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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 مختصر السيرة الذاتية

 زروايت رابح: االسم
 

 zerouati.rabah@gmail.com: الربيد اإللكرتوين

 حي بن ابديس، طريق جمانة ـ برج بو عريريج  11رقم : العنوان
 .ـ اجلزائرم ابلقصور ـ والية برج بوعريريج 1091/ 80/ 80: اتريخ ومكان امليالد

 .متزوج وأب لبنت واحدة: احلالة العائلية
ـ  1 اإلسـالمية، اامعـة اجـاج  ــر ـ اب نـة بكليـة العلـوم التعليم العايلأستاذ : الوظيفة احلالية

 .اجلزائر
 .م1888إىل سنة  1000سنة أي من سنة  11: الثانوياخلربة يف التدريس 

 .ىل يومنا هذام إ1888منذ سنة  :اخلربة يف التدريس اجلامعي
 .فقه وأصول: العام التخصص

 .أصول الفقه: التخصص الدقيق
 :الشهادات العلمية
 .(م1819اانفي  11)ـ أستاذ 

 .م1880سنة ( أستاذ حماضر صنف أ)ـ الرتقية إىل أستاذ مشارك 
قســـم . رم، كليـــة العلـــوم اإلســـالمية ـ اامعـــة اجلزائـــ1881ســـنة  الددددرتورا ــــ دـــ ادة 
أحكـام االدعـاا اجلنـائي دراسـة فق يـة مقارنـة : عنـوان اططروحـة)ل الفقـه، الشريعة، دعبة أصـو 
 .، وهي مطبوعة(ضمن املذاهب اطربعة
، اامعــة اطمــد عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية ـ م1000ســنة  املاجسددترـــ دــ ادة 
ن بــرجمج الشــوارد البــ: عنــوان الرســالة)، قســم الشــريعة، دــعبة أصــول الفقــه. قســنطينة ـ اجلزائــر
 (.هـ دراسة فق ية مقارنة 1811املتوىف  عظوم اجفيد
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م، اامعـة اطمـد عبــد القـادر للعلــوم 1000ســنة ( البكـالوريو ) الليسددانســ دـ ادة 
 .قسم الشريعة، دعبة أصول الفقه. اإلسالمية ـ قسنطينة ـ اجلزائر

 .يريجم، اثنوية السعيد زروقي ـ برج بوعر 1001سنة ( الثانوية) البكالورايد ادة ـ 
 .ذ التعليم العايلأستا: الوظيفة احلالية

 :مقاييس أصول الفقه اليت مت تدريسها
 (نظرية اجكم)ـ أصول الفقه، السنة اطوىل 
 (مصادر اطحكام الشرعية)ـ أصول الفقه، السنة الثالثة 
 (طرق استنباط اطحكام من النصوص الشرعية، النسخ)ـ أصول الفقه، السنة الثالثة 

االات ـاد والتقليـد، التعـارا والرتاـيق، مقاصـد الشـريعة )لفقه، السنة الرابعـة ـ أصول ا
 (اإلسالمية

 :مقاييس الفقه والفقه املقارن اليت مت تدريسها
 (سنة اثلثة)ـ  فسد آايت اطحكام 

 (سنة اثلثة)ـ فقه اطسرة 
 (سنة اثلثة وماسرت)ـ قـااي فق ية معاصرة 

 (سنة اثلثة وماسرت)ـ فقه مقارن 
 (ماسرت)ـ مصادر الفقه 
 :اإلجناز العلمي

ــــة قــــالون، بســــند متصــــ  إىل رســــول   1 ــــ إاــــازة ق رواي ، حتصــــلت علي ــــا ســــنة ـ
م من دمشق ـ سوراي ـ وإاـازة ق روايـة ورم مـن طريـق اطصـب ال، حتصـلت علي ـا ق 1001

 . م1811اجلزائر سنة 
 :رتب مطبوعةـ 1
، طبعــة دار اإلمــام (الســنة الثالثــة اثنــوي) ةالعلددوم الشدد عية لطددنة السددنة النهائيددـــ 

