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 C.Vسيرة ذاتية

 :خصيةشمعلومات  -1

 صحراوي مقالتي: االسم

 8691 جانفي50:تاريخ الميالد

 نقاوس، باتنة، الجزائر: مكان الميالد

 متزوج: الوضع العائلي

 ثالثة: عدد األطفال

 BP 45D:العنوان

Poste de  elhaj lahkdar 

BATNA  

smeguella@Gmail.com 

     

 :المؤهالت العلمية-2

 UKMدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من الجامعة الوطنية الماليزية  -

 . 2552في

من الجامعة اإلسالمية  8660درجة الماستر في معارف الوحي والتراث -

 .العالمية ماليزيا

في الدعوة و اإلعالم من كلية الدعوة و أصول الدين بجامعة األمير   ليسانس-

 .8668عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر

 .2555دبلوم في العلوم اإلنسانية من الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا-

 

 :الخبرة العملية-3

اإلسالمية والعلوم االجتماعية بقسم الشريعة بكلية العلوم التعليم العالي أستاذ -

 .2588منذ  بجامعة باتنة

 .2588-2559من -أ-استاذ محاضر-

 .2559-2552أستاذ مساعد من-

بالجامعة اإلسالمية  2555إلى 8661محاضر في قسم الفقه و أصوله من -

 .العالمية بماليزيا

العلوم الدعوة بجامعة والقرآن و السنة  يمحاضر غير متفرغ في قسم-

 KUIMاإلسالمية الماليزية  

محاضر غير متفرغ في القسم اإلعدادي بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا -

2555-2558. 

mailto:smeguella@Gmail.com
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محاضر غير متفرغ في كلية القانون بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا -

2552-2552. 

بماليزيا محاضر غير متفرغ في كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية العالمية  -

2552-2552. 

b- اإلداريةالعلمية والمسؤوليات 

 رئيس مصلحة متابعة البحث العلمي -

 .2585-2556عضو باللجنة العلمية لقسم اإلعالم بجامعة باتنة-

 .2551-2551نائب رئيس القسم المكلف بالبيداغوجيا -

-6/2585العليانائب رئيس قسم العلوم اإلسالمية المكلف بالدراسات  -    

9/2588. 

 .ر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة مدير مخب-

 2582الصحافة المكتوبة منذ"رئيس فريق تخصص -

-في الطور الثالث" الدعوة والثقافة اإلسالمية"ن يرئيس مشروع التكو-

 دكتوراه

 في ماليزيا

التي تصدرها الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا  مجلة التجديدمحرر في -    

8669-8661. 

التي يصدرها المعهد العالمي  مجلة إسالمية المعرفةفي  مساعدمحرر-

 .8661-8669للفكر اإلسالمي 

 .رئيس لجنة الندوات في قسم الفقه و أصوله-

 .نائب رئيس لجنة إسالمية المعرفة في قسم الفقه و أصوله-

 .المكتبةعضو في لجنة -

 .عضو في لجنة التعليم عن بعد-

 .عضو في لجنة الخدمة االجتماعية-

 .عضو في لجنة المقابالت و المعادالت-

 .مقرر لجنة الفقه في ورشة مراجعة المناهج الدراسية -

 :المطبوعات المؤلفات و-4

 :الكتب واألبحاث-أ

 

للطباعة ، دار التجديد االجتهاد الخاص و الفروض الحضارية كتاب-8

 .2552، 8بماليزيا، ط

مطبوع نحو معايير إسالمية للمسؤولية اآلجتماعية :"كتاب مشترك -2

 .ضمن الكتاب األول لمخبر قياس الجودة بجامعة باتنة
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كتاب   تأصيل القيم العالمية الكبرى في فكر الشيخ ابن عاشور"- -2

