
 بيان السيرة الذاتية الدكتور عبد الكريم رقيق
 البيانات الشخصيةـ 1

 عبد الكريم : االسم
 رقيق :اللقب

 بالجديدة والية الوادي 9191/ 91/19: تاريخ ومكان االزدياد
 (أصول الدين)علوم إسالمية : التخصص العام

 عقيدة: التخصص الدقيق 
 أستاذ تعليم عالي : الرتبة العلمية

 1كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة : لمكان العم
 قسنطينة الجزائر مسجد ابن العربي حي النخيل طريق عين الباي: عنوان المراسالت 
 reguigak@gmail.com :البريد االلكتروني

                                            ـ المؤهالت العلمية 2
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر من ـ دكتوراه العلوم في العقيدة 

مواقف اآللوسي في مسائل العقيدة من خالل : كان عنوان البحثو  ، م7117/ 10/7: باتنة بتاريخ
 .تفسيره

 : عنـوان الرسـالة،وكـان  م7110/ 91/9 :بلبنـان بتـاريخ  جامعـة الجنـانمـن فـي العقيـدة اجسـتير ــ م
 .الفكر العقدي لإلمام القرطبي

جـــوان : قســـنطينة بتـــاريخبللعلـــوم اإلســـالمية  العقيـــدة مـــن جامعـــة ااميـــر عبـــد القـــادرفـــي ــــ ليســـان  
 .م9119

 9117في الرياضيات من ثانوية عبد العزيز الشريف بالوادي ، دورة جوان ـ بكالوريا 
  9111وسطة الدبيلة بوالية الوادي دورة جوان ـ شهادة ااهلية من مت

 .م 9111دورة والية الوادي بمن مدرسة لمقدم علي االبتدائي ـ شهادة التعليم 
 :التاريخ الوظيفيـ  3

 .9119/9117بمتقنة الشهداء بوالية الوادي سنة (: مستخلف)أستاذ تعليم ثانوي   .1
إلـ   9117خليفـة بـالوادي مـن سـنة سـبتمبر ب انويـة   العيـد  ل : أسـتاذ تعلـيم ثـانوي م بـ   .2

 .9117مارس 
 .، بمسجد اامير عبد القادر بقسنطينة 7111إل  مارس  9117إمام أستاذ من أفريل  .3
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أستاذ مساعد قسم ب بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر  .1
 7191مارس إل   7111باتنة من مارس 

ة العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر أستاذ محاضر قسم ب بكلي .5
 2111ديسمبر إل   7191باتنة من مارس 

بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر باتنة  أأستاذ محاضر قسم  .6
 2112إل  جويلية  2111ديسمبر من 

 8112من جويلية  1اج لخضر باتنةأستاذ تعليم عالي بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الح .7
 .إل  يومنا هذا

 
 :اإلنتاج العلمي ـ  4

 :أ ـ الكتب المطبوعة
 .1997كتاب حول أحكام الحج والعمرة طبع بدار الفجر سنة : ـ مرشد الحاج والمعتمر 1
 .1999كتاب تناول المعامالت المالية مطبوع بدار الفجر سنة  :العقود التجارية وأحكامهاـ  2
 (في طريق الطبع)يدة اإلمام القرطبي ـ عق3
 (في طريق الطبع)ـ مواقف اآللوسي العقدية من خالل تفسيره 4

 :ب ـ المقاالت 
منشـــور بمجلـــة اإلحيـــاء التــــي  مقـــال ، ي وكتابـــر شـــرء أســــماء   الحســـن  ابـــن برجـــان اإلشـــبيل .1

 .العاشرعدد ال ،تصدرها كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بباتنة

الوقــف ضــوابح وأحكــام، بحــث منشــور بمجلــة المحــراب التــي يصــدرها المجلــ  العلمــي لمديريــة   .2
  .ااول  الشؤون الدينية العدد

