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 السيرة الذاتية الخاصة باألستاذ

 عبد الرحمن معاش ي

 عبد الرحمن :الاسم

 معاش ي: اللقب

 باتنة  0893/ 30/ 30 :تاريخ ومكان الازدياد

 جزائرية:الجنسية

 .اطفال 0ل متزوج وأب : العائليةالحالة 

 maachiabdou@gmail.com:البريد الالكتروني

 التعليم العاليأستاذ  :الرتبة الحالية

 أستاذ: الوظيفة

 :املسار الدراس ي

 .باتنة-آريس تزوكت–مدرسة يهدي علي  :ملرحلة الابتدائيةا-

 آريس-إكمالية البشير إلابراهيمي : املرحلة املتوسطة-

  .آريس باتنة يكن الغسيري  ثانوية دمحم: املرحلة الثانوية-

 .8991: الحصول على الباكالوريا تاريخ-

 8999: بكالوريا ثانية -

 0222: بكالوريا ثالثة -

الحاج لخضر  :الجامعة* م  2332 :تاريخ الحصول عليها*  فقه وأصول  :تخصص: علوم إسالمية ليسانس -

 باتنة–

mailto:maachiabdou@gmail.com


2 
 

 .باتنة–الحاج لخضر  :الجامعة* م  2332 :تاريخ الحصول عليها*  (حقوق )علوم قانونية  : ليسانس -

 "مذكرة تخرج في العلوم القانونية–املراجعة الدستورية لقانون الجزائر : "وتخرج بمذكرة عنوانها

 .باتنة–الحاج لخضر  :الجامعة* م  2332 :تاريخ الحصول عليها* : شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة -

 .باتنة–الحاج لخضر  :الجامعة* م  2332 :تاريخ الحصول عليها*  فلسفة : ليسانس -

 "مشكلة املعاد بين املتكلمين والفالسفة :  "وتخرج بمذكرة عنوانها

 :املاجستير -

البعد املقاصدي للوقف في الفقه : فقه وأصول، بعنوان: شهادة املاجستير في العلوم إلاسالمية، تخصص -

م كلية العلوم الاجتماعية والعلوم إلاسالمية، 2332: مسعود فلوس ي، نوقشت سنة/ د.أ: إلاسالمي، إشراف

 .باتنة وأجيزت بدرجة مشرف جدا–جامعة الحاج لخضر 

منهج إلامام أبي الحسن : علم القراءات والترتيل، بعنوان: شهادة املاجستير في العلوم إلاسالمية، تخصص -

م 2339: منصور كافي، نوقشت سنة/ د.أ: ، إشراف"القراءات الثمانالتذكرة في "طاهر بن غلبون في كتابه 

باتنة وأجيزت بدرجة مشرف –كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية والعلوم إلاسالمية، جامعة الحاج لخضر 

 .جدا

 الدكتوراه -

لقرآنية عند منهج الاحتجاج للقراءات ا: علم القراءات والترتيل، بعنوان: شهادة دكتوراه العلوم، تخصص -

م بكلية العلوم 2302: منصور كافي، نوقشت في سنة/ د.أ: ، إشراف"الحجة"أبي علي الفارس ي من خالل كتابه 

 .باتنة وأجيزت بدرجة مشرف جدا كذلك–الاجتماعية والعلوم إلاسالمية، جامعة الحاج لخضر 

 :التدرج الوظيفي -

 .2339ديسمبر إلى  -2330من  باتنة-إشمول إمام استاذ بمسجد النور  -

ديسمبر 00بجامعة ألامير عبد القادر قسنطينة   وعلوم القرآن والقراءات  ب في التفسيرعد سامأستاذ -

2339. 

