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 حسين وعليلي:السيرة املختصرة الشيخ املقرئ الجامع
Mini CV du Cheikh récitateur Houcine OUALILI
Diplômé des dix lectures et juré des concours coraniques mondiaux
Professeur des lectures coraniques à la faculté des sciences islamiques de Paris
: etudes.coraniques@faculte-islamologie-paris.fr
- Diplômé dess ept et des dix lectures coraniques
- Diplômé des dix lectures de l’Imam Nafii selon ses dix voies
- Magistère en sciences islamiques de l'Université d'Alger
- Membre de la Commission de correction du Saint Coran et
des publications au ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs en Algérie
- Juré des concours internationaux de Coran
- Imam khatib - mosquée Moissy Cramayel 77
-Livre " Attabsirah dans les dans dix lectures" - d' Abou
Kassim Alboujlili: verification et ajustement

مجاز بالقراءات السبع و العشر من طرق الشاطبية و الدرة وابن نفيسإجازة بقراءة نافع بطرقه العشرة من العلمة دمحم الطاهر آيت علجت
 ماجستير كلية العلوم إلاسلمية بجامعة الجزائر عضو لجنة مراجعة املصاحف و املطبوعاتعضو لجان تحكيم مسابقات القرآن الدوليةضواحي باريس/ إمام و خطيب مسجد مواس ي كرامايلإذاعي-مشرف على برنامج قرآني تلفزيوني- محقق كتاب التبصرة في القراءات العشرة للبوجليليمقاالت علمية منشورة بمختلف املجلت الشرعية املحكمة دورات للتجويد بمختلف الدول ألاوروبية و بالجزائر.... املغرب، إلامارات، مشارك في ملتقيات دولية مختلفة بالجزائر-
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السيرة الذاتية املفصلة للشيخ املقرئ
الجامع حسين وعليلي
مجازبالقراءات العشر و عضو لجان مسابقات القرآن الكريم الدولية
أستاذ القراءات بكلية العلوم إلاسالمية  -باريس
املعلومات الشخصية




لاسم  :حسين وعليلي
تاريخ امليلد 18 :جويلية  1977الشلف الجزائر
البريد اإللكتروني etudes.coraniques@faculte-islamologie-paris.fr

الشهادات العلمية :



ليسانس علوم إسلمية تخصص لغة ودراسات قرآنية  ،جامعة الجزائر
ماجستير لغة ودراسات قرآنية ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم إلاسلمية قسم اللغة والحضارة

.الشهادات العملية :




إمام أستاذ بمسجد الخلفاء الراشدين بالبيار ،الجزائر .
أستاذ بمعهد القراءات بالعاصمة الجزائر مدة أربع سنوات .
أستاذ مشارك في كل من جامعتي الجزائر وخميس مليانة

املشاركات :









عضو لجنة تحكيم مسابقات القرآن الكريم الوطنية منذ 2004
عضو لجنة تحكيم مسابقة فرسان القرآن الكريم التلفزيونية
عضو لجنة تحكيم مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم 2009
عضو لجنة تحكيم مسابقة السودان 2013
عضو لجنة تحكيم مسابقة ألاردن 2012
عضو لجنة تحكيم مسابقة القارئ العالمي بالبحرين 2014
عضو لجنة مراجعة املصاحف بالجزائر
املشاركة في برنامج تجويد القرآن "ورتلناه تر تيل" بقناة القرآن الجزائرية
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 إلاشراف على برنامج التجويد في إذاعة الشلف الجهوية
 إلاشراف على برنامج أشبال القرآن بإذاعة القرآن بالجزائر
امللتقيات:









امللتقى الدولي لإلعجاز العلمي للقرآن والسنة الشلف 9002
ملتقيات ألاسبوع الوطني للقرآن الكريم منذ 2004
امللتقى املغاربي التربوي القرآني من تنظيم إلاسيسيسكو والهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم ووزارة
الشؤون الدينية وألاوقاف بالجزائر.
امللتقى الدولي الثاني للمسابقات القرآنية املنظم من طرف جائزة دبي للقرآن الكريم إلامارات العربية
املتحدة 2012
املؤتمر العالمي ألاول للقراءات القرآنية بمراكش 2013
الدروس الحسنية باملغرب شهر رمضان 2013

إلانتاج العلمي:








تحقيق ودراسة كتاب التبصرة في قراءة العشرة لمام دمحم بن أبي القاسم البوجليلي (دار ابن حزم
بيروت(
مقاالت علمية منشورة بمجلة رسالة املسجد املحكمة الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف
بالجزائر  ،ومجلة الثقافة الصادرة عن وزارة الثقافة بالجزائر
الدورات :
دورة تدريبية حول شرح مضامين رسالة عمان ،باململكةألاردنية الهاشمية (مارس (2009
تقديم دورة في التجويد باملركز إالسلمي "دار الطلبة" ببرمنجهام ببريطانيا 2010
دورات في أحكام التجويد داخل الجزائر
الشهادات الخاصة






إجازة بالقراءات العشرة من طريق الشاطبية والدرة من الشيخ منصور بلحاج من الجزائر .
إجازة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة وبالقراءات السبع من طرق ابن نفيس من
الشيخ الحسن ولد ماديك من موريتانيا
إجازة بقراءة إلامام نافع بطرقه العشرة من شيخي العلمة دمحم الطاهر آيت علجت.

