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 السيرة الذاتية والعلمية لألستاذة صليحة بن عاشور

 قسم الشريعة -كلية العلوم اإلسالمية  1جامعة باتنة 

 صليحة بن عاشور  :الاسم واللقب 

 الجزائر / باتنة / تالخمت  11/11/1691 :تاريخ ومكان الازدياد 

 متزوجة  :الحالة العائلية 

   مسكن فسديس باتنة الجزائر 01حي  :العنوان 

  rsalihabn@yahoo.f:  (email) البريد الالكتروني

/ 01/20الجامعي، التأهيل 0222/ 02/20شهادة الدكتوراه: آخر شهادة وتاريخ الحصول عليها

0202. 

 .التعليم العاليأستاذ : الرتبة

 .أستاذة جامعية: الوظيفة

 .أصول الفقه : التخصص

 الشهادات  -أوال 
 .0822شهادة التعليم الابتدائي بتفوق من مدرسة تالخمت عام  .0

مع التكريم  0821شهادة التعليم املتوسط بتفوق من املتوسطة الجديدة للبنات مروانة عام  .0

 .ببعثة إلى فرنسا كأحد خمس تالميذ أوائل على مستوى الوالية

شهادة البكالوريا من ثانوية مروانة املختلطة شعبة الرياضيات بمالحظة قريب من الجيد عام  .3

0820. 

 .0828 شهادة البكالوريا أحرار شعبة العلوم بمالحظة قريب من الجيد .1

 .0200ليسانس انجليزيةشهادة ال .5

mailto:salihabn@yahoo.fr
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كأول  0880الليسانس في علوم الشريعة من املعهد الوطني للتعليم العالي باتنة عام  شهادة .6

 .16,39: طالبة على الدفعة بمعدل 

بمالحظة مشرف جدا عام . باتنة  –كلية الشريعة  –قسم الشريعة  –شهادة املاجستير  .0

0222. 

 –سالمية كلية العلوم لا  –قسم الشريعة  –شهادة الدكتوراه ، تخصص أصول الفقه  .2

 .02/20/0222بمالحظة مشرف جدا بتاريخ . جامعة الجزائر 

 .01/20/0202شهادة التأهيل الجامعي ، جامعة الحاج لخضر باتنة،  .8

 .0205جانفي  22الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي   .02

    

 : الحالة المهنية : ثانيا  

 –مساعد إداري رئيس ي باملعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم لاسالمية :  0880/0880 .0

 .باتنة

تدريس فقه العبادات وتحفيظ القرآن بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم :  0880/0880 .0

 .باتنة –لاسالمية 

جامعة  –قسم التاريخ  –أستاذ مشارك بكلية آلاداب والعلوم لانسانية :  0222/0220 .3

 .الحاج لخضر باتنة ، تدريس مادتي مشرق إسالمي ومغرب إسالمي

 .أستاذ التعليم الثانوي في مادة العلوم الشرعية:  0880/0223 .1

قانون : تدريس املواد  –كلية الحقوق  –أستاذ مساعد بجامعة ورقلة :  0223نوفمبر  00 .5

ثم كلية آلاداب والعلوم لانسانية ،  –منهجية  –مدخل للعلوم القانونية  –ألاسرة 

 .تدريس علوم القرآن ، بالغة نحو وصرف

أستاذ مكلف بالدروس بجامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية آلاداب :  0226ديسمبر  03 .6

 .والعلوم لانسانية

عية والعلوم لاسالمية جامعة الحاج أستاذ مساعد بكلية العلوم الاجتما:  20/02/0220 .0

 .قسم الشريعة –باتنة  –لخضر 

قسم الشريعة ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم . أستاذ محاضر ب:  0222ديسمبر  30 .2

 .جامعة الحاج لخضر –لاسالمية 

 .أستاذ محاضر أ كلية العلوم لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية:  01/20/0202 .8

 .أستاذ التعليم العالي 2/20/0205 .02



 
3 

تقييم ملفات التأهيل الجامعي واإلشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير : ثالثا 
 :  والماستر ومناقشة الرسائل العلمية وتقييمها وتصحيحها

 :التأهيل-أ

 لانسانيةمن كلية العلوم  سناني سناني: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .0

، 0202/0200: والاجتماعية والعلوم لاسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة، للسنة الجامعية

 .كمحكم

اقة بدر الدين: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .0 من كلية العلوم الانسانية  زو

، 0200/0200: والاجتماعية والعلوم لاسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة، للسنة الجامعية

 .كمحكم

من كلية العلوم الانسانية  غرابلي عائشة: ييم ملف التأهيل الجامعي للمترشحة تق .3

، 0200/0200: والاجتماعية والعلوم لاسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة، للسنة الجامعية

 .كمحكم

من كلية العلوم الانسانية  فائزة اللبان: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشحة  .1

، 0200/0203: لاسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة، للسنة الجامعيةوالاجتماعية والعلوم 

  .كمحكم

قسم الشريعة كلية العلوم  عبد الرحمان رداد: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .5

 .كمحكم إلاسالمية

قسم الشريعة كلية العلوم   سميرة خزار : تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشحة  .6

 .كخبير إلاسالمية

قسم الشريعة كلية  ، كخبيرطروب كامل: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشحة  .0

 .العلوم إلاسالمية

 .كخبير جامعة ألامير قسنطينه حبيبة رحيباني: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشحة  .2

