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المسذر الدراتسي:
 الدراسة االبادائية بمدرسة قرية غوفي في بلدية غسيرة ( ،)8626-8621والسنة السادسة فيمدرسة تمشيط (عيسى فالحي حاليا) بمدينة باتنة (.)8610-8626
 الدراسة الماوتسطة في متوسطة المطار القديمة بباتنة (.)8611-8610 الدراسة الثذنوية بثانوية عائشة أم المؤمنين ،باتنة ( ،)8612-8611كللت بشهادة البكالوريا(جوان .)8612
 الدراسة الجذمعية بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية ،باتنة ( ،)8668-8612كللتبليسانس العلوم اإلسالمية ،تخصص :أصول الفقه (.)8668
 مذجساير في العلوم اإلسالمية ،تخصص :أصول الفقه ،من المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوماإلسالمية ،باتنة ( 81جوان .)8661
 دكاوراه الدولة في العلوم اإلسالمية ،تخصص :أصول الفقه ،من كلية العلوم اإلسالمية بجامعةالجزائر ( 1جوان .)2002
الادرج المهني:

 -مسذعد إداري رئيسي

من 8668/02/08 :إلى8661/02/01 :

 أتساذ مسذعد أتساذ مسذعد مكلف بذلدروس أتساذ محذضر -أتساذ

من 8661/02/09 :إلى8662/82/86 :
من 8662/82/20 :إلى2002/09/80 :
من 2002/02/08 :إلى2002/82/88 :
منذ 8112/10/10 :إلى اليوم

