ميحرلا نمحرلا هللا مسب

االسم :رابح زروايت

مختصر السيرة الذاتية

الربيد اإللكرتوينzerouati.rabah@gmail.com :
العنوان :رقم  11حي بن ابديس ،طريق جمانة ـ برج بو عريريج
اتريخ ومكان امليالد1091 /80 /80 :م ابلقصور ـ والية برج بوعريريج ـ اجلزائر.

احلالة العائلية :متزوج وأب لبنت واحدة.

الوظيفة احلالية :أستاذ التعليم العايل بكليـة العلـوم اإلسـالمية ،اامعـة اجـاج ــر ـ اب نـة  1ـ
اجلزائر.

اخلربة يف التدريس الثانوي 11 :سنة أي من سنة  1000إىل سنة 1888م.
اخلربة يف التدريس اجلامعي :منذ سنة 1888م إىل يومنا هذا.

التخصص العام :فقه وأصول.
التخصص الدقيق :أصول الفقه.
الشهادات العلمية:
ـ أستاذ ( 11اانفي 1819م).
ـ الرتقية إىل أستاذ مشارك (أستاذ حماضر صنف أ) سنة 1880م.

ـ ـ د ـ ادة الدددرتورا ســنة 1881م ،كليــة العلــوم اإلســالمية ـ اامعــة اجلزائ ـر .قســم

الشريعة ،دعبة أصـول الفقـه( ،عنـوان اططروحـة :أحكـام االدعـاا اجلنـائي دراسـة فق يـة مقارنـة
ضمن املذاهب اطربعة) ،وهي مطبوعة.
ـ ـ د ـ ادة املاجسددتر ســنة 1000م ،اامعــة اطمــد عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية ـ

قســنطينة ـ اجلزائــر .قســم الشـريعة ،دــعبة أصــول الفقــه( ،عنـوان الرســالة :بــرجمج الشـوارد البـن
عظوم اجفيد املتوىف  1811هـ دراسة فق ية مقارنة).
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ـ دـ ادة الليسددانس (البكـالوريو ) ســنة 1000م ،اامعـة اطمـد عبــد القـادر للعلــوم
اإلسالمية ـ قسنطينة ـ اجلزائر .قسم الشريعة ،دعبة أصول الفقه.

ـ د ادة البكالوراي (الثانوية) سنة 1001م ،اثنوية السعيد زروقي ـ برج بوعريريج.
الوظيفة احلالية :أستاذ التعليم العايل.
مقاييس أصول الفقه اليت مت تدريسها:
ـ أصول الفقه ،السنة اطوىل (نظرية اجكم)
ـ أصول الفقه ،السنة الثالثة (مصادر اطحكام الشرعية)
ـ أصول الفقه ،السنة الثالثة (طرق استنباط اطحكام من النصوص الشرعية ،النسخ)
ـ أصول الفقه ،السنة الرابعـة (االات ـاد والتقليـد ،التعـارا والرتاـيق ،مقاصـد الشـريعة

اإلسالمية)

مقاييس الفقه والفقه املقارن اليت مت تدريسها:

ـ فسد آايت اطحكام (سنة اثلثة)
ـ فقه اطسرة (سنة اثلثة)
ـ قـااي فق ية معاصرة (سنة اثلثة وماسرت)
ـ فقه مقارن (سنة اثلثة وماسرت)
ـ مصادر الفقه (ماسرت)
اإلجناز العلمي:
 1ـ ـ إا ــازة ق رواي ــة ق ــالون ،بس ــند متص ـ ـ إىل رس ــول  ،حتص ــلت علي ــا س ــنة
1001م من دمشق ـ سوراي ـ وإاـازة ق روايـة ورم مـن طريـق اطصـب ال ،حتصـلت علي ـا ق
اجلزائر سنة 1811م.
1ـ رتب مطبوعة:

ـ ـ العلددوم الش د عية لطددنة السددنة النهائي دة (الســنة الثالثــة اثنــوي) ،طبعــة دار اإلمــام
مالك ،اجلزائر ،الطبعة اطوىل 1218هـ ـ 1000م.

