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 C.Vسيرة ذاتية
 

 :معلومات شخصية -1

 صحراوي مقالتي: الاسم

 8691 جانفي50:تاريخ امليالد

 نقاوس، باتنة، الجزائر: مكان امليالد

 ذكر: الجنس

 متزوج: الوضع العائلي

 ثالثة: عدد ألاطفال

 BP 45D:العنوان

Poste de  elhaj lahkdar 

BATNA  

smeguella@Gmail.com 

     

 :املؤهالت العلمية-2

 . 2552في UKMدكتوراه في الشريعة إلاسالمية من الجامعة الوطنية املاليزية  -

 .من الجامعة إلاسالمية العاملية ماليزيا 8660درجة املاستر في معارف الوحي والتراث -

فااااي الااااعالو  و إلاالااااالد ماااان وليااااة الااااعالو  و بدااااود الااااعين ب امعااااة  مياااار ال ااااع القااااادر للعلااااود ليسااااا    -

 .8668إلاسالمية، قسنطينة، الجزائر

 .2555دبلود في العلود إلا سانية من الجامعة إلاسالمية العاملية ماليزيا-

 :الخبرة العملية-3

a-- إلاسالمية والعلود الاجتماالية ب امعة باتنة منذ بقسم الشريعة بكلية العلود التعليم العالي بستاذ

2588. 

 .2588-2559من -ب-استاذ محاضر-

 .2559-2552بستاذ مساالع من-

 .بالجامعة إلاسالمية العاملية بماليزيا 2555إلى 8661محاضر في قسم الفقه و بدوله من -

 KUIMإلاسالمية املاليزية  العلود العالو  ب امعة و القرآن و السنة  يمحاضر غير متفرغ في قسم-

 .2558-2555محاضر غير متفرغ في القسم إلاالعادي بالجامعة إلاسالمية العاملية بماليزيا -

 .2552-2552محاضر غير متفرغ في ولية القانون بالجامعة إلاسالمية العاملية بماليزيا -

 .2552-2552بماليزيا محاضر غير متفرغ في ولية الهنعسة بالجامعة إلاسالمية العاملية  -
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b- إلاداريةالعلمية و املسؤوليات 

 رئي  مصلحة متابعة ال حث العلمي -

 .2585-2556الضو باللجنة العلمية لقسم إلاالالد ب امعة باتنة-

 .2551-2551نائب رئي  القسم املكلف بال يعاغوجيا -

 .9/2588-6/2585نائب رئي  قسم العلود إلاسالمية املكلف بالعراسات العليا -    

 .-LCCUIPS–معير مخبر الفقه الحضاري ومقادع الشريعة -

 2580-2582الصحافة املكتوبة منذ"رئي  فريق تخصص -

 .2582-2582دكتوراه-في الطور الثالث" العالو  والثقافة إلاسالمية"ن يرئي  مشروع التكو -

 في ماليزيا

 .8661-8669التي تصعرها الجامعة إلاسالمية العاملية ماليزيا  مجلة التجديدمحرر في -    

 .8661-8669التي يصعرها املعهع العالمي للفكر إلاسالمي  مجلة إسالمية املعرفةمحرر في -

 .رئي  لجنة النعوات في قسم الفقه و بدوله-

 .قسم الفقه و بدولهنائب رئي  لجنة إسالمية املعرفة في -

 .الضو في لجنة املكت ة-

 .الضو في لجنة التعليم الن بعع-

 .الضو في لجنة الخعمة الاجتماالية-

 .الضو في لجنة املقابالت و املعادالت-

 .مقرر لجنة الفقه في ورشة مراجعة املناهج العراسية -

 :املطبوعات املؤلفات و -4

 :الكتب وألابحاث-أ

 .2552، 8، دار الت عيع للط االة بماليزيا، طالاجتهاد الخاص و الفروض الحضارية كتاب-8

مط وع ضمن الكتاب  ود نحو معايير إسالمية للمسؤولية آلاجتماعية :"كتاب مشترك -2

 .ملخبر قياس الجود  ب امعة باتنة

 الجهةكتاب خاص محرر من   تأصيل القيم العاملية الكبرى في فكر الشيخ ابن عاشور "- -2

 .املنظمة وهي املعهع العالمي للفكر إلاسالمي

لعلماء املحمعية ل رابطة المن ق ل " مقاصد الشريعة في السياق الكوني املعاصر" - -4

  .باالشتراك- 2582اململكية املغربية 

 .2581باالشتراك،دار بوراق ثقافية ،الجزائر -فقه املواطنة في أصول الشريعة ومقاصدها  -0

