بسم ميحرلا نمحرلا هللا
مختصر السيرة الذاتية
االسم :رابح زرواتي
البريد اإللكترونيzerouati.rabah@gmail.com :
تاريخ ومكان الميالد1091 /80 /80 :م بالقصور ـ والية برج بوورريري ـ
الجزائر.
الحالة العائلية :متزوج.
الوظيفة الحالية :أستاذ التعليم العالي بكلية العلووم اإلسوالمية اامعوة الجواج
لخضر ـ باتنة  1ـ الجزائر.
الخبرة في التدريس الثانوي 11 :سنة أي من سنة  1000إلى سنة 1888م.
الخبرة في التدريس الجامعي :من سنة 1888م إلى يومنا هذا.
التخصص العام :فقه وأصول.
التخصص الدقيق :أصول الفقه.
الشهادات العلمية:
ـ أستاذ ( 11اانفي 1819م).
ـ الترقية إلى أستاذ مشارك (أستاذ مجاضر صنف أ) سنة 1880م.
ـ و ا و اد الدددوتورا سوونة 1881م كليووة العلوووم اإلسووالمية ـ اامعووة
الجزائ ور .قسووم الشووريعة اووعلة أصووول الفقووه (رنوووان ارورو ووة :أ كووام
االدروووال الجنوووائي دراسوووة فق يوووة مقارنوووة ضووومن الموووذاهأل ارربعوووة) وهوووي
مطلورة.
ـو او اد الماجسددتير سوونة 1000م اامعووة ارميوور رلوود القووادر للعلوووم
اإلسالمية ـ قسنطينة ـ الجزائر .قسوم الشوريعة اوعلة أصوول الفقوه (رنووان
الرسالة :برنام الشوارد البن رظوم الجفيد المتوفى  1811هـ دراسة فق ية
مقارنة).
ـ ا اد الليسدانس (اللكوالوريو ) سونة 1000م اامعوة ارميور رلود
القوادر للعلووم اإلسوالمية ـ قسونطينة ـ الجزائور .قسوم الشوريعة اوعلة أصوول
الفقه.
ـو او اد البكالوريدا (الثانويوة) سونة 1001م ثانويوة السوعيد وروقوي ـ
برج بورريري .
الوظيفة الحالية :أستاذ التعليم العالي.
مقاييس أصول الفقه التي تم تدريسها:
ـ أصول الفقه السنة ارولى (نظرية الجكم)
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ـ أصول الفقه السنة الثالثة (مصادر ار كام الشررية)
ـ أصوول الفقوه السونة الثالثوة (وور اسوتنلاو ار كوام مون النصوو
الشررية النسخ)
ـ أصول الفقه السنة الرابعة (االات اد والتقليد التعارض والتوراي،
مقاصد الشريعة اإلسالمية)
مقاييس الفقه والفقه المقارن التي تم تدريسها:
ـ تفسير آيات ار كام (سنة ثالثة)
ـ فقه ارسر (سنة ثالثة)
ـ قضايا فق ية معاصر (سنة ثالثة وماستر)
ـ فقه مقارن (سنة ثالثة وماستر)
ـ مصادر الفقه (ماستر)
اإلنجاز العلمي:
1ـ إااو في رواية قالون بسند متصو إلوى رسوول  تجصول
رلي ا سنة 1001م من دمشق ـ سوريا ـ وإااو في رواية ورش مون وريوق
ارصل اني تجصل رلي ا في الجزائر سنة 1811م.
1ـ وتب مطبوعة:
ـ العلوم الشرعية لطالب السنة النهائية (السنة الثالثة ثوانوي) ولعوة
دار اإلمام مالك الجزائر الطلعة ارولى 1018هـ ـ 1000م.
ـ الدليل في العلوم الشرعية (السنة الثالثة ثوانوي) ولعوة دار هوموه
الجزائر الطلعة ارولى 1881م.
ـ و حكددم مددس ددب الر ددول  والصددحابة ر ددي ه عددنهم للقاضووي
رياض (تجقيق) ولعة دار اإلمام مالك الجزائر الطلعوة ارولوى 1019هوـ
ـ 1881م.
ـو تغييدر للدق ه :مف وموه ـ مجاالتوه ـ أ كاموه وضووابطه الشوررية
ولعة دار ابن زم بيروت للنان الطلعة ارولى 1010هـ ـ 1881م.
ـوو أحكددام اعدعدداج الجنددائية درا ددة فقهيددة مقارنددة ددمس المددذا ب
األربعة( .رسوالة الودكتورا ) ولعوة دار ابون وزم بيوروت ـ للنوان الطلعوة
ارولى 1018هـ ـ 1880م.
ـ ألالقيات الحرب في السيرة النبوية ولعة دار ابن زم بيوروت ـ
للنان الطلعة ارولى  1011هـ ـ  1818م.
