السيرة العلمية واألكاديمية لألستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزهللا

البيانات شخصية
اإلسم واللقب  :عبد القادر بن حرز هللا
الرتبة  :أستاذ
التخصص الدقيق :أصول الفقه
التخصص العام  :علوم إسالمية
تاريخ ومكان الميالد  1099/90/11 :سقانة ـ والية باتنة ـ الجزائر
مكان العمل  :كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة 1
عنوان اإلقامة  :حي الرياض  2شارع  ، Nرقم  1ـ باتنة

البريد اإللكتروني kharzallah@yahoo.fr :
أوال /المؤهالت العلمية
ـ شهادة التعليم االبتدائي  ،مدرسة سقانة عام  2891م.
ـ شهادة التعليم المتوسط  ،متوسطة بن بعطوش عبد العالي  ،بريكة  ،عام  2891م
ـ شهادة البكالوريا في العلوم اإلسالمية عام 2898م  ،ثانوية صالح الدين األيوبي ـ باتنة.
ـ شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية تخصص (الفقه وأصوله) سنة  2881م من المعهد الوطني للتعليم العاالي
للعلوم اإلسالمية باتنة بامتياز.
 شهادة الماجستير في علم أصول الفقه بتقدير مشرف جدا ،عام 2889م من نفس المعهد.عنوان البحث( :التعليل المقاصدي ألحكام الفساد والبطالن في التصرفات الشرعية وأثره الفقهي).
وصنفت رسالتي في الماجستير ضمن الرسائل المتميزة على مستوى بعض المؤسسات العلمية (المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي) ـ الواليات المتحدة األمريكية ،و(مجلة المسلم المعاصر) ،موقع رواق (إسالم أو
الين) ،موقع (الرسالة).
 شااهادة دكتااوراد الدولااة فااي علاام أصااول الفقااه ماان كليااة العلااوم اإلسااالمية – جامعااة الجزائاار العاصاامة بتقااديرمشرف جدا سنة  1002م ،عنوان البحث" :ضوابط اعتبار المقاصد في مجال االجتهاد وأثرها الفقهي".
ـ شهادة الليسانس في العلوم القانونية سنة  1021كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة باتنة .
ـ شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ـ جامعة باتنة دفعة .1022
ثانيا /المسار المهني
ـا شااملت منصااذ أسااتات بمعهااد تكااوين اإلطااارات الدينيااة بواليااة بسااكرة (الجزائاار) ساانة  ،2882إلااى يايااة عااام
2888م.
 تحصلت على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي من نفس المعهد سنة 2881م. نصبت أستاتا مساعدا بكلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية جامعة باتنة (الجزائر) بتاريخ1000/22/21 :م.1

 ثبتت في منصذ أستات مساعد ابتداء .1002/09/21 عينت وثبتت في منصذ أستات محاضر بتاريخ.1002/21/12 : -أدمجت في رتبة أستات محاضر  -أ -ابتداء من .1009/02/02