المشذركة في الهيئذت العلمية:
 عضو المجلس العلمي للمعهد للوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية ()8666-8661 رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية (يناير  - 2008يناير )2009 عضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة وعضو المجلس العلمي للكلية (يناير  2009سبتمبر )2080 عضو هيئة تحرير مجلة اإلحيذء ،ردمد ،8882-1810 :والتي تصدرها الكلية ،منذ تأسيسهاسنة 8661م.
 نائب رئيس تحرير مجلة اإلحيذء ،خالل سنة 2002م. عضو اللجنة التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية في الجزائر ،منذ تأسيسها سنة .8662 عضو هيئة تحرير مجلة العلوم االجامذعية واإلنسذنية ،الصادرة عن جامعة باتنة (من جوان 2001إلى جوان .)2002
 رئيس مشروع المذجساير في الفقه واألصول للسنة الجامعية.2001-2002 : رئيس ميدان العلوم االجامذعية والعلوم اإلنسذنية (ل.م.د) بجامعة باتنة .2080-2006ـ رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج
لخضر ـ باتنة ـ الجزائر( .من أبريل  2081إلى ديسمبر .)2081
 رئيس مشروع الدكاوراه "الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة" ،للسنة الجامعية-2089 :.2082
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ـ رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة 8ـ الجزائر( .منذ فبراير  2089إلى
يناير .)2086
 رئيس تحرير مجلة "اإلحيذء" التي تصدرها الكلية (.)2086-2088المواد المدرتسة:
 -8أصول الفقه ،للسنة األولى (جذع مشترك)
 -2أصول الفقه ،للسنة الثانية (فقه وأصول ـ شريعة وقانون)
 -8أصول الفقه ،للسنة الرابعة (فقه وأصول)
 -1الفقه المقارن ،للسنة الثالثة (فقه وأصول ـ كتاب وسنة)
 -1مقاصد الشريعة ،للسنة الرابعة (فقه وأصول)
 -9تخريج الفروع على األصول ،لتمهيدي الماجستير (فقه وأصول)
 -2مقاصد النظام االقتصادي اإلسالمي ،لتمهيدي الماجستير (اقتصاد إسالمي)
 -1منهجية البحث العلمي وتحقيق المخطوطات ،لتمهيدي الماجستير (فقه وأصول -شريعة
وقانون)
 -6تاريخ التشريع اإلسالمي ،لتمهيدي الماجستير (تخصص :مقارنة األديان)
 -80أعالم الفقه واألصول في تاريخ الغرب اإلسالمي ،لتمهيدي الماجستير (تخصص :فقه
وأصول)
 -88أصول الفقه (األدلة المتفق عليها) ،للسنة الثانية (تخصص :فقه وأصول ـ ل .م .د)
 -82الفقه المقارن ،للسنة الثانية (تخصص :فقه وأصول – ل .م .د).
 -88تاريخ الحروب الصليبية ،لطلبة السنة الثالثة( ،تخصص :تاريخ إسالمي – ل.م.د).
81ـ نظرية الحكم الشرعي ،لطلبة السنة األولى ماستر ،تخصص :أصول الفقه المقارن.
(السداسي األول).
81ـ نظرية األدلة الشرعية ،لطلبة السنة األولى ماستر ،تخصص :أصول الفقه المقارن.
(السداسي الثاني).
89ـ تاريخ الحركات اإلصالحية الحديثة في العالم اإلسالمي ،لطلبة السنة األولى ماستر،
تخصص :تاريخ إسالمي( .السداسي الثاني).
 -82مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لطلبة السنة األولى ماستر ،تخصص :أقليات مسلمة (السداسي
األول).
81ـ دراسات حضارية مقارنة ،لطلبة السنة األولى ماستر ،تخصص :أقليات مسلمة (السداسي
الثاني).
 -86االجتهاد الفقهي المعاصر ،لطلبة الدكتوراه (فقه وأصول).
 -20مقاصد الشريعة ،لطلبة السنة الثانية ماستر ،تخصص :فقه وأصول( .السداسي األول).
28ـ النظريات الفقهية ،لطلبة السنة الثانية ماستر ،تخصص :فقه وأصول( .السداسي األول).
22ـ منهجية البحث العلمي في العلوم اإلسالمية ،لطلبة السنة األولى ماستر ،تخصص :أصول
الفقه المقارن( .السداسي الثاني).
28ـ الفقه المقارن ،لطلبة السنة األولى ماستر ،تخصص :فقه وأصول( .السداسي الثاني).
 -21علوم البالغة (علم المعاني) ،لطلبة السنة الثانية جذع مشترك شريعة( .السداسي األول).
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 -21قضايا فقهية معاصرة ،لطلبة السنة الثانية ماستر أصول الفقه المقارن (السداسي األول)،
وطلبة السنة الثانية ماستر دعوة وثقافة إسالمية (السداسي األول).
 -29فقه اللغة العربية ،لطلبة السنة الثالثة ليسانس فقه وأصول (السداسي السادس).
 -22الفروق الفقهية ،لطلبة السنة األولى ماستر فقه مقارن وأصوله (السداسي األول).
 -21علم الخالف الفقهي ،لطلبة السنة األولى ماستر فقه مقارن وأصوله (السداسي الثاني).
 -29أصول الفقه( :)8قوادح القياس – التعارض والترجيح بين األقيسة ،لطلبة السنة الثانية
ماستر فقه مقارن وأصوله (السداسي األول)
المطبوعذت المنجزة والموزعة على الطلبة:
* خالل مسيرتي المهنية كأستاذ جامعي ،أنجزت عدة مطبوعات تربوية وعلمية وزعتها على
الطلبة ،كما يلي:
 -8بحوث فقهية مقارنة في مسائل من أحكام األسرة ،لطلبة السنة الثالثة.
 -2نظرية المقاصد في الشريعة اإلسالمية ،لطلبة السنة الرابعة.
 -8نظرية الحكم الشرعي عند األصوليين ،لطلبة السنة األولى.
 -1مباحث الكتاب والسنة من علم األصول ،لطلبة السنة الثانية.
 -1مباحث االجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح ،لطلبة السنة الرابعة.
 -9منهجية البحث العلمي في العلوم اإلسالمية ،لطلبة الدراسات العليا.
 -2محاضرات في علم تخريج الفروع على األصول ،لطلبة الدراسات العليا.
 -1محاضرات في تحقيق المخطوطات ،لطلبة الدراسات العليا.
 -6من أعالم الفقه واألصول في تاريخ الغرب اإلسالمي ،لطلبة الدراسات العليا ،فقه وأصول.
 -80مصادر التشريع اإلسالمي (الكتاب ـ السنة ـ اإلجماع ـ القياس) ،لطلبة السنة الثانية ،فقه
وأصول (ل .م .د).
 -88محاضرات في الفقه المقارن ،لطلبة السنة الثانية فقه وأصول (ل.م.د)
 -82محاضرات في تاريخ الحروب الصليبية ،للسنة الثالثة (تاريخ إسالمي ـ ل.م.د)
 -88محاضرات في تاريخ الحركات اإلصالحية اإلسالمية في العصر الحديث (ماستر 8تاريخ
إسالمي)
 -81محاضرات في النظريات الفقهية (ماستر 2فقه وأصول)
 -81محاضرات في البالغة العربية (علم المعاني) ،للسنة الثالثة (فقه وأصول – ل.م.د)
 -89مذكرة جامعية في فقه اللغة العربية ،للسنة الثالثة (فقه وأصول – ل.م.د)
 -82محاضرات في الفروق الفقهية (ماستر 8فقه مقارن وأصوله).
 -81قوادح القياس وأوجه الترجيح بين األقيسة المتعارضة (ماستر 2فقه مقارن وأصوله).
المؤلفذت الشخصية المنشورة:
 -8القواعد األصولية ..تحديد وتأصيل ،ط ،8 :مطبعة قرفي ـ باتنة (الجزائر)8181 ،هـ،
8661م .ط ،2 :مكتبة وهبة ،القاهرة (مصر)2008 ،م.
 -2الشيخ دمحم الغزالي رائد منهج الافسير الموضوعي في العصر الحديث ،ط ،8دار الوفاء
