
 السيرة العلمية واألكاديمية

  لألستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزهللا

  
 المؤهالت العلمية/ أوال

 .م ، ثانوية صالح الدين األيوبي ـ باتنة9191ـ شهادة البكالوريا في العلوم اإلسالمية عام 

م من المعهد  9111سنة  (الفقه وأصوله)ـ شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية تخصص 
 .الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية باتنة بامتياز

 .م من نفس المعهد9119شهادة الماجستير في علم أصول الفقه بتقدير مشرف جدا، عام  -

التعليل المقاصدي ألحكام الفساد والبطالن في التصرفات الشرعية ) :عنوان البحث    
 (.وأثره الفقهي

ت رسالتي في الماجستير ضمن الرسائل المتميزة على مستوى بعض المؤسسات وصنف     
مجلة المسلم )ـ الواليات المتحدة األمريكية، و( المعهد العالمي للفكر اإلسالمي)العلمية 
 (.الرسالة)، موقع (إسالم أو الين)، موقع رواق (المعاصر

جامعة الجزائر  –وم اإلسالمية شهادة دكتوراه الدولة في علم أصول الفقه من كلية العل -
ضوابط اعتبار المقاصد في : "م، عنوان البحث 4002العاصمة بتقدير مشرف جدا سنة 

 ".مجال االجتهاد وأثرها الفقهي
كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة  4091ـ شهادة الليسانس في العلوم القانونية سنة 

 .باتنة 

 .4092ة ـ جامعة باتنة دفعة الكفاءة المهنية للمحاما  ـ شهادة

 المسار المهني/ ثانيا
، 9112سنة ( الجزائر)ـ شغلت منصب أستاذ بمعهد تكوين اإلطارات الدينية بوالية بسكرة 

 .م 9111إلى غاية عام 

 .م9111تحصلت على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي من نفس المعهد سنة  -

: بتاريخ( الجزائر)سالمية واالجتماعية جامعة باتنة نصبت أستاذا مساعدا بكلية العلوم اإل -
 .م91/99/4000

 .91/09/4009ثبتت في منصب أستاذ مساعد ابتداء  -

 .19/91/4002: عينت وثبتت في منصب أستاذ محاضر بتاريخ -

 .09/09/4009ابتداء من  -أ -أدمجت في رتبة أستاذ محاضر  -

 .49/94/4099 رقيت إلى رتبة أستاذ التعليم العالي سنة -

  



 المسار اإلداري/ ثانيا
رئيس قسم أصول الدين بالكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ابتداء من  -

 .91/04/4001إلى غاية  41/01/4002

نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بكلية العلوم االجتماعية   -
 .91/90/4090إلى غاية  92/04/4001والعلوم اإلسالمية من ابتداء 

نائب العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة بكلية العلوم اإلنسانية  -
 .99/94/4099إلى غاية  91/90/4090اء من واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ابتد

 .مكلف بتسيير الكلية فترة شغور منصب العميد -

رئيس تخصص ماستر أصول الفقه المقارن بقسم العلوم اإلسالمية ابتداء من سبتمبر  -
 .إلى يومنا هذا 4091

إلى غاية  40/99/4091رئيس قسم الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية ابتداء من  -
91/02/40902. 

 .44/09/4091من إلى  91/02/4092 من يوم ابتداءعميد كلية العلوم اإلسالمية  -

 المنشورات العلمية/ ثالثا
 :الكتب المطبوعة دوليا   -أ
ـ السعودية ـ الطبعة ( الرياض)مكتبة الرشد  -التعليل المقاصدي ألحكام الفساد والبطالن  -9

 .م 4001األولى 

 –الشريعة من األصول النصية إلى اإلشكاليات المعاصرة  المدخل إلى علم مقاصد -4
 .م 4001ـ السعودية ـ الطبعة األولى ـ ( الرياض)مكتبة الرشد 