 رقيت إلى رتبة أستات التعليم العالي سنة .1022/21/19ثانيا /المسار اإلداري
 رئيس قسم أصول الدين بالكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ابتداء من  1002/01/11إلى ياية.1008/01/21
 نائذ العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية منابتداء  1008/01/22إلى ياية .1020/20/28
 نائذ العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوماإلسالمية ابتداء من  1020/20/21إلى ياية .1022/21/29
 مكلف بتسيير الكلية فترة شمور منصذ العميد. رئيس تخصص ماستر أصول الفقه المقارن بقسم العلوم اإلسالمية ابتداء من سبتمبر  1021إلى ياية توحيدتخصصات الماستر على المستوى الوطنيا.
 رئيس قسم الشريعة بكلية العلوم اإلسالمية ابتداء من  1021/22/10إلى ياية .1022/02/21 عميد كلية العلوم اإلسالمية ابتداء  1022/02/21إلى  1028/02/10م.ثالثا /المنشورات العلمية
أ -الكتب المطبوعة دوليا:
 -2التعليل المقاصدي ألحكام الفساد والبطالن -مكتبة الرشد (الرياض) ـ السعودية ـ الطبعة األولى  1001م.
 -1المدخل إلى علم مقاصد الشريعة من األصول النصية إلى اإلشكاليات المعاصرة – مكتبة الرشد (الرياض) ـ
السعودية ـ الطبعة األولى ـ  1001م.
 -1الوقفاات علاى المقادمات (شارح وتعلياع علاى مقادمات الموافقاات) – مكتباة الرشاد ،الريااض ـ الساعودية ـ
 1001م.
 -2ضوابط اعتبار المقاصد في مجال االجتهاد وأثرها الفقهي -مكتبة الرشد -الرياض ـ السعودية ـ  1001م .
ب ـ الكتب المطبوعة وطنيا:
2ـ ا الخالصااة فااي أحكااام الاازوا والطااالق فااي الفقااه اإلسااالمي وقااانون األساارة الجزائااري – دار الخلدونيااة –
الجزائر  1001م.
 1ـ رموز واصطالحات فقهاء المالكية :قراءة في أصاولها وأساباذ العناياة بهاا توليادا ل وتًليفاا ل ـ دار الخلدونياة ،
الجزائر 1021 ،م .
ج – األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة:
كانت لي مشاركات في مجال النشر العلمي في المجالت المحكمة الدولية والوطنية وهي:
 -1األبحاث المنشورة في المجالت الدولية:
 العلة والحكمة وعالقتهما بمقاصد التشريع اإلسالمي ،مجلة العلوم اإلنسانية  -جامعة دمحم خيضر -بسكرة ،سنة.1022/02/11

 الرواد األوائل في علم مقاصد الشريعة واستشراف مشكالته المستقبلية ،مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوماإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة .1022/18 ،-
 مراتذ الوازع الديني وأثرد في تعميع فقه المواطنة ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة دمحم خيضرـ بسكرة،.1022/11
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 -2األبحاث المنشورة في الدوريات الوطنية:
 ثبات المنهج وأثرد على البحث العلمي في مقاصد الشريعة ،مجلة اإلحياء ،جامعة باتنة كلية العلوم اإلسالمية،.1002/01
 أصول المقاصد في فكر اإلمام الجويني ،مجلة اإلحياء ،جامعة باتنة كلية العلوم اإلسالمية.1001/01 ، -الفقه االجتماعي في حياة المسلمين ،مجلة اإلحياء ،جامعة باتنة كلية العلوم اإلسالمية.1002/09 ،