 .2338ديسمبر أستاذ مساعد أ --

 .2302ديسمبر  03داء من بتمحاضر ب اأستاذ -
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 .2302أفريل 02ابتداء من محاضر أ أستاذ-

 .2308جويلية 20أستاذابتداء من -

 .إلى يومنا هذا 2323جانفيابتداء من  0ية جامعة باتنةالمبكلية العلوم إلاسأستاذ-

 :بالتفصيل املناصب -

 .2302-2302قسنطينة سنة اللجنة العلمية قسم الكتاب والسنة بجامعة ألامير عبد القادر عضو -

 .2302-2302بجامعة ألامير عبد القادر قسنطينة سنة  املجلس العلميعضو -

 .2308 نوفمبر -2302التكوين دكتوراه التفسير وعلوم القرآن قسم الكتاب والسنة من سنة فريق رئيس --

 .2308إلى نوفمبر  2302ديسمبر بالتكوين في الكور الثالث منذ  الالتحاقلجنة التحضير ملسابقات ضو ع-

 :إلانتاج العلمي-

 :املنشورة ألاعمال•

 :مجالت علمية محكمةألاعمال املنشورة في -أ

مالمح التحليل اللغوي للقراءات القرآنية واتجاهاته، مقال منشور بمجلة املعيار بجامعة ألامير  -0

 .م2303/ هـ0200، 22:عبد القادر قسنطينة، ع

أسبابه وحكمه، مقال منشور في مجلة التراث، جامعة : غياب الرسم العثماني في البحوث العلمية -2

، سنة 39بر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات املنطقة وغيرها، عزيان عاشور الجلفة، مخ

 .م2300

، مقال "الفجر الساطع"مظاهر النقد والاختيار وأبعادهما عند إلامام ابن القاض ي في كتابه  -0

 .م2302جانفي / هـ0202، ربيع أول 02منشور بمجلة جامعة ألامير عبد القادر قسنطينة، ع 

مقال منشور بمجلة جامعة ألامير  -الوقف العلمي نموذجا–ف الاجتهاد املقاصدي في نوازل الوق -2

 .2323 -002: ر ت م د. م2302، جوان 02عبد القادر قسنطينة، ع

، مقال منشور -تجربة عرض–والضبط  والرسم التجويد بمبادئ القرآنية املدارس عناية مظاهر -2

. 2309، 22: ، ع22مجلد  2309ديسمبر  قسنطينة، بمجلة املعيار بجامعة ألامير عبد القادر

2092-2299 :ISSN 
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مسألة رفع ألاسعار بين إلاكراه الواقعي والنظر املقاصدي، مقال منشور بمجلة جامعة ألامير  -2

- X204: رت م د إ. 2323 -002: ر ت م د. م2309ديسمبر 00، 32:ع02: عبد القادر قسنطينة، مجلد

2588 

 :ألاعمال املنشورة ضمن مؤتمرات دولية -ب

، املنعقد (0: مقدس)مظاهر التنمية في القرآن الكريم، مشاركة باملؤتمر القرآني الدولي السنوي  -0

 .م2300مارس  02 -00: كوالا ملبور، في–مبنى البحوث والتنمية جامعة ماليا : في

مالمح التجديد وامتداداته في توجيه القراءات عند أبي الفتح بن جني، مقال منشور ضمن أعمال  -2

العالمي ألاول للقراءات بمركز إلامام الداني للدراسات والبحوث القرآنية، مراكش،  املؤتمر

 .2300 0املغرب، الرابطة املحمدية للعلماء، ط

العدول عن ألاصول : جماليات إلايقاع الصوتي واملوسيقي وبعدها البالغي في فواصل القرآن -0

مر الدولي ألاول حول علم مراعاة للفواصل أنموذجا، مشاركة منشورة ضمن أعمال املؤت

ألاصوات وتكامل املعارف، الجزء ألاول، مختبر الترجمة وتكامل مراكش، املغرب، سلسلة الترجمة 

 .م2302 0ألاردن، ط–، عالم الكتب الحديث، إربد 32واملعرفة، عدد 

ظاهرة العدول الصوتي : أثر الظواهر الصوتية عند علماء التجويد في بيان املعاني القرآنية -2

أنموذجا، مشاركة منشورة ضمن أعمال املؤتمر الدولي الثالث حول علم ألاصوات وتكامل 

املعارف، الجزء الثالث، مختبر الترجمة وتكامل مراكش، املغرب، سلسلة الترجمة واملعرفة، عدد 

