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 السيرة الذاتية
 

 

 

 األستاذ  الدكتور مرزوق العمري                                                                       

 الجزائر –جامعة باتنة                                                                             
 

 .الجزائر -م بتاجنانت والية ميلة 8691/ 03/30من مواليد  مرزوق العمري
م من ثانوية محمد 8610حائز على شهادة البكالوريا في األدب العربي دورة جوان سنة -

 .الجزائر -الصديق بن يحي بشلغوم العيد والية ميلة
حائز على شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية شعبة العقيدة من جامعة األمير عبد  -

 .م8668دورة جوان سنة -الجزائر -القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة
حائز على شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية شعبة العقيدة، من جامعة األمير عبد  -

 .م8661سنة  -الجزائر -القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة 
حائز على شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية شعبة العقيدة من جامعة األمير عبد  -

 .م6339الجزائر سنة  -القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة
 

 :إلداري ا  النشاط :أوال
 /62/86متصرف إداري بمديرية الشؤون الدينية واألوقاف بوالية تبسة بالجزائر من ـ1

 .م6338 /60/86م إلى غاية 8666
 

 : البيداغوجي  النشاط: ثانيا

 :ـ التدريس في التعليم الثانوي1
م بثانوية بئر العرش والية 8662م إلى غاية 8666أستاذ فلسفة بالتعليم الثانوي من سنة  -

 .الجزائر. سطيف
نة والية م بمتقن حمام السخ8660م حتى 8662أستاذ فلسفة بالتعليم الثانوي من سنة -

 . سطيف الجزائر

م بمتقن تاجنانت والية ميلـة 8661/8666أستاذ علوم إسالمية خالل الموسم الدراسي  -
 الجزائر

 .الجامعي  ـ التدريس2

/ 62من ـ الجزائر  كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة  ـ أستاذ مساعد بقسم أصول الدين ــ

 .م 6338/ 86

 .م6332/ 86/ 63ابتداء من  ـ أستاذ مساعد مكلف بالدروس

 .م6331/ 38/ 38ابتداء من  ـ أستاذ محاضر ـ ب ـ

 .م6331/ 86/ 08ابتداء من  ـ أستاذ محاضر ـ أ ـ
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 م6382/ 60/39ـ ابتداء من  بروفيسورـ أستاذ التعليم العالي ـ 

 :في النظام الكالسيكي.مقاييس تم تدريسها ـ 
 :تم تدريس المقاييس التالية :أـ مرحلة التدرج

 .ـ قانون األسرة

 .ـ العقيدة

 .ـ المنطق

 .ـ الفلسفة اإلسالمية

 .ـ الفرق اإلسالمية

 .ـ علم الكالم ومدارسه

 .ـ مذاهب فكرية معاصرة

 .ـ منهجية البحث

 :الماجستير: بعد التدرج ب ـ مرحلة ما

 .ـ هرمينوطيقا النص الديني

 

 .د.م.ام لــــ في نظ3

 :ة الليسانسأـ مرحل

 .ـ العقيدة

 .ـ الفلسفة المعاصرة

 .ـ مذكرة

 .ـ األصول المنهجية للفرق اإلسالمية

 :ب ـ مرحلة الماستر

 .ـ التأويالت الحداثية للوحي

 .ـ القراءة الحداثية للوحي والتراث

 .ـ الفكر العقدي عند العلماء الجزائريين

 .ـ األلوهية في األديان

 .ـ الثقافة اإلسالمية

 .الوجود اإلسالمي في الغربمقاربة  ـ 

 .ـ المسلمون في مجتمعاتهم الغربية

 :ج ـ مرحلة الدكتوراه

 :ـ قضايا عقدية معاصرة
 

 :والمناقشات اإلشراف على الرسائل: ثالثا
 
 :اإلشراف -أ

، مذكرة ليسانس سجلت ونوقشت بقسم العلوم اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم -1
 .الجزائر -باتنة جامعة  -اإلسالمية 

بقسم  سجلت ونوقشت ماجستيرالشيخ أحمد ديدات ومنهجه في نقد اإلنجيل، مذكرة  - 2
 .الجزائر -العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة
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سجلت ونوقشت بقسم العلوم  ماجستيرنهاية المسيح في األناجيل دراسة نقدية، مذكرة  - 3
 .الجزائر -اإلسالمية، جامعة تلمسان 

اإلمام ابن عطية وآراؤه االعتقادية من خالل تفسيره المحرر الوجيز في تفسير  - 4
سجلت ونوقشت بقسم أصول الدين، كلية العلوم   ماجستير الكتاب العزيز، مذكرة

 .الجزائر -اإلسالمية، جامعة الجزائر
 تيرماجسالتأسيس اإلبستيمولوجي لفلسفة القيم في مقاربة طه عبد الرحمان، مذكرة  - 5

 -سجلت ونوقشت بقسم العقيدة بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،  قسنطينة 
 .الجزائر