 االستقراء في الفكر األصولي وأثرد في إثبات مقاصد الشريعة ،مجلة البحوث والدراسات ،المركز الجامعيالوادي.1001/01 ،
 اإلمام الشافعي وتجديد علم أصول الفقه ،مجلة اإلحياء ،جامعة باتنة كلية العلوم اإلسالمية.1009/21 ، نقد االتجاهات المعاصرة في تجديد علم أصول الفقه ،المعيار ،جامعة األمير.1020/28 ، تصنيف مقاصد التشريع اإلسالمي في الفكر األصولي المعاصر ،مجلة اإلحياء ،جامعة باتنة  -كلية العلوماإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية.1022/21 ،
 شرعية مصادر القانون الدولي في أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية،جامعة زيان عاشور ـ الجلفة ،ع  22ديسمبر .1021
 مرتبة الفساد وأبعادها المقاصدية في الصناعة الفقهية الحنفية ،مجلة التراث ،مخبر جمع ودراسة وتحقيعمخطوطات المنطقة  -جامعة زيا ن عاشور الجلفة ،ع  01أفريل .1021
د -المقاالت المنشورة في الصحف
كثيرة وعديدة ،أهمها:
 مقاالت منشورة في أسبوعية األوراس المحلية (عدة سنوات). مقاالت منشورة في أسبوعية الجمهور (عدة سنوات). مقاالت منشورة في أسبوعية األطلس (عدة سنوات). إصالح اإلصالح ..أو الطريع إلى النجاة (قراءة واقع المحاوالت اإلصالحية المعاصرة – منشورة في يوميةالشروق الجزائرية على جزئين في العدد -2121 :االثنين  2أفريل 1001م ،والعادد  -2122الثالثااء  01أفريال
 1001م.
هـ-المشاركة في االمؤتمرات العلمية والتظاهرات الثقافية الدولية والوطنية
أوال  :المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية :
 مداخلة بعنوان" :البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات األمة" ،في البحث العلمي في الدراساتاإلسالمية حول "رؤية استشراقية في ظل التحوالت المعاصرة" ،المنعقد يومي 01-02 :ديسمبر  ،1022جامعة
عبد الملك السعدي بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي الممرذ.
 مداخلة بعنوان" :المتعلقات المقاصدية وتفعيلها في التربية والتعليم" ،في الندوة الدولية حول "تفعيل المقاصدفي التربية" ،المنعقد يومي 8-9 :ديسمبر  ،1029المنظم من قبل المركز العالمي للبحوث واالستشارات
العلمية بتونس.
ـ مداخلة بعنوان  " :جهود الفقهاء واألصوليين وأثرها في تطور اللغة العربية "  ،المؤتمر الدولي المنظم من
المجلس الدولي للمة العربية  ،دبي اإلمارات العربية ـ اإلصدار الثامن  1028م.
ـ مداخلة بعنوان " :معالم الحضارة اإلسالمية في القرن الواحد والعشرين " مؤتمر الحج  ،المنظم من قبل
رابطة العالم اإلسالمي مكمة المكرمة السعودية عام  1028م .
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ـ المداخلة المؤطرة للتظاهرة العلمية الدولية الموسومة بعنوان" :فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت
الفهم ومزالق التنزيل" ،المنعقد يومي 29-21 :نوفمبر  1021بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة.2الجزائر
 المداخلة المؤطرة للتظاهرة العلمية الدولية الموسومة " :قضايا األسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصدالشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية" ،المنعقد يومي 19-11 :نوفمبر  1029بكلية العلوم اإلسالمية جامعة
باتنة.2
ثانيا  :المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية
شاركت في العديد من المؤتمرات والوطنية المنظمة بالجامعات الجزائرية  ،وهي:
 مداخلة بعنوان " :ثبات المنهج وأثرره علرا البحرث العلمري فري العلروم اإلسرالمية" ،فاي الملتقاى الادولي حاول"األصرالة التجديرد فري منراهج البحرث فري العلروم اإلسرالمية" ،المنعقاد ياومي 01-19 :ناوفمبر ،1002جامعااة
باتنة.
 مداخلة بعنوان " :واقع وآفاق الوسائل الحديثرة فري تردريل العلروم اإلسرالمية الفقرل وأصرولل نموذجرا" ،فايالملتقى الوطني حول "وسائل التعليم الحديثة التدريل العلوم اإلسالمية واإلنسانية" ،المنعقد يومي01-02 :
نوفمبر  ،1002جامعة األمير قسنطينة.
 مداخلة بعنوان " :إشكالية الوحدة في الفكر اإلسالمي المعاصر" ،في الملتقاي الادولي حاول "الفكرر اإلسرالميالمعاصر في الجزائر" ،المنعقد يومي 11 -11 :أكتوبر ،1002مخبر أصول الدين جامعة الجزائر.
 مداخلة بعنوان " :تعليم العلوم اإلسالمية النقائص والتغيرات المطلوبة" ،فاي الملتقاى الادولي حاول "إشركاليةالتكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي" ،المنعقد يومي 10 -19 :أفريل  ،1002جامعة سطيف.
 مداخلة بعنوان " :العلم الشررعي وطبيعرة العصرر وقرراءة فري مالمرا المصرادمة" ،فاي الملتقاي الادولي حاول"اإلسالم وقضايا العصر" ،المنعقد أيام 12-10-28 :أكتوبر  ،1001جامعة باتنة.
 مداخلة بعنوان" :الفقه االجتماعي في حياة المسلمين آخر حصون المواجهاة ماع المارذ" ،فاي الملتقاى الادولياإلسالم والمسلمون في القرن الخامس عشر الهجري ،المنعقد أيام 21-22-21 :ماي  ،1002جامعة باتنة.
 مداخلااة بعنااوان" :العلرروم اإلسررالمية وإشرركالية التكيررف مررع الواقررع" ،فااي الملتقااى الااوطني حااول "دور العلرروماإلسالمية في إرسراء الهويرة ومواجهرة التحرديات المعاصررة" ،المنعقاد ياومي 01-02 :مااي  ،1020جامعاة
األيواط.
 مداخلة بعنوان" :أثر الفقل المالكي في التشريعات العربية والغربية" ،في الملتقى الدولي حول "الفقل المالكيالواقع واآلفاق" ،المنعقد يوم  19جوان  ،1020الجامعة اإلفريقية أدرار.
 مداخلااة بعنااوان" :سررؤال السررلم والتسرراما فرري قيمنررا اإلسررالمية" ،فااي الملتقااى الااوطني حااول" :ثقافررة السررلموالتساما" ،المنعقد يومي 28-29 :ماي  ،1022جامعة زبان عاشور الجلفة.
 مداخلة بعنوان " :اعتبار المقاصد في النوازل المعاصرة بين ضبط القدماء واضطراب المعاصرين" ،في الملتقىالدولي حول " النوازل الفقهية عند علماء الجزائر من نهاية القرن السادل عشر علا بداية القرن العشرين"،
المنعقدة يومي 21-22 :ماي  ،1021جامعة األمير عبد القادر ـ كلية الشريعة واالقتصاد.