 .م2308، 0ألاردن، ط–، عالم الكتب الحديث، إربد 03

مشاركة منشورة في أعمال املؤتمر القرآنية، مظاهر التوجيه الصوتي وأثره في نقد القراءات  -2

تكامل املعارف بين علم التجويد وعلم )الدولي الثالث حول علم ألاصوات وتكامل املعارف 

، مختبر الترجمة وتكامل مراكش، املغرب، سلسلة الترجمة واملعرفة، الرابع، الجزء (ألاصوات

 .2323، 0ألاردن، ط–، عالم الكتب الحديث، إربد 02عدد 

 :الكتب املنشورة - ج

البعد املقاصدي للوقف في الفقه إلاسالمي، رسالة ماجستير منشورة بدار املقتبس، سوريا 

 .م2309-ه0209، 0دمشق، ط
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 في امللتقيات واملؤتمرات العلمية املشاركات•

 :العاملية والدولية املؤتمرات-1

باملهرجان الدولي بتلمسان أعمال ملتقى الفتوى –الاجتهاد املقاصدي للفتوى تكوينا وتنزيال  - ح

 .م2300عاصمة الثقافة إلاسالمية، ماي 

مقال بمركز أبحاث –تسييس الفتوى في ظل التغيرات العربية الراهنة وأثرها على حقوق إلانسان  - خ

 .بيروت–م، جامعة آريس2300أبريل  32إلى  2لحقوق إلانسان، من 

الفتح بن جني، مشاركة في فعاليات مالمح التجديد وامتداداته في توجيه القراءات عند أبي  - د

 8و  9و  2املؤتمر العالمي ألاول للقراءات بمركز إلامام الداني للدراسات والبحوث القرآنية في 

 .مراكش، املغرب– 2300ماي 

، مشاركة "توجيهات القرآن العظيم: "أثر الشيخ الزموري في النهضة املعرفية من خالل تفسيره - - ذ

علماء الجزائر في الفضاء إلافريقي : بع حول الفاتح عقبة بن نافع الفهري في امللتقى الدولي الرا

 .م2302والعالمي، أفريل 

دور الزوايا واملدارس القرآنية الجزائرية في الدرس القرائي وآثارها التربوية، مشاركة بامللتقى  - ر

اقع وتطلعات إلى قراءة في الو : الزوايا التعليمية واملدارس القرآنية: العلمي الدولي ألاول حول 

 .2302ماي  02 -00: البليدة، في–املستقبل، زاوية الهالل القرآنية العلمية بالشبلي 

شرح املقدمة الجزرية نموذجا، مشاركة باملؤتمر العالمي : التراث القرائي عند طاش كبري زاده - ز

 23 -09: فياسطنبول تركيا، ( ILEM)طاش كبري زادة، الجمعية العلمية للدراسات والعلوم : حول 

 .م2302نوفمبر 

التفكير إلابداعي مفتاح ملكة التدبر، مشاركة في فعاليات امللتقى الدولي السادس حول تدبر   - س

حقيقته، قواعده، مفاتيحه، جامعة ألامير عبد القادر للعوم إلاسالمية، : القرآن الكريم

 .م2302: ديسمبر 32-30قسنطينة 

العدول عن ألاصول : وبعدها البالغي في فواصل القرآنجماليات إلايقاع الصوتي واملوسيقي  - ش

مراعاة للفواصل أنموذجا، ، مشاركة في أعمال املؤتمر الدولي ألاول حول علم ألاصوات وتكامل 

-08: املعارف، مختبر الترجمة وتكامل املعارف كلية آلاداب والعلوم إلانسانية مراكش، املغرب، في

 .م2302أفريل  23

: ة لألسرة في التنشئة الاجتماعية الرسالية، مشاركة بامللتقى الدولي الثاني حول ألادوار املنهجي - ص

سبل تفعيل مقاربة تعاونية وأخالقية لسالمة الوسط التعليمي من آلافات الاجتماعية، زاوية 

 .م2302ماي  20 -23: البليدة، في–الهالل القرآنية العلمية بالشبلي 
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القضية ألامازيغية أنموذجا، مشاركة باملؤتمر الدولي : عالجهاملنهج النبوي في مواجهة التعصب و  - ض