ـ أسباب النزول من منظور القراءات الحداثية ـ عرض ونقد ـ مذكرة ماستر سجلت  6
 ونوقشت بقسم العلوم اإلسالمية جامعة باتنة ـ الجزائر ـ

لعلمي، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت في قسم ـ عقيدة التوحيد وأثرها في التحصيل ا 7
 .العلوم اإلسالمية ، جامعة باتنة ـ الجزائر

ـ اإللهيات عند فخر الدين الرازي، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت في قسم العلوم  8
 .اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر

ـ شرح صغرى السنوسي للماللي ـ دراسة وتحقيق ـ مذكرة ماستر سجلت ونوقشت  9
 .في قسم العلوم اإلسالمية ، جامعة باتنة ـ الجزائر

ـ أول واجب على المكلف عند المتكلمين، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت في قسم  11
 .العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر

 دكتوراهرح أم البراهين، دراسة وتحقيق، أطروحة حاشية سعيد قدورة على ش -11
 .الجزائر –مسجلة بقسم العلوم اإلسالمية ، جامعة باتنة 

 دكتوراهنقد المنهج التاريخي في دراسة القرآن الكريم، دراسة نقدية، أطروحة  – 12
 .الجزائر –العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة كلية  أصول الدين، بقسم سجلت ونوقشت 

مسجلة بقسم العلوم  دكتوراهالتجربة الصوفية في األديان السماوية، أطروحة  - 13
 .الجزائر -اإلسالمية، جامعة باتنة

مسجلة بقسم العلوم  دكتوراهـ الظاهرة الدينية في الفكر اإلسالمي المعاصر، أطروحة  س
 .الجزائر -اإلسالمية، جامعة باتنة

ة ماستر سجلت و نوقشت بقسم العلوم ـ موقف الفقهاء من علم الكالم، مذكر 14
 .اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

ـ تأويل آيات الصفات عند اإلمام الطبري، مذكرة ماستر سجلت و نوقشت بقسم  15
 .العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر

ـ األبعاد التربوية ألسماء اهلل الحسنى، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم العلوم 16
 .اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم أصول التربية الروحية عند الشيخ سعيد حوى  ـ17
 .الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم النظرة السلفية في تحكيم القوانين الوضعية  ـ18
 .العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائرأصول الدين ، كلية 



 4 

، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم أصول الدين القدرة واالستطاعة عند اإلباضية ـ 19
 .، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

مذكرة ، االنحرافات العقدية في الرواية األدبية، أوالد حارتنا لنجيب محفوظ نموذجاـ 21
 ونوقشت بقسم أصول الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر ماستر سجلت

مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم  ،اآلثار النفسية لالبتعاد عن العقيدة اإلسالميةـ 66
   أصول الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

مذكرة  ،القرآن الكريم وأبعاده التربويةم بين اإليمان باهلل واليوم اآلخر في التالزـ 60
  ماستر سجلت ونوقشت بقسم أصول الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

 التربوية ، صفة العلم نموذجا ات اإللهية وأبعادهاالصفـ 62
الفكر العقدي عند األمير عبد القادر الجزائري، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم  ـ25

 .العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائرل الدين ، كلية أصو
، مذكرة ماستر سجلت التجديد في علم الكالم عند الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ـ26

 .ونوقشت بقسم  أصول الدين، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر
ونوقشت بقسم أصول الدين، ، مذكرة ماستر سجلت ظاهرة التكفير وسبل مواجهتها ـ27

 .كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر
، مذكرة ماستر سجلت ونوقشت بقسم أصول ـ القول بوجوب النبوة عند المعتزلة28

 .الدين، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر
دكتوراه سجلت ـ الرؤية النقدية عند ابن عربي ـ علم الكالم نموذجا ـ أطروحة 29

 ونوقشت بقسم العقيدة ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ـ قسنطينة ـ الجزائر
 
 :المناقشات: ب
 
نوقشت بقسم العقيدة بجامعة األمير  ماجستيرفلسفة الحداثة عند علي حرب، مذكرة  -1

 .الجزائر -عبد القـادر، قسنطينة

نوقشت بقسم العقيدة  دكتوراهالتفكير العقدي عند ابن عبد البر األندلسي، أطروحة  -2
 .الجزائر -بجامعة األمير عبد القادر، قسنطينة 

التجديد في الفكر العقدي عند كل من أبي األعلى المودودي ومالك بن نبي، أطروحة  -3
 .الجزائر –طينة نوقشت بقسم العقيدة بجامعة األمير عبد القادر، قسن دكتوراه

، نوقشت بقسم العلوم اإلسالمية، ماجستير منهج الفاروقي في دراسة اليهودية، مذكرة -4
 .الجزائر –جامعة باتنة 

نوقشت بقسم العقيدة بجامعة  ماجستيرفلسفة التحيز عند عبد الوهاب المسيري، مذكرة ـ 5
 .الجزائر -مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينةاأل
نوقشت  ماجستيروأثرها في النموذج المعرفي عند الجاحظ، مذكرة  فلسفة اإلدراك –6