مكتبة الرشد، الرياض  -( شرح وتعليق على مقدمات الموافقات)الوقفات على المقدمات  -1
 .م 4001السعودية ـ   ـ

الرياض ـ  -مكتبة الرشد -رها الفقهيضوابط اعتبار المقاصد في مجال االجتهاد وأث- 2
 .م  4001السعودية ـ  

 :ب ـ الكتب المطبوعة وطنيا  
دار  –ـ الخالصة في أحكام الزواج والطالق في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري 9

 .م 4001الجزائر  –الخلدونية 

ة بها توليداً وتأليفاً قراءة في أصولها وأسباب العناي: رموز واصطالحات فقهاء المالكية ـ 4
 .م  4091ـ دار الخلدونية، الجزائر، 

 :األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة –ج 
 :كانت لي مشاركات في مجال النشر العلمي في المجالت المحكمة الدولية والوطنية وهي  

 األبحاث المنشورة في المجالت الدولية: 



 دمحم جامعة - اإلنسانية العلوم مجلة اإلسالمي، التشريع بمقاصد وعالقتهما والحكمة العلة- 
 .22/60/2622 سنة بسكرة، -خيضر

الرواد األوائل في علم مقاصد الشريعة واستشراف مشكالته المستقبلية، مجلة جامعة  -
، -قسنطينة  –األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

41/4099. 

مراتب الوازع الديني وأثره في تعميق فقه المواطنة، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة دمحم  -
 .11/4092خيضرـ بسكرة، 

  
 األبحاث المنشورة في الدوريات الوطنية: 

ثبات المنهج وأثره على البحث العلمي في مقاصد الشريعة، مجلة اإلحياء، جامعة باتنة  -
 .01/4009كلية العلوم اإلسالمية، 

أصول المقاصد في فكر اإلمام الجويني، مجلة اإلحياء، جامعة باتنة كلية العلوم  -
 .01/4001اإلسالمية، 

الفقه االجتماعي في حياة المسلمين، مجلة اإلحياء، جامعة باتنة كلية العلوم اإلسالمية،  -
09/4002. 

البحوث والدراسات،  االستقراء في الفكر األصولي وأثره في إثبات مقاصد الشريعة، مجلة -
 .01/4001المركز الجامعي الوادي، 

اإلمام الشافعي وتجديد علم أصول الفقه، مجلة اإلحياء، جامعة باتنة كلية العلوم  -
 .94/4009اإلسالمية، 

نقد االتجاهات المعاصرة في تجديد علم أصول الفقه، المعيار، جامعة األمير،  -
91/4090. 

سالمي في الفكر األصولي المعاصر، مجلة اإلحياء، جامعة تصنيف مقاصد التشريع اإل -
 .94/4099كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية،  -باتنة 

شرعية مصادر القانون الدولي في أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية، مجلة الحقوق  -
 .4091ديسمبر  92والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور ـ الجلفة، ع 

مرتبة الفساد وأبعادها المقاصدية في الصناعة الفقهية الحنفية، مجلة التراث، مخبر جمع  -
 .4091 أفريل  01جامعة زيا ن عاشور الجلفة، ع  -ودراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة 

  

 المقاالت المنشورة في الصحف -د
 :كثيرة وعديدة، أهمها



 (.عدة سنوات)حلية مقاالت منشورة في أسبوعية األوراس الم -

 (.عدة سنوات)مقاالت منشورة في أسبوعية الجمهور  -

 (.عدة سنوات)مقاالت منشورة في أسبوعية األطلس  -

قراءة واقع المحاوالت اإلصالحية المعاصرة )أو الطريق إلى النجاة .. إصالح اإلصالح -
أفريل  2ثنين اال -9121: منشورة في يومية الشروق الجزائرية على جزئين في العدد –

 .م 4001أفريل  01 الثالثاء  -9122م، والعدد 4001

 :المشاركة في المؤتمرات العلمية -هـ 
 :شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية المنظمة بالجزائر أو خارجها وهي 

