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                      السيرة الذاتية للدكتور عماد بن عامر

 0777861821رقم اهلاتف: 

 aimad.ben@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 /املسار العلمي:1

  بالعاصمة اجلزائرية.26/04/1976عماد بن عامر: من مواليد ، 

 سلك التعليم النظامي من االبتدائي إىل نيل الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية: تدرجت يف

  الفكر ، وقد كان عنوان الرسالة: 2010يف أصول الفقه من جامعة اجلزائر بتقدير مشرف جدا، سنة  الدكتوراهشهادة(
 األصويل عند احملدثني: اخلطيب البغدادي أمنوذجا من خالل كتابه 'الفقيه واملتفقه'(.

 /املسار املهين:2

 شغلت املناصب التالية:

  2002أستاذ متعاقد بكلية العلوم اإلسالمية باجلزائر سنة. 
 ،ومدرس رواييت ورش وقالون  أستاذ التعليم الثانوي مبعهد تكوين اإلطارات الدينية املتخصص يف القراءات بالعاصمة

 .2010و 2006ما بني  باملعهد،
  2014إىل  2010 قسم ب منأستاذ جامعي حماضر. 
  بكلية األدب العربي واللغات، جامعة علي لونيسيإلى يومنا 2014سنة  ذ، منأقسم محاضر حاليا: أستاذ ،  (

 . -الجزائر-(2البليدة 
  2015أستاذ مشارك متعاقد مبعهد املناهج لفائدة طلبة املاجستري سنة. 
 مكون مؤقت باملدرسة الوطنية دار اإلمام يف دورة حتسني املستوى وجتديد املعلومات لفائدة موظفي السلك الديين  أستاذ

2017. 

 /األنشطة الدعوية واإلعالمية:3
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  2017إىل  2007إمام اجلامع الكبري بالعاصمة، وخطيب رئيس اجلمهورية منذ سنة. 
  2012نائب رئيس اجمللس العلمي بالعاصمة سنة. 
 إىل يومنا. 2005على املباشر بالتلفزة اجلزائرية، منذ  ) حديث وعظي(معد ومقدم حديث الصباح 
 2010و 2009بقناة القرآن الكرمي، سنيت  )ورتلناه ترتيال(، معد ومقدم حصة. 
  و  2010سنيت لنزول، بقناة القرآن الكرمي، اليت تعىن بأسباب ا )وقائع نزل فيها القرآن الكرمي(،معد ومقدم حصة

2011. 
 إىل يومنا. 2008بإذاعة القرآن الكرمي، منذ  -على املباشر-معد ومقدم حصة يف ترتيل القرآن الكرمي 
 و 2010بإذاعة القرآن الكرمي ما بني  التعليمية الرتتيليف حصة أحكام  ،ختم القرآن كامال برواية ورش من طريق األزرق

2017. 
  حصة الرتتيل التعليمية بإذاعة القرآن الكرمي.الشروع يف ختمة جديدة برواية قالون يف 
  بإذاعة القرآن الكرمي سنيت بروايات ورش من طريقي األزرق واألصبهاين، وحفص )املصاحف املرتلة( مصحح تالوات

2010-2011. 
 القارئني رياض اجلزائري وحممد اإلبراهيمي.  رتلني للممهورية اجلزائرية بصوتعضو جلنة تصحيح املصحفني امل 
  بالتلفزة 2012و 2009ما بني  اليت تعىن باإلعماز العلمي يف القرآن والسنة، ألعوام )من نعمه( معد ومقدم حصة ،

 حلقة يف شهر رمضان. 30اجلزائرية، واليت تبث يف 
 .تنظيم دورات تدريبية يف أحكام التمويد يف خمتلف املسابقات القرآنية 
 2011ون اجلزائري يف فن اإللقاء سنة تنظيم دورة تدريبية لفائدة صحافيي التلفزي. 
 .عشرات الدروس واحملاضرات واخلطب يف خمتلف مساجد القطر، ودور الشباب 

  /املسابقات القرآنية الدولية والوطنية:4

  :عضو جلان التحكيم يف املسابقات الوطنية اليت تنظمها وزارة الشؤون الدينية، واملتمثلة يف 
 .2017إىل  2005األسبوع الوطين مبناسبة املولد النبوي الشريف، منذ  مسابقات -
املسابقات التشميعية لصغار احلفظة املتزامنة مع جائزة اجلزائر الدولية حتت الرعاية السامية لفخامة رئيس اجلمهورية،  -

 .2016إىل  2005منذ 
  اجلزائري بالتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف مسابقات فرسان القرآن وتاج القرآن اليت ترعاها مؤسسة التلفزيون

 .2017، وسنة 2012إىل  2008ذ العام طبعاهتا اخلمس، من
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  عضو جلنة التحكيم يف املسابقة اهلامشية الدولية السادسة عشرة حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسريه، باململكة األردنية يف
2008. 