 .الجزائر –بقسم العقيدة بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، قسنطينة 
نوقشت بقسم العلوم  ماجستيرإنجيل المسيح في الدراسات المسيحية الحديثة، مذكرة ـ 7

 .اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر
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التربية الروحية في فكر الشيخ محمد الغزالي، مذكرة ماستر نوقشت في قسم العلوم ـ 8
 .اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر

أثر الدراسات الحداثية على الدراسات القرآنية، مذكرة ماستر نوقشت بقسم العلوم  ـ9
 .معة باتنةـ الجزائراإلسالمية، جا

، أطروحة دكتوراه نوقشت بقسم العلوم اإلسالمية، ـ المنهج القرآني في بناء العقيدة11
 .جامعة باتنة ـ الجزائر

ـ مشكلة الصفات اإللهية عند أبي يعلى الفراء، أطروحة دكتوراه نوقشت بقسم العلوم 11
 .اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر

التجديد في علم العقيدة عند ابن باديس، أطروحة دكتوراه نوقشت بقسم العلوم  ـ12
 .اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر

ـ تفسير حركة التاريخ من منظور علي شريعتي، مذكرة ماستر نوقشت بقسم العلوم 13
 .اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

، مذكرة ماستر نوقشت بقسم ـ تفسير حركة التاريخ من منظور مرتضى مطهري14
 .العلوم اإلسالمية ، جامعة باتنة، الجزائر

ـ مراقبة النفس في التصوف اإلسالمي، مذكرة ماستر نوقشت بقسم العلوم اإلسالمية ، 15
 .جامعة باتنة، الجزائر

نوقشت بقسم  ماجستيرـ معالم التفسير المعاصر عند محمد عابد الجابري، مذكرة 16
 .جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ، الجزائرالكتاب والسنة، 

نوقشت بقسم الفلسفة  ماجستير ـ مفهوم التأويل في الفكر العربي المعاصر، مذكرة17
 .بجامعة باتنة، الجزائر

 دكتوراهأطروحة القراءة المنهجية في القرآن الكريم ــ التاريخ أنموذجا ــ  ـ18
 .اإلسالمية، جامعة الجزائرنوقشت بقسم الكتاب والسنة بكلية العلوم 

نوقشت بقسم العقيدة  دكتوراهأطروحة لتفسير حركة التاريخ، الرؤية التوحيدية  ـ19
 .للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ، الجزائربجامعة األمير عبد القادر 

نوقشت  دكتوراهأطروحة تجديد علم الكالم في الفكر الحداثي العربي المعاصر،  ـ21
 .للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ، الجزائربقسم العقيدة بجامعة األمير عبد القادر 

دكتوراه أطروحة القراءة الهرمينوطيقية للنص القرآني عند نصر حامد أبو زيد، ـ 21
للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ، األمير عبد القادر نوقشت بقسم الكتاب والسنة  بجامعة 

 .الجزائر
نوقشت بقسم الكتاب والسنة  دكتوراهأطروحة ـ القراءة الحداثية لنص الحديث النبوي، 22

 .للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ، الجزائربجامعة األمير عبد القادر 
نوقشت بقسم العقيدة  دكتوراهأطروحة ـ درس العقيدة ودوره في التكامل المعرفي، 23

 .للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ، الجزائربجامعة األمير عبد القادر 
نوقشت بقسم  دكتوراه، أطروحة الدين من خالل القرآن الكريم وتطبيقاته االجتماعية ـ24

 .أصول الدين كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر
 قواعد اإلعمال وضوابط الترجيح ،سالميةفي الشريعة اإل جدلية اللفظ والمعنى ـ25

 .أطروحة دكتوراه نوقشت بقسم الشريعة بجامعة باتنة ـ الجزائر
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مذكرة ماستر نوقشت بقسم أصول الدين ، كلية ـ البعد اإلجتماعي للعقيدة ٌاإلسالمية، 26
 .العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

مذكرة ماستر نوقشت بقسم أصول الدين ،  ،ـ مسالك نقد العقالنيين لصحيح البخاري27
مذكرة ماستر نوقشت بقسم أصول الدين ، . كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر
 .كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

، مذكرة ماستر نوقشت بقسم أصول الدين ـ اإلسالموفوبيا العالمة، دراسة تحليلية نقدية28
 .وم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر، كلية العل

، مذكرة ماستر نوقشت بقسم خصائص الدرس العقدي في كتابات محمد المبارك  ـ29
 .أصول الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

ـ األبعاد العقدية للرموز الشعبية، مذكرة ماستر نوقشت بقسم أصول الدين ، كلية 31
 .ية، جامعة باتنة، الجزائرالعلوم اإلسالم