السابع للسيرة النبوية، مديرية الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية ورقلة بالتنسيق مع جامعة 

 .م2309مارس  23: قاصدي مرباح ورقلة، في 

سرية نخلة نموذجا، مشاركة –موقف بعض املستشرقين الجاحدين من غزوات املسلمين  - - ط

/ 32/ 2-2: باملؤتمر الدولي ألاول لالستشراق، كلية إلامام الكاظم للعلوم إلاسالمية، العراق في

 .م2309

: الفقه السنني في قضايا ألاسرة وأثره في ديمومتها وتماسكها، مداخلة بامللتقى الدولي السابع حول  - ظ

املسلمين الجزائريين، جمعية العلماء : ، تنظيم2300: ألاسرة املسلمة الواقع واملأمول، في ماي

 .والية برج بوعريريج

ألابعاد الروحية والاجتماعية لبر الوالدين، مداخلة بامللتقى الجهوي التحسيس ي لدار ألاشخاص  - ع

مركز الترفيه : املسنين واملعوقين، الودادية الجزائرية ملكافحة آلافات الاجتماعية لوالية باتنة

 .م2302/ 32/ 2: العلمي، في

، مشاركة في "توجيهات القرآن العظيم: "لزموري في النهضة املعرفية من خالل تفسيرهأثر الشيخ ا - غ

علماء الجزائر في الفضاء إلافريقي : امللتقى الدولي الرابع حول الفاتح عقبة بن نافع الفهري 

 .م2302والعالمي، أفريل 

اللغوية دراسة نماذج من الظواهر : الدرس اللغوي في شروح الدرر اللوامع البن بري الفاس ي - ف

زوايا : اللهجات العربية والقراءات القرآنية: وتحليل، مشاركة في اليوم الدراس ي الوطني حول 

 .م2302ماي  02: التقاطع ونقاط التماس، جامعة دمحم الصديق بن يحيى جيجل، في

ظاهرة العدول الصوتي : أثر الظواهر الصوتية عند علماء التجويد في بيان املعاني القرآنية - ق

تكامل )أنموذجا، مشاركة في أعمال املؤتمر الدولي الثالث حول علم ألاصوات وتكامل املعارف 

، مختبر الترجمة وتكامل املعارف كلية آلاداب والعلوم (املعارف بين علم التجويد وعلم ألاصوات

 .م2309أكتوبر  09 -02: إلانسانية مراكش، املغرب، في

إعداد وحفظ ألاسرة املعاصرة، مشاركة في امللتقى الدولي أثر الفحوصات والتحاليل الطبية في  - ك

قضايا ألاسرة املسلمة املعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة إلاسالمية : التاسع حول 

 .2309نوفمبر  29-22: ، في0والتشريعات العربية، كلية العلوم إلاسالمية بجامعة باتنة

فقه إلاسالمي بالهند في تنمية الوقف إلاسالمي إسهام قرارات الندوة الفقهية العاشرة ملجمع ال - ل

الوقف إلاسالمي أداة تمويل وتنمية، جامعة ألامير عبد : وحمايته، مشاركة في امللتقى الدولي حول 

 .2308أفريل  02 -02: قسنطينة، في–القادر للعلوم إلاسالمية 
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مشاركة في امللتقى  -أنصاص الوقف والابتداء أنموذجا- جهود العلماء في ألانصاص القرآنية - م

الجزائرية، قسنطينة في  حالوقف والابتداء، تنظيم جمعية إلارشاد وإلاصال : الدولي بعنوان

 .2308سبتمبر 

الترجيح، مشاركة في امللتقى الدولي مقصد املالية في املعاوضات عند املالكية وأثرها في  اعتبار - ن

الدينية والاوقاف والية عين الدفلى، تنظيم وزارة الشؤون الخامس عشر للمذهب املالكي، 

 .2308نوفمبر 

 

 :لندوات الوطنيةوا امللتقيات -0

الوعي السنني في فكر إلامام عبد الحميد بن باديس، مساهمة في فعاليات الندوة العلمية الوطنية  - أ