قسم الشريعة كلية  كخبير عزوز مناصرة: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .8

 .العلوم إلاسالمية

قسم الشريعة كلية العلوم  كخبير، دمحم العايب: تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .02

 إلاسالمية

قسم الشريعة كلية  كخبير ميلود بن عبد العزيز : تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح .00

  .العلوم إلاسالمية
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العلوم قسم الشريعة كلية  كخبير جمعي بوقفهالجامعي للمترشح  التأهيلتقييم ملف  .00

 .إلاسالمية

، كلية جامعة حمه لخضر الوادي محمود بايتقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .03

 .كخبير العلوم لاسالمية،

قسم الشريعة كلية العلوم  كخبير لعلى يحياوي : تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح .01

 .إلاسالمية

 .كخبير جامعة ألامير قسنطينه حكيمة مناع تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشحة .05

جامعة ، كلية العلوم لاسالمية  إبراهيم بو هنتالةتقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح  .06

 .، كمحكم0202، جانفي 0 باتنة

 

 د.م.اإلشراف على رسائل دكتوراه علوم ودكتوراه ل -ب
موقف الشيخ سعيد رمضان البوطي من التيارات : إشراف على رسالة دكتوراه بعنوان  -0

، قسم أصول الدين، جامعة الحاج لخضر علية صالح: الفكرية والحركات لاسالمية، للطالبة

 .باتنة

ألاحكام  املتعلقة باملرأة في ضوء الفقه : بعنوان  علوم إشراف على رسالة دكتوراه -0

، قسم الشريعة، جامعة  نضيرة جبين: ، للطالبةق الدولية والقانون الجزائري لاسالمي واملواثي

 .0باتنة

فقه املوازنات وأثره في الاجتهاد التنزيلي، : بعنوان  د .م.ل إشراف على رسالة دكتوراه -3

 .0، قسم الشريعة، جامعة باتنةمريم عبايدية: للطالبة

: ، للطالبةوم البلوى في فقه ألاقلياتأثر عم: بعنوان  د.م.ل إشراف على رسالة دكتوراه -1

 .0، قسم الشريعة، جامعة باتنة سارة رمضاني

مراعاة املصلحة في الوالية على الصغير، : بعنوان علوم   إشراف على رسالة دكتوراه -5

 .0، قسم الشريعة، جامعة باتنة عبد النور خنتوت: للطالب

في دية القتل وحمايتها بين حقوق القصر : بعنوان علوم  إشراف على رسالة دكتوراه -6

 بوقفة جميلة: ، للطالبةأحكام الفقه لاسالمي وممارسات الواقع الجزائري دراسة نظرية ميدانية

 .0، قسم الشريعة، جامعة باتنة

الفقه السياس ي عند الشيخ القرضاوي، : بعنوان  علوم  إشراف على رسالة دكتوراه -0

 .0جامعة باتنة، قسم الشريعة،  غضبان عبد الكريم: للطالب

وسائل تفعيل الوقف النقدي في الجزائر : د بعنوان .م.إشراف على رسالة دكتوراه ل -2

 .0، قسم الشريعة، جامعة باتنة يوسف صغور : ، للطالبدراسة فقهية اقتصادية
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 ورسائل الماجستير مناقشة رسائل الدكتوراه -ج

 رسائل الدكتوراه -1ج

قواعد املقاصد وتطبيقاتها عند الشنقيطي من خالل :مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان -0

د عبد الحليم بوزيد، كلية العلوم .، إشراف أموس ى عتيقتفسيره أضواء البيان، للباحث 

لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 .0202/0200للسنة الجامعية

منهج الجدل عند فقهاء املالكية ما بين القرنين الرابع : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -0

، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور صالح بوبشيش، كلية ربيع لعور والسادس الهجري، للطالب 

ر العلوم لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية، جامعة الحاج لخض

 .0200/0203باتنة للسنة الجامعية

تعويض الضرر الناتج عن العالقة الزوجية، دراسة مقارنة بين : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -3

، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور دمحم يوبالفقه لاسالمي وقانون ألاسرة الجزائري، للطالب 

وم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية، مسعود فلوس ي، كلية العلوم لانسانية والاجتماعية والعل

 .0203/0201جامعة الحاج لخضر باتنة للسنة الجامعية

منهج الكشف عن الضرورة الشرعية وتطبيقاته في ضوء : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -1

، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور صالح بوبشيش، كلية نادية رازي الواقع املعاصر، للطالبة 

انية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية، جامعة الحاج لخضر العلوم لانس

 .0203/0201باتنة للسنة الجامعية

لامام عامر بن شراحيل الشعبي وأثرها في املذاهب  اجتهادات: مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -5

، كلية القادر بن حرز هللاعبد ، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور علي جداي :الفقهية، للطالب

العلوم لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية، جامعة الحاج لخضر 

 .0205/0201باتنة للسنة الجامعية

دراسة  -مناقشة رسالة دكتوراه ، الضمانات الشرعية والقانونية لحماية حق لانسان في الحياة -6

، تحت إشراف ، ألاستاذ ناصر بشيري : والقانون الجزائري، للطالب مقارنة بين التشريع لاسالمي

الدكتور عبد الحليم بوزيد، كلية العلوم لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم 

 .0200/0202لاسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة للسنة الجامعية
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في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ترشيد الاستهالك : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -0

، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور أم نايل  بركاني، كلية العلوم لاسالمية، يمينة سلمانيللطالبة 