ـ عقيدة البعث عند اإلمام النورسي، مذكرة ماستر نوقشت بقسم أصول الدين، كلية 31
 .العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم ـ جولدتسيهر نموذجا ـ مذكرة ماستر  ـ32
 .نوقشت بقسم أصول الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر

نوقشت بقسم العقيدة ـ الردود على الفرق عند ابن تيمية والباقالني أطروحة دكتوراه  00
 .مية، قسنطينة ، الجزائرللعلوم اإلسالبجامعة األمير عبد القادر 

 
 :رــالنش: لثاثا
 
 :الكتب -أ

 .م6336نظرية الكسب عند األشاعرة، نشر بدار الكتب العلمية بيروت  -8
طبع بمنشورات إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر،  -6

األمان في الرباط، اإلختالف بالجزائر وباالشتراك مع منشورات ضفاف في بيروت، ودار 
  .م6386سنة 

قيد دراسة وتحقيق، ،  تعالى لخليل السكوني األندلسيما ال يجوز إطالقه على اهلل -0
 .اإلنجاز

ـ تحفة األخيار فيما يتعلق بالكسب واالختيار، تأليف الشيخ عبد القادر المجاوي، تحقيق 2
 .وتعليق، تحت الطبع

طبع بالمجلس العقدي عند العلماء الجزائريين، دراسات في الفكر  العقيدة والفكرــ  ـ2
 .م6381اإلسالمي األعلى بالجزائر سنة 

صدر عن دار عالم .أبو القاسم سعد اهلل بعيون مختلفة: ـ إسهام في كتاب جماعي بعنوان9
 .6382.المعرفة، الجزائر

مؤسسة المسجد بين التأميم والتحرير، صدر عن : ـ إسهام في كتاب جماعي بعنوان0
 .6382.مجلة منار الهدى، المملكة المغربية

 .ـ أبو مدين الغوث ورسالته في العقيدة، دراسة وتحقيق، تحت الطبع1
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 .ـ القواعد الكالمية، تأليف الشيخ عبد القادر المجاوي، تحقيق وتعليق، قيد اإلنجاز6
 
 

 :المقاالت -ب
جمعية العلماء المسلمين  عن أهمية التربية اإلسالمية، جريدة البصائر، جريدة تصدرها -8

 .08بالجزائر، العدد 
 .11تاريخنا وتاريخهم، جريدة البصائر، العدد -6
 .22الشيخ العربي التبسي في ذكرى وفاته الرابعة واألربعين، جريدة البصائر، العدد -0
 .06اإلسرائيليات والمهمة المتجددة، جريدة البصائر، العدد -2
الجزائري، مجلة المنار العربي، مجلة ثقافية تصدرها  إطاللة على التراث اإلسالمي -2

 .9العدد  -الجزائر -شركة العربي للصحافة والنشر بوادي سوف 
 .806جريدة البصائر، العدد : مسجد أبي المهاجر دينار -9
 .8962الخطاب المسجدي في الفضائيات العربية، مجلة المجتمع الكويتية العدد  -0
 .893ة عند ابن باديس، مجلة التقوى اللبنانية، العددعناصر النهضة الديني -1
 .291جدلية االتصال واالنفصال، مجلة الرابطة السعودية العدد : اإلسالم والغرب -6

حوار مع الشيخ عبد الرحمان شيبان، جريدة العالم اإلسالمي السعودية، العدد  -83
8010. 

 .823اللبنانية العددمحاورة حول فكرة نهاية التاريخ، مجلة التقوى  -88
 .980اقتصاد المعرفة وسلطة المقدس، مجلة المنهل السعودية، العدد  -86
 .600مجلة التقوى اللبنانبة العددفي مفهوم الخطاب،  -80
 .26توني بلير مهتم باإلسالم، جريدة البصائر العدد -82
ر في مجلة شاهد على روعة المعمار اإلسالمي في الجزائر، نش -قلعة بني حماد  -82

 .، مجلة تصدرها إذاعة القرآن الكريم الدولية بالجزائر80إذاعة القرآن الكريم العدد
 -متابعة ألشغال الملتقى الدولي الذي نظمته كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة  -89

 .22الجزائر، نشر في مجلة الكلمة في بيروت العدد 
آلثار الشيخ البشير اإلبراهيمي، نشر في  تعليق على نشر مجلة المجتمع الكويتية -80

 .86/32/6331جريدة الشروق اليومي الجزائرية،  العدد الصادر في 
محمد أركون ومحاولة تحديث العقل العربي، نشر في مجلة الحرس الوطني  -81

 .000السعودية، العدد
نشر في  ـ الشيخ عبد القادر المجاوي والتأسيس للنهضة الدينية في الجزائر، مقال86

 .220مجلة الرابطة،العدد 
 .222العدد.ـ حوار مع الشاعر الجزائري عبد اهلل عيسى لحيلح نشر في مجلة الرابطة63

 .290ـ حوار مع الشيخ محمد الصالح الصديق نشر في مجلة الرابطة، العدد  68
الشيخ طاهر الجزائري داعية اإلصالح في بالد الشام نشر في مجلة الوعي  ـ 66