 .2589 ردن دار  ياد فقه املحل في الفكر ألاصولي   -9



 3 

،ضمن بالماد الجزء الثا ي  من  مقصد الجمال ووساله من الفنون :الفن في الفكر إلاسالمي  -1

 .2589املعهع العالمي للفكر إلاسالمي،"تحرير رائع الكاشة " الفن في الفكر إلاسالمي"كتاب 

 

 ألابحاث وامللتقيات-ب

ورقة قعمت إلى املؤتمر العولي الن الوحع  إلاسالمية "  الوحدة إلاسالمية في إطارها املقاصدي" - 

 . 2/85/2552-8املنعقع في ووالامل ور، 

التي "  مة الوسط"ر في م لةو نشم"  وسائل فض النزاعات السياسية في الشريعة إلاسالمية" -

 .عد الثا يللع يصعرها إلاتحاد العالمي للعلماء املسلمين

بحث مقعد إلى " -دراسة تصنيفية-تطور موقف الفكر إلاسالمي املعاصر تجاه العلوم إلانسانية"-

،ومنشور 2552نوفمبر  22-22امعة باتنة في املنعقع ب " راهن العلود إلا سانية"امللتقى العولي حود 

 .2550بم لة آفاق تربوية التي تصعرها جمعية اللم النف  باملغرب 

الروحي  بحث مقعد إلى امللتقى الوطني الثا ي لل عع" إلاسالمية للتراث ألامازيغي الصبغة" -

ألوقاف والشؤون امن تنظيم وزار   2550ديسمبر  2إلى 2للتراث الوطني  مازيغي املنعقع من 

 .العينية

العلم والعين وتحعيات "بحث مقعد إلى امللتقى العولي حود " نحو إطار توحيدي للعلوم" -

الذي نظمته ولية العلود الاجتماالية والعلود إلاسالمية ب امعة " الواحع والعشرينالقرن 

 .2550ديسمبر  81-89باتنة من 

التاااااي تصااااااعرها ولياااااة العلااااااود " إلاحياااااااء"بحااااااث منشاااااور بم لاااااة    -رؤيااااااة تكاملياااااة –الاجتهااااااد املصااااارفي -    

 .2550إلاسالمية والعلود الاجتماالية ب امعة باتنة ،الععد التاسع 

القيم العاملية في "مقعمة إلى املؤتمر العولي حود  ورقة-القوانين الاجتماعية في فكر ابن خلدون -

 .2559جامعة ابن خلعون بتيارت ماي –فكر ابن خلعون 

بحث مقعد إلى امللتقى الوطني  التحول إلى املجتمع املعرفي في ضوء مقصد الكفاية الشرعية-

 .2551بفريل ، جامعة املعرفة أوالحود  ة،الثا ي للجمعية العلمية ب امعة باتن

ورقة مقعمة إلى  ياد العراسية حود بثر إلاالالد في  سر ، آثار إلانترنت على ألاطفال والشباب،  -

التلفزيون وإلانترنت بنموذجا، ولية العلود الاجتماالية والعلود إلاسالمية، جامعة باتنة، بفريل 

2551. 

بحث مقعد إلى امللتقى الوطني  ود حود  سر  في  ألاسرة في إلاسالم بنيةل املعرفية  حدداتامل -

 املجتمع الجزائري والتحوالت املعادر  من تنظيم قسم اللم الاجتماع ب امعة الحاج لخضر

 .2551بفريل 

ورقة مقعمة إلى امللتقى الوطني حود ميراث الن و  بين عجز إلاعجاز العلمي في السنة النبوية -

 .2551، وكيع  العاء، من تنظيم معيرية الشؤون العينية و وقاف لوالية باتنة بناء 
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بحث مقعد إلى امللتقى العولي الثا ي للغة الشروط املوضوعية والذاتية لعوملة اللغة العربية -

 .جامعة باتنة 2551العربية وتحعيات العوملة ديسمبر 

مقعد إلى اليود العراس ي لقسم إلاالالد الضوابط الشرعية للتغطية إلاعالمية للجرائم -

 .2556والاتصاد ب امعة باتنة افريل 

مقعد إلى امللتقى العولي الثالث ألاثر الفقهي لتعليل تحول املواد النجسة في الغذاء والدواء -

ومنشور بم لة الصراط التي .2556ماي  21-29الشر لكلية العلود إلاسالمية ب امعة الجزائر،

