سرية ذاتية اخلاصة ابألستاذ عبد احلق ميحي
االسم  :عبد احلق
اللقب  :ميحي
اتريخ امليالد  6611 /8 / 22 :ابتنة اجلزائر
احلالة العائلية  :متزوج وأب ألربعة أطفال
العنوان الشخصي  :رقم  61حي  262مسكن ـ كشيدة ابتنة ـ اجلزائر
الربيد اإللكرتوين ، abdelhaqmihi@ yahoo.fr
aymenmihi66@hotmail.fr
احلياة العلمية :
أوال  :الشهادات املتحصل عليها
 6ـ ليسانس شريعة بتاريخ  6661جامعة دمشق كلية الشريعة معدلة من طرف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمية ابجلزائر
 2ـ ماجستري شريعة ختصص فقه مقارن جامعة العلوم والتكنولوجيا عام  2226وكان عنوان
الرسالة قضاء القاضي بعلمه يف الشريعة والقانون الوضعي بدرجة امتياز معدلة من طرف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي
1ـ دكتوراه ختصص شريعة وقانون جامعة احلاج خلضر ابتنة اجلزائر عام 2228م وكان
عنوان الرسالة التكافؤ وأثره يف وجوب عقوبة القصاص ابلنفس بني الشريعة والقانون بدرجة
مشرف جدا
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4ـ التأهيل اجلامعي إىل أستاذ حماضر ـ أ ـ بتاريخ  / 5ماي 2262م من جامعة األمري عبد
القادر كلية الشريعة واالقتصاد
5ـ األستاذية  :أتهلت إىل أستاذ التعليم العايل دورة جويلية 2266
اثنيا  :امللتقيات واألنشطة العلمية
1ـ رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطين حول تدريس العلوم اإلسالمية يف اجلزائر الواقع
واآلفاق واملنعقد بكلية الشريعة و االقتصاد جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
بتاريخ 32ـ  32أفريل 3112
املشاركة يف العديد من امللتقيات والندوات الوطنية والدولية داخل اجلزائر وخارجها
2ـ ملتقى الوقف الثاين واملنعقد يف قسنطينة سنة  2262مبحاضرة بعنوان دور البنوك
اإلسالمية يف عملية استثمار الوقف
 1ـ ملتقى الفكر اإلسالمي واملنعقد ابلعاصمة بتاريخ  2262بعنوان محاية احلرايت الفردية
يف الشريعة اإلسالمية
 4ـ ملتقى السرية النبوية الثاين واملنعقد يف قسنطينة بتاريخ  2261بعنوان أهل الذمة يف
اإلسالم
 5ـ امللتقى الدويل الثاين إلعمار غزة واملنعقد برتكيا  2264مبداخلة بعنوان دور الوقف يف
عملية اإلعمار
1ـ امللتقى الدويل املنعقد يف تركيا عام  2265بورشة بعنوان وقف الرابط الشروط واآلليات
 7ـ امللتقى الدويل واملنعقد أبم البواقي بتاريخ حتت عنوان األمن الفكري 65ـ 61ـ 67
أفريل  2261مبداخلة بعنوان الغلو والتطرف وعالجهما يف اإلسالم
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 8ـ اليوم الدراسي واملنعقد جبامعة ابتنة بتاريخ  22ماي  2261مبحاضرة بعنوان زواج
األقارب من املنظور الشرعي ـ
 6ـ امللتقى الدويل واملنعقد بكلية العلوم اإلسالمية ابتنة بتاريخ 65ـ 61ـ 2267
مبحاضرة بعنوان االجتهاد املقاصدي يف فتاوى العمل الطوعي
62ـ امللتقى الدويل واملنعقد بكلية احلقوق جامعة جيجل بتاريخ 66ـ  22أكتوبر
 2265مبحاضرة بعنوان املرأة املسلمة بني أحكام الشريعة ومقاصدها و تقاليد املاضي .
66ـ املشاركة يف أعمال امللتقى الدويل التاسع قضااي األسرة املسلمة املعاصرة مبداخلة بعنوان
األسرة املسلمة يف ظل مقاصد الشريعة واالتفاقات الدولية ـ دراسة مقاصدية اترخيية واملنعقد
بتاريخ 27ـ 28ـ 2268م
62ـ املشاركة يف أعمال ملتقى الوقف الدويل املوسوم ب الوقف اإلسالمي أداة متويل وتنمية
املنعقد جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 65ـ 61ـ أفريل  2266مبداخلة بعنوان
الوقف الذري بني مقصد التناسق األسري ومفسدة الظلم االجتماعي
وغريها من الندوات الوطنية حول حوادث املرور وحقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية
وحقوق الطفل و التفكك األسري ومعاهدة سيداو يف مديرايت الشؤون الدينية بعدة
والايت ومجعيات وطنية .