ـ الددلي يف العلدوم الشد عية (السـنة الثالثـة اثنـوي) ،طبعـة دار هومـه ،اجلزائـر ،الطبعــة

اطوىل 1881م.
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ـ حكد مددس ددب ال ددول  والصددبابة م ،للقاضــي عيــاا (حتقيــق) ،طبعــة دار
اإلمام مالك ،اجلزائر ،الطبعة اطوىل 1219هـ ـ 1881م.

ـ تغير خلق هللا :مف ومـه ـ جماال ـه ـ أحكامـه وضـوابطه الشـرعية ،طبعـة دار ابـن حـزم،

بدوت ،لبنان ،الطبعة اطوىل 1210هـ ـ 1881م.

ـ أحكددام اعدعددان اجلنددائية درا ددة اقهيددة مقارنددة ضددمس امل د األب اةربعددة( .رســالة

الدكتوراه) ،طبعة دار ابن حزم ،بدوت ـ لبنان ،الطبعة اطوىل 1218هـ ـ 1880م.

ـ أخنقيددات احلد ة يف السددرة النبويددة ،طبعــة دار ابــن حــزم ،بـدوت ـ لبنــان ،الطبعــة

اطوىل  1211هـ ـ  1818م.

ـ لسلة تيسر الفقه املالكي ،وقد صدر من ا:
الكتـاب اطول :خمتصد الددر الثمدا واملدورد املعدا علد املنوومدة املسدماة (امل شددد

املعا عل الض وري مس علدوم الدديس) الشدهر ب د :ميدارة الصدغ  ،حملمـد بـن أ ـد بـن
الفاســي (حتقيــق) ،طبعــة دار ابــن حــزم ،بــدوت ،لبنــان ،الطبعــة اطوىل 1211ه ـ ـ 1889م،
الطبعة الثانية  1212هـ ـ 1811م.
الكتــاب الثــال :الثمد د ال ددداين شد د ر ددالة اب ددس أا زي ددد الق ددرواين (اــزآن) ،لعبــد
السميع اآليب اطزهري (حتقيق) ،طبعة دار ابن حزم ،بدوت ،لبنان ،الطبعـة اطوىل 1218ه ـ ـ
1880م ،الطبعة الثانية  1211هـ ـ 1812م.

الكتــاب الثالـ  :الدددر الثمددا واملددورد املعدداة الشددهر ىيددارة الكددرب (اــزآن) دــر

الشــيخ بــن أ ـد بــن
اطوىل 1811م.

الفاســي (حتقيــق) ،طبعــة دار ابــن حــزم ،بــدوت ،لبنــان ،الطبعــة

الكتــاب الرابــع :التدداو واإلرلي د عل د خمتص د خلي د ( 1أاـزاا) دــر اإلمــام امل ـواق

(حتقيق) ،طبعة دار ابن حزم ،بدوت ،لبنان ،الطبعة اطوىل 1811م.
الكتاب ا امس :الفواكه الدوال در رسالة ابن أيب زيد القدوال2( ،أازاا) ،أ ـد
بن غنيم النفراوي (حتقيق) ،طبعة دار ابن حزم ،لبنان ،الطبعة اطوىل 1810م.
 1ـ يف اإلعددداد :جددواأل اإلرلي د عل د خمتص د خلي د ة عبــد الســميع اآليب اطزهــري
(حتقيق).
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2ـ مقاعت منشورة يف جمنت خمتلفةة من ا:
ـ مواأل اعجتهاد يف اقده الشديخ أمحدد محداين ،جملـة اجقـوق والعلـوم اإلنسـانية ،جملـة
حمكمة ،اامعة زاين عادور ـ اجللفة ،اجلزائر ،العدد  ،12ماي 1811م.

