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 العلمية هؤلاتامل: اثنيا

 اثنوية صالح الدين األيويب، ابتنةعلوم إسالمية شعبة  7191 بكالوراي دورة جوانشهادة ال 
  ،يف العلوم اإلسالمية شعبة أصول الفقه، املعهد الوطين  7116جوان  42شهادة الليسانس

 للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية، ابتنة
 يف العلوم اإلسالمية شعبة الفقه وأصوله، كلية العلوم  4776ماي 71 شهادة املاجستري

، موضوع مشرف جدا: يراالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، بتقد
 .األستاذ الدكتور إمساعيل حيي رضوان: ، حتت إشرافاإلسالميالتلفيـق يف الفقــه   :البحث

  ،كلية العلوم  يف العلوم اإلسالمية شعبة الفقه وأصوله، 67/74/4774شهادة دكتوراه علوم
مشرف جدا  : بتقديراإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 

األستاذ الدكتور سعيد : السكوت وداللته عند األصوليني، حتت إشراف: موضوع البحث
 .فكرة

  ،يف العلوم اإلسالمية شعبة الفقه وأصوله، كلية  79/1/4779شهادة التأهيل اجلامعي
         .لعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنةا

 اخلربة املهنية: اثلثا
 يف مادة العلوم  74/77/4776إىل غاية 77/6/7111ليم الثانوي منذ التع ةأستاذ

 .اإلسالمية



 كلية العلوم االجتماعية   قسم العلوم اإلسالميةأستاذ مساعد بالتنصيب عن طريق املسابقة ك
  .4/77/4776والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة بتاريخ 

  46/74/4779: بتاريخالرتقية إىل أستاذ مكلف ابلدروس. 
 79/7/4776: بتاريخ -ب  -الرتقية إىل أستاذ حماضر. 
 79/1/4779: بتاريخ -أ  -حماضر الرتقية إىل أستاذ. 
  :املقاييس املدرسة -رابعا
قواعد تفسري النصوص األصلية والتبعية،  ؛ األدلةنظرية احلكم ؛نظرية االجتهاد: أصول الفقه يف

، أصولية؛ أتصيل القواعد األصولية املختلف فيها، قواعد تفسري النصوصوتطبيقات ، ملرحلة الليسانس
ملرحلة  ، التعارض والرتجيح، االجتهاد القياسيمصادر األصول، دراسات نصية تعليل األحكام،

 .املاسرت
 علم الفرائض،، ملرحلة الليسانس ؛والقواعد الفقهية ؛فقه املعامالت ؛فقه العبادات :يف الفقه

 ، القواعد الفقهية عند املالكية،القواعد الفقهية يف املعامالت املالية .ملرحليت الليسانس وكذا املاسرت
 .ملرحلة املاسرت

ملرحلة مقاصد األموال ، و ملرحليت الليسانس وكذا املاسرت مقاصد الشريعة اإلسالمية، :يف املقاصد
 .الليسانس

 النشاط العلمي: خامسا
 الدولية والوطنيةامللتقيات  -1

 التكييف الفقهي والبعد  –حتكيم البصمة الوراثية يف قضااي النسب : مداخلة حتت عنوان
: يف فعاليات اليوم الدراسي املنظم من قبل خمرب الفقه احلضاري ومقاصد الشريعة حول -املقاصدي

بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  77/74/4772النوازل الطبية يف فقه األسرة، واملنعقد يوم 
 .والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة

 يف  -ضبط وتوجيه –لنوازل املعاصرة فتاوى القنوات الفضائية يف ا: مداخلة حتت عنوان
فقه : فعاليات اليوم الدراسي املنظم من قبل خمرب إسهامات املغاربة يف إثراء الدراسات اإلسالمية حول

 71/74/4772األولوايت يف النوازل املعاصرة بني األصول النظرية والواقع العلمي، واملنعقد يوم 
 .لوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنةبكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والع



 يف فعاليات اليوم الدراسي املنظم  .منه مالعنف مفهومه وموقف اإلسال: مداخلة حتت عنوان
، املنهج النبوي يف معاجلة العنف األسري: لوالية ابتنة حول فمن قبل مديرية الشؤون الدينية واألوقا