في  ،"ثبات المنهج وأثره على البحث العلمي في العلوم اإلسالمية : "مداخلة بعنوان -
، المنعقد "األصالة التجديد في مناهج البحث في العلوم اإلسالمية"الملتقى الدولي حول 

 .، جامعة باتنة4009نوفمبر 01-49: يومي
واقع وآفاق الوسائل الحديثة في تدريس العلوم اإلسالمية الفقه  : "مداخلة بعنوان -

ديثة التدريس العلوم وسائل التعليم الح"، في الملتقى الوطني حول "وأصوله نموذجا
 .، جامعة األمير قسنطينة4009نوفمبر  01-02: ، المنعقد يومي"اإلسالمية واإلنسانية

، في الملتقي الدولي حول "إشكالية الوحدة في الفكر اإلسالمي المعاصر : "مداخلة بعنوان -
 ، مخبر4009أكتوبر 41 -44: ، المنعقد يومي"الفكر اإلسالمي المعاصر في الجزائر"

 .أصول الدين جامعة الجزائر
، في الملتقى "تعليم العلوم اإلسالمية النقائص والتغيرات المطلوبة : "مداخلة بعنوان -

 -49: ، المنعقد يومي"إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي"الدولي حول 
 .، جامعة سطيف4009أفريل  10
، في "ة العصر وقراءة في مالمح المصادمةالعلم الشرعي وطبيع : "مداخلة بعنوان -

، 4004أكتوبر  49-40-91: ، المنعقد أيام"اإلسالم وقضايا العصر"الملتقي الدولي حول 
 .جامعة باتنة

، "الفقه االجتماعي في حياة المسلمين آخر حصون المواجهة مع الغرب: "مداخلة بعنوان -
-91: لخامس عشر الهجري، المنعقد أيامفي الملتقى الدولي اإلسالم والمسلمون في القرن ا

 .، جامعة باتنة4002ماي  92-91

، في الملتقى الوطني حول "العلوم اإلسالمية وإشكالية التكيف مع الواقع: "مداخلة بعنوان -
: ، المنعقد يومي"دور العلوم اإلسالمية في إرساء الهوية ومواجهة التحديات المعاصرة"

 .اط، جامعة األغو4090ماي  02-01
، في الملتقى الدولي "أثر الفقه المالكي في التشريعات العربية والغربية: "مداخلة بعنوان -

، الجامعة اإلفريقية 4090جوان  49، المنعقد يوم "الفقه المالكي الواقع واآلفاق"حول 
 .أدرار

: ل، في الملتقى الوطني حو"سؤال السلم والتسامح في قيمنا اإلسالمية: "مداخلة بعنوان -
 .، جامعة زبان عاشور الجلفة4099ماي  91-99: ، المنعقد يومي"ثقافة السلم والتسامح"



اعتبار المقاصد في النوازل المعاصرة بين ضبط القدماء واضطراب : "مداخلة بعنوان -
النوازل الفقهية عند علماء الجزائر من نهاية "، في الملتقى الدولي حول "المعاصرين

، 4091ماي  91-92: ، المنعقدة يومي"القرن السادس عشر على بداية القرن العشرين
 .جامعة األمير عبد القادر ـ كلية الشريعة واالقتصاد

، في البحث "البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات األمة: "مداخلة بعنوان -
، "رؤية استشراقية في ظل التحوالت المعاصرة"دراسات اإلسالمية حول العلمي في ال
، جامعة عبد الملك السعدي بالتعاون مع المعهد 4092ديسمبر  01-02: المنعقد يومي

 .العالمي للفكر اإلسالمي المغرب
، في الندوة الدولية "مقدمات الموافقات وضبط جغرافية علم أصول الفقه: "مداخلة بعنوان -