ـ اةصددوي الفقيدده الشدديخ أمحددد محدداين :حياتدده العلميددة والعمليددة ،حوليــات اامعــة

اجلزائ ـ ــر  ،1جمل ـ ــة علمي ـ ــة حمكم ـ ــة دولي ـ ــا ،اامع ـ ــة اجلزائ ـ ــر  ،1اجلزائ ـ ــر ،الع ـ ــدد  ،11اويلي ـ ــة
1811م.
ـ صددفات أصددباة العقددول يف القد ن الكد م" ،الــبال " ،جملــة أســبوعية صــدر عــن

مؤسسة دار البال  ،الكويت ،السنة السابعة والثالثون ،العدد  1910ذو اججة 1219هـ/
يناير 1889م.
ـ ددنة تعليد الفطد ولخددر السدبور" ،رســالة املسـجد" جملــة حمكمـة صــدرها وزارة
الشؤون الدينية ،اجلزائر ،السنة الرابعة ،العدد اطول ،رمـان  1211هـ  /أكتوبر 1889م.

ـ إصن القلدب :الف يضدة اإل دنمية اةوى ،جملـة "التقـو " العـدد  ،110رمــان

 1211هـ /شرين أول 1889م( ،لبنان).

ـ حك الوش القدم واحلديث ،جملـة "الـوعي اإلسـالمي" ـ الكويـت ،العـدد،200 :

السنة ( ،)22صفر  1210هـ /فرباير 1881م.

ـ حك د الصددنة عل د قات د نفسدده" ،رســالة املســجد" جملــة ســابقة ،الســنة ا امســة،

العدد الساد ـ ذو اججة  1210هـ  /ديسمرب 1881م.

ـ حك إمامة امل أة للنسان ،جملة الثقافة اإلسالمية ،جملة ثقافية نصف سـنوية ،صـدر

عن وزارة الشؤون الدينية واطوقاف ،اجلزائر ،العدد 1210 ،82 :هـ 1880 /م.

ـ مدددخ مع د يف لدرا ددة اعدعددان (حدداعت تطبيقيددة) ،جملــة العلــوم اإلنســانية ،دوريــة

دولية حمكمة ،صدرها اامعة

خيـر ،بسكرة ـ اجلزائر ،العدد ،11 :أكتوبر 1880م.

ـ أنواع اع تنساخ وحكمها يف الش يعة اإل نمية ،جملـة العلـم واإلنـان ،جملـة علميـة

د ـ رية دــاملة ،صــدر عــن مؤسســة املعــايل للنشــر واإلعــالم ،ســطيف ،اجلزائــر ،العــدد ،11
مجاد اطول 1218هـ 1880/م.
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ـ ـ موقددإل اإل ددنم مددس الفقد د  ،جملــة الش ـريعة واالقتصــاد ،دوريــة أكادنيــة مت صصــة
حمكمــة عــد ابلدراســات الشــرعية والقانونيــة واالقتصــادية ،اامعــة اطمــد عبــد القــادر ،اجلزائــر،
العدد  ،82صفر  1211هـ ،ديسمرب 1811م.
1ـ مقاعت منشورة يف اجل ائد:

ـ حكد الصددنة علد الغائدب ،اريــدة البصــائر ،لسـان حــال مجعيـة العلمــاا املســلم
اجلزائـ ـ ـري  ،أس ـ ــبوعية إص ـ ــالحية د ـ ــاملة ،االثنـ ـ ـ  18ذو اجج ـ ــة 1219ه ـ ـ ـ 18 /ا ـ ــانفي
1889م ،السنة السادسة ،العدد .111
ـ ـ الدددوان ع تك د يس الدددان ،اريــدة البصــائر ،االثن ـ  10ذو اججــة 1211هـ ـ0 /

اانفي 1881م ،السنة السادسة ،العدد .111
ـ الط يددق إى اع ددتقامة ،اريــدة البصــائر ،االثنـ  11حمــرم 1210ه ـ  11 /فيفــري
1881م ،السنة السادسة ،العدد .119