و -التأطير العلمي:
 كان لي نشاط في كل مان التاًطير العلماي ألطروحاات الادكتوراد وماتكرات الماجساتير ،وكاتا مناقشاة هاتدالبحوث سواء في الجامعة التي أنتسذ لها أو في بعض الجامعات الوطنية وفيما يلي تفصيل تلك:
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أ ـ قائمة أطروحات الدكتوراه التي أشرفت عليها وتمت مناقشتها:
الرقم عنوان األطروحة

الصفة
مشرف ومقرر
مشرف ومقرر

الدرجة
مشرف جدا ل
مشرف جدا ل

تاريخ المناقشة

1022/22/ 28

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

1021/ 01/21

مشرف ومقرر

مشرف جدا

1021/ 01/22

مشرف ومقرر

مشرف جدا

1021 /01/12

مشرف ومقرر

مشرف

1021 /02/ 02

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

1022/02/28

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

1021/01/11

مشرف ومقرر

مشرف جدا

1021/02/22

مشرف ومقرر

مشرف جدا

1021/01/01

مشرف ومقرر

مشرف جدا

1029/02/10

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

1029/01/21

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

1029/02/10

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

1029/01/22

مشرف ومقرر

مشرف جدا ل

02

مقصد حفظ المال ضوابطه وآثارد

1009

01

الحصانة الديبلوماسية بن الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي
المقاصد الشرعية للقصص القرآني وأثرها
الفقهي
إحياء الموات في الفقه اإلسالمي
والتشريعات العربية الحديثة
الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين
الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
اجتهادات اإلمام عامر بن شرحبيل الشعبي
وأثرها في المتاهذ الفقهية
رعاية الوازع الديني وأثرها في األحكام
الفقهية
اعتبار المقاصد في فروع المالكية من خالل
كتاذ المعيار المعرذ للونشريسي
ضوابط استمالل المياد في الفقه اإلسالمي
والقانون الجزائري
الضمانات اإلدارية لحماية القاضي في النظام
القضائي اإلسالمي والتشريع الجزائري –
دراسة مقارنة-
التعاون القضائي الدولي في نظام تسليم
المجرمين –دراسة مقارنة بين الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي-
نظرية تخريج الفروع على األصول
وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي
أثر أحكام الفقه اإلسالمية في القانون المدني
الجزائري
الخبرة المتخصصة وأثرها في بيان األحكام
القضائية – دراسة في متاهذ الفقه
اإلسالمي -
المسائل يير األصولية المدرجة في أصول
الفقه – جمع ودراسة-