 .م1000هـ ـ 1218مالك، اجلزائر، الطبعة اطوىل 
، طبعـة دار هومـه، اجلزائـر، الطبعــة (السـنة الثالثـة اثنـوي) الددلي  يف العلدوم الشد عيةــ 
 .م1881اطوىل 
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 ، طبعــة دار(حتقيــق)، للقاضــي عيــاا والصددبابة م ال  ددول  مددس  ددب   حكدد ـــ 
 .م1881هـ ـ 1219اإلمام مالك، اجلزائر، الطبعة اطوىل 

مف ومـه ـ جماال ـه ـ أحكامـه وضـوابطه الشـرعية، طبعـة دار ابـن حـزم، : تغير خلق هللاـ 
 . م1881هـ ـ 1210بدوت، لبنان، الطبعة اطوىل 

ــ  رســالة . )ضددمس املدد األب اةربعددة أحكددام اعدعددان اجلنددائية درا ددة اقهيددة مقارنددةـ
 .م1880هـ ـ 1218، طبعة دار ابن حزم، بدوت ـ لبنان، الطبعة اطوىل (اهالدكتور 
، طبعــة دار ابــن حــزم، بـدوت ـ لبنــان، الطبعــة أخنقيددات احلدد ة يف السددرة النبويددةــ 
 .م 1818هـ ـ  1211اطوىل 
 :، وقد صدر من ا لسلة تيسر الفقه املالكيـ 

امل شددد )ا علد  املنوومدة املسدماة خمتصد  الددر الثمدا واملدورد املعدد: الكتـاب اطول
، حملمـد بـن أ ـد بـن   ميدارة الصدغ  : الشدهر بدد( املعا عل  الض وري مس علدوم الدديس

، م1889هـــ ـ 1211، طبعــة دار ابــن حــزم، بــدوت، لبنــان، الطبعــة اطوىل (حتقيــق)الفاســي 
 .م1811هـ ـ  1212الطبعة الثانية 

، لعبـــد (اـــزآن)  دددالة ابدددس أا زيدددد القدددرواينالثمددد  الدددداين شددد   ر : الكتـــاب الثـــال
هــ ـ 1218، طبعة دار ابن حزم، بدوت، لبنان، الطبعـة اطوىل (حتقيق)السميع اآليب اطزهري 

 .م1812هـ ـ  1211، الطبعة الثانية م1880
دــر  ( اــزآن) الدددر الثمددا واملددورد املعدداة الشددهر ىيددارة الكددرب : الكتــاب الثالــ 
، طبعـــة دار ابـــن حـــزم، بـــدوت، لبنـــان، الطبعـــة (حتقيـــق)د بـــن   الفاســـي الشـــيخ   بـــن أ ـــ

 .م1811اطوىل 
دــر  اإلمــام املــواق ( أاــزاا 1) التدداو واإلرليدد  علدد  خمتصدد  خليدد : الكتــاب الرابــع

 .م1811، طبعة دار ابن حزم، بدوت، لبنان، الطبعة اطوىل (حتقيق)
، أ ـد (أازاا2)ابن أيب زيد القدوال، الفواكه الدوال در  رسالة : الكتاب ا امس 

 .م1810، طبعة دار ابن حزم، لبنان، الطبعة اطوىل (حتقيق)بن غنيم النفراوي 
ــ 1  عبــد الســميع اآليب اطزهــري جددواأل  اإلرليدد  علدد  خمتصدد  خليدد ة: يف اإلعدددادـ

 (.حتقيق)
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 :من امقاعت منشورة يف جمنت خمتلفةة ـ 2
، جملـة اجقـوق والعلـوم اإلنسـانية، جملـة يخ أمحدد محداينمواأل  اعجتهاد يف اقده الشدـ 