 .0206/0200للسنة الجامعية  0قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر باتنة

عبد الفتاح لب ، للطاالاجتهاد التنزيلي في ألاحوال الشخصية: مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -2

الشريعة والاقتصاد جامعة ألامير ، كلية  سعاد سطحي ة، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور حمادي

 .عبد القادر قسنطينة

عبد مقاصد التشريع لاسالمي في ألاحكام الوضعية، للطالب : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -8

كلية الشريعة والاقتصاد جامعة ألامير ، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور كمال لدرع ، هللا قردو

 .عبد القادر قسنطينة

أحكام الالتزام املالي في ألاحوال الشخصية  دراسة مقارنة بين : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -02

، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور محمود فاطمة الزهراء لقشيري الشريعة والقانون ، للطالبة 

 .بوترعة

حد الكفاية في الفقه لاسالمي، بالوسائل املعاصرة في املطالبة : ه ، بعنوانمناقشة رسالة دكتورا -00

 .رابح زرواتي، تحت إشراف ، ألاستاذ الدكتور صباح لعماري للطالبة 

،  دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون – الوساطة القضائية: مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -00

 ، ألاستاذ الدكتور رابح زرواتي ،  ، تحت إشرافدمحم الطاهر بلموهوبللطالب 

، تحت إشراف ، منير يوسفالنقد املقاصدي، للطالب : مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -03

 .0202/0208السنة الجامعية ألاستاذ الدكتور عبد الكريم حامدي ، 

املهدي دمحم ، للطالب في لاسالم القانون الدولي لانساني أحكام:مناقشة رسالة دكتوراه ، بعنوان -01

؛ السنة الجامعية 0، تحت إشراف ألاستاذ الدكتور سعيد فكره ، جامعة باتنه البكراوي 

0202/0208. 

 

  مناقشة رسائل الماجستير -2ج

التفسير املصلحي للنصوص عند لامامين الجصاص : مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -0

، إشراف الدكتور عبد  منيريوسف : للطالب " أحكام القرآن"وابن العربي من خالل كتابيهما 

جامعة الحاج  –الكريم حامدي ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم لاسالمية ، قسم الشريعة 

 . 0222/0228لخضر باتنة للسنة الجامعية 

البعد املقاصدي للحكم الشرعي عند الشاطبي للطالب : مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -0

تور مليكة مخلوفي ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم ، إشراف الدك عبد القادر عمامرة: 

 .جامعة الحاج لخضر باتنة –لاسالمية ، قسم الشريعة 
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تطور العلوم النقلية والعقلية في بالد املغرب لاسالمي : مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -3

، إشراف  بلقاسم جداي: للطالب  (م828 -050م/ه086 -ه012) على عهد الدول املستقلة 

مزهودي ، كلية العلوم الاجتماعية  ولانسانية والعلوم لاسالمية ، قسم  مسعود الدكتور 

 .جامعة الحاج لخضر باتنة –التاريخ 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والماستر -د

 القاعدة ألاصولية إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم: إشراف على رسالة ماجستير بعنوان -0

كلية العلوم لانسانية والاجتماعية ،  غضبان عبد الكريمدراسة تأصيلية وتطبيقية، للطالب 

 .، جامعة الحاج لخضر باتنةالعلوم لاسالميةقسم والعلوم لاسالمية 

 

النظرية الفقهية بين الشريعة والقوانين الوضعية ، نظرية : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -0

كلية العلوم لانسانية والاجتماعية  0203/0201الحق أنموذجا، للطالب دمحم بركبية، 

 .، جامعة الحاج لخضر باتنةالعلوم لاسالميةقسم  والعلوم لاسالمية،

التمويل بين رأس املال املخاطر وصيغة املضاربة للطالبة  :إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -3

قسم كلية العلوم لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية  0203/0201جمعة حباس ي، 

 .، جامعة الحاج لخضر باتنةلعلوم لاسالميةا

عقد السلم وتطبيقاته املعاصرة، للطالب الطيب خطيبي، : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -1

كلية العلوم لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية،  0203/0201

 .جامعة الحاج لخضر باتنة

مقاصد الشريعة لاسالمية في الحقوق املعنوية، حق : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -5

العلوم كلية  0205/0201التأليف والاسم التجاري أنموذجا، للطالبة راضية قصباية، 

لانسانية والاجتماعية والعلوم لاسالمية، قسم العلوم لاسالمية، جامعة الحاج لخضر 

 .باتنة

تغير ألاحكام لفساد الزمان وتطبيقاته املعاصرة، للطالبة : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -6

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0206/0205عفاف نويوة، 

منهج املالكية في عدم القول بخيار املجلس في البيع : على مذكرة ماستر بعنوانإشراف  -0

كلية العلوم لاسالمية، قسم  0206/0205، خديجة معجوج، للطالبة دراسة فقهية أصولية

 .0الشريعة، جامعة باتنة

مقاصد النية في العبادات، للطالبة حفصة مرداس ي، : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -2

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0206/0205
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قاعدة املعاملة بنقيض املقصود الفاسد وتطبيقاتها : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -8

كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة،  0206/0205في املذهب املالكي، للطالبة مريم بوزيقة، 

 .0جامعة باتنة

أحكام لاقرار في الفقه لاسالمي، للطالبة خولة : وانإشراف على مذكرة ماستر بعن -02

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0206/0205بعطوش، 

سد الذرائع في مسائل اللهو والفنون عند املالكية، : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -00