 .ملنظمةتصعرها اللجنة ا

ملصارف إلاسالمية ا"مقعد إلى مؤتمر دبي العولي  سمال املخاطر من منظور إسالميأالتمويل بالر -

–بعائر   وقاف والعمل الخيري بعبي 2556- 9/ 52-28/0املنعقع مابين  "بين الواقع واملأمود 

 .إلامارات العربية املتحع 

 .2585سنة 81الكويتية الععد" بوقاف"بم لة منشور :الوقف الجريء آلية لتمويل إلابتكارات -

مركز ابحاث العمل "معاد"منشور في موقع  تطوير إلاعالم الخيري في ضوء مقاصد الشريعة-

 .-اململكة العربية السعودية–الخيري ب ع  

بلقي في ملتقى السنة موقع السنة النبوية الشريفة من مصادر التنظير للعلوم الاجتماعية -

 .1/2588بماليزيا –وقضاياها املعادر  املنعقع في جامعة مااليا الن وية 

قتصاد والتنمية الششرية التي يصرها منشور في م لة الادور الزكاة في تطوير الريادية إلاسالمية  -

 .8،2582،ع2،مج:مخبر املويل والتنمية الششرية ب امعة ال ليع 

لطل ة العكتوراه يوم دراس ي  حول  استخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال  في البحث العلمي -

 .85/2581.من تنظيم الكلية ومخابر ال حث  فيها

يود تكويني  في  ولية العلود  -ماستر ودكتوراه–كيفية إنجاز  بحث في إلاعالم والاتصال -

 .85/2581إلاسالمية  

اقع البحث في العلوم الاجتماعية والانسانية - معاخلة   من خالل التقارير الدوليةفي الجزاير و

 .82/2581لتأسيسها 20في يود احتفاء م لة العلود إلا سانية والاجتماالية بالذكرى 

ورقة في ملتقى دولي في إسطن ود   مقصد التحسينيات  كأرضية لتطوير الفنون إلاسالمية-

 .88/2581سسة الفرقان للتراث إلاسالمي منظم من ق ل مؤ 

اقع واملأمول  - يود دراس ي في جامعة املسيلة -بحث إالالمي – تدريس ونشر املذهب املالكي بين الو

   .88/2586مع وزار   وقاف 
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 التقارير - ب

إلا سانية تقرير الن العور  املكثفة حود إسالمية املعرفة التي القعتها ولية معارف الوحي والعلود -

 .811-810،ص8669د، منشور بم لة إسالمية املعرفة الععد السادس8669بماليريا

، منشور 2/85/2552-8تقرير حود املؤتمر العولي الن الوحع  إلاسالمية املنعقع في ووالامل ور، -

 .بموقع الشهاب لإلالالد اللى الش كة العولية

لعالم إلاسالمي، املنعقع في الجامعة إلاسالمية تقرير الن املؤتمر العولي للنزاالات السياسية في ا-

 .منشور بموقع الشهاب 2552فبراير  86-81العاملية بماليزيا 

منشور بم لة إسالمية املعرفة الععد " راهن العلود إلا سانية"تقرير الن املؤتمر العولي حود -

 .2552ديف   21-21املزدوج 

 

اقعاملنشورة   املقاالت-ج  :والصحف في املو

 " ؟ ملاذا مالك بن نبي آلان ومستقبال"-

 ".– خواطر معرفية –الحجاب واملحجوبون "-

 ".– قراءة في ألابعاد الحضارية–مدرسة الحج "-

 ، " الهجرة النبوية نقلة حضارية شاملة"-

 ." نحو استراتيجية للدفاع عن مقدساتنا:النبي أولى باملؤمنين من أنفسهم "-

 

 :أعمال غير منشورة-د

 .-رسالة ماستر-مقومات الرؤية الحضارية في فكر مالك بن نبي-

 .كتاب  سخة بولية" دراسة نقعية شاملة " الفكر إلاسالمي املعادر"-

 بفكار معادر –التمويل بالزوا  -

 بي معنى وبي جعوى؟:إلاالالد إلاسالمي في العصر الرقمي-

 .بين العالو  وإلاالالدالتكامل املعرفي -

 ال عع الغائب في خطابنا املعادر إلاالالد الخيري -

 .مقادع الشريعة بمسوغات ومقتضيات جعيع -

 .الرؤية الكونية إلاسالمية في الالم معولم-

 