 .المنظمة وهي المعهد العالمي للفكر اإلسالمي الجهةخاص محرر من 

 رابطة المن قبل " مقاصد الشريعة في السياق الكوني المعاصر" - -4

  .باالشتراك- 2582لعلماء المملكية المغربية المحمدية ل

باالشتراك،دار أوراق -فقه المواطنة في أصول الشريعة ومقاصدها  -0

 .2581ثقافية ،الجزائر 

 .2589األردن دار األيام فقه المحل في الفكر األصولي   -9

،ضمن أعمال الجزء الثاني  من  له من الفنونئووسا مقصد الجمال -1

المعهد العالمي "تحرير رائد عكاشة " الفن في الفكر اإلسالمي"كتاب 

 .2589للفكر اإلسالمي،

 األبحاث والملتقيات-ب

 

ورقة قدمت إلى المؤتمر "  الوحدة اإلسالمية في إطارها المقاصدي" - 

 . 2/85/2552-8الدولي عن الوحدة اإلسالمية المنعقد في كوااللمبور، 

ر في ونشم"  وسائل فض النزاعات السياسية في الشريعة اإلسالمية" -

للعدد  التي يصدرها اإلتحاد العالمي للعلماء المسلمين" األمة الوسط"مجلة

 .الثاني

دراسة -لمعاصر تجاه العلوم اإلنسانيةتطور موقف الفكر اإلسالمي ا"-

" راهن العلوم اإلنسانية"بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول " -تصنيفية

،ومنشور بمجلة آفاق تربوية 2552نوفمبر  22-22امعة باتنة في المنعقد بج

 .2550التي تصدرها جمعية علم النفس بالمغرب 

إلى الملتقى الوطني الثاني بحث مقدم " الصبغة اإلسالمية للتراث األمازيغي"-

من  2550ديسمبر  2إلى 2الروحي للتراث الوطني األمازيغي المنعقد من  للبعد

 .ألوقاف والشؤون الدينيةاتنظيم وزارة 

العلم "بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول " نحو إطار توحيدي للعلوم"-

م الذي نظمته كلية العلو" والدين وتحديات القرن الواحد والعشرين

 .2550ديسمبر  81-89االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة من 

التي " اإلحياء"بحث منشور بمجلة    -رؤية تكاملية –االجتهاد المصرفي -    

تصدرها كلية العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية بجامعة باتنة ،العدد التاسع 

2550. 

مقدمة إلى المؤتمر الدولي  ورقة-القوانين االجتماعية في فكر ابن خلدون-

جامعة ابن خلدون بتيارت ماي –القيم العالمية في فكر ابن خلدون "حول

2559. 
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بحث مقدم  التحول إلى المجتمع المعرفي في ضوء مقصد الكفاية الشرعية-

جامعة حول  إلى الملتقى الوطني الثاني للجمعية العلمية بجامعة باتنة،

 .2551أفريل ، المعرفة أوال

ورقة مقدمة إلى األيام الدراسية آثار اإلنترنت على األطفال والشباب،  -

حول أثر اإلعالم في األسرة، التلفزيون واإلنترنت أنموذجا، كلية العلوم 

 .2551االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، أفريل 

بحث مقدم إلى الملتقى  بنية األسرة في اإلسالمل المعرفية  محدداتال -

الوطني األول حول األسرة في المجتمع الجزائري والتحوالت المعاصرة 

 .2551أفريل  من تنظيم قسم علم االجتماع بجامعة الحاج لخضر

ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول اإلعجاز العلمي في السنة النبوية -

ظيم مديرية الشؤون ميراث النبوة بين عجز األبناء وكيد األعداء، من تن

 .2551، الدينية واألوقاف لوالية باتنة

بحث مقدم إلى الملتقى الشروط الموضوعية والذاتية لعولمة اللغة العربية -

 .جامعة باتنة 2551الدولي الثاني للغة العربية وتحديات العولمة ديسمبر 

الدراسي لقسم مقدم إلى اليوم الضوابط الشرعية للتغطية اإلعالمية للجرائم -

 .2556اإلعالم واالتصال بجامعة باتنة افريل 

مقدم إلى األثر الفقهي لتعليل تحول المواد النجسة في الغذاء والدواء -

 21-29الملتقى الدولي الثالث عشر لكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر،

