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  .مقري: اإلسم 
  .عبد الرزاق: اللقب 
   . بالمسيلة الجزائر١٩٦٠ أكتوبر ٢٣: الوالدة

  :الشهادات والدراسة 

  .ـ دكتوراه في الطب
   .والقانونـ ماجستير في الشريعة 

   . رـ شهادة ما بعد التدرج في علوم التسيي
 .العالمية حول األزمة المالية  بالجزائرمية العلوم اإلسال كليةـ يعد دكتوراه في

  :يشرف على عدد من المؤسسات في القطاع الخاص منها : المهنة
  ) ميديكافورم(       ـ معهد خاص للتكوين المتواصل في العلوم الطبية 

  .  كز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلّميةر       ـ م
  . والتوزيع والطباعةر       ـ دار الخلدونية للنش

  : والمجتمع المدنيالنشاط السياسي

  .  ـ عضو مؤسس لحركة مجتمع السلم
  . مجتمع السلمـ نائب رئيس حركة

  .٢٠٠٧-١٩٩٧ لعهدتين ـ نائب في المجلس الشعبي الوطني
  .ـ نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا
  . سابقاـ رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم



ـ نائب رئيس مجلس اتحاد برلمانات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر 
  . سابقااإلسالمي

  .ـ عضو مؤسس للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين
 فرع أمين عامـ عضو مؤسس وعضو مجلس األمناء لمؤسسة القدس العالمية و

    .الجزائر
  .اء المغاربي األمانة العامة لمنظمة الفض مؤسس وعضوـ عضو

  . )CIMEF ( ـ عضو الشبكة العالمية للجمعيات اإلسالمية في المحيط الفرنكوفوني
  .للتأهيل القيادي" جيل الترجيح" ـ رئيس أكاديمية 

ـ مشارك في سلسلة لقاءات حوارية بين اإلسالميين ومنظمات غير حكومية 
  .غربية

  : واإلعالميالنشاط الفكري والثقافي

  .ستشارات والخدمات التعلّميةيرة للبحوث واالمدير مركز البص -
دراسات اقتصادية، دراسات استراتيجية، دراسات : مدير تحرير دوريات -

 .، دراسات قانونية، دراسات اجتماعية، دراسات أدبيةإسالمية

محاضر في قضايا الدعوة والسياسة والفكر اإلسالمي في مختلف أنحاء  -
 الجزائر

 عديدة في مختلف أنحاء  ومنتديات فكرية وسياسيةمشاركات في مؤتمرات -
 . العالم

 " ...ملتقى االتجاهات" تلفزيونية جزائرية ص في حصات عديدةمشارك -

ات عديدة في حصص إذاعية أسبوعية في القناة األولى مشارك -
 ).باللغة الفرنسية( والقناة الثالثة ) باللغة العربية(الجزائرية

  : مؤلفات _  

  محاولة للفهم: ضارات   ـ صدام الح
  .      ـ الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد

  )١٩٦٢ ـ ١٨٣٠ (جهاد الشعب الجزائري ضد االحتالل :       ـ درب المقاومة 
  .      ـ مدخل لفهم العالقات الدولية



  دراسة مقارنة بين الشريعة  (      ـ المشكالت العالمية الكبرى والعالقات الدولية
  .)سالمية والقانون الدولي حول مشكالت التنمية والبيئة في العالماإل       

  . رؤية ميدانية:     ـ االنتقال الديمقراطي في الجزائر
  :أبحاث 

  ). بحث(        ـ نحو  فاعلية أفضل في العالقة بين الدعوة والسياسية 
  )بحث(       ـ الحركة اإلسالمية إلى أين؟ 

 القيادة( ة العربية والفرنسية في مواضيع عديدة باللغ      ـ بحوث أخرى 
رؤية ( نظريات في المجتمع المدني ،، األنماط اإلداريةالموارد البشرية ،الناجحة
   ......)    ، أركان الحضارة اإلسالمية)إسالمية

  :التدريب في مجال 

 وهو" نحو مواطنة فعالة: اإلسالم والديموقراطية "ـ عضو فريق التأليف لكتاب 
  ....دليل تدريبي في قضايا الديموقراطية وحقوق اإلنسان والمواطنة واالنتخابات

تركيا،  : "اإلسالم والديموقراطية" في الموضوع ـ شارك في عدة دورات تدريبية 
  ..الجزائر، المغرب

يضمن عدد من المدربين ( ـ  مؤسس ورئيس جهاز التدريب لحركة مجتمع السلم 
  )ريبية دوليةالمعتمدين من مؤسسات تد

   .  في الجزائرنمية البشريةلتومستشار لعدد من مراكز ا مؤسس  ـ عضو
     .  على دورات تدريبية عديدةأشرفـ 


