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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية
 عبد الحفيظ بن الطاهر هالل: األستاذ

                                                         

 
 

  م50/50/1691: الجزائر -من مواليد مدينة باتنة 
  علوم إسالمية : م تخصص1611حاصل على شهادة البكالوريا  سنة 
  م1661الليسانس من كلية العلوم اإلسالمية باتنة سنة حاصل على شهادة 
  م1661حاصل على شهادة ما بعد التدرج من نفس الكلية سنة 
  لبنان سنة  -طرابلس–حاصل على دبلوم دراسات عليا من جامعة الجنان

تخصص أصول  -من نفس الجامعة-م، ثم على شهادة الماجستير1669
 م2552الفقه، بتقدير جيد جداًّ سنة 

 تخصص  -1جامعة باتنة –اصل على شهادة الدكتوراه العلوم اإلسالمية ح
 .  م2512علم أصول الفقه سنة 

  م2510حاصل على شهادة التأهيل الجامعي سنة. 
  ورش من )وذلك بست روايات -من مشايخ الشام-مجاز بالقراءات القرآنية

 (. الطريقين، قالون، حفص ، خلف وخالد عن حمزة
 ب السنة والشريعة اإلسالمية إجازة عامةمجاز في رواية كت 
  تخصص علم  -1جامعة باتنة –بكلية العلوم اإلسالمية  -أ -أستاذ محاضر

 .أصول الفقه، وعلم القراءات
  منشورة بمجلة التراث " إمام الحرمين وكتابه نهاية المطلب" مقالة بعنوان

  .م2515سنة  116العربي التابعة التحاد كتاب العرب بدمشق العدد 
  منشورة بمجلة العدد " خالف الظاهرية في الفروع الفقهية" مقالة بعنوان

 .م2511سنة  11
  اإلمام ابن أبي زيد القيرواني وكتابه الذب عن مذهب مالك" مقالة بعنوان "

 .م2511سنة  20منشورة بمجلة حوليات جامعة الجزائر العدد 

 جامعة باتنة –م اإلسالمية تحكيم لمقاالت بمجلة اإلحياء التابعة لكلية العلو
1- 
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 .اللحن في الوقف وأثره في تغيير المعاني القرآن -

 .المصحف الماليزي دراسة في الخط والزخرفة -

 .ابن القاسم وأشهب أنموذجا أقوالالترجيح بالمقاصد  -

  جمالية المخطوط المغربي -

   .استدراكات اإلمام الموزعي على من سبقه من أئمة المذاهب األربعة -
 1جامعة باتنة –لمشاريع الدكتوراه لكلية العلوم اإلسالمية  تحكيم -
 لمشاريع الدكتوراه بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة تحكيم. 
 1جامعة باتنة –لمطبوعات بكلية العلوم اإلسالمية  تحكيم- 

للدكتور الجمعي  مذكرة في علم أصول الفقه للسنة األولى ليسانس -
 . بوقفة

 امعة األمير عبد القادر بقسنطينةلمطبوعات بج تحكيم: 
 .مذكرة في حظ القرآن وترتيله للدكتوراه جميلة موجاري -

 امعة األمير عبد القادر بقسنطينةناقشت عدة رسائل دكتوراه بج: 

 منهج اإلمام مالك في االستدالل بآثار الصحابة والتابعين في بيانه للسنة  -

 .فاطمة قاسم: ثةللطالبة الباح. النبوية من خالل كتابه الموطأ

 الممهد للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  -

 -دراسة وتحقيق -من أول باب الجعالة آخر كتاب الوصايا ( هـ022ت )المالكي 

: للطالب الباحث - دراسة وتحقيق -نوازل ابن الفكون القسنطيني  -
 بولنوار 

 بوحفص   
  جامعة -بكلية العلوم اإلسالميةناقشت عدة رسائل دكتوراه وماجستير

 :1باتنة

 النجوم الطوالع على الدرر اللوامع ي أصل المقرئ اإلمام نافع للشيخ  -

. محمد طالبي: للطالب الباحث -دراسة وتحقيق –إبراهيم المرغني التونسي 
 (دكتوراه)

 للطالب ( هـ019ت )بناء الفروع على األصول عند اإلمام المازري  -

 (.ماجستير. )جابر عطية: الباحث

 بلقاسم زقرير : للطالب الباحث ي التجديد الفقهيفالتفكير النقدي وأثره   -

 (.دكتوراه)