 .ومنشور بمجلة الصراط التي تصدرها اللجنة المنظمة.2556ماي 

مقدم إلى مؤتمر دبي  سمال المخاطر من منظور إسالميأالتمويل بالر-

-28/0المنعقد مابين  "لمصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمولا"الدولي 

اإلمارات العربية –بدائرة األوقاف والعمل الخيري بدبي 2556- 9/ 52

 .المتحدة

الكويتية " أوقاف"منشور بمجلة :الوقف الجريء آلية لتمويل اإلبتكارات -

 .2585سنة 81العدد

منشور في موقع  تطوير اإلعالم الخيري في ضوء مقاصد الشريعة-

 .-المملكة العربية السعودية–مركز ابحاث العمل الخيري بجدة "مداد"

ألقي موقع السنة النبوية الشريفة من مصادر التنظير للعلوم االجتماعية -

–المنعقد في جامعة مااليا  في ملتقى السنة النبوية وقضاياها المعاصرة

 .1/2588بماليزيا 

مقدم في الملتقى -باالشتراك–نحو حوسبة نظام الوقف في الجزائر -

،منظم من طرف 2582في الجزائر سنة الوطني الستثمار أمالك الوقف 

 .8قسم العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة
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الخيري منظم ورقة بحثية قدمت لملتقى العمل التمويل الخيري الريادي -

 .2580من قبل دائرة األوقاف بدبي 

ورقة مقدمة للملتقى الدولي دور الزكاة في تطوير الريادية اإلسالمية  -

 .بجامعة البليدة  منشورة بمجلة المخبر بنفس الجامعةالثاني 

 .2582ورقة مقدمة لنفس الجهة في الحاضنات الوقفية  -

ورقة مقدمة مقارنة بين نظام الوقف اإلسالمي والعمل الخيري الغربي -

منظم من قبل والية بسكرة وجمعية "تطوير الوقف في الجزائر"لملتقى 

 .2589الثقافة بنفس الوالية سنة 

 التقارير - ب

تقرير عن الدورة المكثفة حول إسالمية المعرفة التي عقدتها كلية معارف -

م، منشور بمجلة إسالمية المعرفة العدد 8669اإلنسانية بماليرياالوحي والعلوم 

 .811-810،ص8669السادس

-8تقرير حول المؤتمر الدولي عن الوحدة اإلسالمية المنعقد في كوااللمبور، -

 .، منشور بموقع الشهاب لإلعالم على الشبكة الدولية2/85/2552

لعالم اإلسالمي، المنعقد في تقرير عن المؤتمر الدولي للنزاعات السياسية في ا-

منشور بموقع  2552فبراير  86-81الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا 

 .الشهاب

منشور بمجلة " راهن العلوم اإلنسانية"تقرير عن المؤتمر الدولي حول -

 .2552صيف   21-21إسالمية المعرفة العدد المزدوج 

 

 المقاالت-ج

مقال منشور بموقع الشهاب لإلعالم، " ؟ اللماذا مالك بن نبي اآلن ومستقب"-

 .2552أكتوبر

منشور بموقع الشهاب لإلعالم، "– خواطر معرفية –الحجاب والمحجوبون "-

 .2552ديسمبر

منشور بموقع الشهاب " – قراءة في األبعاد الحضارية–مدرسة الحج "-

 .لإلعالم

 ، منشور في موقع الشهاب لإلعالم" الهجرة النبوية نقلة حضارية شاملة"-

 .والجزيرة تالك وغيرها

" نحو استراتيجية للدفاع عن مقدساتنا:النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم "-

 .منشور بموقع الشهاب لإلعالم
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الغربي األكاديمي عند إدوارد سعيد ورقة قدمت  صورة اإلسالم في المخيال-

