.redad@gmail.com
NOM : REDAD
PRENOM : ABDERRAHMANE
DATE DE NAISSANCE :25 /07 /1967
GRADE : M.C.A
abderrahmane.redad@univ- batna.dz
abderrahmane.redad@gmail.com
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 TEL:+21366308333
 Mob : +213772596958
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ثانيا :الشهادات العلمية


شهادة البكالوراي علوم اثنوية فرحايت محيدة أم البواقي جويلية 7689



شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية ختصص شريعة وقانون ،معهد العلوم اإلسالمية – ابتنة  -جوان 7661



شهادة الدراسات العليا يف الشريعة والقانون جامعة األمري عبد القادر قسنطينة للعلوم اإلسالمية – جويلية 7669



شهادة الدراسات العليا يف القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة كلية احلقوق  -ابتنة  -جويلية 5777



شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية ختصص شريعة وقانون من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة -

.5771


شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص شريعة وقانون من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة

– .5775


شهادة التأهيل اجلامعي يف العلوم اإلسالمية ختصص شريعة وقانون من جامعة ابتنة 5779 – 7

ثالث :المسار المهني


5771 -7662أستاذ التعليم الثانوي للعلوم اإلسالمية.



 76ديسمرب 5771م يعني أستاذ جامعي مساعد مرتبص بقسم العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة



 76سبتمرب 5772يثبت أستاذ مساعد الصنف أ القسم 77



 77أكتوبر  5778ينتدب للتكوين ابخلارج ملدة عام جبمهورية مصر العربية ،بكلية احلقوق جامعة عني مشس.



 77سبتمرب  5776يعاد ادماجه كأستاذ مساعد بقسم العلوم اإلسالمية بعد هناية فرتة التكوين اإلقامي مبصر



 76ديسمرب  5776يرقى إىل أستاذ مساعد  -أ -



 70ديسمرب  5775يرقى ويرسم يف سلك األساتذة احملاضرين صنف – ب –



جويلية  5779يرقى ويرسم يف سلك األساتذة احملاضرين صنف –أ –

رابعا :األعمال البحثية واإلنتاج العلمي


رسالة ماجستري بعنوان :التفسري املقاصدي للنص النبوي

جامعة األمري  ،5771إبشراف األستاذ الدكتور سعيد فكرة


أطروحة الدكتوراه بعنوان :قواعد التصرف السياسي لويل األمر بوصفه مشرعا

جامعة األمري  ،5775إبشراف األستاذ الدكتور بلقاسم شتوان.


حبث املرجعية الفقهية لإلمام واخلطاب املسجدي يف اجملتمع اجلزائري 5771
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ابالشرتاك مع فريق البحث PNRإبشراف الدكتورة اندية وزانجي.


فقه املواطنة يف أصول الشريعة ومقاصدها

عبد الرمحن رداد وآخرون ،كتاب مجاعي دار أوراق ثقافية ،ط ،7جيجل .5770
  مشكالت الوالية على الصغري يف ضوء املقاصد املتعلقة حبفظ النسل -اسناد احلضانة أمنوذجا

20

عبد الرمحن رداد  ،قصباية راضية -الشريعة واإلقتصاد 772-02 , )72( 8
  اشكاليات مفهوم املواطنة يف الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر

20

عبد الرمحن رداد -احلقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة 565-505 , )7( 2
  مبدأ إلزامية الشورى وآاثره الدستورية يف اجملال السياسي والتشريعي

20

عبد الرمحن رداد -اإلحياء جامعة ابتنة 88-96 ,)7( 72 7
  جتديد الفكر األصويل سؤال املفهوم وسؤال املشروعية

20

عبد الرمحن رداد  -جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية 171-682 , )76( 6
  انقالب فرض الكفاية إىل فرض عني

20

عبد الرمحن رداد -جملة املعيار -جامعة األمري قسنطينة العدد  -59جوان558-576 ,
  مصادر املشروعية يف النظام اإلسالمي بني اإلجتهاد والتقنني

20

عبد الرمحن رداد -جملة البحوث والدراسات -جامعة الوادي العدد  -71جوان )5775
 نصوص ومشاركات القيت يف ملتقيات خمتلفة بعضها نشر وبعضها يف طريقه إىل النشر
 ما يقارب عشر مطبوعات جامعية موثقة موجهة للطلبة

  مقاالت ومسامهات عديدة بعدد من اجلرائد واجملالت.

