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 للدكتور الذوادي قوميدي لسيرة الذاتيةا
 (البيانات من األحدث إلى األقدم)

  البيانات الشخصية

 DOUADI GOUMIDIالذوادي قوميدي  

 (الذوادي بن بخوش قوميدي: االسم الثالثي)
 االسم

 تاريخ الميالد م0611/ مارس/آذار 01

 الجنس ذكر

 الحالة االجتماعية متزوج

 عدد األبناء 18

 الجنسية ئريجزا

 الرتبة األكاديمية   (محاضر صنف أ)تاذ مشارك سأ

 تاريخ الحصول على الرتبة .م4102/مارس/ آذار

  محل اإلقامة الجزائر/ مدينة العلمة، والية سطيف

goumididouadi@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 العلمية  المؤهالت

أعلى مؤهل جامعي  العلومدكتوراه 

       (الدكتوراه)

 الجامعة                                                 جامعة الجزائر

 بلد الجامعة                              الجزائر

 سنة منح الدرجة  م4101

 التخصص الرئيسي الفقه اإلسالمي وأصوله( الشريعة)

 يق                    التخصص الدق أصول الفقه

االتجاهات االجتهادية المعاصرة في الفقه 

 اإلسالمي
 عنوان رسالة الدكتوراه

  

 

  المؤهالت األخرى

 الماجستير 

 الجامعة                                                 جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة

           بلد الجامعة                    الجزائر

 سنة منح الدرجة  م0662

 التخصص أصول الفقه اإلسالمي

 الماجستيرعنوان رسالة  تأويل النصوص في الفقه اإلسالمي

/  

 دبلوم الدراسات العليا
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 الجامعة                                                 /

 بلد الجامعة                              /

 الدرجة سنة منح  /

  البكالوريـــــوس شهادة الليسانس

 التخصص أصول الفقه اإلسالمي

 الجامعة                                                 جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة

 بلد الجامعة                              الجزائر

 سنة منح الدرجة  م1990

 

     غة والحاسب اآلليالمهارات الشخصية والل

 المهارات الشخصية

 .اللباقة، وحسن التعامل مع الغير(  0)

 .الصبر والتحمل ألعباء العمل(  4)

 . القدرة على استيعاب الطلبة ومساعدتهم( 3)

 .القابلية للتحفيز(  2)

 .سعة الصدر، وحسن التصرف في المواقف( 5)

 

 اللغة ودرجة اإلجادة

 العربية : اللغة األم( 0)

 اإلنجليزية:  اللغة الثانية (4)

 متوسط: درجة االجادة

 الفرنسية: اللغة الثالثة( 3)

 متوسط: درجة االجادة

 /:  اللغة الرابعة (2)

 : /درجة االجادة

 

 مهارات الحاسب اآللي

إجادة كتابة النصوص وإعدادها وفق التقنيات (  0)

 .الحديثة

ج وورد وباوربوينت وغير التحكم  الجيد ببرنام(  4)

 ...ذلك

 ..تقنيات البحث اآللي على النت والمكتبات( 3)

 إعداد األبحاث العلمية على مراحلها إلكترونيا( 2)

 تنسيق نصوص المجالت وإخراجها( 5)
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                                                                                 التدرج الوظيفي

 مجال الخبرة (إلى  –من ) الفترة 

 (ب ثم أ)مساعد ( 0) م 4101- 0666

 (محاضر ب)مساعد ( 4) م4102 – 4101

 (محاضر أ)أستاذ مشارك ( 3) م4108 – 4102

 أستاذ( 2) /

 أخرى( 5) /

 

                           )من األحداث إلى األقدم  ( التاريخ الوظيفي

 الوظيفة (خطيب أستاذ)خطيب  مإما

 الجامعة أو المؤسسة وزارة الشؤون الدينية بالجزائر

 (نهاية العمل –بدء العمل ) تاريخ م0664 – 0661

 الوظيفة أستاذ التعليم الثانوي

 الجامعة أو المؤسسة وزارة التربية والتعليم بالجزائر

م0661 – 0664  (نهاية العمل –بدء العمل ) تاريخ 

 يفةالوظ عضو هيئة التدريس

0جامعة باتنة   الجامعة أو المؤسسة 

م إلى اليوم0661  (نهاية العمل –بدء العمل ) تاريخ 

 الوظيفة /

 الجامعة أو المؤسسة /

 (نهاية العمل –بدء العمل ) تاريخ /

 الوظيفة /

 الجامعة أو المؤسسة /

 (نهاية العمل –بدء العمل ) تاريخ /

 