، جامعة ابن 4091مارس  41: ، المنعقد يوم"مقدمات الموافقات قضايا وإشكاالت"حول 
 .المغرب -أغادير -زهر كلية الشريعة بالمزار آيت ملول 

تفعيل "، في الندوة الدولية حول "المتعلقات المقاصدية وتفعيلها في التربية والتعليم: "مداخلة بعنوان -

، المنظم من قبل المركز العالمي للبحوث 4099ديسمبر  1-9 :، المنعقد يومي"المقاصد في التربية

 .واالستشارات العلمية بتونس

 
 :التأطير العلمي -و
 كان لي نشاط في كل من التأطير العلمي ألطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير، -

وكذا مناقشة هذه البحوث سواء في الجامعة التي أنتسب لها أو في بعض الجامعات الوطنية 
 :وفيما يلي تفصيل ذلك

 :ـ قائمة أطروحات الدكتوراه التي أشرفت عليها وتمت مناقشتها 1

 
 الدرجة  الصفة تاريخ المناقشة  عنوان األطروحة  الرقم 

 مشرف جداً  مشرف ومقرر 4009 مقصد حفظ المال ضوابطه وآثاره 09

الحصانة الديبلوماسية بن الفقه اإلسالمي  04

 والقانون الوضعي

 مشرف جداً  مشرف ومقرر 4091

المقاصد الشرعية للقصص القرآني وأثرها  01

 الفقهي

91 /99/4092  مشرف جداً  مشرف ومقرر 

إحياء الموات في الفقه اإلسالمي والتشريعات  02

 العربية الحديثة 

94/01 /4091  مشرف جدا   مشرف ومقرر 

الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه  01

 اإلسالمي والقانون الوضعي

99/01 /4091  مشرف جدا   مشرف ومقرر 

اجتهادات اإلمام عامر بن شرحبيل الشعبي  02

 وأثرها في المذاهب الفقهية 

49/01 /4091  مشرف مشرف ومقرر 

4091/ 02/ 02 رعاية الوازع الديني وأثرها في األحكام الفقهية  01  مشرف جداً  مشرف ومقرر 



اعتبار المقاصد في فروع المالكية من خالل  09

 كتاب المعيار المعرب للونشريسي

91/09/4092  مشرف جداً  مشرف ومقرر 

ضوابط استغالل المياه في الفقه اإلسالمي  01

 22/60/2622 والقانون الجزائري
 مشرف جداً  مشرف ومقرر

الضمانات اإلدارية لحماية القاضي في  90

النظام القضائي اإلسالمي والتشريع 

-دراسة مقارنة  –الجزائري   21/60/2622 

 مشرف جداً  مشرف ومقرر

التعاون القضائي الدولي في نظام تسليم  99

دراسة مقارنة بين الفقه  –المجرمين 

-الوضعي اإلسالمي والقانون  62/62/2622 

 مشرف جداً  مشرف ومقرر

نظرية تخريج الفروع على األصول وتطبيقاتها  94

 في الفقه اإلسالمي

10/02/4099  مشرف جداً  مشرف ومقرر 

أثر أحكام الفقه اإلسالمية في القانون المدني  13

 الجزائري

91/01/4099  مشرف جداً  مشرف ومقرر 

الخبرة المتخصصة وأثرها في بيان األحكام  14

-دراسة في مذاهب الفقه اإلسالمي  –القضائية   

40/02/4099  مشرف جداً  مشرف ومقرر 

المسائل غير األصولية المدرجة في أصول  15

-جمع ودراسة –الفقه   

99/01/4099  مشرف جداً  مشرف ومقرر 

 

  
 :قائمة مذكرات الماجستير المشرف عليها والتي تمت مناقشتها  ـ 2

 