 .0يعة، جامعة باتنةكلية العلوم لاسالمية، قسم الشر  0200/0206للطالبة يحي فتيحة، 

املقاصد عند ابن الحاجب، للطالبة صليحة زيرق، : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -00

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0200/0206

قواعد الترجيح بين الروايات وألاقوال في املذهب : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -03

كلية العلوم لاسالمية،  0200/0206ية، للطالبة رحمة ملباركية ، املالكي دراسة تأصيلية تطبيق

 .0قسم الشريعة، جامعة باتنة

فقه ألاولويات بين تحقيق املناط العام املجرد : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -01

كلية العلوم لاسالمية،  0200/0206، مريم عبايدية، للطالبة وتحقيق املناط الخاص املعين

 .0، جامعة باتنةقسم الشريعة

بالل : مقاصد عقود التوثيقات والتبرعات، للطالبين: إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -05

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0200/0206بن عاشور ونجيب عريوة، 

استثمار أموال اليتامى دراسة فقهية مقاصدية : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -06

كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة  0202/0200للطالبة حميدي إيمان، معاصرة، 

 .0باتنة

املسائل الفقهية التي توقف فيها الخلفاء الراشدون : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -00

كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة،  0202/0200جمعا ودراسة، للطالبة وداد بوراوي، 

 .0جامعة باتنة

مقاصد الجهاد في ضوء سورة التوبة، للطالب ناصر : اف على مذكرة ماستر بعنوانإشر  -02

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0202/0200عيادي، 

أحكام لباس  -منهج أم املؤمنين عائشة اهنع هللا يضر في لافتاء: إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -08

كلية العلوم لاسالمية، قسم  0202/0200لبة سلمى مناصرية ، املرأة وزينتها نموذجا، للطا

 .0الشريعة، جامعة باتنة

مقاصد املعامالت املالية عند ابن تيمية مجموع : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -02

كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة،  0202/0200الفتاوى أنموذجا، للطالبة الشريفة بري، 

 .0جامعة باتنة
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ألاحكام الفقهية في كتاب أحكام النساء البن الجوزي : على مذكرة ماستر بعنوان إشراف -00

كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة،  0202/0200عرض ودراسة، للطالبة حنان شرفة، 

 .0جامعة باتنة

دور القواعد الفقهية في ضبط املعامالت املالية : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -00

كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة،  0202/0200صوالحية إسالم،  املعاصرة، للطالب

 .0جامعة باتنة

، للطالب فقه ألاقلياتدور القواعد الفقهية في : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -03

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0202/0200، أحمد عبايديه

، شاركة السياسية في الغرب أمريكا أنموذجاامل: إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -01

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0202/0200، ليلى حجازي  ةللطالب

الضرورة الشرعية في الغذاء في فقه ألاقليات : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -05

لاسالمية، قسم كلية العلوم  0202/0200، تين درغال عائدة، للطالباملسلمة في الغرب

 .0الشريعة، جامعة باتنة

ء الاختالف في الترجيح وأثره في اختالف الفقها: إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -06

كلية العلوم لاسالمية،  0208/0202، جمال نبيلي، للطالب الترجيح بكثرة ألادلة والرواة أنموذجا

 .0قسم الشريعة، جامعة باتنة

القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب روضة : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -27

كلية  0208/0202، رؤوف بن الشبليللطالب . املستبين شرح كتاب التلقين كتاب البيوع نماذج

 .0العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة

 ةللطالب. ة معاصرةبيع ألاعيان النجسة دراسة فقهي: إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -28

 .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 0208/0202، صفية مقيدش

الضمان في الفقه لاسالمي وتطبيقاته املعاصرة في : إشراف على مذكرة ماستر بعنوان -29

 0208/0202، رواحنة مسعودة وسفيان هاجر :تينللطالب. العقود الوديعة املصرفية أنموذجا

  .0كلية العلوم لاسالمية، قسم الشريعة، جامعة باتنة

 .وناقشت العشرات من رسائل املاستر، التي نوقشت وغيرها من الرسائل

 
 

 اإلشراف على رسائل الليسانس  -ه

الوصية في قانون : لاشراف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في الحقوق بعنوان  -0

 .جامعة ورقلة، وتمت مناقشتها 0223/0221للسنة الجامعية  –ألاسرة الجزائري والشريعة 
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: لاشراف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في آلاداب واللغة العربية بعنوان  -0

جامعة ورقلة وتمت  0225/0226للسنة الجامعية  –دراسة بالغية  –ألامثال في القرآن الكريم 

 .مناقشتها

دراسة : لاشراف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في آلاداب واللغة العربية  -3

 0225/0226للسنة الجامعية  –يات الجدل في القرآن الكريم سورة البقرة أنموذجا بالغية ل 

 .جامعة ورقلة وتمت مناقشتها

: لاشراف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في آلاداب واللغة العربية بعنوان  -1

للسنة الجامعية  –قصة يوسف نموذجا –أسلوب السرد في القصة القرآنية ومقوماتها 

 .جامعة ورقلة وتمت مناقشتها 0225/0226

: لاشراف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في آلاداب واللغة العربية بعنوان  -5

جامعة ورقلة، وتمت  0225/0226للسنة الجامعية  –سورة الرحمان نموذجا  –النظم في القرآن 

 .مناقشتها

لفظ : واللغة العربية بعنوان لاشراف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في آلاداب  -6