  2013و  2012 نيللعاميف دورتيها التاسعة والعاشرة زائر الدولية جائزة اجليف عضو جلنة التحكيم. 
  2015عضو جلنة التحكيم يف مسابقة القارئ العاملي يف البحرين سنة. 
  2016للقرآن الكرمي، املنعقدة بشرم الشيخ، مبصر سنة  23عضو جلنة التحكيم يف املسابقة العاملية. 
  2017سنة  ، بوالية املسيلة' املاهر بالقرآن'املسابقة الوطنية لرتتيل القرآن املسماة. 
  2017للعام يف دورهتا الرابعة عشرة جائزة اجلزائر الدولية يف عضو جلنة التحكيم. 
  2017عضو جلنة التحكيم يف املسابقة الدولية سيد جنيد عامل بالبحرين العام. 
  2017بوالية عنابة العام رئيس جلنة التحكيم يف مسابقة األسبوع الوطين التاسع عشر املنعقد. 

 : واأليام الدراسية / امللتقيات الوطنية5

 أمهها: وأيام دراسية لقد شاركت يف عدة ملتقيات وطنية،

  و عنوان 2006جوان  6-5امللتقى الوطين املنعقد مبعهد القراءات: )القراءة واإلقراء يف اجلزائر....واقع وآفاق(، بتاريخ ،
 رواييت قالون وورش من خالل منت الدرر اللوامع البن بري(.) اجلمع بني مداخليت: 

  الورشة الوطنية لتكوين املكونني الدينيني من األئمة واملرشدات للوقاية من مرض السيدا، حتت رعاية صندوق األمم املتحدة
الشؤون الدينية ، بالتنسيق مع وزارة  Onusida والربنامج املشرتك لألمم املتحدة ملكافحة السيدا Unfpaللسكان 

 .2006جويلية  25-24، بتاريخ قاف، املنعقد بدار اإلمامواألو 
  ورشة العمل التدريبية للقادة الدينيني، حتت رعاية الربنامج اإلقليمي لإليدز يف الدول العربية التابع لربنامج األمم املتحدة

 .2007جويلية  5-2زائر، بتاريخ املنعقد باجل )القيادية من أجل النتائج(،، حتت شعار:  Undp اإلمنائي
  ،ملتقى التكوين املوجه لصاحل األئمة واألساتذة، برعاية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، بالتنسيق مع جلنة الصليب األمحر

مارس  11-9حتت عنوان: )القانون الدويل اإلنساين، وعالقته بالفقه اإلسالمي(، املنعقد بدار اإلمام باحملمدية، أيام 
)محاية الصحافيني وأعوان اإلغاثة والدفاع املدين أثناء احلروب، بني الشريعة اإلسالمية ، وقد كان عنوان مداخليت: 2008

 (.والقانون الدويل اإلنساين
  أفريل  5-4امللتقى الدراسي الوطين ألساتذة معاهد تكوين األئمة، حول مناهج التكوين، املنعقد بدار اإلمام  يومي

 )مكانة املرجعية الدينية الوطنية يف مناهج التكوين(.نوان مداخليت: ، وكان ع2010
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  بالمسيلة. 2014نوفمبر  12-11أيام  'األسرة والتشريع في الجزائر واقع وآفاق'ملتقى وطني حول 

  23/12/2014بالمسيلة يوم  'المرجعية الدينية ودورها في ترسيخ الوحدة الوطنية'يوم دراسي حول. 

 2014ديسمبر  16/17للقراءات بوالية قالمة، أيام  الدورة العلمية. 

  15/04/2015يوم دراسي حول األمن الفكري ودوره في تحصين األمة بسطيف، يوم. 