مي، مجلة تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة الكويت، اإلسال
 .220العدد
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 .033ـ البحث العقدي وسؤال الهوية، نشر في جريدة البصائر العدد 60
 .928ـ مسألة التعريف في الفلسفة اإلسالمية، نشر في مجلة المنهل العدد 62
 .209نشر في مجلة الرابطة العدد  ـ الشيخ العربي التبسي وجهوده اإلصالحية،62
ـ أصالة الفلسفة اإلسالمية من منظور االستشراق الحديث، نشر في مجلة الرابطة 69

 .209العدد 
ـ الشيخ عبد القادر المجاوي وإسهاماته في علم العقيدة، نشر في جريدة البصائر، 60

 العدد
، الوعي اإلسالمي الكويتيةـ الرسالة اإلسالمية في الرؤية الحداثية، نشر في مجلة 61

 .982العدد 
 .936الداللة والتحوالت، مقال نشر في مجلة الرابطة العدد : ـ النص66

 
 :الدراسات: ج
 
الوطنية في فكر الشيخ البشير اإلبراهيمي، مجلة المعيار، مجلة محّكمة تصدرها كلية  -1

 .9الجزائر، العدد  -ة أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطين
جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة العقيدة اإلسالمية، مجلة  -2

الدراسات العقدية ومقارنة األديان، مجلة محّكمة يصدرها مخبر الدراسات العقدية ومقارنة 
 .0الجزائر، العدد -قسنطينة . األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 .مخطوط. الحسن والقبح في اهتمامات المتكلمين -3
الشيخ طاهر الجزائري ونظرته إلى تدريس العقيدة،  نشر في مجلة التراث العربي،  -4

 .831مجلة محّكمة يصدرها إتحاد الكتاب العرب في سوريا، العدد
 .التأليف في علم العقيدة عند العلماء الجزائريين، مخطوط -5
الفكر العقدي عند المقري التلمساني من خالل منظومته إضاءة الدجنة، نشر في مجلة  -6

 .90آفاق الثقافة والتراث، يصدرها مركز جمعة الماجد في دبي العدد
المفهوم وتوظيفاته الحداثية نشر في مجلة إسالمية المعرفة التي يصدرها : التاريخية -7

 .90المعهد العالمي للفكر اإلسالمي العدد 
نشر في مجلة الكلمة، مجلة محمد عابد الجابري والقراءة اإلبستيمولوجية للتراث،  -8

 . 12يصدرها منتدى الكلمة لألبحاث والدراسات في بيروت ، العدد 
ـ تصنيف العلوم عند المسلمين، نشر في المجلة األسمرية، مجلة تصدرها الجامعة 9

 .89األسمرية للعلوم اإلسالمية في ليبيا العدد
ـ الشيخ مبارك الميلي ومنهجه في إصالح العقيدة، نشر في مجلة اإلبانة مجلة  11

يصدرها مركز اإلمام أبي الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية في المغرب، العدد 
8. 

جلة لماالطاقات اإلسالمية وشروط تفعيلها في نظر الشيخ محمد الغزالي، نشر في  ـ11
ت اإلسالمية، مجلة تصدرها جامعة آل البيت بالمملكة األردنية األردنية في الدراسا

 .6العدد 6المجلد . الهاشمية
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ـ سلطة النص اإلسالمي وفاعليته من خالل القراءات الحداثية، نشر في مجلة  12
الدراسات العقدية ومقارنة األديان، مجلة يصدرها مخبر الدراسات العقدية ومقارنة 

 .2عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة ـ الجزائر، العدد األديان، بجامعة األمير 
ة، مدونـ درس العقيدة عند األمير عبد القادر الجزائري، دراسة نشرت في مجلة ال13

 .0مجلة يصدرها مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، العدد
ة يحي الشاوي الملياني، نشر في مجلة اإلبانة، مجل: ـ من أشاعرة المغرب اإلسالمي14

 .6/0محكمة يصدرها مركز أبي الحسن األشعري بالمملكة المغربية، العدد 
ه بين المصادر اإلسالمية، نشر في مجلة آفاق الثقافة نتالمخطوط الجزائري ومكا ـ15

 .م6380مارس  ،60العدد والتراث 
، أكتوبر 69سياسة األمل أو اإليمان من منظور الحداثة، نشر في مجلة الكلمة العدد  ـ16

 .م6380
 

 :أوراق قدمت في ملتقيات دولية ووطنية: رابعا
 
صورة الشباب في فكر الشيخ البشير اإلبراهيمي، ورقة قدمت في ملتقى التربية  -1

يس، المنعقد بجامعة قسنطينة والتعليم المنظم من طرف مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باد
م، ونشرت في مجلة الشهاب الجديد التي تصدرها ذات 6330أفريل80/   89: يومي

 .المؤسسة
الفكر العقدي : يحي الشاوي الجزائري حياته وآثاره، ورقة قدمت في الملتقى الدولي -2