جامعة  0226/0220للسنة الجامعية  –دراسة معجمية وسياقية  –الحق في القرآن الكريم 

 .قاصدي مرباح ورقلة، وتمت مناقشتها

 :تصحيح وتقييم ومناقشة رسائل الليسانس -و

الدراسات : تصحيح وتقييم ومناقشة مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس بعنوان  -0

 .جامعة ورقلة  0225/0226للسنة الجامعية  –الصوتية في كتب إعراب القرآن الكريم 

صورة املرأة في : تصحيح وتقييم ومناقشة مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس بعنوان  -0

جامعة قاصدي مرباح  0226/0220للسنة الجامعية  –دراسة موضوعاتية  –القرآن الكريم 

 .ورقلة

أسلوب النداء في : تصحيح وتقييم ومناقشة مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس بعنوان  -3

جامعة قاصدي مرباح  0221/0225للسنة الجامعية  –سورة هود نموذجا  –القرآن الكريم 

 .وغيرها كثير .ورقلة

 

 : الملتقيات الدولية والوطنية واأليام الدراسية : رابعا 

مارس  2/8املنعقد في " ألاداء املتميز للمنظمات والحكومات"املشاركة في امللتقى الدولي  .0

دور : "كلية الحقوق والاقتصاد ، بمداخلة بعنوان  –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  0225

 " .سالميأجهزة الرقابة على ألاموال العمومية في الاقتصاد لا 
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كلية  –املنعقد بجامعة قاصدي مرباح ورقلة " تحليل الخطاب"املشاركة في امللتقى الدولي  .0

تأثير الخطاب : "، بمداخلة بعنوان  0225مارس  23إلى  20آلاداب والعلوم لانسانية من 

 " .ألاصولي في بناء الخطاب النحوي 

 –عقد بجامعة قاصدي مرباح ورقلة املن" الترقية العقارية"املشاركة في امللتقى الدولي  .3

البيع لايجاري من الجانب : "، بمداخلة بعنوان  0226فيفري  22و 20كلية الحقوق والاقتصاد ، 

 " .القانوني والشرعي وامليداني

 02املنعقد في " قانون ألاسرة والتعديالت املقترحة عليه"املشاركة في اليوم الدراس ي حول  .1

ة املستقبل للعلوم والثقافة بالتنسيق مع كلية الحقوق والاقتصاد من تنظيم جمعي 0221أفريل 

 ".مسائل مثارة في امليراث: "جامعة قاصدي مرباح ورقلة بمداخلة بعنوان 

 –املنعقد بجامعة قاصدي مرباح ورقلة " تحليل الخطاب"املشاركة في امللتقى الوطني  .5

الخطاب القرآني : "، بمداخلة بعنوان  0220فيفري  26و  25كلية آلاداب والعلوم لانسانية ، 

 " .دراسة نقدية –واملناهج الحديثة في تحليله 

املنعقد " الفكر الاقتصادي ودوره في التنمية املستدامة"املشاركة في اليوم الدراس ي  .6

، أعمال  08/25/0221كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، يوم  –بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .ورشات

املصطلح القرآني وأثره في ضبط الفهم وتأصيل املعرفة، : في الندوة الدولية  املشاركة .0

التفسير والتأويل من خالل القرآن الكريم دراسة في التفسير املوضوعي :بمداخلة بعنوان

 5/6للمصطلح القرآني، جامعة ابن زهر، كلية آلاداب والعلوم لانسانية، أكادير،املغرب، 

 .0200ديسمبر

نوع الحق وطبيعته في حق : في امللتقى الدولي زراعة ألاعضاء ،بمداخلة بعنوان املشاركة   .2

نقل وغرس ألاعضاء وأثره على توريثه ولايصاء به في الشريعة والقانون، جامعة الوادي،قسم 

 .، تم تأجيله0203مارس 1و3العلوم لاسالمية، ألايام،

التأويل في املذاهب :غة، بمداخلة بعنوانحوارات في الدين والل: املشاركة في امللتقى الدولي  .8

لاسالمية والقانون لاسالمي في فلسفته، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم 

 .0203أفريل05/06الاجتماعية قسم الفلسفة، 

الواقع والتحديات وآلافاق، بمداخلة : املالية لاسالمية: املشاركة في الندوة الدولية  .02

الفقهي والقانوني ملالية املعلومات، جامعة ابن زهر، املدرسة العليا لاطار :بعنوان

أكتوبر  30/32للتجارة والتسيير بالتنسيق مع رابطة العالم لاسالمي، أكادير،املغرب، 

0203. 
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داللة السياق وتأويل :السياق والتأويل، بمداخلة بعنوان: املشاركة في الندوة الدولية  .00

-05-01ار، كلية آلاداب والعلوم لانسانية، تونس، النص القرآني، جامعة املن

 .0203نوفمبر /06

القيم :املواطنة في الفكر لاسالمي املعاصر، بمداخلة بعنوان: املشاركة في امللتقى الدولي  .00

املؤسسة للمواطنة في الجزائر وواقعها السياس ي والاجتماعي، جامعة الحاج لخضر 

 .0203نوفمبر 02/08تماعية والعلوم لاسالمية، باتنة، كلية العلوم لانسانية والاج

التأويل في :، بمداخلة بعنوانحوارات في الدين واللغة: الثاني املشاركة في امللتقى الدولي .03