          مجاالت التدريس

 تدريسالمجال 

 ..(عبادات، معامالت، مواريث)الفقه اإلسالمي (  0)

 أصول الفقه اإلسالمي (  4)

 مقاصد الشريعة اإلسالمية( 3)

 االجتهاد المعاصر ومدارسه( 2)

 آيات األحكام (  5)

 أحاديث األحكام( 1)

 تاريخ الفقه اإلسالمي( 7)

 علم الفرائض( 8)

 أحكام تجويد القرآن الكريم( 6)

 منهجية البحث( 01)
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                              :البحث العلمي

 مجاالت اهتمامات البحث العلمي

 البحوث الفقهية المعاصرة(  0)

 المهارات الفقهية واألصولية(  4)

 بحوث الموسوعات الفقهية(  3)

 بحوث المؤتمرات والندوات(  2)

ومقاصد  البحوث المنهجية في الفقه وأصول الفقه(  5)

 الشريعة

 

 األبحاث التي تم إعدادها

الحداثيون ومحاولة إعادة بناء أصول الفقه، نور للنشر، ( 0)

 .م4101

رؤية معرفية  -الفن في الفكر اإلسالمي : كتاب جماعي(  4)

الحس الجمالي في : ، بحث بعنوانالجزء الثاني -ومنهجية 

المعهد  ،. اإلسالم مقصوديته ودوره في تشكيل الذوق العام

 .م4101, العالمي للفكر اإلسالمي 

وحدة األمة في فكر اإلمام عبد : كتاب جماعي حول( 3)

تدبير الخالف : السالم ياسين رحمه هللا، بحث بعنوان

تحصيٌن لوحدة األمة في فكر األستاذ عبد السالم ياسين 

. رحمه هللا، مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين اإلصدار الثالث

 .م4105األولى،  الطبعة

 م4103طباعة بحث الدكتوراه ونشره بدار ابن حزم ( 2)

 م4116طباعة بحث الماجستير ونشره بدار ابن حزم ( 5)

 

 الدورية( اإلصدارات)المنشورات 

الدوافع الذاتية للتميز واإلبداع في السنة النبوية، ( 0)

مجلة المنهل للبحوث والدراسات اإلسالمية جامعة 

جوان  4ص 3مة لخضر الوادي، الجزائر، عالشهيد ح

 .م4101

دراسة في : االجتهاد والتجديد والتأصيل والتنزيل( 4)

المفاهيم، مجلة الشهاب للبحوث والدراسات اإلسالمية 

، 2معهد العلوم اإلسالمية بجامعة الوادي، الجزائر، ع

 .م4101/ه0237، 4س
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مترتبة ضوابطه واآلثار ال: الخالف الفقهي السائغ(  3)

عليه، مجلة األصول والنوازل، المملكة السعودية، 

 .ه0232، 8ع

المنهج العام لخطاب الفتوى عند الشيخ العربي ( 2)

التبسي رحمه هللا، مجلة اإلحياء، كلية العلوم 

 .م4103، 0اإلسالمية، جامعة باتة 

أصولها ومقاصدها : النصيحة لحكام المسلمين( 5)

العلمية والدراسات وأساليبها، مجلة البحوث 

، 0اإلسالمية، كلية العلوم اإلسالمية جامعة الجزائر

 .م4103/ه0232

الروح الوطنية وصناعة األجيال رسالة المسجد، ( 1)

، 6س 4وزراة الشؤون الدينية بالجزائر، ع

 .م0234/4100

منهج العلوم اإلسالمية بين األصالة واالستالب ( 7)

ة األغواط ماي أصول الفقه أنموذجا، مجلة جامع

م الملتقى الوطني دور العلوم اإلسالمية في 4101

 .إرساء الهوية ومواجهة التحديات المعاصرة

الرقابة على الفتوى واجب المرجعية الفقهية ( 8)

 546المعاصرة، مجلة الوعي اإلسالمي بالكويت، ع 

 .م4116سبتمبر

نبيٌّ محمود وأّمة محسودة، رسالة المسجد، وزراة ( 6)