بالمنصورة ،ودار الصحوة بالقاهرة (مصر)8666 ،م.
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 -8الشيخ دمحم الغزالي غصن بذتسق في شجرة الخلود ،ط  ،8دار ريحانة ،الجزائر 8666م .ط
 ،2مكتبة وهبة ،القاهرة (مصر)2008 ،م.
 -4الجدل عند األصوليين بين النظرية والاطبيق ،ط ،8مكتبة الرشد ،الرياض (السعودية)،
2008م.
 -5مدرتسة الماكلمين ومنهجهذ في دراتسة أصول الفقه ،ط ،8مكتبة الرشد ،الرياض
(السعودية)2001 ،م.
 -6اإلمذم عبد الحميد بن بذديس لمحذت من حيذته وأعمذله وجوانب من فكره وجهذده ،ط ،8دار
قرطبة ،الجزائر2009 ،م.
 -2المدخل الوجيز إلى علم أصول الفقه ،ط ،8مطبعة عمار قرفي ،باتنة2081 ،م .ط ،2جسور
للنشر والتوزيع ،الجزائر2081 ،م.
 -1اإلمذم عبد الحميد ابن بذديس في الفكر الجزائري والعربي – ثبت بيبليوغرافي ،ط ،8جسور
للنشر والتوزيع ،الجزائر2081 ،م .بدعم من وزارة الثقافة في إطار تظاهرة قسنطينة
عاصمة الثقافة العربية.
 -6في مسذر الدرس األصولي والفقهي :دراتسذت تذريخية ونظرات منهجية ،ط ،8دار
المحتسب ،بيروت (لبنان)2089 ،م.
المؤلفذت المعانى بهذ تقديمذ وتخريجذ وتعليقذ:
 -8مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوى" :شهذدات و مواقف من مسيرة الثورة في
الوالية األولى ،دار الهدى – عين مليلة ،ط2008 ،8م.
 -2صورة من حيذة ونضذل الزعيم اإلتسالمي والمصلح الديني الكبير الشيخ عبد الحميد بن
بذديس ،تأليف :الشيخ دمحم المنصوري الغسيري رحمه هللا ،ط ،8 :مطبعة عمار قرفي ،باتنة،
 8122هـ2009 /م .ط ،2مؤسسة اإلمام عبد الحميد بن باديس ،قسنطينة 8186هـ2081 ،م.
 -8مالمح ثقذفية في جنوب األوراس ،تأليف :األستاذ محمود بن أحمد الصغير عبد السالم،
مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،ط8182 ،8هـ2089 /م.
 -1من هدى القرآن ،تأليف :األستاذ زروق موساوي ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،ط8182 ،8هـ/
2089م.
 -1مدينة تكوت ،تأليف :األستاذ محمود بن أحمد الصغير عبد السالم ،دار الهدى ،عين مليلة،
ط8186 ،8هـ2081 /م.
 -9أعالم ..وأعمذل ،تأليف :األستاذ دمحم الهادي الحسني ،دار اإلمام مالك ،الجزائر ،ط،8
8186هـ2081 /م.
البحوث العلمية المنشورة:
 1ـ الاطور الداللي للمصطلح األصولي وأثره في اخاالف الفقهذء ،مجلة الحضارة اإلسالمية،
المعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة اإلسالمية ـ وهران (الجزائر) ،العدد ،2 :رجب
 8181هـ ،نوفمبر  8662م .الصفحات21-12 :
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 2ـ البعد المقذصدي في منهج الاغيير عند اإلمذم عبد الحميد بن بذديس ،مجلة (الموافقات)،
المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين ـ الجزائر ،العدد 8181( ،9 :ـ  8186هـ)
( 8662ـ  8661م) .الصفحات988-119 :
 3ـ شخصية المنذفق في القرآن الكريم ،مجلة (اإلحياء) ،المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم
اإلسالمية ـ باتنة (الجزائر) ،العدد 8186 ،8 :هـ ـ 8661م .الصفحات61-21 :
 1ـ المهمة الوجودية لإلنسذن ووظيفة األنبيذء في الهداية واإلصالح .مجلة (الحضارة
اإلسالمية) ،المعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة اإلسالمية ـ وهران (الجزائر)،
العدد ،1 :شعبان  8186هـ ،نوفمبر  8661م .الصفحات211-281 :
 1ـ مساقبل االجاهذد الفقهي في ضوء الاذريخ والواقع .مجلة (الحضارة اإلسالمية) ،المعهد
الوطني للتعليم العالي في الحضارة اإلسالمية ـ وهران (الجزائر) ،العدد ،9 :رمضان
 8120هـ ،ديسمبر  8666م .الصفحات299-212 :
 9ـ نظرات نقدية في المؤلفذت الفقهية واألصولية القديمة والحديثة .مجلة (اإلحياء) ،كلية
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ باتنة (الجزائر) ،العدد 8122 ،1 :هـ 2008م.
الصفحات869-818 :
 2ـ اإلمذم الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض وتفسيره "في رحذب القرآن" ،بحث منشور في:
كتاب الملتقى األول لفكر اإلمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض .نشر :جمعية الحياة ـ
القرارة (الجزائر) ،المطبعة العربية ـ غرداية ،ط 8122 ،8 :هـ ـ  2002م .الصفحات:
888-296
 -1لمحذت من الفكر الفقهي عند اإلمذم دمحم البشير اإلبراهيمي ،مجلة اإلحيذء ،الصادرة عن كلية
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،8882-1810 :العدد،1 :
 8128هـ2002 /م ،الصفحات.99-12 :
وقد أعيد نشره ضمن كتاب (الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي العالمة المصلح والداعية
األديب) ،الصادر عن جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمناسبة تخرج الدفعة
الثانية والعشرين من طلبتها ،رجب  8180هـ ،جويلية 2006م ،الصفحات.211-226 :
 -6مدخل إلى أعمذل الملاقى الدولي حول "اإلتسالم وقضذيذ العصر" ،مجلة اإلحيذء ،الصادرة
عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد ،8882-1810 :العدد:
 8128 ،9هـ2002 /م ،الصفحات.82-28 :
 -80نقد طرائق البحث الفقهي واألصولي قديمذ وحديثذ ،مجلة الصراط ،الصادرة عن كلية
العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،ردمد ،8888-1882 :العدد ،2 :ربيع الثاني  8121هـ/
جوان 2008م ،الصفحات.802-11 :
 –88اإلمذم أبو إتسحذق إبراهيم بن علي الشيرازي وكاذبه "المعونة في الجدل" ،مجلة اإلحيذء،
الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد-1810 :
 ،8882العدد 8121 ،2 :هـ2008 /م ،الصفحات.19-96 :
 -82الوحدة الوطنية في فكر اإلمذم ابن بذديس وجهوده في المحذفظة عليهذ ،مجلة الحيذة،
الصادرة عن جمعية التراث ،القرارة ،والية غرداية ،ردمد ،8888-21-92 :العدد،2 :
رمضان  8121هـ /نوفمبر 2008م ،الصفحات.91-18 :
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 –88الثذبت والماغير في عالقة الغرب بذإلتسالم والمسلمين ،مجلة الصراط ،الصادرة عن كلية
العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،ردمد ،8888-1882 :العدد ،1 :ذو الحجة  8121هـ/
جانفي 2001م ،الصفحات.288-861 :
 -81الثذبت والماغير من أحكذم األتسرة في الشريعة اإلتسالمية ،مجلة المعيذر ،الصادرة عن كلية
الشريعة وأصول الدين والحضارة اإلسالمية ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،
قسنطينة ،ردمد ،8882-1822 :العدد ،6 :جمادى األولى  8121هـ /جويلية 2001م،