العالمة عبد الحميد بن باديس وألابعاد التجديدية ملشروع النهضة، تنظيم مخبر بحث : حول 

 .م2300أفريل  02 -02جامعة باتنة، في –العلوم إلاسالمية في الجزائر 

اختالف القراءات القرآنية في درس التفسير التحليلي بين إلاعمال وإلاهمال، مشاركة بالندوة  - ب

دراسة في املنهج، كلية أصول الدين جامعة ألامير عبد : التفسير التحليلي: الوطنية ألاولى حول 

 .م2302ديسمبر  32: يالقادر قسنطينة، ف

آراء الشيخ دمحم بن عبد الكريم الزموري الجزائري في علم القراءات والرسم من خالل كتابه  - ت

دمحم بن عبد الكريم الزموري : ، مداخلة بامللتقى الوطني حول العالمة"توجيهات القرآن العظيم"

 .، والية برج بوعريريج، الجزائر2302الجزائري، نوفمبر 

حية والاجتماعية لبر الوالدين، مشاركة في امللتقى الجهوي التحسيس ي لدار ألابعاد الرو  - ث

ألاشخاص املسنين واملعوقين، املكتب الوالئي للودادية الجزائرية ملكافحة آلافات الاجتماعية 

 .م2302لوالية باتنة، جوان 

حقيقته، : ريمالتفكير إلابداعي مفتاح تدبر القرآن الكريم، مشاركة في ملتقى تدبر القرآن الك - ج

 .م2302: قواعده، مفاتيحه، جامعة ألامير عبد القادر للعوم إلاسالمية، قسنطينة ديسمبر

عرض تجربة، مشاركة بندوة علمية : طريقة تدريس مبادئ التجويد والرسم في املدارس القرآنية - ح

الدين جامعة واقع القراءات القرآنية في الجامعة الجزائرية وآفاقها، كلية أصول :  وطنية بعنوان

 .م2302أفريل  22: ألامير عبد القادر قسنطينة، في

زوايا ومدارس ألاوراس أنموذجا، مشاركة بامللتقى الوطني : القيم التربوية والعلمية للزوايا القرآنية - خ

دور املدارس القرآنية في الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية، جمعية العلماء : الثاني حول 
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ارة غرداية بالتنسيق مع زاوية الهالل القرآنية العلمية البليدة، يوم السبت املسلمين شعبة القر 

 .م2302ديسمبر  38

:  مآزق ومشكالت، مشاركة بندوة علمية وطنية بعنوان: التصنيف املعاصر في التفسير املوضوعي - د

 00التفسير املوضوعي دراسة في املنهج، كلية أصول الدين جامعة ألامير عبد القادر قسنطينة 

 .م2309فيفري 

: امللتقى الدولي الثالث حول  :، مشاركة بـنصر حامد أبو زيد نموذجا–النسخ عند الحداثيين  - ذ

رؤية نقدية جامعة حمه لخضر الوادي، ديسمبر –ة في العلوم إلاسالمية يالقراءات الحداث

 م2309

النهوض بالتعليم سبل : ألاسس املعرفية لعملية التعليم القرآني، مشاركة باليوم الدراس ي حول  - ر

 22: القرآني في منطقة آريس، مديرية الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية باتنة، في يوم السبت

 .م2309نوفمبر 

شبهات معاصرة في التفسير : شبهات معاصرة للشيعة في التفسير، مشاركة بالندوة العلمية حول  - ز

: علوم إلاسالمية قسنطينة، يوموعلوم القرآن، كلية أصول الدين، جامعة ألامير عبد القادر لل

 .2308أفريل  02

 

 :البحث فرق •

 : عضوية وحدات البحث

ألاساليب النبوية في العملية التعليمية من خالل الكتب : عضو في مشروع وحدة بحث بعنوان -

-2300: ، التابع ملخبر الدراسات القرآنية والسنة النبوية(تصنيف وتخريج ودراسة)الستة 

 .م2302

-2302دراسة وتقييم : جهود املغاربة وألاندلسيين في الرسم القرآني: فرقة بحث بعنوان رئيس -

 م2309

 