 .م4118/ه0246 1س 3شؤون الدينية بالجزائر، عال

َسعَة األفق االجتهادي، مجلة المحراب، مديرية ( 01)

 4الشؤون الدينية بوالية قسنطينة بالجزائر، ع

 .م4118/ه0646

 ...وغيرها( 00)

 

 أوراق بحثية لمؤتمرات

الفقه المالكي من التأصيل والتقعيد إلى التطوير ( 0)

والتجديد، الملتقى الدولي الثالث عشر للمذهب المالكي، 

 .م4107/ه0238التجديد في المذهب المالكي، : حول

تأثّر الفتوى بالواقع والمتوقع، ندوة الفتوى بين ( 4)

التأثير والتأثر بالمتغيرات، الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 .م4105نوفمبر، / ه0237ة، صفر، المنور

االجتهاد في المذهب المالكي خصائص المنهج ( 3)

معالم : وآليات التجديد، الملتقى الوطني الثاني حول

المنهج االجتهادي للمذهب المالكي، المركز الجامعي 

بآفلو بوالية األغواط، وجمعية الصفا لتحفيظ القرآن 

 .م4102/ه0235الكريم بمدينة آفلو، 
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التأويل الحداثي تحليل ونقد في )تأويل التأويل ( 2)

التأويل في : ، الندوة الدولية(ضوء المنهج األصولي

التراث اإلسالمي بين القدماء والمحدثين، الكلية 

المتعددة االختصاصات بالناظور، المملكة المغربية، 

 .م4102أفريل 

ـ الثقافة اإلسالمية من التحصيل إلى التحصين، ( 5)

مر مكة المكرمة الخامس عشر، الثقافة اإلسالمية مؤت

 .م4102/ه0235األصالة والمعاصرة، مكة المكرمة 

ُف الخصائِص اإلنسانية للرسول دمحم ( 6) سبيل  ـ تعرُّ

 الرسول دمحم : إنصافه واحترامه، المؤتمر العالمي

وحقوقه على البشرية، الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 .م4103/ه0235المنورة 

األصول العقلية لفقه اإلمام مالك رحمه هللا، الملتقى ( 7)

الوطني األول حول حياة اإلمام مالك رحمه هللا 

وأصوله، الملحقة الجامعية وجمعية الصفاء بآفلو، والية 

 .م4103األغواط، الجزائر، 

لخصومه،  البعد اإلنساني في محاورة النبي ( 8)

، جامعة النبي  مؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن

اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية الرياض، صفر، 

 .م4103ديسمبر، /ه0235

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء الموازنات ( 9)

المفهوم والتأصيل والضبط المنهجي، مؤتمر : الشرعية

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة، جامعة أم 

 .م4103/ه0232القرى 

ل آلية تخريج الفروع على األصول في نحو تفعي( 01)

فقه النوازل المعاصرة، الملتقى الدولي الثامن للمذهب 

التخريج في المذهب المالكي وأثره في : المالكي، حول

حركية االجتهاد، عين الدفلى، الجزائر، 

 .م4104/ه0233

القران الكريم مصدرا للمعرفة الفقهية في نظرية ( 00)

وصفية تحليلية، المؤتمر األول  المنهاج النبوي، دراسة

مركزية القران الكريم : في نظرية المنهاج النبوي حول

في نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم 

 .م4104ديسمبر / ه0232ياسين، محرم، 

االجتهاد المذهبي وَوحدة المرجعية الفقهية لألمة ( 04)

ى الفتوى إشكاالت في الفهم والتطبيق، ملتق: الجزائرية

والوطنية في فكر الشيخ أحمد حماني، جيجل، الجزائر، 

 .م4100/ه0234

االستشراف االيجابي للمستقبل في ضوء السنة ( 03)

: النبوية، الندوة العلمية الدولية الخامسة حول

االستشراف والتخطيط المستقبلي في السنة النبوية، كلية 
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 .م4100/ه0234الدراسات اإلسالمية العربية دبي، 

خطاب الفتيا بين الغلو واالعتدال، ندوة الخطاب ( 02)

الديني بين الغلو واالعتدال، الرابطة الوالئية للفكر 

 .م4101واإلبداع لوالية الوادي، الجزائر، 

مزالق في الفهم : واقع تعاملنا مع السنة النبوية( 05)