م، 6332سنة  أفريل 63/ 86:يومي عند العلماء الجزائريين، بجامعة األمير عبد القادر
ونشرت في عدد خاص بأشغال الملتقى بمجلة الدراسات العقدية ومقارنة األديان التي 

 .يصدرها مخبر الدراسات العقدية
قلعة بني حماد ونشاطها الثقافي، ورقة قدمت في ملتقى البعد الروحي في التراث  -3

 دار الثقافة بباتنةالوطني األمازيغي المنظم من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ب
 .م6332سنة  /86/ 0/2: يومي

الرسالة المحمدية من خالل كتب الحداثيين، ورقة قدمت في ملتقى ميراث النبوة بين  -4
عجز األبناء وكيد األعداء المنظم من طرف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية باتنة 

 .م6330سنة  مارس 60/61يزمي  -الجزائر
راهن الخطاب المسجدي والمرجعية الدينية الوطنية، ورقة قدمت في ملتقى الخطاب  -5

 -المسجدي واقع وآفاق، المنظم من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بجيجل
م، وطبعت في مجلة رسالة المسجد وهي 6330سنة جويلية / 31/36يومي  -الجزائر

 .األوقاف في الجزائرمجلة محّكمة تصدرها وزارة الشؤون الدينية و
القراءة المعاصرة للنص القرآني، ورقة قدمت في يوم دراسي نظم بكلية العلوم  -6

 . م6339سنة  أفريل 80يوم  -الجزائر –اإلسالمية بجامعة باتنة 
التعليم المسجدي في مشروع ابن باديس اإلصالحي، ورقة قدمت في ملتقى الفكر  -7

 .م6339أفريل  80/ 86/ 88: أيام  -الجزائر -اإلصالحي بجامعة تبسة
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، ورقة قدت في ندوة سلطة النص اإلسالمي وفاعليته من منظور القراءات الحداثية ـ8
علمية من تنظيم مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 م6330/ 32/ 66اإلسالمي قسنطينة الجزائر يوم
تراث المقري : الفكر العقدي عند أحمد المقري، ورقة قدمت في الملتقى الدولي -9

مارس  2، 2، 0: أيام -الجزائر -مشروع إعادة قراءة، الذي نظمته جامعة المسيلة
 . م6331

جمعية العلماء وسؤال الهوية، ورقة قدمت في الملتقى الوطني الذي نظمته جمعية  -11
ن حول قيم و مبادىء جمعية العلماء ودورها في الحفاظ على العلماء المسلمين الجزائريي

 .م بدار الثقافة بوالية خنشلة، الجزائر6331أفريل  60/62: يومي. الدين والوطن

: درس العقيدة عند األمير عبد القادر الجزائري، ورقة قدمت في الملتقى الدولي -11
ات تحليلية، المنظم من طرف تراث األمير عبد القادر بين الخصوصية والعالمية مقارب

 .م6331سنة نوفمير 03/ 66: يومي.جامعة وهران، الجزائر
فكر ابن باديس  ":عناصر الهوية الوطنية عند جمعية العلماء، ورقة قدمت في ندوةـ 12

المنظمة من طرف جمعية اإلحياء " وجهوده التربوية في إصالح المجتمع الجزائري
 م6336 /63/32الجزائر يوم  ـ بمدينة مروانة باتنة الثقافي

مفهوم الهوية وأهميتها في ظل التحديات المعاصرة، ورقة قدمت في اليوم الدراسي  -13
يوم  -الجزائر – الذي نظمته مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بوالية باتنة

 .م بمناسبة يوم العلم82/32/6383

: قدمت في الملتقى الدولي موقف االستشراق من أصالة الفلسفة اإلسالمية، ورقة -14
 -الجزائر –اإلسالم واالستشراق وحوار الثقافات، المنظم من طرف جامعة تلمسان

نشر في عدد خاص بأشغال الملتقى من مجلة اإلنسان . م6388مارس 03/08يومي
والمجتمع، وهي مجلة محكمة تصدرها كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية بجامعة 

 زائرتلمسان ، الج
الشيخ عبد القادر المجاوي وكتابه القواعد الكالمية، ورقة قدمت في الملتقى الدولي   -15

 -المنظم بجامعة باتنة" اإلسهامات المغاربية في البناء المعرفي اإلسالمي" المغاربي
 .م6388نوفمبر 86/66الجزائر، يومي

" قراءة النص اإلسالمي والمقاربات المنهجية الجديدة، ورقة قدمت في الملتقى الدولي -16
المنظم من طرف كلية أصول الدين " فهم القرآن والسنة في ضوء علوم العصر ومعارفه

 86/80قسنطينة، الجزائر يومي  -بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
وهي مجلة محكمة  28مجلة المعيار العدد ونشر في عدد خاص من. م6388ديسمبر

 .تصدر عن ذات الكلية
شيخ األزهر عبد الحليم محمود وجهوده في خدمة التصوف اإلسالمي، ورقة قدمت  -17