جامعة عبد الحميد بن باديس، ، املذاهب لاسالمية والقانون لاسالمي في فلسفته

 .0203أفريل  06، 05، مستغانم الجزائر 

التكامل املعرفي بين العلوم لاسالمية والعلوم :لتقى الوطني حول ـ املشاركة في امل .11

م بكلية العلوم لاسالمية بباتنة 0200أفريل  00.02: لانسانية  الكونية، املنظم يومي

 .  تكامل العلوم إلاسالمية مع العلوم إلانسانية والاجتماعية: بمداخلة بعنوان

املوازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم فقه :املشاركة في امللتقى الدولي  حول  .11

، 7110 نوفمبر 06-05هـ  املوافق ل  0138صفر  00 06: ومزالق التنزيل، املنظم يومي

فتاوى النوازل الاقتصادية املعاصرة بين الاجتهاد التنزيلي وفقه : بمداخلة بعنوان

 .املوازنات الحقوق املعنوية أنموذجا

قضايا ألاسرة املسلمة املعاصرة في ضوء أصول :حول  التاسع  ياملشاركة في امللتقى الدول .19

أثر فقه : ، بمداخلة بعنوان7110، ومقاصد الشريعة لاسالمية والتشريعات العربية

 .املوازنات في اعتبار الكفاءة أو إلغائها

 

ألاطروحات املعاصرة في التعامل مع السنة النبوية :املشاركة في امللتقى الوطني حول  .10

م 0200ديسمبر  00/00هـ املوافق ل0132ربيع ألاول  03-00: الشريفة، املنظم يومي

ومضات نفسية في السنة النبوية : بكلية العلوم لاسالمية بباتنة بمداخلة بعنوان

 .خطبة حجة الوداع أنموذجا

القرض الاستهالكي مفهومه وأبعاده الاقتصادية :اركة في اليوم الدراس ي حول املش .11

بكلية .  02/0206/ 08هـ املوافق 0132محرم  02:والقانونية والشرعية، املنظم يوم

القرض الاستهالكي في ميزان الشريعة : العلوم لاسالمية بباتنة بمداخلة بعنوان

 .إلاسالمية

ربيع  2،02املنظم  املعامالت املالية في املذهب املالكي:حول  املشاركة في امللتقى الدولي  .16

بمداخلة وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف ، 7116 نوفمبر 5،0هـ  املوافق 0110ألاول 
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مالية الحقوق واملنافع وضوابطها في املذهب املالكي وأثر ذلك في توريثها : بعنوان

 .بدل الخلو أنموذجا

 المقاالت المنشورة : خامسا 

مجلة ألاثر ، دورية محكمة ، تصدر " من القواعد اللغوية في التفسير"نشر مقال بعنوان  .0

 . 0225عن كلية آلاداب والعلوم لانسانية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد الرابع ماي 

" نظرية امللكية بين التشريع الاقتصادي لاسالمي والقانون الوضعي"نشر مقال بعنوان  .0

مجلة العلوم لانسانية ، دورية دولية محكمة ، تصدر عن جامعة دمحم خيضر بسكرة ، 

 . 0226مارس   28العدد 

نظرية الذمة بين الشريعة والقانون،دفاتر السياسة والقانون، مجلة " نشر مقال بعنوان  .3

دورية دولية محكمة، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 . 0228العدد ألاول، جوان 

كتاب  تأثير الخطاب ألاصولي في بناء الخطاب النحوي من خالل: "نشر مقال بعنوان  .1

مجلة املعيار، جامعة ألامير عبد القادر، كلية أصول الدين والشريعة . "الاقتراح للسيوطي

 .0202، .02:والحضارة، قسنطينة، العدد

مجلة العلوم لانسانية ، "الرقابة على املال العام في النظام لاسالمي: "نشر مقال بعنوان    - .5

 .0202، 02: ، الجزائر، العدددورية دولية محكمة، جامعة دمحم خيضر، بسكرة

" املناهج الحديثة في تحليل الخطاب القرآني دراسة تحليلية نقدية"نشر مقال بعنوان  .6

مجلة ألاثر ، دورية محكمة ، تصدر عن كلية آلاداب والعلوم لانسانية ، جامعة قاصدي مرباح 

 . 0200جوان  00ورقلة ، العدد 

مجلة العلوم لانسانية ، " انوني ملالية املعلوماتلاطار الفقهي والق: "نشر مقال بعنوان .0

 . 0201دورية دولية محكمة ، تصدر عن جامعة دمحم خيضر بسكرة ، العدد   مارس 

مرجعية قانون الشعائر الدينية في الجزائر والاستغالل السياس ي "نشر مقال بعنوان  .2

عن مركز امللك فيصل مجلة لاسالم املعاصر ، دورية دولية محكمة ، تصدر " املعاصر له

 .للبحوث، الرياض، السعودية

حماية املسنين من الفقر ولاقصاء الاجتماعي في التشريع الجزائري، : نشر مقال بعنوان .8

 .0مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 



 
14 

اء في الشريعة والقانون، طبيعة الحق ونوعه في حق نقل وغرس ألاعضنشر مقال بعنوان  .02

مجلة املنهل للبحوث لاسالمية والدراسات، مجلة فصلية تصدر عن مخبر إسهامات علماء 

 .0130/0205 ، العدد ألاول جامعة حمة لخضر الوادي الجزائر في إثراء العلوم لاسالمية

 نشر كتب -سادسا

: بعنوان العوملة الثقافية وأثرها على الهوية لاسالمية في كتاب جماعي بعنوان بحثنشر  -0