ـ لسلة تيسير الفقه المالكي وقد صدر من ا:
الكتاب ارول :مختصر الدر الثميس والمدورد المعديس علدل المنةومدة
المسددماة (المرشددد المعدديس علددل المددروري مددس علددوم الددديس) الشددهير ب د :
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ميددارة الصددغر لمجموود بوون أ موود بوون الفاسووي (تجقيووق) ولعووة دار ابوون
ووزم بيووروت للنووان الطلعووة ارولووى 1011هووـ ـ 1889م الطلعووة الثانيووة
 1010هـ ـ 1811م.
الكتوواب الثوواني :الثمددر الددداني شددرة ر ددالة ابددس أبددي زيددد القيروانددي
(اووزآن) لعلوود السوووميي األبووي اروهووري (تجقيوووق) ولعووة دار ابوون وووزم
بيروت للنان الطلعة ارولى 1018هـ ـ 1880م الطلعوة الثانيوة  1011هوـ
ـ 1810م.
الكتاب الثالث :الدر الثميس والمورد المعديسة الشدهير بميدارة الكبدر
(ازآن) ارح الشيخ بون أ مود بون الفاسوي (تجقيوق) ولعوة دار ابون
زم بيروت للنان الطلعة ارولى 1811م.
الكتاب الرابي :التاج واإلوليدل علدل مختصدر لليدل ( 1أاوزال) اورح
اإلمام الموا (تجقيق) ولعة دار ابن زم بيروت للنوان الطلعوة ارولوى
1811م.
الكتاب الخامس :الفواوه الدواني علل ر الة ابس أبي زيد القيرواندي
( 0أازال) ارح اإلمام النفراوي (تجقيق) ولعة دار ابن زم بيوروت ـ
للنان الطلعة ارولى 1810م.
1ـ في اإلعداد :جوا ر اإلوليل شدرة مختصدر العالمدة الشديي لليدل
رلد السميي األبي اروهري (تجقيق).
0ـ مقاعت منشورة في مجالت مختلفةة من ا:
ـ مةا ر اعجتهاد في فقه الشيي أحمد حماني مجلة الجقو والعلوم
اإلنسانية مجلة مجكمة اامعة ويان رااور ـ الجلفة الجزائور العودد 10
ماي 1811م.
ـ و األصددولي الفقيدده الشدديي أحمددد حمدداني :حياتدده العلميددة والعمليددة
وليات اامعة الجزائر  1مجلوة رلميوة مجكموة دوليوا اامعوة الجزائور 1
الجزائر العدد  11اويلية 1811م.
ـ صفات أصحاب العقول في القرآن الكريم "اللالغ" مجلة أسلورية
تصوودر روون م سسووة دار الوولالغ الكويو السوونة السووابعة والثالثووون العوودد
 1910ذو الججة 1019هـ /يناير 1889م.
ـ نة تعجيل الفطر وتألير السحور "رسالة المسجد" مجلة مجكموة
تصووودرها ووار الشووو ون الدينيوووة الجزائووور السووونة الرابعوووة العووودد ارول
رمضان  1011هـ  /أكتوبر 1889م.
ـ إصدالة القلدب :الفريمدة اإل دالمية األولدل مجلوة "التقوو " العودد
 110رمضان  1011هـ /تشرين أول 1889م (للنان).
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ـ حكم الوشم القديم والحددي مجلوة "الووري اإلسوالمي" ـو الكويو
العدد 000 :السنة ( )00صفر  1010هـ /فلراير 1881م.
ـ حكم الصالة علل قاتل نفسه "رسالة المسوجد" مجلوة سوابقة السونة
الخامسة العدد الساد ـ ذو الججة  1010هـ  /ديسملر 1881م.
ـ و حكددم إمامددة المددرأة للنسدداج مجلووة الثقافووة اإلسووالمية مجلووة ثقافيووة
نصف سنوية تصدر رن ووار الش ون الدينية واروقاف الجزائر العدد:
 1010 80هـ 1880 /م.
ـ و مدددلل معرفددي لدرا ددة اعدعدداج (حدداعت تطبيقيددة) مجلووة العلوووم
اإلنسووانية دوريووة دوليووة مجكمووة تصوودرها اامعووة ـيضوور بسووكر ـ
الجزائر العدد 11 :أكتوبر 1880م.
ـ و أنددواا اع تنسدداك وحكمهددا فددي الشددريعة اإل ددالمية مجلووة العلووم
واإليمووان مجلووة رلميووة او رية اوواملة تصوودر روون م سسووة المعووالي للنشوور
واإلرالم سطيف الجزائر العدد  11اماد ارول 1018هـ 1880/م.