" األصول واالمتداد–جهود علماء األمة في خدمة التصوف اإلسالمي :" في الملتقى الدولي
المملكة المغربية  -اإلسالمي، وجدة المنظم من طرف مركز اإلمام الجنيد لخدمة التصوف

 .م6386أكتوبر  9، 2، 2: أيام
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ـ الشيخ محمد العربي التباني وكتابه براءة األشعريين من عقائد المخالفين، ورقة ـ18
المنظم من طرف وزارة الشؤون الدينية " التجديد واالجتهاد:" قدمت في الملتقى الدولي
 .م6380جانفي  60/62:واألوقافـ الجزائر، يومي

إسهامات المسلمين في العلوم اإلنسانية، ورقة قدمت في الندوة العلمية التحاد الكتاب  ـ19
 .م6380أفريل 60الجزائريين بالجزائر يوم 

خدمة المرجعية الدينية الوطنية في مطبوعات وزارة الشؤون الدينية من خالل  ـ21
التعريف بأعالمها، ورقة قدمت في ندوة مطبوعات وزارة الشؤون الدينية بين البحث 
العلمي وخدمة المرجعية الوطنية، المنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية على هامش 

 .م بالجزائر30/88/6380المعرض الدولي للكتاب يوم 
ـ هرمينوطيقا النص الديني وعلم أصول الفقه أية عالقة؟، ورقة قدمت في الملتقى 21

الدولي فهم القرآن بين النص والواقع، المنظم من طرف كلية أصول الدين بجامعة األمير 
 .م6380ديسمبر  32ـ 32ـ  30عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر،  أيام 

في مقاربة طه عبد الرحمان النقدية، ورقة قدمت في الملتقى  تاريخية النص الديني ـ22
فبراير / 60/ 69:يومي .اإلبداع الفكري المنظم بجامعة أكادير بالمملكة المغربية: الدولي
 .م6382

محمد أركون ومحاولة تحديث العقل العربي، ورقة قدمت في ندوة منظمة من طرف ـ 23
 .م30/86/6380ائر يوم جمعية أصدقاء المعرفة بقسنطينة ـ الجز

سيادة األشعرية في بالد المغرب ورد الفعل الفلسفي، ورقة قدمت في الملتقى الدولي  ـ24
 63/ 86: يومي .بي الحسن الشعري بتطوان بالمملكة المغربيةأالمنظم من طرف مركز 

 .م6382مارس 
: أم البراهين ومكانتها بين المصادر اإلسالمية، ورقة قدمت في الملتقى الدولي  ـ25

 علماء الجزائر في الفضاء اإلفريقي والعالمي، المنظم من طرف وزارة الشؤون الدينية
 .م6382أفريل / 30/31/36: أيام .، الجزائرواألوقاف

نظمته جمعية األحرار المرجعية العقدية للجزائر، ورقة قدمت في يوم دراسي ـ 26
 .م6389/ ماي / 61يوم  .للثقافة والتنمية بباتنة، الجزائر

إسهامات العلماء الجزائريين في خدمة العلوم الشرعية، ورقة قدمت في ندوة نظمتها  ـ27
 .م6382/ 32/ 81يوم  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ببرج الغدير، الجزائر

 ـ لوالية سطيففي محاضرة من تنطيم مديرية الثقافة  ـ حوار األديان ورقة قدمت28
 الجزائر

الفكر العقدي عند مبارك الميلي، ورقة قدمت في ندوة والئية نظمتها الجمعية  ـ29
 .م6389 /36/36يوم مكتب والية ميلة  ـ الجزائرية للدراسات الفلسفية

والئية نظمتها الجمعية ـ الشيخ عبد القادر الراشدي وعلم الكالم، ورقة قدمت في ندوة 31
 .م6380الجزائرية للدراسات الفلسفيةـ  مكتب والية ميلة فيفري 

أبو مدين الغوث ــ مسار عارف ـ ورقة قدمت في المهرجان الدولي للسماع  ـ31
إلى 30من .ـ الجزائر سطيفوزارة الثقافة الجزائرية بمدينة الصوفي المنظم من طرف 

 .م6389نوفمبر 86
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الحداثة وما بعد : اإلسالمية وتحديات الحداثة، ورقة قدمت في الملتقى الدوليالعقيدة  ـ32
الحداثة وصناعة اإلنسان الجديد، المنظم من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

 .م بمدية سطيف ـ الجزائر6380ماي 88/86/80أيام 
رقة قدمت في ـ البعد العقدي للخطاب اإلصالحي عند الشيخ مبارك الميلي ، و 33

 دةفي نشر الوعي الديني وتكريس الوح إسهامات الشيخ مبارك الميلي: الملتقى الوطني
م من طرف مديرية الشؤون الدينية 6381ري فيف 31/36: الوطنية المنظم يومي

 .واألوقاف، ميلةـ الجزائر
من  ـ األشعرية في الجزائر ـ تاريخ وأعالم، ورقة قدمت في الملتقى الدولي المنظم34