الصفحات.111-122 :
 -81المذهب المذلكي والسلطذت الماعذقبة في الجزائر ،مجلة البحوث العلمية والدراتسذت
اإلتسالمية ،الصادرة عن مخبر بحث الشريعة بجامعة الجزائر ،العدد 8121 ،8 :هـ/
2001م ،الصفحات.62-91 :
 -89اإلمذم أبو الوليد تسليمذن بن خلف البذجي وكاذبه "المنهذج في ترتيب الحجذج" ،مجلة
مخبر الدراتسذت الشرعية ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ردمد:
 ،8882-9880العدد ،9 :ذو القعدة  8129هـ /ديسمبر 2001م ،الصفحات.812-828 :
 -82النزعة العقلية في البحث الفقهي واألصولي عند أبي الوليد ابن رشد ،مجلة الصراط،
الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،ردمد ،8888-1882 :العدد،82 :
محرم  8122هـ /فيفري 2009م ،الصفحات.281-209 :
 -81انطبذعذت من واقع البحث العلمي في الفقه واألصول في الجذمعة الجزائرية ،منشور في
كتاب (أعمال ندوة واقع وآفاق الدراسات العليا) ،المنعقدة بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية بقسنطينة ،يومي  21و 29ذي القعدة  8122هـ ،الموافقين ليومي  81و89
جانفي 2002م ،الصفحات.818-829 :
 -86مدى الازام المساشرقين بذلمنهج العلمي في دراتسة القضذيذ اإلتسالمية ،مجلة اإلحيذء،
الصادرة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ،ردمد-1810 :
 ،8882العدد 8121 ،88 :هـ2002 /م ،الصفحات.818-818 :
 -20مؤلفذت مولود قذتسم نذيت بلقذتسم :محذورهذ الفكرية وقيماهذ العلمية ،منشور ضمن كتاب
(األتساذ مولود قذتسم نذيت بلقذتسم :المفكر الموتسوعي والوطني الثذئر) ،الصادر عن
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمناسبة تخرج الدفعة العشرين من طلبتها،
جمادى الثانية  8121هـ ،جويلية 2002م ،الصفحات.892-818 :
 -28أزمة العلوم اإلتسالمية في واقع األمة ،ضمن كتاب (حصائل األعمال العلمية للملتقى
الوطني األول حول دور العلوم اإلسالمية في إرساء الهوية ومواجهة التحديات
المعاصرة) ،جامعة األغواط ،أفريل 2080م ،الصفحات.209-208 :
 -22ابن بذديس في الفكر الجزائري والعربي :قذئمة أولى بأهم مذ نشر عنه خالل تسبعين عذمذ
(القسم ،)0بحث بمناسبة الذكرى السبعين لوفاة اإلمام عبد الحميد ابن باديس (أفريل
 ،)2080مجلة الوعي ،الجزائر ،العدد األول ،رجب وشعبان 8188هـ ،جويلية 2080م،
الصفحات.69-19 :
 -28الجدل األصولي عند اإلمذم أبي الوليد البذجي ،بحث قدم إلى الندوة العلمية الدولية لإلمام
الباجي ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان ،شوال 8181هـ،
أغسطس 2081م .ونشر في كتاب الندوة ،الصفحات.16-18 :
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 -21الرؤية الحضذرية في دراتسة السيرة النبوية عند عبد الحليم عويس ،مجلة الحضذرة
اإلتسالمية الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران،
الجزائر ،العدد  ،86ذو الحجة 8181هـ ،أكتوبر 2081م ،الصفحات.119-191 :
 -21شروط ضرورية في كاذبة ونشر المقذالت العلمية ،مجلة اإلحيذء الصادرة عن كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،بجامعة باتنة ،الجزائر ،العدد 2088 ،89م،
افتتاحية العدد ،الصفحات.81-88 :
 -29من أخطذء البذحثين في كاذبة المقذالت العلمية ،مجلة اإلحيذء الصادرة عن كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،بجامعة باتنة ،الجزائر ،العدد -2081 ،81-82
2081م ،افتتاحية العدد ،الصفحات.89-88 :
 -22قراءة في بعض الدراتسذت الحديثية للدكاور عبد الرحمن طذلب ،بحث قدم في الملتقى
الدولي حول (الشيخ العالمة فضيلة الدكتور طالب عبد الرحمن مفاتيح ومصابيح حول
سيرته ومسيرته العلمية والعرفانية) ،يومي 2-8 :رجب 8189هـ ،الموافقين28-20 :
أفريل 2081م 81 ،صفحة.
 -21المفاي :شروطه ومؤهالته ،مجلة الابيذن الصادرة عن جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين ،الجزائر ،العدد  ،01سبتمبر 2089م ،الصفحات.26-28 :
 -26األتساذ الدكاور إتسمذعيل يحيى رضوان كمذ عرفاه :تسيرته وخصذله وآثذره ،مجلة اإلحيذء
الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،بجامعة باتنة ،الجزائر،
العدد  ،20جوان 2082م ،الصفحات.80-88 :
 -80الفاوى بين اإللزام واإلعالم ،مجلة المقدمة التي تصدرها جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين ،العدد  ،08صفر  -ربيع األول 8186هـ /نوفمبر 2082م ،الصفحات-12 :
.26
 -88حصيلة البحث العلمي والدرس الفكري في قضذيذ الخطذب الديني اإلتسالمي – قذئمة
بيبليوغرافية ،مجلة الابيذن الصادرة عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،الجزائر،
العدد  ،01مارس 2081م ،الصفحات.11-81 :
 -82الفاوى واإلفاذء في مصنفذت الماقدمين ودراتسذت المعذصرين ،مجلة الابيذن الصادرة عن
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،الجزائر ،العدد  ،2ديسمبر 2081م ،الصفحات-18 :
.16
الاحكيم العلمي:
أ – في المجالت العلمية:
 -8مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 -2مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة باتنة ،8الجزائر.
 -8مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،8الجزائر.
 -1مجلة الشهاب ،جامعة الوادي ،الجزائر.
 -1مجلة البحوث والدراسات ،جامعة الوادي ،الجزائر.
 -9مجلة الدراسات الفقهية والقضائية ،جامعة الوادي ،الجزائر.
ب – لدى الهيئذت والمؤتسسذت الجذمعية:
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شاركت في تحكيم ملفات الترقية ألعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التالية:
 -8كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 -2جامعة مؤتة ،المملكة األردنية.
 -8جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية.
 -1جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
 -1جامعة البحرين ،مملكة البحرين.
رتسذئل ومذكرات المذجساير الاي أتممت اإلشراف عليهذ وجرت منذقشاهذ:
* أتممت اإلشراف على عدة رسائل ومذكرات ماجستير وجرت مناقشتها ،وهي:
تذريخ المنذقشة
المؤتسسة
عنوان البحث
الرقم اتسم ولقب الطذلب
مقصد الحرية عند اإلمام دمحم جامعة األمير  82جويلية 2001
حبيبة معنصر
08
عبد القادر
الطاهر بن عاشور
بقسنطينة
كلية العلوم
 21فيفري 2001
الشرط الجزائي وبعض
 02عبد المجيد طيبي
االجتماعية
تطبيقاته المعاصرة بين الفقه
والعلوم اإلسالمية
اإلسالمي والقانون
بجامعة باتنة
الجزائري
08