ـووو موقدددإل اإل دددالم مدددس الفقدددر مجلوووة الشوووريعة واالقتصووواد دوريوووة
أكاديميوووووة متخصصوووووة مجكموووووة تعنوووووى بالدراسوووووات الشوووووررية والقانونيوووووة
واالقتصادية اامعة ارمير رلود القوادر الجزائور العودد  80صوفر 1011
هـ ديسملر 1811م.
1ـ مقاعت منشورة في الجرائد:
ـوو حكددم الصددالة علددل الغائددب اريوود اللصووائر لسووان ووال امعيووة
العلمووال المسوولمين الجزائووريين أسوولورية إصووال ية اوواملة االثنووين  18ذو
الججة 1019هـ 18 /اانفي 1889م السنة السادسة العدد .111
ـ و الدددواج ع تكددريس الددداج اريوود اللصووائر االثنووين  10ذو الججووة
1011هـ 0 /اانفي 1881م السنة السادسة العدد .111
ـووو الطريدددق إلدددل اع دددتقامة اريووود اللصوووائر االثنوووين  11مجووورم
1010هـ  11 /فيفري 1881م السنة السادسة العدد .119
ـووو لمثدددل دددذا فليعمدددل العددداملون اريووود اللصوووائر االثنوووين  0صوووفر
1010هـ  19 /فيفري 1881م السنة السادسة العدد .110
ـو امتهددان الرقيددة مخالفددة شددرعية اريوود اللصووائر االثنووين  1ربيووي
ارول 1010هـ 19 /مار 1881م السنة السادسة العدد .111
ـ إِ َّن َّ
ت إِلَى أ َ ْه ِل َ ا( النسال )10 :اريد
َّللاَ يَأ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن ت ُ َ دُّوا ْار َ َمانَا ِ
اللصووائر االثنووين  11اموواد ارول 1010هووـ  11 /اوووان 1881م السوونة
السابعة العدد .101
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ـ ر لة اإلمام اللشير اإلبراهيموي إلوى ارقطوار اإلسوالمية مجاولوة
لتو يد ارقطوار اإلسوالمية اريود اللصوائر أوت ( 1811الجلقوة ارولوى
والثانية) العددان.911 911 :
ـ الشيخ كتو اريد اللصائر االثنوين  11ـ  10ذو الججوة 1011
هـ 10 /أكتوبر ـ  80نوفملر 1811م العدد.910 :
9ـ درا ات وبحوث:
دراسووة ووول "ابددس عةددوم الحفيددد" مجلووة "آفووا الثقافووة والتوورا "
مجلوووة فصووولية تصووودر رووون مركوووز امعوووة المااووود للثقافوووة والتووورا دبوووي
اإلمارات العربية المتجود السونة السادسوة رشور العودد الجوادي والسوتون
ربيي الثاني 1010هـ ـ مار 1880م.
1ـ وتاب مشدتر  :مون اللجوث فوي العلووم اإلسوالمية بجثوي بعنووان
"موون اللجووث فووي الفقووه اإلسووالمي" ولعووة دار الكتوواب الجووديث مصوور
الطلعة ارولى 1819م.
0ـ درا ات في إطار اإلنجاز:
ـ الوسطية في الفتو .
ـ ااتنا للفقه المقاصدي.
ـ المراعية الفق ية في فتاو الشيخ أ مد مواني (توم إنجواو وينتظور
الطلي).
ـو دراسووة ووول "أحكددام لددروج المددرأة للمسددجد" (تووم إنجوواو وينتظوور
الطلي).
0ـ وحدات البح :
ـ رضو با ث فوي و ود بجوث موسوومة بوـ" :الفقوه الموالكي فوي ثوبوه
الجديد من ـالل مواهأل الجلي ارح مختصر ـلي للجطاب" بكلية العلوم
اإلسالمية اامعة الجاج لخضر ـ باتنة الجزائر.
ـ رئيس و د بجث موسومة بـ" :الفُتيا وقضايا المراعيوة الفق يوة فوي
الجزائر" بكلية العلوم اإلسالمية اامعة الجاج لخضر ـ باتنة الجزائر.
ـ رئيس و د بجث (في إوار المخطط الووني لللجث بووار التعلويم
العوووالي واللجوووث العلموووي بوووالجزائر – )-PNRموسوووومة بوووـ" :تيسوووير الفقوووه
الموووالكي :تجقيوووق اووورح الخراوووي رلوووى مختصووور ـليووو " بكليوووة العلووووم
اإلسالمية اامعة الجاج لخضر باتنة الجزائر.
18ـووو النشددداطات العلميدددة :اإلاوووراف والمناقشوووة للعديووود مووون رسوووائ
الدكتورا والمااستير والماستر والمشاركة في الكثير من الملتقيات الدوليوة
والوونية والندوات والملتقيات العلمية واريام الدراسية.
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