1021

01
02
01
02
01
09
08
20

22

21
21
22

21
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ب ـ قائمة مذكرات الماجستير المشرف عليها والتي تمت مناقشتها:
الرقم عنوان المذكرة
02

01
01
02
01
02

الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين
الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي للطالذ:
نور الدين حمشة
المقاصد الحاجية عند األصوليين وأثرها في
تعليل األحكام الفقهية للطالذ :نبيل موفع
أحكام التقليد بين ابن حزم وابن عبد البر
للطالذ :العرباوي دمحم
منهج الرجراجي الفقهي في شرح المدونة
للطالذ قدور سعدون
تفردات المالكية في باذ النكاح (جمعا
ودراسة) للطالذ :ربعجي لطفي
آراء اإلمام الداودي في باذ المعامالت من
خالل المعيار المعرذ (جمعا ودراسة)

تاريخ المناقشة

الصفة

الشهادة

1002/22/10

مشرف ومقرر

ماجستير

1020 /01/20

مشرف ومقرر

ماجستير

1001 /01/21

مشرف ومقرر

ماجستير

1002/02/12

مشرف ومقرر

ماجستير

1022/02/29

مشرف ومقرر

ماجستير

1022/01/21

مشرف ومقرر

ماجستير

للطالذ :حميم عمران
01

التعارض بين القول والفعل في الحديث
واألثر وتطبيقاته في الفقه اإلسالمي للطالذ:
خالد قادري

1022/02/01

مشرف ومقرر

ماجستير

09
المقاصد التحسينية عند األصوليين:
ضوابطها وأثرها الفقهي
ماجستير
مشرف ومقرر
1021/01/10
08
تصنيف مقاصد التشريع اإلسالمي
عند األصوليين وأثرد الفقهي
للطالذ :عيسى شايي
– كما قمت بمناقشة عدة أطروحات الدكتوراد والماجستير واإلشراف على عشرات متكرات الماستر
تخصص أصول الفقه المقارن.
د -العضوية في الهيئات العلمية والتحكيم والخبرة العلمية:
كان لي نشاط على مستوى الهيئات العلمياة للكلياة ،وكاتا علاى مساتوى بعاض المنشاورات العلمياة المحكماة،
ويتمثل هتا النشاط فيما يلي:
 -2العضوية في الهيئات العلمية:
 عضو منتخذ في المجلس العلمي للكلية األصلية ،سنة .1009/1001 عضو منتخذ في اللجنة العلمية لقسم الشريعة في الكلية األصلية ،سنة .1009/10001021/01/22

مشرف ومقرر

ماجستير

ـ عضو منتخذ ممثل األساتتة قسم الشريعة بالمجلس العلمي للكلية دورة 1011/1028

 -2التحكيم العلمي:
أوال :التحكيم الدولي
خبير دولي معتمد لدى جامعة أم القرى بالممللكة العربية السعودية في تخصص أصول الفقه لتحكيم ملفات
الترقية والوثائع العلمية .
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ثانيا :التحكيم الوطني
 عضو محكم في مجلة اإلحياء ـ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة ،سنة.1008/1001
 -عضو محكم في مجلة األبحاث والدراسات المركز الجامعي وادي سوف ،سنة .1020/1001