01

01
09
02

01

06

محمود باي
(رحمه هللا)

مقصد حفظ العقل عند اإلمام
دمحم الطاهر بن عاشور

نفس الكلية

 21جوان 2009

نفس الكلية

 8جويلية 2009

اجتهادات الجويني
الطيب بن حرزهللا
في علم أصول الفقه
وأثرها في السياسة الشرعية
 21فيفري 2002
نفس الكلية
البعد المقاصدي للوقف
عبد الرحمن
في الفقه اإلسالمي
معاشي
 6ديسمبر2002
نفس الكلية
التعزير بالحبس
التجاني عاد
في الفقه اإلسالمي
 21أفريل 2080
نفس الكلية
دمحم مهدي لخضر المنهج االستداللي عند أبي
بكر بن العربي من خالل
بن ناصر
كتابه (القبس)
الحضانة في الفقه اإلسالمي كلية الدراسات  22أفريل 2088
ليلى العامري
اإلسالمية
دراسة مقارنة بقانون
والعربية
األحوال الشخصية اإلماراتي
 9ماي 2088
كلية العلوم
البعد المقاصدي في فتاوى
بوبكر صديقي
االجتماعية
أعالم جمعية العلماء
واإلنسانية
المسلمين الجزائريين

9

80

عمار شويمت

88

علياء سيف فهد
العيسائي

82

زوينة بنت حمدان
بن علي الريسي
سلوى إبراهيم
يونس أحمد خادم

81

نشبة خلفان سيف
خلفان بالجافلة
المنصوري

81

دمحم بوقطاية

88

دراسة من خالل جريدة
البصائر 19-89
أحكام حوادث المرور
واآلثار المترتبة عليها في
الشريعة اإلسالمية
الصول على األعراض
وصوره المعاصرة
دراسة فقهية مقارنة بقانون
العقوبات اإلماراتي
التحرش الجنسي نموذجا
األحكام المتعلقة بكوارث
البيئة :دراسة فقهية مقارنة
اآلثار االجتماعية لمرض
اإليدز وسبل معالجتها:

والعلوم
اإلسالمية باتنة
نفس الكلية

 8فبراير 2082

كلية الدراسات
اإلسالمية
والعربية

 28فبراير 2082

نفس الكلية

 81أبريل 2088

نفس الكلية

 82ماي 2088

دراسة فقهية مقارنة بالنظم
والقوانين المعمول بها في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

امتناع الموظف العام عن
القيام بواجبات وظيفته:
دراسة فقهية مقارنة بالقانون
اإلماراتي
منهج الترجيح الفقهي عند
أبي بكر ابن العربي من
خالل كتابه "المسالك شرح
موطأ اإلمام مالك"