حماضرات يف قسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي بعنوان قراءة يف كتاب احلضارة
العربية اإلسالمية يف شرق إفريقيا عوامل الصمود وأسباب السقوط  ،واحملاضرة الثانية بعنوان
األسرة املسلمة يف ظل القوانني الدولية
اثلثا  :االنتاج العلمي
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6ـ مطبوعة جامعية بعنوان الفقه اجلنائي اإلسالمي لطلبة السنة الثالثة فقه وأصوله ليسانس
لمد
2ـ مطبوعة بيداغوجية يف مادة اتريخ التشريع لطالب السنة الثانية جذع مشرتك قسم
اللغة واحلضارة كلية العلوم اإلسالمية جامعة احلاج خلضرر ـ ابتنة 6ـ
 1ـ مطبوعة جامعية بعنوان القانون اجلنائي املقارن مطبوعة لطالب السنة الثالثة ليسانس
شريعة وقانون ل م د جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة
 4ـ كتاب احلضارة اإلسالمية يف شرق إفريقيا عوامل الصمود وأسباب السقوط زجنبار
منوذجا مطبوعات وزارة الثقافة اجلزائرية مبناسبة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2261
رابعا :املقاالت احملكمة
مقاالن دوليان
1ـ األصلية وأثرها على اجلناية على الفروع يف النفس وما دوهنا يف الشريعة اإلسالمية
والقانون اجلزائري العدد  21جملة اجلامعة جملة حمكمة تصدر عن جامعة األمري عبد
القادر للعلوم اإلسالمية
2ـ االستخالف يف القضاء وعالقته مبقاصد الشريعة دراسة فقهية مقاصدية جملة املعيار
جملة حمكمة تصدر عن كلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
قسنطينة العدد  24اجمللد 32
املهام البيداغوجية ـ
6ـ عضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة والقانون من اتريخ  2264ـ 2267
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 2ـ عضو اجمللس العلمي لكلية الشريعة واالقتصاد جبامعة األمري عبد القادر من عام
 2264ـ 2267م
 1ـ عضو اجمللس التأدييب بقسم الشريعة والقانون وكلية الشريعة واالقتصاد من  2264ـ
2267م
 4ـ عضو هيئة التحرير يف جملة اجلامعة جبامعة األمري عبد القادر من  2265ـ إىل يومنا .
 5ـ عضو جلنة حتكيم املقاالت بكل من جملة اجلامعة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية
 1ـ عضو جلنة حتكيم املقاالت مبجلة املعيار كلية أصول الدين جامعة األمري عبد القادر
للعلوم اإلسالمية
7ـ عضو جلنة حتكيم املقاالت مبجلة الشريعة واالقتصاد كلية الشريعة واالقتصاد جامعة األمري
عبد القادر
8ـ عضو جلنة حتكيم املقاالت مبجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية ابتنة جامعة احلاج خلضر
ابتنة
 6ـ عضو فريق التكوين لتخصص السياسة الشرعية بقسم الشريعة والقانون .
62ـ رئيس فريق التكوين مشروع التكوين يف الطور الثالث الدكتوراه ل م د ختصص
سياسة شرعية وعالقات دولية معاصرة من عام  2265ـ 2268م
اثنيا :
احلياة املهنية و العملية
ـ مدرس ابملعاهد العلمية ابجلمهورية اليمنية ملادة العلوم اإلسالمية من  6664ـ 2226م
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مدرس بدار القرآن الكرمي صنعاء اليمن ملاديت املواريث والفقه وأصوله الفرتة نفسها  6667ـ
2226
حماضر بكلية الرتبية بزجنبار دولة تنزانيا ملواد الفقه وأصوله والقرآن الكرمي وجتويده من
 2226إىل 2221
أستاذ مساعد أ مث أستاذ حماضر ب جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية كلية اآلداب
واحلضارة اإلسالمية بكل من قسم التاريخ واللغة العربية واالقتصاد من العام 2228ـ إىل
2262
ـ أستاذ حماضرـ أ ـ بكلية الشريعة واالقتصاد بقسمي الفقه و أصوله مث قسم الشريعة والقانون
من  2262ـ 2267م
أستاذ مشارك يف جامعة احلاج خلضر ابتنة قسم الشريعة ختصص حقوق اإلنسان واألقليات
الفرتة بني  2264ـ  2267م
أستاذ حماضر أ جبامعة احلاج خلضر ابتنة كلية العلوم اإلسالمية ـ قسم اللغة واحلضارة
2267ـ وإىل يومنا هذا .
اهتمامات علمية أخرى
 6ـ عضو اجمللس العلمي مبديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية ابتنة
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