  71/77/4771واملنعقد يوم 

 يف  -دراسة أتصيلية تطبيقية – أثر فقه املوازانت يف أحكام نوازل األسرة: بعنوان مداخلة
املنعقد  "فقه املوازانت يف نوازل العصر بني معضالت الفهم ومزالق التنزيل" حولدويل اللتق  امل

 7بكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة 4771نوفمرب79-71يومي
 حاجة االجتهاد التنزيلي إىل العلوم االجتماعية يف امللتق  الوطين حول :مداخلة بعنوان :

التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والكونية، قسم اللغة واحلضارة، كلية العلوم 
  7111أفريل 11-11:يومي 1اإلسالمية جبامعة ابتنة

 البحوث املنشورة -2

 مرتبة العفو أو منطقة الفراغ التشريعي يف ضوء أصول الفقه؛ منشور مبجلة : عنوانب حبث
جامعة احلاج  كلية اآلداب واللغات، 7111العدد اخلامس، ديسمرب اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 .خلضر، ابتنة

 مقال علمي منشور مبجلة العلوم االجتماعية واالنسانية، حىت تستعيد املرأة دورها احلضاري ،
 جامعة تبسة اجلزائر 7112العدد التاسع، جويلية 

  حبث منشور يف كتاب  -دراسة أتصيلية تطبيقية–أثر فقه املوازانت يف احكام نوازل األسرة
املنعقد  "فقه املوازانت يف نوازل العصر بني معضالت الفهم ومزالق التنزيل" حولدويل ال أعمال امللتق 

 7بكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة 4771نوفمرب79-71يومي

 جملة اإلحياء، يف منشور توظيف العلوم االجتماعية يف االجتهاد التنزيلي : حبث حتت عنوان
ل  ع اإلحياءجملة صفحة رابط اجلزائر جامعة ابتنة  كلية العلوم اإلسالمية،،  4779، جوان47:العدد

  http://www.asjp.en/presentationRevu/92: للمجالت العلمية البوابة اجلزائرية
 .ملهؤلفات البيداغوجية املطبوعةا -3

 لطلبة اجلذع  ىل علم أصول الفقه ومباحث احلكم الشرعيإمدخل  :يف أصول الفقهطبوعة م
 7112-7117املشرتك، السداسي األول، 

  7112 :سنة ،السداسي الرابع ،ليسانس شريعة وقانونلطلبة  القواعد الفقهيةيف مطبوعة-
7112 

http://www.asjp.en/presentation
http://www.asjp.en/presentation


  سنةالفقه املقارن وأصوله ،1ماسرت -التعارض والرتجيح- 1أصول الفقهمطبوعة يف ،: 
7111-7112 

 التنشيط العلمي -4

 الواقع واآلفاق، املنظم  ..عضو مشارك يف تنظيم امللتق  الدويل السابع اجلامعة واجملتمع
  1بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة ابتنة 7112أكتوبر 71-72يومي

 البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية : عضو مشارك يف تنظيم امللتق  الوطين حول
بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة  7112نوفمرب 12-12يوميوحاجات اجملتمع اجلزائري  املنظم  

  1ابتنة

 عضو فرقة حبث  مبخرب الفقه احلضاري ومقاصد الشريعة جبامعة احلاج خلضر ابتنة 

 عضو فرقة حبث CNEPRUالقضااي الفقهية املستجدة يف األطعمة واألشربة : حتت عنوان
 7111-7112من.W01320140014:، حتت رقمبني النظرية والتطبيق

  جملة دولية دورية حمكمة تصدر عن جمـلـــة احلقــــــــــوق والعلـــــوم الســــياسيـــــةعضو حمكم يف ،
   4779 سنة جـــــامعــــــــة عبـــــاس لغـــــــــــرور خنــــــــشلة جامعة عباس لغرور خنشلة

  قسنطينة –جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية عضو جلنة خرباء ملشاريع الدكتوراه 
 4779-4771 قسم الفقه وأصوله –كلية الشريعة واالقتصاد 

 التأطري العلمي -5

 اإلشراف عل  عدد من مذكرات التخرج ملرحلة الليسانس ومرحلة املاسرت والدكتوراه. 
  ومرحلة املاسرتعضو يف عدد من جلان املناقشة ملذكرات التخرج ملرحلة الليسانس. 