 .32/39/86/6381طرف المجلس اإلسالمي األعلى في الجزائر يومي 
ـ المنشأ واالنتماء، ورقة قدمت في اليوم الدراسي المنظم من طرف مديرية الشؤون 35

 . م62/86/6381الدينية واألوقاف لوالية ميلة ـ الجزائر يوم
ولي المنظم من طرف ـ التعليم اإلسالمي في شمال إفريقيا ورقة قدمت في الملتقى الد36

 .6386جانفي  36/83/88: جامعة إفريقيا العالمية بالسودان أيام
 
 

 :العضوية في هيئات علمية: خامسا
 .الجزائر -عضو فرقة بحث معتمدة بمصالح البحث العلمي لدى جامعة باتنة  -1
 عضو مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان، جامعة األمير عبد القادر للعلوم -2

 .الجزائر -اإلسالمية 
 .، الجزائر8عضو مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة، جامعة باتنة  ـ3
 .عضو مشارك في رابطة الكتاب واألدباء العرب -4
 .ـ عضو الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية5
 .ـ عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين6

 .ـ عضو اتحاد الكتاب الجزائريين7
 
 

 :الخبرة لدى المجالت المحكمة: سادسا
عضو هيئة تحرير مجلة المحراب، مجلة علمية تعنى بالدراسات اإلسالمية، تصدرها ـ 8

 .الجزائر -مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة
، مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية المحكمة تصدرها ـ خبير لدي مجلة التواصل6

 .الجزائر ـ جامعة عنابة
دورية أكاديمية محكمة يصدرها  .ـ خبير لدى مجلة الدراسات العقيدة ومقارنة األديان0

مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية، قسنطينة ـ الجزائر

 .جامعة باتنة ـ الجزائر  ـ والعلوم اإلجتماعية العلوم اإلنسانية كلية ـ خبير لدى مجلة2
 .الجزائر.  6 جامعة سطيف . ـ خبير لدى مجلة العلوم اإلجتماعية2
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ـ خبير لدى مجلة اإلحياء مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 9
 .باتنة ـ الجزائر

 
 :المساهمة في حصص إذاعية وتلفزيونية: اسابع

 .ها قناة القرآن الكريم الفضائية الجزائريةنية تبثيو، حصة تلفزـ ضيف حصة المعرفة8
 م6383مارس 

أكتوبر  .ـ ضيف ندوة إذاعية حول التضامن في اإلسالم بإذاعة تبسة ـ الجزائر6
 م6333

لوفاته بإذاعة تبسة  22ـ ضيف ندوة إذاعية حول الشيخ العربي التبسي بمناسبة الكرى 0
 .م6338أفريل  .ـ الجزائر

 م6338سنة . عية حول الشباب بإذاعة تبسة ـ الجزائرـ ضيف ندوة إذا2
خصصت  .، حصة تبثها إذاعة ميلة ـ الجزائرة في رحاب السعادةـ  ضيف حص2
 .مناقشة بعض كتاباتيل

لوفاة الشيخ مبارك الميلي، إذاعة  06 ـ ضيف حصة في رحاب السعادة بمناسبة الذكرى9
 .ميلةـ الجزائر

لوفاة الشيخ مبارك الميلي، إذاعة ميلةـ  06ـ ضيف حصة خاصة بمناسبة الذكرى 0
 .الجزائر

 م6389ديسمبر  .ـ ضيف حصة نقاط وحروف التي تبثها إذاعة ميلة ـ الجزائر1
 م6381جانفي  .ـ ضيف حصة نقاط وحروف التي تبثها إذاعة ميلة ـ الجزائر6

 .يلةـ الجزائرـ ضيف حصة ضيف الصباح التي تبثها إضاعة م83
م 6380/ 82/39ة، يوم ـ ضيف حلقة خاصة ضمن حصة دروس في العقيدة اإلسالمي88

 .التي تبثها إذاعة ميلة ـ الجزائر
 م86/31/6380ـ ضيف حصة حبر وسطور التي تبثها إذاعة ميلة ـ الجزائر يوم  86
 .م6381سنة الشريف  حصة خاصة بمناسبة المولد النبوي ـ ضيف80
 .م حول الهوية والمرجعية الدينية6381/ 36/ 30ر وسطور يوم بح ـ ضيف حصة82
اعة ميلة بمناسبة بإذمدينة ميلة حاضنة للعلماء، : ـ المساهمة في ندوة إذاعية بعنوان82

 .م، بإذاعة ميلة ـ الجزائر6381/ 89/32ذكرى يوم العلم يوم 
األخالقية ضمن حصة ـ المساهمة في ندوة إذاعية خصصت لمناقشة راهن المسألة  89

 .م بإذاعة ميلة ـ الجزائر62/32/6381نقاط وحروف، يوم 
 .6381ـ ضيف حصة حبر وسطور خصصت لمناقشة بعض كتاباتي 80

 
 