 عضو محكم في مجلة التواصل جامعة عنابة ،سنة  1021إلى يومنا هتا. عضو محكم في مجلة التراث ـ مخبر المخطوط ـ جامعة الجلفة ،سنة  1022إلى يومنا هتا. مدير تحرير مجلة اإلحياء ابتداء من 1022/02/22إلى ياية  1028/02/11مهـ – تنظيم الندوات والمؤتمرات العالمية والوطنية:
كان لي شرف العضوية في تنظيم الندوات والمؤتمرات واأليام الدراسة التي نظمتها كلياة العلاوم االجتماعياة
والعلوم اإلسالمية ،وكتا التي نظمتها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،وهي:
 عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حول "اإلسالم والمسلمون في القرن الخامل عشر الهجري" ،المنعقدأيام 21-22-21 :ماي  ،1002بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة.
 عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حول "اإلسالم وقضايا العصر" ،المنعقد أيام 12-10-28 :أكتوبر،1001جامعة باتنة.
 عضو في لجنة تنظيم ملتقى دولي حول "حقوق اإلنسان في اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني" ،المنعقديومي 11-11 :أكتوبر  ،1002بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة.
 عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حول "الدين والعلم وتحديات القرن الواحد والعشرين" ،المنعقد يومي: 29-21سبتمبر ،1001بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة.
 عضو في لجنة تنظيم ملتقى دولي حول "األصالة والتجديد في مناهج البحث في العلوم اإلسالمية" ،المنعقديومي 10-19 :أكتوبر  ،1002جامعة باتنة.
 عضو في لجنة تنظيم ملتقى دولي حول "سؤال الهوية اإلنية في فكر مولود قاسم نايت بلقاسم في ظلالعولمة" ،المنعقد يومي 12-11 :نوفمبر  ،1020بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية.
 عضو في لجنة تنظيم اليوم الدراسي حول "أخالقيات الطالب في الحرم الجامعي حقوقل وواجباتلالبيداغوجية" ،المنعقد يوم 21 :نوفمبر  ،1002بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة.
 رئيس التظاهرة العلمية حول "فقل األولويات في النوازل المعاصرة بين األصول النظرية والواقع العملي"،المنعقد يوم 21 :ديسمبر  ،1022بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة.
 رئيس التظاهرة العلمية الدولية الموسومة بعنوان" :فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهمومزالق التنزيل" ،المنعقد يومي 29-21 :نوفمبر  1021بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة.2
 رئيس التظاهرة العلمية الدولية الموسومة " :قضايا األسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعةاإلسالمية والتشريعات العربية" ،المنعقد يومي 19-11 :نوفمبر  1029بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة.2
 الحصول على الجائزة الثانية ألحسن بحث علمي بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي للمتهذ المالكي بوالية عينالدفلة أيام  11-12-11رجذ 2218هـ الموافع لـ 21-22-20 :أفريل  1029المنظم من طرف وزارة الشؤون
الدينية.
 رئاسة الجلسة الثانية في الملتقى الدولي بعنوان" :المستجدات الفقهية في أحكام األسرة" ،المنعقد يومي-21 : 22صفر 2220هـ ،الموافع لـ 11-12 :أكتوبر  ،1029بجامعة الوادي.
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و -المشاركة في رئاسة وعضوية وحدات البحث العلمي المعتمدة:
كان لي نشاط على مستوى مخابر ووحدات البحث العلمي المعتمدة على مستوى جامعة باتنة ،يتمثل فيما يلي:
 -2رئايس مشااروع :أصااول الفترروو وضرروابط االسررتدالل بمقاصرد الشررريعة فرري األقضررية والنرروازل – مشرررو
معتمد من طرف مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولجي .PINR
 -1رئيس مشروع :فتاوو فقهاء الجزائر في الفترة ( من القرن 11ـ  22م )ـ جمع ودراسة ـ مشرو معتمرد
 CNPRUـ  2212م.
 -1عضاو فاي مخبرر إسرهامات المغاربرة فري إثرراء الدراسرات اإلسرالمية ـ كلياة العلاوم اإلنساانية واالجتماعياة
والعلوم اإلسالمية.
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