نفس الكلية

 81جوان 2088

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية
والعلوم
اإلسالمية -
باتنة

 80ديسمبر
2082

رتسذئل الدكاوراه الاي أتممت اإلشراف عليهذ وجرت منذقشاهذ:
* أنهيت اإلشراف على عدد من رسائل الدكتوراه وتمت مناقشتها ،وهي:
المؤتسسة
عنوان البحث
الرقم اتسم ولقب الطذلب
جامعة األمير
فقه االختالف
نجية رحماني
08
عبد القادر
عند اإلمام الشاطبي
كلية العلوم
الفكر المقاصدي
منوبة برهاني
02
االجتماعية
عند دمحم رشيد رضا
والعلوم
اإلسالمية
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تذريخ المنذقشة
 82ماي 2001
 21جوان 2001

08

جميلة قارش

01

سميرة عبدو

01

عبد الحفيظ هالل

09

عاشور بوقلقولة

02

شريفة زغيشي

01

دمحم يوب

06

80

88

82
88

البعد المقاصدي لدور
المخاطرة في االقتصاد
اإلسالمي
منهج المقارنة الفقهية عند
ابن عبد البر من خالل كتابه
(االستذكار)
كافي المحتاج بشرح المنهاج
البن الملقن (ت 101هـ)
دراسة وتحقيق من أول
الكتاب إلى آخر باب النسخ
معالم المدرسة الشاطبية في
األصول
منهج القرطبي في التعامل
مع الحديث وأثره في تفسيره
آليات األحكام
تعويض الضرر الناتج عن
العالقة الزوجية دراسة
مقارنة بين الفقه اإلسالمي
وقانون األسرة الجزائري

القواعد األصولية وتطبيقاتها
محمود باي
الفقهية من خالل كتاب
(رحمه هللا)
(الذخيرة) لإلمام القرافي
مقاييس نقد متن الحديث عند
عبد المجيد
األلباني من خالل كتابه
مباركية
(سلسلة األحاديث الضعيفة)
منهج النظر المقاصدي
الطيب بن حرزهللا
ودوره في بناء نظرية
سياسية إسالمية
الشيخ أبو يعلى الزواوي
بوبكر صديقي
وجهوده في الفقه واألصول
أثر مراعاة المقاصد في
مليكة حمادي
أحكام األسرة وتطبيقاته
المعاصرة

المشذركة في الملاقيذت العلمية واأليذم الدراتسية:
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باتنة
نفس الكلية