  إشكالية  'وعنوان احملاضرة: .2016، العام 2، املقام يف جامعة البليدة 'أنسنة املستشفيات'امللتقى الوطين حول
 '.أسبابها وصورها وطرائق معاجلتها، مقاربة دينية اجتماعية.العنف داخل املؤسسات االستشفائية: 

 دراسي: خمرب الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية العربية والعامة، قسم اللغة العربية اليوم رئيس ال
) ترقية اللغة العربية يف ظل إعجاز : ، وعنوان اليوم الدراسي14/11/2016بتاريخ ، 2وآدابها، البليدة 

 .الكريم: قراءة وتقويم يف مناهج التدريس، الواقع واملأمول(القرآن 

  رمضان خطوة '، وعنوان احملاضرة: 2016جوان  11، -فرع البليدة-يوم دراسي، املركز الثقايف اإلسالمي
 .'حنو التغيري

 الدينية ، بالتنسيق مع وزارة الشؤون  -امللتقى الوطين الثالث لزاوية الشيخ أمحد فلقومة، والية اجللفة
دور الزوايا يف حتفيظ القرآن الكريم '، وعنوان احملاضرة: 2017أفريل  29-28، املنعقد بتاريخ -واألوقاف

 '.وتلقني القراءات

  :كلية اآلداب  ،خمرب الصوتياتو خمرب الدراسات اللسانية والتطبيقية العربية والعامةيوم دراسي

توظيف الوسائل التكنولوجية ، عنوان اليوم الدراسي: 072017، -2-جامعة البليدة  ،واللغات

 . -اجلزائرية بني الواقع واملأمول-احلديثة يف البحث العلمي اجلامعة 

  مارس بالتنسيق مع اجمللس األعلى للغة العربية، ، 2يوم دراسي: قسم اللغة العربية وآدابها البليدة
 .اإلعجاز الصوتي للغة الضاد، وعنوان احملاضرة: 2017

  يوم دراسي )واقع اخلطاب املسجدي والتحديات الراهنة(، دار الثقافة حممد بوضياف، مديرية الشؤون
مواصفات اخلطاب املسجدي '، وعنوان احملاضرة: 2017/ 03/ 23الدينية مع والية برج بوعريريج، 

 .'الناجح
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 ية عمر بن اخلطاب، يوم دراسي ) االستعمال السليب لالنرتنت، والعنف يف الوسط املدرسي(، ثانو
خماطر االنرتنت من '، وعنوان احملاضرة: 2017/ 13/4مديرية الرتبية لوالية البليدة، مبناسبة يوم العلم، 

 .'وجهة نظر شرعية، وعالقته بالعنف املدرسي

 / امللتقيات الدولية:6

 لقد شاركت يف عدة ملتقيات دولية، أمهها:

  واهليئة -ايسيسكو-العريب، حتت رعاية املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةامللتقى القرآين الرتبوي لدول املغرب ،
)الدور ، وعنوان مداخليت: 2010ماي  28-24العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي، املنعقد بدار اإلمام باحملمدية، أيام 

 الرتبوي واالجتماعي للُحفَّاظ يف اإلسهام يف التنمية الشاملة(.
 دويل السابع للمذهب املالكي، حتت عنوان: )االجتهاد يف املذهب املالكي(، املنعقد بدار الثقافة، والية عني امللتقى ال

 )الفكر االجتهادي عند ابن عبد الرب من خالل كتبه(.، وكان عنوان مداخليت: 2011ماي  12-11الدفلى، بتاريخ 
 سان، يف إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية امللتقى الدويل: )اإلسالم يف مواجهة العنف(، املنعقد بتلم

)العنف يف مرحليت الدعوة املكية واملدنية: مظاهره وأساليب ، وكان عنوان مداخليت: 2012مارس  8-6، أيام 2011
 مواجهته(.