  (ل م د)يف نظامي دكتوراه العلوم ودكتوراه الدكتوراهلرسائل عضو يف عدد من جلان املناقشة 

  ملف أتهيل جامعي مناقشة ةنجلعضو يف. 
هذه بعض العناوين للمذكرات اليت مت اإلشراف عليها : املاسرتكذراات مل التأطري العلمي.5-1

 :ومناقشتها



 م5115: املاسرت لسنةشااف على مكذراات اإل
  ختصص فقه وأصول/ ليل  قالة: للطالبة/ االحتياط عند األصوليني وتطبيقاته املعاصرة 

  ختصص فقه وأصول/ فاطمة الزهراء مالس: للطالبة/ سد ذرائع القتل عند املالكية 

 ختصص أصول الفقه /آمال لوصيف: للطالبة/قواعد اإلطالق والتقييد بني احلنفية واملتكلمني
 ملقارنا

 ختصص اقتصاد / رمي عاشوري: للطالبة/ االدخار واالكتناز من منظور االقتصاد اإلسالمي
 إسالمي

 ختصص إدارة األوقاف والزكاة/ رشيدة صياد: للطالبة/ زكاة أموال الوقف 
 5112: اإلشااف على مكذراات املاسرت لسنة

  ختصص فقه وأصول /بن خرور اندية: للطالبة/يف الفقه اإلسالميأحكام عمل املرأة 

 ختصص فقه وأصول/للطالبة ايمسينة بن غرس هللا/ منهج الفتوى عند الشيخ العريب التبسي 

 ختصص فقه وأصول/سارة صراوي: للطالبة/ أهلية اآلداء وأثرها يف التكليف 

 قسم العبادات -مناهج التحصيل للرجراجي أمنوذجا -االستدالل ابلعمل عند املالكية /
 ختصص فقه وأصول / ةأمحد عكس: للطالب

 ختصص فقه / للطالبة مهنان فوزية/ املعاملة بنقيض املقصود الفاسد وأثرها يف الفقه اإلسالمي
 وأصول

 مجيلة : للطالبة/-دراسة فقهية مقاصدية-إثبات نسب ولد الزان ابلبصمة الوراثية
 ختصص فقه وأصول/بوسعيد

 دعوة وثقافة ) ختصص أصول الدين /صفية مجيات: للطالبة/ أمحد سحنون ومنهجه يف الدعوة
 ( اسالمية

 5117: اإلشااف على مكذراات املاسرت لسنة
 ختصص فقه / دلولة بوحيتم: للطالبة/ يف الفقه املالكي األحكام اخلاصة ابملرأة يف العبادات
 وأصول

 ختصص فقه وأصول/ إميان خيلف: للطالبة/  مقاصد أحكام سورة النور 

  ختصص فقه وأصول/ سعاد شقرة: للطالبة /وتطبيقاته عند املالكيةالقياس يف العبادات 



 ختصص فقه وأصول/ أميمة ملولة : للطالبة /مراعاة املصلحة يف فتاوى اجملمع الفقهي 

 5112: اإلشااف على مكذراات املاسرت لسنة
 ختصص / سهيلة زغدان، جهيدة خملويف: للطالبتني/ سالميتطور أحكام الوقف يف الفقه اإل
 .رة األوقاف والزكاةإدا

 5112: اإلشااف على مكذراات املاسرت لسنة

  أمال حلسن، أم : للطالبتني -دراسة فقهية أتصيلية–قواعد االغتفار وتطبيقاهتا يف فقه النكاح
 .فقه مقارن وأصوله :ختصص/ هاين بن شادي

 فقه  :ختصص/ وفاء ملوشي، صباح بوقنونة: للطالبتني ،أحكام الوسائل احلديثة يف الذبح
 .مقارن وأصوله

 معامالت : ختصص/ معزوزة سهام، بلبزوح حيزية: قواعد الغرر وتطبيقاهتا املعاصرة، للطالبتني
 .مالية معاصرة

 إميان بن عائشة، رمي : للطالبتني احلقوق الدينية لألقليات يف الشريعةاالسالمية واملواثيق الدولية
 .ختصص حقوق اإلنسان واألقليات/ بوغريس

 

 5112:سنةمسجلة اإلشااف على رسالة درتوراه .5-5
 ليل  قالة: الطالبة  -القضااي االجتماعية أمنوذجا -دور املعرفة واخلربة يف حتقيق املناط 

 .7112ديسمرب11بتاريخ وقد نوقشت 
 