بحـــث منشـــور بمجلـــة المحـــراب التـــي يصـــدرها المجلـــ   :شـــفاعات النبـــي صـــل    عليـــر وســـلم .3
 .ال اني  العلمي لمديرية الشؤون الدينية العدد

صـدرها سـالمية تالدراسـات اإلالشـريعة و منشـور بمجلـة  مقـال ،منهـا نظرية الشك وموقف العلماء  .4
  .90 عددال ،كلية الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية

ـــة الدراســـات والبحـــو   .5 ـــال منشـــور بمجل ـــم أصـــيل وفكـــر مســـتنير مق الشـــيخ البشـــير اإلبراليمـــي قل
 .99عدد االجتماعية ، تصدرها كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الوادي ال

 7199 التقليد في أصول الدين مجلة البحو  جامعة الوادي .6



 .7192علم الكالم الجديد عند النورسي من خالل رسائل النور، مجلة الجامعة ااسمرية ليبيا  .7

 :المشاركة في المؤتمرات والندوات 
 :والملتقيات المؤتمرات -أ

تنظــيم مديريــة الشــؤون الدينيــة : فيــقالمــذاهب اإلســالمية بــين التوفيــق والتل ملتقــ  دولــي حــول -1
وتحصـل  ييـر علـ  جـائزة ال ال ـة احسـن بحـث فـي فقـر  ،7119لوالية تبسة فـي شـهر أفريـل سـنة 

 . المعامالت المالية في المذهب المالكي
التصــوف فــي اإلســالم مــن تنظــيم الزاويــة القادريــة بواليــة ورقلــة ســنة فــي  ملتقــ  وطنــي حــول -2

 . حقيقة التصوف: حاضرة بعنوانشارك  بم 7117شهر مارس 
ف، لواليــة قســنطينة فــي ـــ ملتقــ  وطنــ  حــول ااوقــاف نظمتــر مديريــة الشــؤون الدينيــة وااوقــا 3

 .الوقف ضوابح و داب: شارك  يير بمداخلة بعنوان  7119 أفريل سنة
ــ ملتقــ  وطنــي حــول اإلعجــاز العلمــي فــي القــر ن الكــريم مــن تنظــيم جامعــة جيجــل فــي أفريــل  4 ـ

 .صور من اإلعجاز البياني في القر ن الكريم: م ، وقد شارك  يير بمداخلة بعنوان7119
ـــ 5 ملتقـــ  وطنـــي الزكـــاة أربـــع ســـنوات مـــن الوجـــود ن مـــن تنظـــيم مديريـــة الشـــؤون الدينيـــة لواليـــة ـ

 . 7117قسنطينة في جانفي 
ون اإليمــان بالبيــب ركــن عقــدي وباعــث حضــاري ، تنظــيم مديريــة الشــؤ  ملتقــ  وطنــي حــولـ  6

اإليمان بالبيب بـين التنظيـر : شارك  يير بمداخلة بعنوان  7117الدينية لوالية قسنطينة في أوت 
 .والتجريد

يوم دراسي حول دور السيرة النبوية في ترشـيد الخطـاب المسـجدي مـن تنظـيم مديريـة الشـؤون ـ  7
 .7111الدينية لوالية ميلة في مارس 

قاييــة جزائريــة أصــيلة مــن تنظــيم دار ال قافــة لواليــة صــيا ة ثنحــو : ملتقــي وطنــي تحــ  شــعار ـــ 2
 .7111المسيلة في أفريل 

ملتقــ  دولــي حــول الســنة النبويــة بــين الفهــم الســديد والواقــع المةــيش مــن تنظــيم مديريــة الشــؤون  ـــ9
أثـر فهـم بعـل السـنن : وقد شارك  يير بمداخلـة بعنـوان  7191الدينية لوالية قسنطينة في مارس 

 قديما وحدي ا في نشأة الفرق 
رك  بمداخلـة شـا 7192ـ ملتق  الشيخ ادري  عبده، تنظيم مديرية الشـؤون الدينيـة لواليـة ميلـة 11
 .منهج اإلفتاء عند الشيخ ادري  عبده رحمر  : 