من تنظيم قسم اإلعالم "صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي"للملتقى الوطني 

 .8،2581بجامعة باتنة 

 

 :نشرفي طريق الأعمال 

 .-رسالة ماستر-مقومات الرؤية الحضارية في فكر مالك بن نبي-

 .كتاب نسخة أولية" دراسة نقدية شاملة " الفكر اإلسالمي المعاصر"-

 أفكار معاصرة–التمويل بالزكاة -

 أي معنى وأي جدوى؟:اإلعالم اإلسالمي في العصر الرقمي-

 .بين الدعوة واإلعالمالتكامل المعرفي -

 اإلعالم الخيري البعد الغائب في خطابنا المعاصر-

 .مقاصد الشريعة بمسوغات ومقتضيات جديدة-

 .عالم معولمالرؤية الكونية اإلسالمية في -

 .نظام الوقف بين التقليد واالبتكار-

 

- في جامعة باتنة والجامعات الماليزية-:المواد التي تم تدريسها-6

 على مستوى الليسانس:أوال

 فقه األسرة-8

 أحاديث األحكام-2

 .المدخل إلى علم أصول الفقه-3

 .المدخل إلى الفقه اإلسالمي-2

 (.وباإلنجليزيةبالعربية )فقه العبادات -0

 .فقه المعامالت-9

 .أدلة األحكام-1

 .مقاصد الشريعة واالجتهاد-1

 .القواعد األصولية وأثرها في استنباط األحكام-6

 (.باإلنجليزية لطلبة العلوم اإلنسانية)دراسات في الفقه وأصوله-85

 (.لطلبة كلية القانون)آيات وأحاديث األحكام-88

 (.والثانيالقسم األول )علوم القرآن-82

مادة )كيف نتعامل مع مصادر التراث الفقهي واألصولي والدعوي-82

 (.Co-curriculumيةالصف

 .الفكر اإلسالمي المعاصر -82
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- طلبة الهندسة باإلنجليزية-اإلسالم والحضارة والعلم-80

 الفقه المقارن-89

 ,اإلعالمي منهجية البحث-81

 االستشراق والتبشير-81

 دراسات الجمهور-86

 العالقات العامة-25

 .الديانة اليهودية-28

 .الرؤية الكونية التوحيدية_22

 .الحكم الراشد والحوكمة-22

 .أصول الفقه-22

 .الخطاب اإلسالمي المعاصر-20

 .قضايا فقهية معاصرة-29

 تجارب الزكاة في العالم اإلسالمي-21

 للدكتوراه–نظام القيم المقارن -21

 .اإلسالميقضايا معاصرة في الفكر -26

 .العمل الخيري المقارن-25

 .نظريات اإلعالم-28

 .اإلعالم اإلسالمي وقضايا جزائرية-22

 .تخريج الفروع على األصول-22

 .تاريخ التشريع-22

 .نظرية المعرفة-20

 تصنيف العلوم عند المسلمين-29

 .الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية-21

 .في العصر الحديثالدعاية الدينية والرأي العام -21

 

 دراسات العلياعلى مستوى ال:يا ثان

نصوص من التراث الفقهي واألصولي المغاربي لطلبة الدراسات العليا -8

 2551-2551.تخصص فقه وأصوله

 2585-2556.مقاربات متعددة للدراسات العليا-فلسفة الحضارة-2

 2585-2556.الرؤية الكونية اإلسالمية للدراسات العليا بقسم الفلسفة-2

 2582-2588فقه المعامالت المصرفية -2

 2588-2585تطبيقات اصولية-0

 2588-2585منهج اإلسالم الخلقي-9
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 2556-2551اإلعالم والثقافة-1