  :2013العام  والية برج بوعريريج'األسرة يف مواجهة التحديات'. امللتقى الدويل. 
  :والية ورقلة.'اإلصالح بيـن كونية القيم ووسطية اخلطاب الديين'، امللتقى الدويل 

   دور رجال التصوف يف االستقرار يف اجملتمع(، زاوية الشيخ مسعود بلمسعود،  16امللتقى الدولي (
 '، وعنوان احملاضرة: 2016نوفمرب  20-18مديرية الشؤون الدينية واألوقاف، والية ورقلة، 

 .'ودور رجال اإلصالح يف احلفاظ على األمن واالستقرار  مواصفات الشيخ املربي،

  امللتقى الدولي السادس للسرية النبوية، ) دور مؤسسات اجملتمع يف محاية األمن الفكري والقيم
، 2017مارس  5-4االجتماعية لألمة يف ضوء السرية النبوية(، مديرية الشؤون الدينية ووالية ورقلة، 

ملؤسسات اإلعالمية يف محاية األمن الفكري والقيم االجتماعية على ضوء اهلدي دور ا'وعنوان احملاضرة: 
  .'النبوي
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  امللتقى الدولي السابع عشر املنعقد بزاوية الشيخ مسعود بلمسعود، ببلدة الطيبات، والية ورقلة، حتت
، 2017ديسمرب  24-22 عنوان ) التصوف واملعرفة ودورهما يف وحدة الدين واستقرار اجملتمع( أيام

 وعنوان مداخليت: التأصيل الشرعي لعلم التصوف بني الشريعة واحلقيقة.

 :واملقاالت الكتب املطبوعة/ 7

 من قبل دار ابن حزم اللبنانية،  وقد طبع)اهلمرة إىل بالد غري املسلمني: حكمها، ضوابطها، وبعض تطبيقاهتا(،  كتاب
 .2004سنة 

  2015(، حتت شعار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إىل بالد غري املسلمني حكم الدين يف اهلمرة)كتاب. 
  جمالت علمية حمكمة وطنية ودولية، من بينها:عدة مقاالت يف 

 / املنشورات الدولية ) املقاالت الدولية(:1

موضع  عنوان املقالة
 الكاتب

العدد  عنوان اجمللة
 والسنة

 العنوان االلكرتوني

اخلطاب القرآني بني العقل 
-الصريح والعاطفة الصادقة
قراءة يف إعجاز القرآن 

 -العلمي النفسي

 الصوتيات. رئيسي
خمرب اللغة العربية  

، 2وآدابها، جامعة البليدة
 اجلزائر

 18العدد 
جانفي 
2017 

Labo11phonetique@gmail.com 

نظرية املال يف اإلسالم 
حتصيال وإنفاقا، وإسهامها 

 معاجلة فساده وتغولهيف 

االجتهاد للدراسات  رئيسي
 القانونية واالقتصادية.

املركز اجلامعي 
 لتمنغاست، اجلزائر

 12العدد 
 2017جوان 

Revue.indr@gmail.com 

 / املنشورات الوطنية: 2

موضع  عنوان املقالة
 الكاتب

العدد  عنوان اجمللة
 والسنة

 العنوان االلكرتوني

أثر االختالف النحوي واللغوي 
 يف اختالف األحكام الشرعية

 دراسات لسانية رئيسي
خمرب الدراسات اللسانية -

النظرية والتطبيقية العربية 

 01العدد 
 2014ماي 

dirassatlinguistique

@gmail.com 

mailto:dirassatlinguistique@gmail.com
mailto:dirassatlinguistique@gmail.com
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 2جامعة البليدة  -والعامة

حتديات األسرة اجلزائرية بني 
الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة 

اجلزائري، مشكل املرياث 
األسباب واآلثار -أمنوذجا

 -واحللول

االجتهاد للدراسات القانونية  رئيسي
 واالقتصادية.

املركز اجلامعي لتمنغاست، 
 اجلزائر

 08العدد 
 2015جوان 

Revue.indr@gmail.c

om 

علم الفروق وعالقته بالرتبية 
قاعدة الكرب وقاعدة -والسلوك

التجمل باملالبس واملراكب عند 
 -القرايف أمنوذجا

جملة العلوم اإلسالمية  رئيسي
 واحلضارة.

مركز البحث يف العلوم 
اإلسالمية واحلضارة، 

 األغواط، اجلزائر

 2العدد 
 2016ماي 

Cni@lagh-univ.Dz 

احلديثة يف  التكنولوجياتتوظيف 
بني املشروع  البحث العلمي

واحملظور على ضوء اإلجيابيات 
   -االنرتنت أمنوذجا– والسلبيات

 دراسات لسانية رئيسي
خمرب الدراسات اللسانية -

النظرية والتطبيقية العربية 
 2جامعة البليدة  -والعامة

 2اجمللد 
 7العدد 

 2017السنة 

dirassatlinguistique

@gmail.com 

جملة البحوث العلمية  رئيسي توريث املسلم من الكافر
والدراسات اإلسالمية، كلية 

 -1اجلزائر –العلوم اإلسالمية 

العدد اخلامس، 
جانفي 
هـ/1434
2013. 