ـ ـ ملث د أل د ا اليعم د العدداملون ،اريــدة البصــائر ،االثن ـ  0صــفر 1210هـ ـ 19 /

فيفري 1881م ،السنة السادسة ،العدد .110

ـ ـ امتهددان ال قيددة خمالفددة ش د عية ،اريــدة البصــائر ،االثن ـ  1ربيــع اطول 1210هـ ـ/

 19مار 1881م ،السنة السادسة ،العدد .111
ـاج ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َ ــا( النس ــاا ،)10 :اريــدة البص ــائر،
ـ ـ إِ َّن َّ
اَّللَ ََيْ ُمـ ُـرُك ْم أَ ْن ُ ـ َـؤأدوا ْاط ََمـ َ
االثن  11مجاد اطول 1210هـ  11 /اوان 1881م ،السنة السابعة ،العدد .121
ـ ـ رحلــة اإلمــام البشــد اإلبراهيمــي إىل اطقط ـار اإلســالمية حماولــة لتوحيــد اطقطــار
اإلسالمية ،اريدة البصائر ،أوت ( ،1811اجلقة اطوىل والثانية) العددان.911 ،911 :
ـ الشــيخ كتــو ،اريــدة البصــائر ،االثن ـ  11ـ  10ذو اججــة  1211ه ـ10 /
أكتوبر ـ  82نوفمرب 1811م ،العدد.912 :
9ـ درا ات وحبوث:

دراســة حــول "ابددس عوددوم احلفيددد" ،جملــة "آفــاق الثقافــة والـرتا " ،جملــة فصــلية صــدر
عن مركز مجعة املااد للثقافة والرتا  ،ديب ،اإلمارات العربية املتحـدة ،السـنة السادسـة عشـرة،
العدد اجادي والستون ،ربيع الثال 1210هـ ـ مار 1880م.
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1ـ رتداة مشدرت  :مـن ج البحـ ق العلـوم اإلسـالمية ،ثـي بعنـوان "مـن ج البحـ
ق الفقه اإلسالمي" ،طبعة دار الكتاب اجدي  ،مصر ،الطبعة اطوىل 1819م.
0ـ درا ات يف إطار اإلجناز:

ـ الوسطية ق الفتو .
ـ حااتنا للفقه املقاصدي.
ـ املراعية الفق ية ق فتاو الشيخ أ د ال (مت إجنازه وينتظر الطبع).
ـ دراسة حول "أحكام خ وو امل أة للمسلد" (مت إجنازه وينتظر الطبع).
0ـ وحدات الببث:
ـ عــو ابحـ ق وحـدة ـ موسـومة ب ـ" :الفقـه املـالكي ق ثوبـه اجلديـد مـن خــالل
مواهب اجللي در خمتصر خليـ للحطـاب" ،بكليـة العلـوم اإلسـالمية ،اامعـة اجـاج ــر ـ
اب نة ،اجلزائر.
ـ رئــيس وحــدة ـ موســومة ب ـ" :ال ُفتيــا وقـــااي املراعيــة الفق يــة ق اجلزائــر" ،بكليــة
العلوم اإلسالمية ،اامعة اجاج ـر ـ اب نة ،اجلزائر.
ـ رئــيس وحــدة ـ (ق إطــار امل طــو الــوطث للبحـ بــوزارة التعلــيم العــايل والبحـ
العلمــي ابجلزائــر – )-PNRموســومة بـ ـ " :يســد الفقــه املــالكي :حتقيــق دــر ا ردــي عل ـ
خمتصر خلي " ،بكلية العلوم اإلسالمية ،اامعة اجاج ـر ،اب نة ،اجلزائر.
18ـ النشاطات العلمية :اإلدراف واملناقشـة للعديـد مـن رسـائ الـدكتوراه واملااسـتد

واملاس ــرت ،واملش ــاركة ق الكث ــد م ــن امللتقي ــات الدولي ــة والوطني ــة والن ــدوات وامللتقي ــات العلمي ــة
واطايم الدراسية.
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