- في جامعة باتنة والجامعات املاليزية-:املواد التي تم تدريسها-6

 على مستوى الليسانس:أوال

 فقه  سر -8
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 بحاديث  حكاد-2

 .الفقهاملعخل إلى اللم بدود -3

 .املعخل إلى الفقه إلاسالمي-2

 (.بالعربية وباإلن ليزية)فقه الع ادات -0

 .فقه املعامالت-9

 .بدلة  حكاد-1

 .مقادع الشريعة والاجتهاد-1

 .القواالع  دولية وبثرها في استن اط  حكاد-6

 (.باإلن ليزية لطل ة العلود إلا سانية)دراسات في الفقه وبدوله-85

 (.لطل ة ولية القانون )اديث  حكادآيات وبح-88

 (.القسم  ود والثا ي)اللود القرآن-82

 (.Co-curriculumيةالدفماد  )كيف نتعامل مع مصادر التراث الفقهي و دولي والعالوي -82

 .الفكر إلاسالمي املعادر -82

- طل ة الهنعسة باإلن ليزية-إلاسالد والحضار  والعلم-80

الفقه املقارن -89  

 منهجية ال حث-81

 الاستشراق والتششير-81

 دراسات الجمهور -86

 العالقات العامة-25

 .العيانة اليهودية-28

 تاريخ التشريع-22

 م احث كالمية في السياسة الشرالية -22

 

 ثانيا :على مستوى الدراسات العليا

-2551.وبدوله نصوص من التراث الفقهي و دولي املغاربي لطل ة العراسات العليا تخصص فقه-8

2551 

 2585-2556.مقاربات متععد  للعراسات العليا-فلسفة الحضار -2

 2585-2556.الرؤية الكونية إلاسالمية للعراسات العليا بقسم الفلسفة-2

 2582-2588فقه املعامالت املصرفية -2

 2588-2585تط يقات ادولية-0

 2588-2585منهج إلاسالد الخلقي-9
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 2556-2551إلاالالد والثقافة-1

 .إلاالالد إلاسالمي وقضايا املجتمع-1

 2582-2588مقادع الشريعة-6

 إلاجتهاد وإلافتاء -85

 مقادع الشريعة-88

 .نقع كتاب لطل ة العكتوراه-82

 العالم إلاسالمي املعادر-82

 مناهج ال حث في إلاتصاد-82

 لطل ة العكتوراه–نظريات إلاالالد والاتصاد -80

 للعكتوراهمنهجية ال حث -89

 القيم في الفكر الغربي وإلاسالمي-81

 الهيرمونطيقا-81

 .قضايا الفكر إلاسالمي-86

 .نظرية املعرفة_25

 تصنيف العلود  -28

 .مؤسسات الرقابة الشرالية في ال نوك إلاسالمية-22

 

 :املهارات-7

  Multimedia       شهاد  في  -

 Microsoft applications                            شهاد  في -

  Spssشهاد  في -

 .شهاد  في الخرائط الذهنية-

 .شهاد  في إدار  املشاريع-

 : Visibilityمشاهد على-

-facebook ;twitter ;instagram ;whatsApp; google schoar ;google book ;Accademia; 

linked In;Duo;Amazon Kindle/. 

 

 :-التحكيم والخبرة-أخرى  أعمال أكاديمية -8

 .التي تصعرها الجامعة إلاسالمية العاملية بماليزيا "إلاسالم في آسيا"محكم في م لة-8

 .جامعة باتنة ة آلاداب واللغاتمحكم ملجلة العلود الا سانية التابعة لكلي-2

 .محكم لجهات اللمية في الكتب منها املعهع العالمي للفكر إلاسالمي-2
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 .خ ير ملشاريع ال حث للجامعة إلاسالمية بقسنطينة-2

 .محكم في م لة الت عيع للجامعة إلاسالمية العاملية-0

- 8-محكم في م لة إلاحياء لكلية العلود إلاسالمية جامعة باتنة-9

 .محكم ملجلة الشهاب التي يصعرها معهع العلود إلاسالمية جامعة الوادي-1

 2582.املالكي بالعليل لعائر   وقاف بعبي إلامارات العربية املتحع محكم ملوسوالة الفقه -1

 .محكم  لجامعة ال حرين في الترقيات لهيئة التعري   -9

محكاااااام للملتقااااااى الااااااعولى  قضااااااايا   ساااااار  املساااااالمة وكااااااذا  ملتقااااااى فو اااااا ى الفتااااااوى  ملعهااااااع  العلااااااود  -85

 .إلاسالمية  ب امعة حمة لخضر

  