الشيخ أبو بكر يعلى الزواوي وجهوده ي الفقه واألصول للطالب  -
 : الباحث

 (.دكتوراه)بوبكر صديقي

 : الخبرة المتخصصة وأثرها في مباني األحكام القضائية للطالب الباحث -

 (.دكتوراه)بعجي  عبد اللطيف

 دراسة استقرائية –القواعد النحوية القراءات العشرية في صياغة  أثر -

  (.دكتوراه) نبيل مسالتي: للطالب الباحث -تحليلية تأصيلية
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 اإلشراف على عدة طلبة في مرحلة الدكتوراه: 

  نوازل ابن األعمش ألبي عبد اهلل بن المختار بن األعمش العلوي -

 .الهادي حواس: للطالب الباحث -وتحقيقدراسة  -الشنقيطي 

 من كتابه المعيار ( هـ610ت )مقاصد الشريعة عند اإلمام الونشريسي  -

 .فؤاد العيساوي: المعرب للطالب الباحث

 ألبي عبد اهلل محمد بن راشد القفصي  لفائق في معرفة األحكام والوثائقا -

, هاية كتاب القسمةمن بداية كتاب الشفعة إلى ن( ه119: ت)التونسي المالكي 
 .مصطفى رحيم: للطالب الباحث دراسة وتحقيق

 حاشية المال خسرو على تفسير القاضي البيضاوي دراسة وتحقيق  -

 .هشام بلقاضي: للطالب الباحث

 .محمد بوزيدي: للطالب الباحث داللة الوقف واالبتداء على تغير المعنى -

  -دراسة وتحقيق - في شرح المختصر لشيخ اإلسالم الفكون الدررنظم  -

 .يق حميدةفر: للطالب الباحث

  الماستراإلشراف على عدة طلبة في مرحلة. 
 الماستر مذكرات مناقشة عشرات. 
 لي اعتناٌء خاص بتحقيق التراث اإلسالمي، حيث حققت بعض الكتب منها: 
. كتاب االعتقاد الخالص من الشك واالنتقاد، لعالء الدين ابن العطار -أ
 ( . الرياض -مطبوع بدار المغني )
حاشية شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على شرح المحلي على جمع  -ب   

 (. م2551الرياض  –مطبوع بمكتبة الرشد .)الجوامع
وعة طبعة خاصة مطب)مطبوعة في أحكام تالوة القرآن برواية ورش  -ج    

 (.باتنة -لطالب كلية العلوم اإلسالمية، وللمدارس القرآنية
مطبوعة طبعة خاصة لطالب )في دراسة مصادر أصول الفقه  طبوعةم -د   

 (.باتنة-كلية العلوم اإلسالمية 
مطبوعة طبعة خاصة لطالب )مطبوعة في تخريج الفروع على األصول  -هـ   

 (.باتنة-كلية العلوم اإلسالمية 
مطبوعة طبعة خاصة لطالب كلية )مطبوعة في تاريخ التشريع اإلسالمي  -و   

 (.باتنة-العلوم اإلسالمية 
مطبوعة طبعة خاصة لطالب كلية العلوم )مطبوعة في علم القراءات  -ز   

 (.باتنة-ية اإلسالم
مطبوعة طبعة خاصة لطالب كلية العلوم )مطبوعة في توجيه القراءات  -ح   

 (.باتنة-اإلسالمية 
مطبوعة طبعة خاصة لطالب كلية العلوم )مطبوعة في علم الرسم والضبط  -ط   

 (.باتنة-اإلسالمية 
مطبوعة طبعة خاصة لطالب كلية )مطبوعة في منهج تحقيق المخطوطات  -ي  

 (.باتنة-م اإلسالمية العلو
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مطبوعة طبعة خاصة لطالب كلية )أصول المذهب المالكي  مطبوعة في -ك  
 (.باتنة-العلوم اإلسالمية 

 منهجية : "المشاركة في يوم تكويني المبرمج لفائدة طلبة الماستر بعنوان 

البحث في  منهجية: "بمداخلة بعنوان" إعداد البحوث العلمية في العلوم اإلسالمية
 ".تحقيق  التراث

 
 .اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم

 
 وكتبه

 عبد الحفيظ بن الطاهر هالل
- 1جامعة باتنة  -بكلية العلوم اإلسالميةأستاذ محاضر 

    hellal05@hotmail.com:عنوان البريد اإللكتروني