 .م1811، ماي 12حمكمة، اامعة زاين عادور ـ اجللفة، اجلزائر، العدد 
ــ  ، حوليــات اامعــة حياتدده العلميددة والعمليددة: الفقيدده الشدديخ أمحددد محدداين اةصددويـ
، اويليــــــة 11، اجلزائـــــر، العـــــدد 1، جملـــــة علميـــــة حمكمـــــة دوليـــــا، اامعـــــة اجلزائـــــر 1اجلزائـــــر 
 .م1811
، جملــة أســبوعية  صــدر عــن "الــبال "، صددفات أصددباة العقددول يف القدد  ن الكدد مـــ 

/ هـ1219جة ذو اج 1910مؤسسة دار البال ، الكويت، السنة السابعة والثالثون، العدد 
 . م1889يناير 

جملــة حمكمـة  صــدرها وزارة " رســالة املسـجد"،  ددنة تعليد  الفطدد  ولخددر السدبورــ 
 . م1889أكتوبر / هـ  1211الشؤون الدينية، اجلزائر، السنة الرابعة، العدد اطول، رمـان 

، رمــان 110العـدد " التقـو "، جملـة الف يضدة اإل دنمية اةوى: إصن  القلدبــ 
 (.لبنان)م، 1889 شرين أول / هـ 1211
، 200: ــ الكويـت، العـدد" الـوعي اإلسـالمي"، جملـة حك  الوش  القدم واحلديثـ 
 .م1881فرباير / هـ 1210، صفر (22)السنة 

ــ  ، الســنة ا امســة، جملــة ســابقة" رســالة املســجد"، حكدد  الصددنة علدد  قاتدد  نفسددهـ
 .م1881ديسمرب / هـ  1210العدد الساد  ـ ذو اججة 

، جملة الثقافة اإلسالمية، جملة ثقافية نصف سـنوية،  صـدر  أة للنسانحك  إمامة املـ 
 .م1880/ هـ  1210، 82: عن وزارة الشؤون الدينية واطوقاف، اجلزائر، العدد

ــ  ، جملــة العلــوم اإلنســانية، دوريــة (حدداعت تطبيقيددة)مدددخ  معدد يف لدرا ددة اعدعددان ـ
 .م1880، أكتوبر 11: جلزائر، العدددولية حمكمة،  صدرها اامعة   خيـر، بسكرة ـ ا

، جملـة العلـم واإلنـان، جملـة علميـة أنواع اع تنساخ وحكمها يف الش يعة اإل نميةـ 
، 11دـــ رية دـــاملة،  صـــدر عـــن مؤسســـة املعـــايل للنشـــر واإلعـــالم، ســـطيف، اجلزائـــر، العـــدد 

 .م1880/هـ 1218مجاد  اطول 
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قتصـــاد، دوريـــة أكادنيـــة مت صصـــة ، جملـــة الشـــريعة واالموقدددإل اإل دددنم مدددس الفقددد ــــ 
حمكمــة  عــد ابلدراســات الشــرعية والقانونيــة واالقتصــادية، اامعــة اطمــد عبــد القــادر، اجلزائــر، 

 .م1811هـ، ديسمرب  1211صفر ، 82العدد 
 :مقاعت منشورة يف اجل ائدـ 1
، اريــدة البصــائر، لسـان حــال مجعيـة العلمــاا املســلم  حكدد  الصددنة علدد  الغائدبــ 

اــــــانفي  18/ هـــــــ1219ذو اججــــــة  18جلزائــــــري ، أســــــبوعية إصــــــالحية دــــــاملة، االثنــــــ  ا
 .  111م، السنة السادسة، العدد 1889
 0/ هـــ1211ذو اججــة  10، اريــدة البصــائر، االثنــ  الدددوان ع تكدد يس الدددانـــ 
 .111م، السنة السادسة، العدد 1881اانفي 
فيفــري  11/ هـــ 1210حمــرم  11ثنــ  ، اريــدة البصــائر، االالط يددق إى اع ددتقامةـــ 
 .119م، السنة السادسة، العدد 1881
 19/ هـــ 1210صــفر  0، اريــدة البصــائر، االثنــ  ملثدد  ألدد ا اليعمدد  العدداملونـــ 
 .110م، السنة السادسة، العدد 1881فيفري 
/ هـــ1210ربيــع اطول  1، اريــدة البصــائر، االثنــ  امتهددان ال قيددة خمالفددة شدد عيةـــ 