خامسا :المهام اإلدارية والعلمية


مسؤول فريق االختصاص ليسانس علوم القران واحلديث منذ  67ديسمرب 5775



مساعد رئيس قسم العلوم اإلسالمية للبيداغوجيا من سبتمرب  5776إىل 5772/77/78
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مسؤول شعبة الشريعة اإلسالمية منذ  77سبتمرب .5776



رئيس قسم اللغة واحلضارة اإلسالمية بكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة  7من نوفمرب  5772إىل أفريل 5779



عضوية اللجنة العلمية لقسم اللغة واحلضارة بكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة  7من نوفمرب  5772إىل أفريل

5779


عضوبة اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة.5776-5772 7



عضوبة اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة.....-5776 7



عضوية اللجنة الوطنية للخرباء ملطابقة فرع العلوم اإلسالمية – ليسانس .5779-5772 ،5772-5771 -



عضوية اللجنة الوطنية للخرباء ملواءمة فرع العلوم اإلسالمية – ماسرت.5770-5779 ،5779-5772 -



انئب عميد للدراسات واملسائل املرتبطة ابلطلبة  -كلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة 7منذ أفريل 5779

سادسا :عضوية الهيئات البحثية


 5771عضو هيئة حبث Cnepruاملناهج املعاصرة يف التفسري إبشراف أ د .منصور كايف



 5779عضو خمرب حبث "العلوم اإلسالمية يف اجلزائر" ،مدير املخرب أ د منصور كايف.



 5777عضو هيئة  Cnepruحبث القيم احلضارية يف السنة النبوية إبشراف أ د .منصور كايف



 5777عضو مشروع  "PNRاملرجعية الفقهية لإلمام واخلطاب املسجدي يف اجلزائر" إبشراف د.اندية وزانجي.



2015عضو خمرب حبث "الفقه احلضاري ومقاصد الشريعة" مدير املخرب أ.د .صحراوي مقاليت.



 5779رئيس وحدة حبث "الفقه السياسي والعمل اخلريي" التابعة ملخري "الفقه احلضاري ومقاصد الشريعة".



 5778رئيس مشروع حبث تكويين  prfuبعنوان" معجم املصطلحات املقاصدية وتطبيقاهتا"



خبري مراجع مبجلة احلقوق والعلوم السياسية جبامعة خنشلة.



خبري مراجع مبجلة البحوث والدراسات جبامعة الوادي.



خبري مراجع رؤى للدراسات املعرفية واحلضارية جبامعة سطيف.5



خبري مراجع مبجلة اإلحياء جبامعة ابتنة.7



خبري مراجع مبجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة ابتنة.7



خبري مراجع مبجلة ابجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساين جبامعة ابتنة.7



خبري دويل يف موسوعة الفقه املالكي ابلدليل ابإلمارات العربية املتحدة



عضوية اللجنة العلمية للملتقى الدويل فقه املواطنة جامعة ابتنة،5776 ،7



عضوية اللجنة العلمية للملتقى الدويل اجلامعة واجملتمع جامعة ابتنة،5771 ،7



عضوية اللجنة العلمية للملتقى الدويل فقه املوازانت جامعة ابتنة،5770 ،7
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عضوية اللجنة العلمية للملتقى الدويل قضااي األسرة املسلمة املعاصرة جامعة ابتنة،5778 ،7



رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطين "التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية" ،جامعة ابتنة

5770 ،7

سابعا :النشاط العلمي


مشارك بعدة ملتقيات وندوات وحماضرات حملية ووطنية ودولية منذ 7666



من امللتقيات الدولية املشارك هبا:

-

ملتقى الفلسفة واحلدث ،جامعة سطيف.5775 ،5

-

ملتقى دمحم بن أيب شنب واحلداثة ،جامعة املدية 5775

-

ملتقى فقه املواطنة يف الفكر اإلسالمي املعاصر جامعة ابتنة5776 ،7

-

ملتقى دمحم بن أيب شنب واالستشراق جامعة املدية 5771

-

ملتقى فقه الواقع ومستقبل التجديد اإلسالمي سطيف 5772
 امللتقى الدويل فقه املوازانت جامعة ابتنة،5770 ،7 -امللتقى الدويل قضااي األسرة املسلمة املعاصرة جامعة ابتنة،5778 ،7



من امللتقيات الوطنية املشارك هبا

-

 -ملتقى املشروع النهضوي واملسار التارخيي يف اجلزائر جامعة اجلزائر 5776 ،5

-

 -ملتقى اسهامات مفكري املغرب العريب يف الفكر املعاصر جامعة جيجل5776 ،

-

 ملتقى املرجعية احلضارية للمجتمع اجلزائري ،ابتنة 5772 - -للملتقى الدويل اجلامعة واجملتمع جامعة ابتنة،5771 ،7

-

ملتقى الدراسات اإلسالمية وحاجات اجملتمع اجلزائري ،جامعة ابتنة 5779 ،7

-

 -ملتقى التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية ،جامعة ابتنة 5770 ،7

ثامنا :مهام التدريس

-

في مرحلة الليسانس
مدخل إىل العلوم القانونية

-

مدخل إىل حقوق اإلنسان،

-

القانون الدويل اخلاص

-

القانون التجاري.

-

منهجية
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-

الفقه

-

أصول الفقه

-

نظرايت فقهية

-

الثقافة اإلسالمية

-

الفكر اإلسالم احلديث واملعاصر

-

اتريخ املغرب العريب واألندلس


-

مصادر احلضارة اإلسالمية.
في مرحلة الماستر
احلرايت العامة.

-

احلقوق املدنية والسياسية

-

التشريعات العقابية

-

فقه األسرة

-

أصول الفقه املالكي

-

مقاصد الشريعة

-

نظرية الفتوى

-

نظرية االجتهاد

-

نظرية التجديد.

-

الثقافة اإلسالمية

-

منهجية البحث

-

نظرايت فقهية 7


-

نظرايت فقهية 5
في مرحلة الدكتوراه
واقع الدراسات املقارنة

-

قضااي البحث يف الشريعة والقانون

-

الفكر املقاصدي املعاصر.

-

قضااي نظام احلكم
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عاشرا :مهام التأطير


يساهم منذ التحاقه بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بتأطري حبوث الطلبة ومذكرات التخرج يف مرحليت

الليسانس واملاسرت والدكتوراه.
االشراف على رسائل الدكتوراه

 اعتبار املقاصد يف االجتهاد الفقهي املعاصر دكتوراه ل م د للطالبة راضية قصباية ختصص الشريعة والقضااي املعاصرةنوقشت 5776
 دور املصارف اإلسالمية يف محاية املدخرات دكتوراه علوم للطالب ميلود بن مسعودة ختصص اقتصاد إسالمي. االختالف يف التكييف وأثره يف القضااي املعاصرة دكتوراه ل م د للطالب نوري حدادي ختصص فقه وأصول.5770. محاية احلرية الدينية دكتوراه ل م د للطالب مولود حمصول ختصص الشريعة والقانون.5778. احلماية الفقهية والقانونية للمرأة والطفل أثناء النزاعات املسلحة دكتوراه ل م د للطالبة براهيمي مجعة ختصص الشريعةوالقانون.5778.


أشرف على ما يزيد عن  27مذكرة من مذكرات الماستر
ومن هذه املذكرات اليت أشرف عليها:
 املنهج األصويل لإلمام الشريازي للطالب برامهي اهلادي أصول الفقه املقارن دفعة .5772 أصل ال ضرر وال ضرار وتطبيقاته على أحكام األسرة للطالبة مسيحة درويش أصول الفقه املقارن دفعة .5772 -أتصيل فقه النوازل عند املالكية للطالبة منرية طهري أصول الفقه املقارن دفعة ....5772
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