والتطبيق، الملتقى الدولي الثالث للسنة النبوية الشريفة، 

رية الشؤون الدينية بقسنطينة بالتعاون مع جامعة مدي

 .م4101آذار / األمير عبد القادر، مارس

 ...وغيرها( 01)

 

 التطوير األكاديمي واللجان وضمان الجودة واالعتماد

 أهم اإلنجازات والمساهمات

اإلسهام في إنجاز مشروع المهارات الفقهية ( 0)

مملكة واألصولية، مع مؤسسة رسوخ بالرياض، ال

 .منجز مطبوع. م4108/ه0236العربية السعودية، 

اإلسهام في إعداد معجم مصطلحات العلوم ( 4)

، مدينة الملك عبد (الفقهية واألصولية)الشرعية 

منجز . مKACST .4107العزيز للعلوم والتقنية 

 .مطبوع

اإلسهام في أبحاث موسوعة الوقف، مشروع قيد ( 3)

 .اضاإلنجاز، مؤسسة رسوخ بالري

عضوية اللجان العلمية لبعض الملتقيات الدولية، ( 2)

قضايا األسرة : الملتقى الدولي التاسع حول: آخرها

المسلمة في ضوء أصول الشريعة ومقاصدها 

والتشريعات العربية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 

. م4108نوفمبر / ه 0221ربيع األول .  0باتنة 

ستجدات الفقهية في أحكام والملتقى الدولي الثاني الم

م 4108اكتوبر 42/45ه  0221صفر  05/01األسرة 

 .قسم الشريعة جامعة الوادي

حاليا عضوية  لجنة القراءة والتحكيم، لبعض  (5)

المجالت المحكمة، منها مجلة العلوم االجتماعية 

و مجلة . ، الجزائر0والعلوم اإلنسانية، جامعة باتنة 

ت اإلسالمية، كلية العلوم البحوث العلمية والدراسا

 .0اإلسالمية جامعة الجزائر

حاليا عضو خبير في العديد من مشاريع البحث ( 1)

 .0لدى كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة 

حاليا عضو خبير في العديد من مشاريع البحث (  7)

لدى كلية الشريعة واالقتصاد، بجامعة األمير عبد 

 .القادر بقسنطينة
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ليا عضوية لجان المناقشة في العديد من حا( 8)

الرسائل األكاديمية في الدكتوراه والماجستير  

، 0والماستر، في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة 

وكلية الشريعة واالقتصاد، بجامعة األمير عبد القادر 

 .بقسنطينة

حاليا اإلشراف على إعداد رسائل الدكتوراه ( 6)

 .0لوم اإلسالمية بجامعة باتنة والماستر، بكلية الع

عضوية المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية، ( 01)

 .م إلى يومنا4105، من 0جامعة باتنة 

، من 0عضوية المجلس العلمي لجامعة باتنة ( 00)

 .م إلى يومنا4105

اإلسهام في بحث جماعي حول مقاصد التشريع ( 04)

 .م4103منجز . وحكمه في علم الميراث

عضوية اللجنة العلمية لقسم الشريعة لكلية ( 03)

 .م4111م إلى 4111العلوم اإلسالمية في الفترة من 

عضوية المجلس العلمي لكلية العلوم (  02)

 .م4111إلى  0668، من 0اإلسالمية، جامعة باتنة 

 

 جوائز وشهادات تقدير 

ببحث .. جائزة مسابقة كاتب األلوكة الثانية( 0)

 .تثمار الخالف األصولياس: عنوانه

، المملكة جائزة مسابقة مجلة األصول والنوازل( 4)

 .ه0232، 8السعودية، ع

بعض التكريمات من كلية العلوم اإلسالمية ( 3)

 .0بجامعة باتنة

بعض شهادات التقدير من أئمة المساجد، ومدراء ( 2)

 .الشؤون الدينية

مسلمين شهادات تكريم من فروع جمعية العلماء ال( 5)

 .الجزائريين

الكثير من شهادات التقدير من الجمعيات الخيرية ( 1)

 .والثقافية

                      هوايات واهتمامات

 .تدريب الطلبة على منهجية البحث( 0)

تدريب الطلبة على التقنيات الحديثة للبحث ( 4)

 .الفقهي

متابعة البحوث المعاصرة في الفقه واألصول ( 3)

 .قاصدوالم

 .المحاضرات والندوات العامة(  2)

 