 .111م، السنة السادسة، العدد 1881مار   19
ـــ  ـــَؤدأوا اْطََمـــاَجِت ِإىَل أَْهِلَ ـــاـ ، اريـــدة البصـــائر، (10: النســـاا) ِإنَّ اَّللََّ ََيُْمـــرُُكْم َأْن  ـُ
 .121م، السنة السابعة، العدد 1881اوان  11/ هـ 1210مجاد  اطول  11االثن  

ار اإلســـالمية حماولـــة لتوحيـــد اطقطـــار ــــ رحلـــة اإلمـــام   البشـــد اإلبراهيمـــي إىل اطقطـــ
 .911، 911: العددان( اجلقة اطوىل والثانية)، 1811اإلسالمية، اريدة البصائر، أوت  

ــ الشــيخ   كتــو، اريــدة البصــائر، االثنــ    10/ هـــ 1211ذو اججــة  10ـ  11ـ
 .912 :م، العدد1811نوفمرب  82أكتوبر ـ 

 :وحبوث درا اتـ 9
، جملــة فصــلية  صــدر "آفــاق الثقافــة والــرتا "، جملــة "عوددوم احلفيدددابددس "دراســة حــول 

عن مركز مجعة املااد للثقافة والرتا ، ديب، اإلمارات العربية املتحـدة، السـنة السادسـة عشـرة، 
 .م1880هـ ـ مار  1210العدد اجادي والستون، ربيع الثال 
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مـن ج البحـ  "نـوان البحـ  ق العلـوم اإلسـالمية،  ثـي بع مـن ج :رتداة مشدرت ـ 1
 .م1819 اجدي ، مصر، الطبعة اطوىلالكتاب ، طبعة دار "ق الفقه اإلسالمي

 :يف إطار اإلجنازدرا ات ـ 0
 .ـ الوسطية ق الفتو 

 .ـ حااتنا للفقه املقاصدي
 .(مت إجنازه وينتظر الطبع) ـ املراعية الفق ية ق فتاو  الشيخ أ د  ال

 .(مت إجنازه وينتظر الطبع) "مل أة للمسلدأحكام خ وو ا"ـ دراسة حول 
 
 : وحدات الببثـ 0

الفقـه املـالكي ق ثوبـه اجلديـد مـن خــالل : "ــ عــو ابحـ  ق وحـدة  ـ  موسـومة بـــ
، بكليـة العلـوم اإلسـالمية، اامعـة اجـاج  ــر ـ "مواهب اجللي  در  خمتصر خليـ  للحطـاب

 .اب نة، اجلزائر
ــ رئــيس وحــدة  ــ  موســومة بـــ بكليــة  ،"ُفتيــا وقـــااي املراعيــة الفق يــة ق اجلزائــرال: "ـ

 .العلوم اإلسالمية، اامعة اجاج  ـر ـ اب نة، اجلزائر
ق إطــار امل طــو الــوطث للبحــ  بــوزارة التعلــيم العــايل والبحــ  )ـــ رئــيس وحــدة  ــ  

حتقيــق دـــر  ا ردــي علـــ  :  يســـد الفقــه املـــالكي: "موســـومة بـــ( -PNR– العلمــي ابجلزائــر
 .، بكلية العلوم اإلسالمية، اامعة اجاج  ـر، اب نة، اجلزائر"صر خلي خمت

املااسـتد الـدكتوراه و لعديـد مـن رسـائ  اإلدراف واملناقشـة ل: النشاطات العلميةـ 18
نيــــة والنــــدوات وامللتقيــــات العلميــــة ، واملشــــاركة ق الكثــــد مــــن امللتقيــــات الدوليــــة والوطواملاســــرت

 .واطايم الدراسية
 