 .اإلعالم اإلسالمي وقضايا المجتمع-1

 2582-2588مقاصد الشريعة-6

 اإلجتهاد واإلفتاء -85

 مقاصد الشريعة-88

 .الدكتوراهنقد كتاب لطلبة -82

 العالم اإلسالمي المعاصر-82

 مناهج البحث في اإلتصال-82

 لطلبة الدكتوراه–نظريات اإلعالم واالتصال -80

 منهجية البحث للدكتوراه-89

 القيم في الفكر الغربي واإلسالمي-81

 الهيرمونطيقا-81

 .قضايا الفكر اإلسالمي-86

 .نظرية المعرفة_25

 

 :المهارات-7
  Multimedia       شهادة في  -

 Microsoft applications                            شهادة في -

  Spssشهادة في -

 .شهادة في الخرائط الذهنية-

 .شهادة في إدارة المشاريع-

 

 :أعمال أكاديمية مكملة-8
التي تصدرها الجامعة اإلسالمية العالمية  "اإلسالم في آسيا"محكم في مجلة-8

 .بماليزيا

 .جامعة باتنة لغاتة اآلداب والمحكم لمجلة العلوم االنسانية التابعة لكلي-2

 .محكم لجهات علمية في الكتب منها المعهد العالمي للفكر اإلسالمي-2

 .خبير لمشاريع البحث للجامعة اإلسالمية بقسنطينة-2

 .محكم في مجلة التجديد للجامعة اإلسالمية العالمية-0

 -8-اإلحياء لكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنةمحكم في مجلة -9

 .محكم لمجلة الشهاب التي يصدرها معهد العلوم اإلسالمية جامعة الوادي-1

محكم لموسوعة الفقه المالكي بالدليل لدائرة األوقاف بدبي اإلمارات العربية -1

 2582.المتحدة
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 :المشاركة في ندوات وأنشطة عامة ومنها-9

ندوة وزارة األوقاف " موقف المستشرقين اإلنجلوسكسون من النبي ملسو هيلع هللا ىلص"-8

 .باتنةوالية  مديرية

نادي التواصل "-المصطلح والمفهوم-تجديد الخطاب الديني في اإلسالم"-2

 .الحضاري جامعة باتنة

 .الجمعية العلمية بجامعة باتنة" -مسح تاريخي-المسلمون في أروبا"-2

الجمعية األوراسية للثقافة " ءة حضارية في التجربة التنموية الماليزيةقرا"-2

 .والحوار

 .جامعة باتنةاإلقامات الجامعية ب" دور القرآن في تشكيل العقلية العلمية"-0

 .شتىندوات إذاعية بإذاعة األوراس في مواضيع -9

 -يوم دراسي-تاثير تكنولوجيا المعلومات على الفرد والمجتمع-1

شرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق  دروس في المساجد في والية باتنة-1

 .األدب المفرد للبخاريوكتاب  للقاضي عياض المصطفى

 

 -مستوى الدكتوراه– اإلشراف والمناقشات-11

 في قسم الشريعة-1      

وهي   /25597منذ  أشرف على عديد الرسائل العلمية وشارك في مناقشتها 

 :كما يلي

" معايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية"تأطير رسالة ماجستير -8

 .2585-2556 للطالب ميلود بن مسعودة

التمويل بالرأسمال المخاطر مقارنا "مشرف على رسالة دكتوراه-2

 نوقشت.-رسالة دكتوراه للطالب عبد هللا بلعيدي"بالمضاربة

وتطبيقاته في المجال  االستصناع صكوك"مشرف على رسالة دكتوراه -2

 نوقشت.–للطالب علي بلخير "الزراعي

-تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية"مشرف على رسالة دكتوراه-2

- للطالب ميلود بن مسعودة" -اآلليات والضوابط

–المضاربة في العمالت في األسواق العالمية "مشرف على رسالة دكتوراه -0

 .– للطالب دمحم تازولت-دراسة فقهية

اجتهادات -مراعاة المقاصد في االجتهاد المعاصر:"رسالة ماجستير بعنوان-9

 .نوقشت.للطالب محفوظ بلحنيش" -مجلس اإلفتاء األوروبي نموذجا

 .دور المقاصد في الحفاظ على ثوابت الدين  للطالب أعاله-1
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 :قسم أصول الدينفي -2