 

رواية ورش واملذهب  العالقة بني
 املالكي

،  جملة علمية 'رسالة املسجد' رئيسي
حمكمة، تصدر عن وزارة 
 الشؤون الدينية واألوقاف،

لسنة الثامنة، ا
العدد اخلامس، 

 .2010ماي 

 

 

  ومها جريدتان دعويتان 2009و 2008لسنيت  )الدعوة(، و2008-2006لسنوات  )زهرة اإلسالم(كاتب بصحيفيت ،
 أسبوعيتان.

 تنظيم األيام الدراسية واملسابقات واألنشطة الثقافية: عضوية جلان

 التاريخ الصفة مكان امللتقى أو اليوم الدراسي اليوم الدراسي أو النشاط الثقايف

 6/1/2016 مشارك مديرية الشؤون الدينية ووالية خنشلة العرس اجلماعي يف طبعته اخلامسة.

احلفل االفتتاحي لفرع االحتاد العام الطالبي 
احلر حتت شعار ) صاحب اهلمة يرقى باألمة 

 16/2/2016 مشارك جامعة عنابة، والية عنابة.

mailto:dirassatlinguistique@gmail.com
mailto:dirassatlinguistique@gmail.com
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 إىل القمة(

ملتقى وطين ) أنسنة املستشفيات يف 
 اجلزائر(.

 2016/ 3/ 10-9 منظم 2قسم العلوم االجتماعيّة، البليدة 

 2016/ 7/12 مشارك مديرية الشؤون الدينية لوالية سكيكدة .×فعاليات شهر نصرة النيب 

فعاليات األسبوع الوطين السابع للمولد 
 النبوي.

الزاوية القادرية، مديرية الشؤون الدينية لوالية 
 بسكرة.

 23/12/2016 مشارك

 عضو اللجنة -2البليدة  -قسم اللغة العربية وآدابها يوم دراسي حول إعجاز احلديث النبوي
 العلمية

 2018فرباير 

 املقاييس املدرسة: 

 دكتوراه ماستري ليسانس السنة املقاييس املدرسة

   /// 2014/2018 البالغة

   /// 2015/2018 فقه اللغة

  ///  2015/2016 علم البديع

   /// 2016/2017 النحو

   /// 2016/2017 الصرف

   /// 2014/2018 علوم القرآن

   /// 2016/2018 اإلنسانيةاحلضارة 

 ///   2016/2017 منهجية البحث

 عضوية مشروع: 

 السنة عنوان املشروع الصفة نوعية املشروع

خمرب اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة 
 2العربية، البليدة 

www,univ-blida,dz 

 تعليم العربية لغري الناطقني بها من فكرة إىل عضو فرقة حبث
 فهم إىل جتربة

2016-2017 

) البليدة جلنة التكوين يف الدكتوراه
2) 

 2018-2017 األدب اجلزائري وقضايا النقد عضو
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 2018-2016 تأهيل الدكتور صاحل تقاجبي عضو (2) البليدة  جلنة التأهيل العلمي

 2018-2017 تأهيل الدكتور حممد بن أمحد عضو (2) البليدة جلنة التأهيل العلمي

خمرب الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية - عضو جلنة حتكيم جملة ) دراسات لسانية(
 -2جامعة البليدة  -العربية والعامة

2017-2018 

اللغة العربية جلنة حتكيم جملة ) 
 (وآدابها

 2018-2017 2جامعة البليدة  عضو

الوطنية ملراجعة وتدقيق لجنة ال
 املصحف الشريف 

فوج ضبط  رئيس
 املصحف

 2018-2017 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية

الكتاب الديين  لقراءةاللجنة الوطنية 
 املستورد

 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية عضو

 وزارة الداخلية

 وزارة الثقافة واالتصال

 ) قرار وزاري مشرتك(

2017-2018 

 2011منذ  تأطري عدة رسائل دكتوراه وماجستري وماستري وليسانس ومناقشتها. 

 

 وكتبه الدكتور عماد بن عامر      م2018هـ/ 1439العاصمة: اجلزائر 