 22جوان 2006

نفس الكلية

 29يناير 2082

نفس الكلية

 80يناير 2082

نفسها

 29سبتمبر2013

نفسها

 6أكتوبر 2088

نفسها

 88مارس 2081

نفسها

 22ماي 2081

نفسها

81جويلية 2081

نفسها

 88مارس 2082

نفسها

 81ديسمبر
2082
 02جويلية 2081

نفسها

شاركت كمنظم ومحاضر ومعقب في عدة ملتقيات علمية دولية ووطنية وأيام دراسية داخل
الجزائر ،وهي:
 8ـ الملتقى الدولي حول (المصطلح العلمي في الاراث اإلتسالمي) ،المنظم من قبل المعهد الوطني
للتعليم العالي للحضارة اإلسالمية ـ جامعة وهران ،أيام 2 :و 8و 1من ذي الحجة  8189هـ،
الموافق لـ 20 :و 28و 22أبريل  8669م..
 2ـ ملتقى الشخصيات النضالية والعلمية الجزائرية عبر التاريخ (الشيخ الطيب العقبي) ،المنظم من
قبل دار الثقافة بوالية بسكرة ،يومي 86 :و 20أبريل 8662م.
 8ـ الملتقى الدولي حول (اإلنسذن في الكاب السمذوية) ،المنظم من قبل المعهد الوطني للتعليم العالي
للحضارة اإلسالمية ـ جامعة وهران ،أيام 28 :و 21و 21رجب  8181هـ ،الموافق أليام28 :
و 21و 21نوفمبر  8662م.
 1ـ الملتقى الدولي حول (اإلتسالم والدراتسذت المساقبلية) ،المنظم من قبل المعهد الوطني للتعليم
العالي للحضارة اإلسالمية ـ جامعة وهران ،أيام 2 :و 8و 1شعبان  8186هـ ،الموافق أليام:
 28و 22و 28نوفمبر  8661م.
 1ـ الملتقى األول حول (ابن رشد وأزمة العقالنية في المجامع العربي) ،المنظم من قبل دار الثقافة
بوالية بسكرة ،يومي 89 :و 82أبريل  8661م.
 9ـ اليوم الدراسي الوطني حول (الوحدة الوطنية في أدبيذت جمعية العلمذء المسلمين ومواثيق
ثورة الاحرير) ،المنظم من قبل نظارة الشؤون الدينية ـ والية بسكرة (الجزائر) ،يوم82 :
محرم  8186هـ ،الموافق لـ 81 :ماي  8661م.
 2ـ اليوم الدراسي الوطني حول (منذهج البحث والاأليف في الفقه واألصول عند العلمذء
المسلمين) ،المنظم من قبل المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة اإلسالمية ـ جامعة وهران،
يوم 29 :محرم  8186هـ ،الموافق لـ 28 :ماي 8661م.
 1ـ الملتقى العربي حول (ابن رشد ..عقالنية في االجاهذد وعذلمية في الرؤية) ،المنظم من قبل دار
النشر مارينور في قصر الثقافة بالجزائر العاصمة ،يومي 29 :و 22محرم  8186هـ،
الموافق ليومي  28و 21ماي  8661م.
 6ـ األيام الدراسية حول (واقع وآفذق الدراتسذت العليذ في العلوم اإلتسالمية) ،المنظمة من قبل
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ،خالل 81 :و 81مارس  ،8666باقتراح
من اللجنة التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية..
 80ـ اليوم الدراسي الوطني حول (الكاذبة الاذريخية عند المؤرخين المسلمين) ،المنظم من قبل
المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة اإلسالمية ـ جامعة وهران ،يوم 2 :رجب  8120هـ،
الموافق لـ 82 :أكتوبر 8666م.
 88ـ الملتقى األول حول (السيرة النبوية) ،المنظم من قبل نظارة الشؤون الدينية لوالية تبسة،
يومي 86 :و 20رمضان  8186هـ  ،الموافق ليومي 9 :و 2يناير 8666م.
 82ـ الملتقى األول حول (فكر اإلمذم الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض) ،المنظم من قبل جمعية الحياة ـ
القرارة (الجزائر) ،يومي 1 :و 6محرم  8128هـ ،الموافق ليومي 88 :و 81أبريل  2000م.
 88ـ الملتقى الدولي حول (الدراتسذت االتساشراقية ..الخطذب والقراءة) ،المنظم من قبل المعهد
الوطني للتعليم العالي للحضارة اإلسالمية ـ جامعة وهران ،أيام  81و 86و 20محرم 8128
هـ ،الموافق أليام 28 :و 21و 21أبريل 2000م.
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 81ـ الملتقى الدولي حول (األصذلة والاجديد في منذهج البحث في العلوم اإلتسالمية واالجامذعية)،
المنظم من قبل كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة (الجزائر) ،أيام21 :
و 26و 80أكتوبر  2008م..
 81ـ ملتقى (الشيخ اإلمذم دمحم البشير اإلبراهيمي) ،المنظم من قبل مديرية الثقافة ومديرية الشؤون
الدينية واألوقاف بوالية برج بوعريريج ،أيام 82 :و 88و 81جوان .2002
 -89الملتقى الدولي حول (اإلتسالم وقضذيذ العصر) ،المنظم من قبل كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية بجامعة باتنة ،أيام 81 ،88 ،82 :شعبان  8128هـ ،الموافق 28 ،20 ،86 :أكتوبر
2002م.
 -82الملتقى الدولي الخامس لكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر ،حول (اإلتسالم والغرب –
تعذيش أم تنذزع؟) ،والمنظم يومي  80 ،6صفر  8121هـ ،الموافق 22 ،28 :أفريل 2008م.
 -81الملتقى الوطني حول (قذنون األتسرة وتحوالت المجامع الجزائري) ،المنظم من قبل كلية
أصول الدين والشريعة والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
بقسنطينة ،أيام 89 ،81 ،81 :محرم  8121هـ ،الموافق 1 ،2 ،9 :مارس 2001م.
 -86الملتقى الدولي حول (اإلتسالم والمسلمون في القرن الخذمس عشر الهجري :الواقع واآلفذق)،
المنظم من قبل كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،أيام 22 ،29 ،21 :ربيع
األول  8121هـ ،الموافق 82 ،89 ،81 :ماي 2001م.
 -20الملتقى الوطني األول حول (المذهب المذلكي في الجزائر) ،المنظم من قبل مخبر بحث الشريعة
بجامعة الجزائر ،يومي 8 ،2 :ربيع األول  8121هـ ،الموافق 22 ،28 :أفريل 2001م.
 -28الملتقى الدولي حول (الدين والعلم وتحديذت القرن الواحد والعشرين) ،المنظم من قبل كلية
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،يومي 81 ،82 :ديسمبر 2001م.
 -22الندوة الوطنية حول (واقع وآفذق الدراتسذت العليذ) ،المنظمة من قبل جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ،يومي 29 ،21 :ذو القعدة  8122هـ ،الموافق 89 ،81 :جانفي
2002م.
 -28الملتقى الوطني الثالث للجمعية العلمية الجامعية عبروق مدني بجامعة الحاج لخضر باتنة ،حول
(جذمعة المعرفة أوال) ،المنظم بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،يومي 80 ،6 :أفريل
2002م.