 :وأنشطة عامة ومنهااملشاركة في ندوات -9

 .باتنةوالية  معيريةنعو  وزار   وقاف " موقف املستشرقين إلان لوسكسون من النبي ملسو هيلع هللا ىلص"-8

 .نادي التوادل الحضاري جامعة باتنة"-املصطلح واملفهود-ت عيع الخطاب العيني في إلاسالد"-2

 . امعة باتنةالجمعية العلمية ب" -مسح تاريخي-املسلمون في بروبا"-2

 .الجمعية  وراسية للثقافة والحوار" قراء  حضارية في الت ربة التنموية املاليزية"-2

 . امعة باتنةإلاقامات الجامعية ب" دور القرآن في تشكيل العقلية العلمية"-0

 .شتىنعوات إذاالية بإذاالة  وراس في مواضيع -9

- يود دراس ي-واملجتمعتاثير تكنولوجيا املعلومات اللى الفرد -1

 .دروس في املساجع في والية باتنة-1

 

 1-مستوى الدكتوراه– إلاشراف واملناقشات-11

 في قسم الشريعة-1      

 :ما يليمنها و   /25597منذ  بشرف اللى العيع الرسائل العلمية وشارك في مناقشتها 

للطالب ميلود بن " إلاسالميةمعايير التمويل والاستثمار في البنوك "تأطير رسالة ماجستير -8

.2585-2556 مسعود   

رسالة دكتوراه للطالب "التمويل بالرأسمال املخاطر مقارنا باملضاربة"مشرف اللى رسالة دكتوراه-2

.-ال ع هللا بلعيعي  

للطالب اللي بلخير "الاستصناع وتطبيقاته في املجال الزراعي صكوك"مشرف اللى رسالة دكتوراه -2

–.  

                                                           
1
 .واألنشطةمنذ  متت ترقييت  إىل رتبة أستاذ  مل أعد  أحيني  السرية العلمية وابلتايل مت نسيان كثري من األعمال - 
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" -آلاليات والضوابط-تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية"رسالة دكتوراهمشرف اللى -2

-للطالب ميلود بن مسعود   

للطالب دمحم -دراسة فقهية–املضاربة في العمالت في ألاسواق العاملية "مشرف اللى رسالة دكتوراه -0

.–تازولت   

اجتهادات م ل  إلافتاء  وروبي -املعادرمراالا  املقادع في الاجتهاد :"رسالة ماجستير بعنوان-9

.للطالب محفوظ بلحنيش" -نموذجا  

دكتوراه  محفوظ بلحنيش  -دور املقادع  الشرالية في  ض ط متغيرات وثوابت  الاجتهاد  -1  

 

 

:قسم أصول الدينفي -2  

 

-انموذجافضائية القرآن الكريم الجزائرية -تفعيل الخطاب العالوي الفضائي"رسالة دكتوراه-1

.للطال ة زليخة بلوديف  

.للطالب دالح بوداودرحالت ابن بادي  العلمية "رسالة دكتوراه -1  

.للطالب دمحم بحري -برنارد لوي  نموذجا–العور الاستراتيجي لالستشراق "رسالة دكتوراه-6  

.للطال ة فتيحة حشاش دور التنمية الششرية في العالو  إلاسالمية -85  

منهج إلادالح النع الشيخ دمحم الخضر حسين  للطال ة -88  

بثر مواقع التوادل الاجتماعي اللى قيم  سر  املسلمة للطال ة بسماء بوالد-82  

دكتوراه -سار  كريم -إلاذاالة الجزائرية للقرآن ودورها في تعاليم العمل الخيري  -82  

 

املناقشات-3  

-دراسة وتحقيق-ألاقوال والكتب في املذهب املالكينظم املعتمد من "الضو في مناقشة رسالة-8

"2559-2551  

2556-2551"آلاليات الشرعية لعالج مشكلة البطالة"الضو في مناقشة رسالة -2  

آراء الداودي الفقهية من خالل كتاب املعيار املعرب "رئي  لجنة في مناقشة رسالة -2

2588-2585"للونشريس ي  

دراسة تحليلية لكتابه –قتصادي عند أيي جعفر الداودي الفكر إلا"الضو في مناقشة رسالة  -2

2585-2556- مواد  

مذكر  تخرج اختيارية في – إتجاهات الطالبة الجامعية نحو برامج املرأة في الفضائيات العربية-5

2551- 2559العالو  وإلاالالد  
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العالو   مذكر  تخرج اختيارية في-دراسة نظرية–الخطاب الدعوي في الفضائيات العربية -6