 الشهادة الصفة تاريخ المناقشة  عنوان المذكرة  الرقم 

الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه  09

نور : اإلسالمي والقانون الوضعي  للطالب

 الدين حمشة

40/99/4002  ماجستير مشرف ومقرر 

الحاجية عند األصوليين وأثرها في المقاصد  04

نبيل موفق: تعليل األحكام الفقهية للطالب  

90/01 /4090  ماجستير مشرف ومقرر 

أحكام التقليد بين ابن حزم وابن عبد البر  01

العرباوي دمحم: للطالب  

94/01 /4001  ماجستير مشرف ومقرر 

منهج الرجراجي الفقهي في شرح المدونة   02

سعدونللطالب قدور   

19/09/4009  ماجستير مشرف ومقرر 

جمعا )تفردات المالكية في باب النكاح  01

ربعجي لطفي: بلللطا( ودراسة  
99/09/4099  ماجستير مشرف ومقرر 

91/04/4099آراء اإلمام الداودي في باب المعامالت من  02  ماجستير مشرف ومقرر 



(جمعا ودراسة)خالل المعيار المعرب   

حميم عمران: للطالب   

التعارض بين القول والفعل في  01

الحديث واألثر وتطبيقاته في الفقه 

خالد قادري: اإلسالمي للطالب  

01/02/4099  ماجستير مشرف ومقرر 

: المقاصد التحسينية عند األصوليين 09

 ضوابطها وأثرها الفقهي

99/04/4091  ماجستير مشرف ومقرر 

تصنيف مقاصد التشريع اإلسالمي  09

عند األصوليين وأثره الفقهي 

عيسى شاغي: للطالب  40/04/4091 

 ماجستير مشرف ومقرر

 

كما قمت بمناقشة عدة أطروحات الدكتوراه والماجستير وإشراف على مذكرات  –ج 
 .الماستر تخصص أصول الفقه المقارن

 :والخبرة العلمية العضوية في الهيئات العلمية والتحكيم -د
كان لي نشاط على مستوى الهيئات العلمية للكلية، وكذا على مستوى بعض المنشورات    

 :العلمية المحكمة، ويتمثل هذا النشاط فيما يلي

 العضوية في الهيئات العلمية: 
 .4001/4009عضو منتخب في المجلس العلمي للكلية األصلية، سنة  -

 .4000/4009عضو منتخب في اللجنة العلمية لقسم الشريعة في الكلية األصلية، سنة  -

 التحكيم العلمي: 
ـ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ   عضو محكم في مجلة اإلحياء -

 .4001/4001جامعة باتنة، سنة 

وادي سوف، سنة عضو محكم في مجلة األبحاث والدراسات المركز الجامعي  -
4001/4090. 

 .إلى يومنا هذا 4091عضو محكم في مجلة التواصل جامعة عنابة، سنة  -

إلى يومنا  4099عضو محكم في مجلة التراث ـ مخبر المخطوط ـ جامعة الجلفة، سنة  -
 .هذا

 .92/02/4092مدير تحرير مجلة اإلحياء ابتداء من  -

 :ية والوطنيةتنظيم الندوات والمؤتمرات العالم –هـ   



كان لي شرف العضوية في تنظيم الندوات والمؤتمرات واأليام الدراسة التي نظمتها كلية    
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، وكذا التي نظمتها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 :والعلوم اإلسالمية، وهي

والمسلمون في القرن الخامس عشر  اإلسالم"عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حول   -
، بكلية العلوم االجتماعية والعلوم 4002ماي  91-92-91: ، المنعقد أيام"الهجري

 .اإلسالمية جامعة باتنة
-91: ، المنعقد أيام"اإلسالم وقضايا العصر"عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حول  -

 .، جامعة باتنة4004أكتوبر 40-49
حقوق اإلنسان في اإلسالم والقانون الدولي "عضو في لجنة تنظيم ملتقى دولي حول  -

، بكلية العلوم االجتماعية والعلوم 4009أكتوبر  41-44: ، المنعقد يومي"اإلنساني
 .اإلسالمية جامعة باتنة