قراءة للتراث والهوية في زمن العوملة جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، رقم لايداع 

 .802-8810-208-0ردمك: القانوني

فسير املوضوعي التفسير والتأويل من خالل القرآن الكريم دراسة في الت:  بحث مشتركنشر  -0

كتاب جماعي بعنوان املصطلح القرآني وأثره في تأصيل املعرفة وضبط للمصطلح القرآني، في 

 . 802-8851-522-28-0: ، ردمكالفهم، جامعة ابن زهر املغرب

 .0203-353تأليف جماعي، حوارات في الدين واللغة ، ردمك  -3

  تدريس المقاييس -سابعا 

فقه العبادات وتحفيظ القرآن ، باملعهد الوطني : تدريس مقياس ي :  0880/0880موسم  .0

 .للتعليم العالي للعلوم لاسالمية ، جامعة باتنة 

مشرق إسالمي ومغرب إسالمي ، بقسم التاريخ ، : تدريس مقياس ي :  0222/0220موسم  .0

 .كلية آلاداب والعلوم لانسانية ، جامعة باتنة 

قانون ألاسرة ، مدخل للعلوم القانونية منهجية ، : قاييس تدريس امل:  0223/0221موسم  .3

 .قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

علوم القرآن ، قسم آلاداب واللغة العربية ، كلية : تدريس املقاييس :  0221/0225موسم  .1

 .ة آلاداب والعلوم لانسانية ، جامعة قاصدي مرباح ورقل

علوم القرآن ، بالغة ، نحو وصرف ، قسم اللغة : تدريس املقاييس :  0225/0226موسم  .5

 .العربية وآدابها ، كلية آلاداب والعلوم لانسانية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

علوم القرآن ، بالغة عربية ، قسم اللغة العربية : تدريس املقاييس :  0226/0220موسم  .6

 .وآدابها ، كلية آلاداب والعلوم لانسانية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

ترتيل القرآن وتحفيظه لطلبة السنة ألاولى : تدريس املقاييس :  0220/0222موسم  .0

والعلوم لاسالمية ، جامعة الحاج والثالثة ، قسم الشريعة ، كلية العلوم الاجتماعية 

 .لخضر باتنة 

سنة ثانية كالسيكي وسنة ثانية ل م د ، : تدريس فقه املعامالت :  0222/0228موسم  .2

وتدريس أصول الفقه ألادلة التبعية،  قسم الشريعة ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 

 .لاسالمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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د وتدريس .م.ريس فقه املعامالت سنة ثانية فقه وأصول لتد 0228/0202موسم   .8

 .مقاصد سنة رابعة فقه وأصول نظام كالسيكي

د وتدريس مقاصد .م.تدريس فقه املعامالت سنة ثانية فقه وأصول ل 0202/0200موسم -02

 .سنة رابعة فقه وأصول نظام كالسيكي

بة املاجستير،نظام تدريس نظرية الحق بين الشريعة والقانون طل 0200/0200 -00

، تخصص علوم القرآن وعلوم 0وتدريس مقياس فقه الكتاب والسنة لطلبة ماستر .كالسيكي

ماستر فقه وأصول، وتدريس آيات  0الحديث،وتدريس أصول الفقه دراسات نصية، لطلبة سنة

ألاحكام، سنة ثانية لغة عربية ودراسات قرآنية،وتدريس فقه مقارن سنة ثانية فقه وأصول 

 .د.م.د، وتدريس فقه املعامالت املالية، سنة ثانية ل.م.ل

د، وتدريس مقاصد .م.تدريس فقه املعامالت املالية سنة ثانية فقه وأصول ل 0203/ 0200/ 00

ثانية ماستر فقه وأصول، وتدريس فقه الكتاب والسنة سنة ثانية ماستر علوم  الشريعة سنة

د لغة عربية ودراسات .م.يث ألاحكام سنة ثانية لالقرآن وعلوم الحديث، وآيات ألاحكام وأحاد

 .قرآنية

د، وتدريس مقاصد .م.تدريس فقه املعامالت املالية سنة ثانية فقه وأصول ل: 0203/0201/ 03

ثانية ماستر فقه وأصول، وتدريس فقه الكتاب والسنة سنة ثانية ماستر علوم  الشريعة سنة

د لغة عربية ودراسات .م.وأحاديث ألاحكام سنة ثانية لالقرآن وعلوم الحديث، وآيات ألاحكام 

 .د لغة عربية ودراسات قرآنية.م.قرآنية، ومواريث سنة ثالثة ل

جذع مشترك شريعة، مقاصد التشريع تدريس فقه املعامالت املالية سنة ثانية  0200-0202/ 01

ريعة وقانون الاجتهاد معامالت مالية معاصرة، مقاصد الشريعة لاسالمية سنة ثالثة ش 0املالي

 ..0والتقليد سنة ثالثة فقه وأصول، مقاصد التشريع املالي

جذع مشترك شريعة، مقاصد التشريع تدريس فقه املعامالت املالية سنة ثانية   0202-0208/ 05

معامالت مالية معاصرة، مقاصد الشريعة لاسالمية سنة ثالثة شريعة وقانون الاجتهاد  0املالي

 .0ة ثالثة فقه وأصول، مقاصد التشريع املاليوالتقليد سن
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أصول الفقه ألادلة املتفق عليها سنة ثانية جذع  تدريس السداس ي ألاول  0208-0202/ 06