.2551-2551وإلاالالد  

دوية بين العلم غذية وألا املواد املضافة في ألا "الضو مناقش لرسالة الكتوراه للطالب دمحم برفي  -1

.2556-2551-ب امعة مير ال ع القادر  "والفقه  

" رعاية الطفولة املسعفة بين اليونسيف والشريعة إلاسالمية"الضو مناقش في رسالة ماجستير-1

.2585-2556الاجتماع بقسم اللم   

رسالة ماجستير -دراسة اتصالية–اساليب إلاقناع العالوي في القرآن -6  

.رسالة دكتوراه لعلي سلطا ي-العالاية من منظور إلاالالد إلاسالمي-85  

 .لم بقيع املناقشات لكثرتها خادة خارج جامعة باتنة وهي سنة الترقية لرت ة بستاذ 2588ومنذ  

 في قسم إلاعالم-2                   

اقاع إلالكترونياة للفضاائيات إلاخبارياة"مشرف اللى رسالة ماجستير-1 دراساة فاي ألانمااط -جمهور املو

 .2585في  نوقش–للطالب إسمااليل شرقي "والعادات

اساااتخدام تكنولوجياااا الاتصاااال فاااي املؤسساااة الاقتصاااادية ودوره فاااي " مشااارف اللاااى رساااالة ماجساااتير-2

 .2585في  للطالب جاب هللا رمزي،نوقش-مؤسسة سوناطراك نموذجا-العامة تطوير مهنة العالقات

للطالاب  استخدامات النخبة للصاحافة إلالكترونياة وانعكاساا ها علاى مقروئياة الصاحف الورقياة-2

 .2585نوقش -بحمع حمعي ،الضو مناقش ومشرف إداري 

-للطال اااة المياااة داااابر للشااابابالحماااالت إلاعالنياااة فاااي باقاااة أم ياااي سااا ي ودورهاااا فاااي التوعياااة الدينياااة -2

 .2585ممتحنا ومشرفا إدراريا،نوقشت 

-الفضاائيات إلاخباريااة واتجاهااات ألاسااتاذ الجااامري الجزائاري حيااال عمليااة السااالم مااع إساارائيل-0

 .2585نوقش -اساتذ  جامعة باتنة نموذجا

دراسااة الينااة -عالقااة اسااتخدام تكنولوجيااا إلاعااالم والاتصااال الحديثااة باااغتراب الشااباب الجااامري-9

 .2582للطالب منصر خالع ،-من طل ة جامعة باتنة

 .2582للطالب م ارك زوده -ثورة تونس نموذجا–دور إلاعالم الاجتماعي في صناعة الرأي العام -1

 رسالة دكتوراه للطالب خالع منصر" إلاعالم واملواطنة في الجزائر -1

 .للطال ة دونية قوراري  دور التلفزيون الجزائري في تعزيز الحكم الراشد -6

 للطال ة غالية غض ان العوملة أثر إلاعالم على القيم الثقافية في عصر-82 -85

 .للطال ة  سيغاوي  نشيلة   ملجتمعا دور الفضائيات إلاسالمية في تعزيز القيم  في -88

 

 املشاريع البحثية-

ماان طاارف وزار  التعلاايم  املعتمااع" الاسااتثمار فااي الفقااه إلاسااالمي املعاصاار"شااروع بحااثفريااق ملرئااي  -1

 .2585-2551جانفي  العالي 
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" املوساااااوعة الجزائرياااااة امليسااااارة"ضااااامن مخبااااار" الفااااارق وألادياااااان فاااااي الجزائااااار" رئاااااي  وحاااااع  بحاااااث-2

 .2112-2551ب امعة باتنة منذ 

الن دار قرط اة باململكاة العربياة  .2589دعرت "التربية في عالم متغير"مساهم في مشروع موسوعة-3

 السعودية

ضاااااامن مخباااااار الفقااااااه الحضاااااااري ومقادااااااع  "الفقااااااه السياساااااا ي والعماااااال الخيااااااري "رئااااااي  فرقااااااة بحااااااث-4

 .الشريعة

 

ماااذكر  ماساااتر فاااي الفقاااه و دااود والوقاااف والزواااا  وبداااود الفقاااه  05بشاارفت وناقشااات ماااا يرباااو الاان _5

 .والعالو  وإلاالالد

 .2581و2580و2582و2588الضو مشاريع العكتوراه في العالو  دفعات --9

 ./PRFU 2018الضو فريق ال حث  التمويل التشاروي في الجزائر  -1