الدين والعلم وتحديات القرن الواحد "عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حول  -
، بكلية العلوم االجتماعية والعلوم 4001سبتمبر 99-91: ، المنعقد يومي"والعشرين

 .اإلسالمية جامعة باتنة
األصالة والتجديد في مناهج البحث في العلوم "عضو في لجنة تنظيم ملتقى دولي حول  -

 .، جامعة باتنة4009أكتوبر  10-49: ، المنعقد يومي"اإلسالمية
اإلنية في فكر مولود قاسم نايت   سؤال الهوية"حول  عضو في لجنة تنظيم ملتقى دولي -

، بكلية العلوم اإلنسانية 4090نوفمبر  42-41: ، المنعقد يومي"بلقاسم في ظل العولمة
 .االجتماعية والعلوم اإلسالمية  والعلوم

أخالقيات الطالب في الحرم الجامعي حقوقه "عضو في لجنة تنظيم اليوم الدراسي حول  -
، بكلية العلوم االجتماعية والعلوم 4002نوفمبر  91: ، المنعقد يوم"بيداغوجيةوواجباته ال

 .اإلسالمية جامعة باتنة
فقه األولويات في النوازل المعاصرة بين األصول النظرية "رئيس التظاهرة العلمية حول  -

بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،4092ديسمبر  91: ، المنعقد يوم"والواقع العملي
 .والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة

البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات المجتمع "رئيس الملتقى الوطني حول  -
 .9، بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة 4092أكتوبر  41-42: ، المنعقد يومي"الجزائري

التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية واإلنسانية " رئيس شرفي للملتقى الوطني حول -
 .9، بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة 4092نوفمبر  90-01: ، المنعقد يومي"والكونية

المجلس األعلى للغة : "رئيس جلسة في الملتقى الدولي السادس للغة العربية حول -
 .بدبي 4091، المنعقد في ماي "العربي

فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالق : "رئيس التظاهرة العلمية بعنوان -

 .9بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة 4091نوفمبر  99-91: ، المنعقد يومي"التنزيل

قضايا األسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة : "رئيس التظاهرة العلمية بعنوان -

بكلية العلوم اإلسالمية جامعة  4099نوفمبر  49-41: ، المنعقد يومي"التشريعات العربيةاإلسالمية و

 .9باتنة



الحصول على الجائزة الثانية ألحسن بحث علمي بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي للمذهب المالكي بوالية  -

نظم من طرف وزارة الم 4099أفريل  94-99-90: الموافق لـ هـ9211رجب  41-42-41عين الدفلة أيام 

 . الشؤون الدينية

، المنعقد "المستجدات الفقهية في أحكام األسرة: "رئاسة الجلسة الثانية في الملتقى الدولي بعنوان -

 .، بجامعة الوادي4099أكتوبر  41-42: هـ، الموافق لـ9220صفر  92-91: يومي

 :المشاركة في رئاسة وعضوية وحدات البحث العلمي المعتمدة -و
كان لي نشاط على مستوى مخابر ووحدات البحث العلمي المعتمدة على مستوى جامعة  

 :باتنة، يتمثل فيما يلي

الفتوى وضوابط االستدالل بمقاصد الشريعة في األقضية  أصول: رئيس مشروع -9
 .PINR مشروع معتمد من طرف مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولجي –والنوازل 

ـ جمع (م  02ـ 61من القرن ) فتاوى فقهاء الجزائر في الفترة  :رئيس مشروع -4
 .م 0262 ـ CNPRU ودراسة ـ مشروع معتمد

ـ كلية  مخبر إسهامات المغاربة في إثراء الدراسات اإلسالمية عضو الفرقة الرابعة في -1
 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

ـ كليية العليوم اإلنسيانية  المغاربرة فري إثرراء الدراسرات اإلسرالميةمخبرر إسرهامات رئييس الفرقية فيي  -4

 . واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 
  

 