 -21الملتقى الدولي حول (حقوق اإلنسذن في اإلتسالم والقذنون الدولي اإلنسذني) ،المنظم من قبل
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،يومي 88 ،80 :ربيع الثاني  8126هـ،
الموافق 82 ،89 :أفريل 2001م.
 -21الندوة الوطنية حول (عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلتسالمية والقذنون بين اإلبقذء واإللغذء)،
كلية أصول الدين والشريعة والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة ،يومي
 82-89جمادى األولى 8180هـ 88-80 ،ماي 2006م.
 -29اليوم الدراسي حول (أعالم منطقة األوراس) ،المنظم من طرف جمعية رواد مسيرة الثورة
بمنطقة األوراس في دشرة أوالد موسى ،دائرة إيشمول بوالية باتنة ،يوم :الخميس  28جويلية
2006م.
22ـ ندوة حول (أخالق الطذلب في الحرم الجذمعي) ،نظمت من قبل كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية بجامعة باتنة ،يوم 28 :نوفمبر 2006م.
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21ـ الملتقى الوطني حول (هيبة الدولة لدى المواطن الجزائري) ،المنظم من قبل كلية الشريعة
وأصول الدين والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية في قسنطينة،
أيام 22 ،28 ،20 :ذي الحجة  8180هـ ،الموافق لـ  6 ،1 ،2ديسمبر 2006م.
 -26الملتقى الوطني األول حول (دور العلوم اإلتسالمية في إرتسذء الهوية ومواجهة الاحديذت
المعذصرة) ،من تنظيم جامعة عمار ثليجي باألغواط والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي بالجزائر ،األغواط في  28-20جمادى األولى 8188هـ 1-1 ،مايو 2080م.
 -80الندوة العلمية الدولية الخامسة للحديث النبوي الشريف حول (االتساشراف والاخطيط المساقبلي
في السنة النبوية) ،من تنظيم كلية الدراسات اإلسالمية والعربية في دبي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،يومي 89 :و 82جمادى األولى  8182هـ ،الموافقين لـ  86و20أبريل 2088م.
 -88الندوة العلمية الدولية السادسة للحديث النبوي الشريف حول (صنذعة الاميز وتنمية المهذرات
في السنة النبوية) ،من تنظيم كلية الدراسات اإلسالمية والعربية في دبي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،أيام 81 – 88 :جمادى اآلخرة 8181هـ ،الموافقة  21 -28أبريل 2088م.
 -82الملتقى الدولي حول (فقه المواطنة في الفكر اإلتسالمي المعذصر) ،المنظم من قبل كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،يومي 86 ،81 :نوفمبر 2088م.
 -88الملتقى الدولي حول (الشيخ العالمة فضيلة الدكاور طذلب عبد الرحمن ..مفذتيح ومصذبيح
حول تسيرته ومسيرته العلمية والعرفذنية) ،المنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف
لوالية وهران ،بالتنسيق العلمي مع كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية بجامعة وهران،8
يومي 2-8 :رجب 8189هـ ،الموافقين 28-20 :أفريل 2081م.
 -81اليوم الدراسي حول (المرجعية الحضذرية للمجامع الجزائري :رصيد الاذريخ ـ تحديذت الواقع
ـ آفذق المساقبل) ،المنظم من قبل النادي الفكري لجمعية األحرار للثقافة والتنمية بمدينة باتنة،
يوم الخميس  21ماي 2081م.
 -81الملتقى الدولي حول (الجذمعة والمجامع ..الواقع واآلفذق) ،المنظم من قبل كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،يومي 88-82 :محرم 8182هـ22-29 /
أكتوبر 2081م.
 -89ملتقى الشيخين الدولي الثاني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول (العربي الابسي وأبو
إتسحذق إبراهيم اطفيش) ،دار الثقافة دمحم بوضياف  -برج بوعريريج ،أيام 81-88-82 :شعبان
8182هـ 20-86-81 /ماي 2089م.
 -82الملتقى الوطني حول (البحث العلمي في الدراتسذت اإلتسالمية وحذجذت المجامع الجزائري)،
المنظم من قبل كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،يومي 89-81 :صفر 81812هـ89-81 /
نوفمبر 2089م.
 -81الملتقى الدولي حول (فقه الموازنذت في نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالق الانزيل)،
المنظم من قبل كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،يومي 22-29 :صفر 8186هـ89-81 /
نوفمبر 2082م.
 -86ملتقى الشيخين الدولي الثالث لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول (الحركة الاجديدية
اإلتسالمية في الجزائر :السنوتسيذن "ابن يوتسف" و"ابن علي" مثذالا) ،قصر الثقافة عبد
الكريم دالي  -تلمسان ،أيام 08-02-08 :جمادى األولى 8186هـ 28-20-86 /يناير 2081م.
 -10الملتقى الوطني حول (فكر اإلمذم الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض) ،جمعية الحياة  -القرارة،
والية غرداية ،يومي :الجمعة والسبت  81-81جمادى اآلخرة 8186هـ 8-2 /مارس 2081م.
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 -18الندوة العلمية الوطنية حول (اإلمذم الشيخ دمحم الغزالي) بمناسبة الذكرى المائوية لميالده
والذكرى الثانية والعشرين لوفاته رحمه هللا ،كلية الشريعة واالقتصاد ،جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،يوم 82 :مارس 2081م.
 -12الملتقى الوطني حول (وحدة الوطن واألمة في فكر اإلمذم عبد الحميد ابن بذديس) ،من تنظيم
مؤسسة اإلمام ابن باديس ،دار الثقافة مالك حداد ،قسنطينة ،يوم 89 :أفريل 2081م.
 -18الملتقى الوطني حول (دور المؤتسسة الدينية في تعزيز األمن الفكري واالنسجذم االجامذعي)،
من تنظيم مديرية الشؤوؤن الدينية واألوقاف لوالية باتنة ،قاعة المحاضرات الكبرى بكلية العلوم
اإلسالمية ،جامعة باتنة 8الحاج لخضر ،يومي 81-82 :أفريل 2081م.
 -11الملتقى الدولي حول (قضذيذ األتسرة المسلمة المعذصرة في ضوء أصول ومقذصد الشريعة
اإلتسالمية والاشريعذت العربية) ،المنظم من قبل كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،8يومي:
 21-22نوفمبر 2081م.
 -11الندوة الدولية حول (تفعيل المقذصد في الاربية والاعليم) ،من تنظيم المركز العالمي للبحوث
واالستشارات العلمية ،تونس ،يومي 6-1 :ديسمبر 2081م.
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