فضائية القرآن الكريم -الفضائيتفعيل الخطاب الدعوي "رسالة دكتوراه-1

 .للطالبة زليخة بلوصيف-الجزائرية انموذجا

 .للطالب صالح بوداودرحالت ابن باديس العلمية "رسالة دكتوراه -1

-برنارد لويس نموذجا–الدور االستراتيجي لالستشراق "رسالة دكتوراه-6

 .للطالب دمحم بحري

 .نوقشت.للطالبة فتيحة حشاش دور التنمية البشرية في الدعوة اإلسالمية -85

 .نسرين سقايمنهج اإلصالح عند الشيخ دمحم الخضر حسين  للطالبة -88

أثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم األسرة المسلمة للطالبة أسماء -82

 .بوالد

 

 في قسم اإلعالم-

للفضائيات جمهور المواقع اإللكترونية "مشرف على رسالة ماجستير-1

في  نوقش–للطالب إسماعيل شرقي "دراسة في األنماط والعادات-اإلخبارية

2585. 

استخدام تكنولوجيا االتصال في المؤسسة " مشرف على رسالة ماجستير-2

مؤسسة سوناطراك -العامة االقتصادية ودوره في تطوير مهنة العالقات

 .2585في  للطالب جاب هللا رمزي،نوقش-نموذجا

استخدامات النخبة للصحافة اإللكترونية وانعكاساتها على مقروئية -2

نوقش -للطالب أحمد حمدي ،عضو مناقش ومشرف إداري الصحف الورقية

2585. 

 الحمالت اإلعالنية في باقة أم بي سي ودورها في التوعية الدينية للشباب-2

 .2585ممتحنا ومشرفا إدراريا،نوقشت -للطالبة المية صابر

ئيات اإلخبارية واتجاهات األستاذ الجامعي الجزائري حيال عملية الفضا-0

 .2585نوقش -اساتذة جامعة باتنة نموذجا-السالم مع إسرائيل

عالقة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة باغتراب الشباب -9

 .2582للطالب منصر خالد ،-دراسة عينة من طلبة جامعة باتنة-الجامعي

-ثورة تونس نموذجا–اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام دور -1

 .2582للطالب مبارك زوده 

-رسالة دكتوراه للطالب خالد منصر"اإلعالم والمواطنة في الجزائر  -1

 نوقشت

دور التلفزيون الجزائري في تعزيز الحكم الراشد للطالبة صونية  -6

 نوقشت.قوراري
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في عصر العولمة للطالبة غالية   أثر اإلعالم على القيم الثقافية-82 -85

 .نوقشت-غضبان

 

 المشاريع البحثية-

" االستثمار في الفقه اإلسالمي المعاصر"مشروع بحثفريق لرئيس -1

 .2585-2551من طرف وزارة التعليم العالي منذ جانفي  المعتمد

الموسوعة "ضمن مخبر" الفرق واألديان في الجزائر" رئيس وحدة بحث-2

 .2551بجامعة باتنة منذ " الجزائرية الميسرة

من  2116صدرت "التربية في عالم متغير"مساهم في مشروع موسوعة-3

 .طرف دار قرطبة بالمملكة العربية السعودية

ضمن مخبر الفقه " الفقه السياسي والعمل الخيري"رئيس فرقة بحث-4

 .الحضاري ومقاصد الشريعة

مذكرة ماستر في الفقه واألصول  855يربو عن أشرفت وناقشت ما _5

 .والوقف والزكاة وأصول الفقه والدعوة واإلعالم

عضو مشاريع الدكتوراه في الدعوة دفعات رئيس و—9

 .2581و2580و2582و2588

 .عضو مناقش في رسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الجزائرية-

 .الجزائريةعضو مسابقات الدكتوراه في بعض الجامعات -


