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ثانيا :المؤهالت العلمية
 شهادة البكالوريا دورة جوان  7191شعبة علوم إسالمية ثانوية صالح الدين
األيوبي ،باتنة
 شهادة الليسانس 22 ،جوان  7111في العلوم اإلسالمية شعبة أصول الفقه،
المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية ،باتنة
 شهادة الماجستير  71ماي 2001في العلوم اإلسالمية شعبة الفقه وأصوله،
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،بتقدير:
مشرف جدا ،موضوع البحث :التلفيـق في الفقــه اإلسالمي ،تحت إشراف:
األستاذ الدكتور إسماعيل يحي رضوان.
 شهادة دكتوراه علوم 2072/72/17 ،في العلوم اإلسالمية شعبة الفقه
وأصوله ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج
لخضر ،باتنة ،بتقدير :مشرف جدا موضوع البحث :السكوت وداللته عند
األصوليين ،تحت إشراف :األستاذ الدكتور سعيد فكرة.
 شهادة التأهيل الجامعي 2079/1/79 ،في العلوم اإلسالمية شعبة الفقه
وأصوله ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
ثالثا :الخبرة المهنية
 أستاذة التعليم الثانوي منذ 7111/1/07إلى غاية  2001/77/02في مادة
العلوم اإلسالمية.
 التنصيب عن طريق المسابقة كأستاذ مساعد بقسم العلوم اإلسالمية كلية
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة بتاريخ
.2001/77/2
 الترقية إلى أستاذ مكلف بالدروس بتاريخ.2009/72/21 :
 الترقية إلى أستاذ محاضر -ب  -بتاريخ.2071/7/79 :
 الترقية إلى أستاذ محاضر -أ  -بتاريخ.2079/1/79 :

 المقاييس المدرسة:
في أصول الفقه :نظرية االجتهاد؛ نظرية الحكم؛ األدلة األصلية والتبعية،
قواعد تفسير النصوص لمرحلة الليسانس ،وتطبيقات أصولية؛ تأصيل القواعد
األصولية المختلف فيها ،قواعد تفسير النصوص ،تعليل األحكام ،مصادر
األصول ،ودراسات نصية ،التعارض والترجيح ،االجتهاد القياسي لمرحلة
الماستر.
في الفقه :فقه العبادات؛ فقه المعامالت؛ والقواعد الفقهية؛ لمرحلة الليسانس.
وعلم الفرائض ،لمرحلتي الليسانس وكذا الماستر .القواعد الفقهية في
المعامالت المالية لمرحلة الماستر.
في المقاصد :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لمرحلتي الليسانس وكذا الماستر،
ومقاصد األموال لمرحلة الليسانس.
رابعا :النشاط العلمي
الملتقيات الدولية والوطنية
 مداخلة تحت عنوان :تحكيم البصمة الوراثية في قضايا النسب – التكييف
الفقهي والبعد المقاصدي -في فعاليات اليوم الدراسي المنظم من قبل مخبر الفقه
الحضاري ومقاصد الشريعة حول :النوازل الطبية في فقه األسرة ،والمنعقد يوم
 2072/72/07بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة
الحاج لخضر ،باتنة.
 مداخلة تحت عنوان :فتاوى القنوات الفضائية في النوازل المعاصرة –
ضبط وتوجيه -في فعاليات اليوم الدراسي المنظم من قبل مخبر إسهامات
المغاربة في إثراء الدراسات اإلسالمية حول :فقه األولويات في النوازل
المعاصرة بين األصول النظرية والواقع العلمي ،والمنعقد يوم 2072/72/71
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر،
باتنة.

 مداخلة تحت عنوان :العنف مفهومه وموقف اإلسالم منه .في فعاليات اليوم
الدراسي المنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية باتنة حول:
المنهج النبوي في معالجة العنف األسري ،والمنعقد يوم 2071/07/01
 مداخلة بعنوان :أثر فقه الموازنات في أحكام نوازل األسرة – دراسة
تأصيلية تطبيقية -في الملتقى الدولي حول" فقه الموازنات في نوازل العصر بين
معضالت الفهم ومزالق التنزيل" المنعقد يومي79-71نوفمبر 2071بكلية العلوم
اإلسالمية جامعة باتنة7
 مداخلة بعنوان :حاجة االجتهاد التنزيلي إلى العلوم االجتماعية في الملتقى
الوطني حول :التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية،
قسم اللغة والحضارة ،كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة 7يومي79-71:
أفريل2071
البحوث المنشورة
 بحث بعنوان :مرتبة العفو أو منطقة الفراغ التشريعي في ضوء أصول
الفقه؛ منشور بمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ،العدد الخامس ،ديسمبر 2070
كلية اآلداب واللغات ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
 حتى تستعيد المرأة دورها الحضاري ،مقال علمي منشور بمجلة العلوم
االجتماعية واالنسانية ،العدد التاسع ،جويلية  2072جامعة تبسة الجزائر
 بحث تحت عنوان :توظيف العلوم االجتماعية في االجتهاد التنزيلي منشور
في مجلة اإلحياء ،العدد ،27:جوان ،2079كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
باتنة الجزائر رابط صفحة مجلة اإلحياء على البوابة الجزائرية للمجالت
العلميةhttp://www.asjp.en/presentationRevu/92 :
للمؤلفات البيداغوجية المطبوعة.
 مطبوعة في أصول الفقه :مدخل إلى علم أصول الفقه ومباحث الحكم
الشرعي لطلبة الجذع المشترك ،السداسي األول2071-2072 ،

 مطبوعة في القواعد الفقهية لطلبة ليسانس شريعة وقانون ،السداسي الرابع،
2071-2072
 مطبوعة في التعارض والترجيح ماستر 7الفقه المقارن وأصوله -2079
2071
التنشيط العلمي
 عضو مشارك في تنظيم الملتقى الدولي السابع الجامعة والمجتمع..الواقع
واآلفاق ،المنظم يومي 21-29أكتوبر 2071بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة
باتنة7
 عضو مشارك في تنظيم الملتقى الوطني حول :البحث العلمي في الدراسات
اإلسالمية وحاجات المجتمع الجزائري المنظم يومي 79-71نوفمبر2079
بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة7
 عضو فرقة بحث بمخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة بجامعة الحاج
لخضر باتنة
 عضو فرقة بحث CNEPRUتحت عنوان :القضايا الفقهية المستجدة في
األطعمة واألشربة بين النظرية والتطبيق.
 عضو محكم في مجلة الحقوق والعلـوم السياسية ،مجلة دولية دورية محكمة
تصدر عن جامعة عباس لغرور خنشلة جامعة عبـاس لغرور خنشلة سنة 2079
 عضو لجنة خبراء لمشاريع الدكتوراه جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية – قسنطينة كلية الشريعة واالقتصاد – قسم الفقه وأصوله -2071
2079
 اإلشراف على عدد من مذكرات التخرج لمرحلة الليسانس ومرحلة الماستر
والدكتوراه.
 عضو في عدد من لجان المناقشة لمذكرات التخرج لمرحلة الليسانس
ومرحلة الماستر والدكتوراه.