 0جذع مشترك شريعة، مقاصد التشريع املاليفقه املعامالت املالية سنة ثانية مشترك شريعة، 

 .الثة شريعة وقانون معامالت مالية معاصرة، مقاصد الشريعة لاسالمية سنة ث

 المطبوعات -ثامنا

إنجاز مطبوعة في فقه املعامالت لتدريس طلبة سنة ثانية تخصص أصول الدين، وطلبة -1

 .د.م.سنة ثانية فقه وأصول ل

 .إنجاز مطبوعة حول نظرية الحق لطلبة املاجستير-0

 .وعلوم الحديثإنجاز مطبوعة حول فقه الكتاب والسنة سنة ثانية ماستر علوم القرآن  -3

 .د لغة عربية ودراسات قرآنية.م.إنجاز مطبوعة حول آيات ألاحكام سنة ثانية ل -1   

 .د لغة عربية ودراسات قرآنية.م.إنجاز مطبوعة حول املواريث سنة ثالثة ل -5

إنجاز مطبوعة في مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات املالية، سنة ثانية ماستر فقه  -6

 .وأصول 

ز مطبوعة في مقاصد الشريعة الخاصة باملعامالت، ألاسرة، السياسة الشرعية، إنجا -0

 .الاجتماع، سنة ثانية ماستر فقه وأصول 

 .إنجاز مطبوعة في أصول الفقه دراسات نصية موسعة سنة ثانية ماستر فقه وأصول  -2

 .ت قرآنيةد لغة عربية ودراسا.م.إنجاز مطبوعة حول آيات وأحاديث ألاحكام سنة ثانية ل -8

 .إنجاز مطبوعة حول تحقيق املخطوط سنة ثانية ماستر فقه وأصول  -02

 .والتقليد والفتوى سنة ثالثة ليسانس فقه وأصول  الاجتهادإنجاز مطبوعة حول  -00

 .إنجاز مطبوعة مقاصد الشريعة لاسالمية سنة ثالثة شريعة وقانون  -00

 .سنة أولى ماستر معامالت مالية،  0إنجاز مطبوعة  مقاصد التشريع املالي -03

 .، سنة ثانية ماستر معامالت مالية0إنجاز مطبوعة  مقاصد التشريع املالي -01
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 فرق البحث -تاسعا

، .pnrرئيس فريق بحث رعاية املسنين بين مقاصد الشريعة والواقع الجزائري في إطار -1

 .زرمانمخبر املوسوعة الجزائرية امليسرة لألستاذ الدكتور دمحم 

الفقه الاجتماعي، في مخبر الفقه الحضاري ومقاصد : رئيس فريق بحثعضو مؤسس و  -0

 .0201إلى غاية  الشريعة لألستاذ صحراوي مقالتي

 .القضايا املستجدة في ألاطعمة وألاشربة بين النظرية والتطبيق cnepruرئيس وحدة  بحث  -3

 .صرة بين الشريعة والقانون املعامالت املالية املعا prfu رئيس وحدة  بحث -1

 العضوية في الهيئات العلمية -عاشرا

  .0201-0200:الفترة املمتدة لاسالمية فيعضو اللجنة العلمية في قسم العلوم  -1

 .0202-0205الفترة املمتدة من عضو اللجنة العلمية في  -2

 .إلى يومنا هذا 0208عضو اللجنة العلمية في الفترة املمتدة من  -3

 .لاسالمية في قسم العلوم  يومنا هذا إلى 0208العلمي من عضو املجلس  -4

 التحكيم في المجالت العلمية المحكمة -إحدى عشر
 .0عضو محكم في مجلة لاحياء كلية العلوم لاسالمية جامعة باتنة  -0

عضو محكم في مجلة الحقوق والعلوم السياسية كلية العلوم لاسالمية جامعة عباس  -0

 .لغرور خنشلة

 .محكم في مجلة آلاداب والعلوم لانسانية جامعة دمحم ملين دباغين سطيفعضو  -3

 .عضو محكم في مجلة الشهاب كلية العلوم لاسالمية جامعة حمة لخضر الوادي -1

 

 عضو لجنة علمية في مجالت محكمة -عشر اثنا
 .عضو لجنة علمية مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة -0

 وطنيةدولية و  عضو لجنة علمية ملتقيات   -ثالثة عشر
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عضو الجنة العلمية امللتقى الوطني قضايا املرأة تأصيل وتجديد قسم العلوم لاسالمية   -0

 .جامعة مسيلة

عضو اللجنة العلمية امللتقى الوطني  الصيرفة التشاركية  كلية العلوم لاسالمية جامعة    -0

 .0باتنة 

املعاصرة  في ضوء أصول  املسلمة ألاسرة قضايا اللجنة العلمية امللتقى الدولي  عضو  -3

حيث  0كلية العلوم لاسالمية جامعة باتنة   ومقاصد الشريعة لاسالمية والتشريعات العربية

 .عشر مقاالت حواليحكمنا 

 خبير مشاريع دكتوراه -عشر أربعة 
جامعة ألامير عبد القادر  كلية الشريعة خبير  مدى صالحية مشاريع دكتوراه للطرح  -0

 .تحكيم في مشاريع معينة والاقتصاد

 أعمال أخرى

املوت في الحقوق املالية والشخصية للمجاهد والشهيد ،  أثر : بعنوان  نشر  بحث شرعي 

 .منتدى العلماء ، موقع إلكتروني