والفكريــة فــي مواجهــة اافكــار  العقائديــةـــ يــوم دراســي بجامعــة ااميــر عبــد القــادر حــول الوحــدة 11
 .ناع الفكري والتمدد السياسيإلقظاهرة التشيع بين ا  : شارك  بمداخلة  2115النحلية والطائفية 

 
 :الندوات -ب
 . 91/17/7117:ندوة حول حوار الحضارات وااديان انعقدت بجامع اامير عبد القادر يومـ 

 11/12/7199ندوة علمية حول الجريمة في المدينة، نادي ابن خلدون جامعة قسنطينة 

  .19/97/7119يدا جامعة قسنطينة ندوة علمية حول الس
 :الجمعيات العلمية 

 .7111إل   7117من  أمين المجل  العلمي لمديرية الشؤون الدينية لوالية قسنطينة -1
  7111ة إل  سنة فتاء بقسنطينعضو لجنة اإل -2
  .7111 سنة عضو لجنة إثراء برامج المعاهد الدينية، التابعة لوزارة الشؤون الدينية -3
 7197من سنة  عضو فريق التكوين في الدكتوراه بقسم أصول الدين كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنةـ 4
  9ـ عضو بمجلة اإلحياء تصدرها كلية العلوم االسالمية جامعة باتنة5

 :المقاييس المدرسة
 نظام  ل م د( تطبيق)مادة العقيدة السنة ااول   .1
 كينظام كالسيعقيدة ة مادة علم الكالم ومدارسر السنة ال ال  .2
 مادة المواريث والتبرعات السنة ال ال ة علوم القر ن نظام ل م د .3
 ظام ل م دمادة علم الكالم السنة ال انية عقيدة ن .4

 اقسام السنة ال ال ة كتاب وسنة مادة المنهجية وتحقيق المخطوطات .5

 7191-7192السنة ال انية أصول الدين سنوات ( االولية والنبوة ) مادة العقيدة  .9

 مادة الجدل وأصول اإلستدالل قسم العقيدة أول  ماستر .7

 نظرية المعرفة أول  ماستر علوم القران والحديث .2

 ااصول العقدية للفرق اإلسالمية ثانية ماستر  قيدة .9

 مدخل إل  مقارنة ااديان السنة أول  ل م د جذع مشترك .11

 
 
 
 
 
 



 :اإلشراف والمناقشة
 م  مناقشتهاالرسائل التي أشرف  عليها والتي ت

 تاريخ المناقشة عنوان الرسالة اإلسم واللقب
 7190 موقف أهل السنة من الجبرية في مسألة العدل اإللهي بلهوشات يعقوب

 7190 القرامطة دراسة تاريخية عقدية عبد القادر سويري 
 7191 تحقيق العبودية بفقر الصفات العلية شماس عبد الحكيم

 7191 ة لإليمان بالقضاء والقدراآلثار التربوي وليد شنيتي
 7191 خواطر النف  في التصوف اإلسالمي عميار فاطمة الزهراء

 7192 الواقع الفكري وال قافي في العهد الةباسي قلوء  منة
 7192 نهاية الكون في ضوء الفيزياء المعاصرة بهلول سليمة

 7199 الشك المنهجي بين ديكارت والبزالي حمودي زينب
 7199 خالفة اإلنسان في اارض وأبعادها البيئية  زةعايح حم

 7199 دور القر ن في تكوين ملكة النظر العقلي سايمة هالل
 7199 دليل النظام عند المتكلمين شرقي جميلة

 7197 مقاصد العقائد في القر ن الكريم واضح يوسف
 7191 اإليمان بالصفات وأثره في تحقيق التوازن النفسي مزواط  منة
 7191 نفي الالزم وأثره في إثبات الصفات أمنة دوادي

 :مشاريع البحث
التأصيل التايخي والفقهي لنشأة الفرق اإلسالمية و ثارها : بعنوان  cnepruوحدة بحث : مسؤول مشروع 

 .المعاصرة
 


