
 

 السيرة الذاتية لمدير مخبر البحث في الدراسات الشرعية
 

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
  الشريعة واالقتصادكلية          

 الشرعية                           مخبر البحث في الدراسات  
 

 
 

 السيرة الذاتية
 
                                                                                   جدي للقب:ا

       عبد القادر :االسم
                       اجلزائر ،قسنطينة 222رقم  27 ، عبوصوفسكن  287حي  العنوان الشخصي:

 77702227720200 الهاتف:
سالمية، قسنطينة، إللعلوم ال رعبد القادمري ألالشريعة واالقتصاد جامعة ا وأصوله بكليةقسم الفقه  كان العمل:م 

 .اجلزائر
 .عربية وفرنسية اللغات:

 أستاذ التعليم العايل الدرجة العلمية:
 :الشهادات المحصل عليها

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  الشريعة،صول الدين و أمن كلية ، 7772صوله، سنة أدكتوراه دولة يف الفقه و  -
 .ا: اجلرائم املاسة بأمن الدولة يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنةطروحة عنواهنأعن  اإلسالمية، قسنطينة.

 .قسنطينة معهد الشريعة، جامعة األمري عبد القادر، .0787 الفقه، سنةشهادة الليسانس: ختصص أصول  -
 .منتوري قسنطينةجامعة  كلية احلقوق،، 7772، سنة وعلوم إداريةقانون  الليسانس: ختصصشهادة  -
 .7772سنة  س يف االقتصاد الوضعي، مالية عامة، مدخل إىل االقتصاد،دراسة مقايي -
 .7770سنة  كلية احلقوق، جامعة بسكرة، شهادة الكفاءة املهنية يف احملاماة، -
  .0771األمري عبد القادر، سنة  والشريعة، جامعةصول الدين أستري ختصص الفقه اإلسالمي، كلية شهادة املاج -
 .حرية ممارسة احلقوق السياسية يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة رسالة عنواهنا: عن  
 
 



 
 :المهن المشغولة

 :التدريس-1
 :يف املقاييس التالية 0770صوله منذ سنة أأستاذ حماضر بقسم الفقه و  -

 .تفسري النصوص، املعامالت املالية املعاصرة، الفقه املقارن
 :لتاليةأستاذ حماضر بقسم املاجستري يف املقاييس ا -

سالم والقوانني إلاإلنسان يف اتفسري النصوص عند املدارس األصولية، النظام السياسي يف الفقه اإلسالمي، حقوق 
 .الوضعية

 :دارية والبيداغوجيةإلا المناصب-2
 .7702نائب عميد كلية أصول الدين مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي منذ   - 

اسات الشرعية املعتمد من طرف وزارة التعليم العايل، والتابع جلامعة األمري عبد القادر الدر  البحث يف خمرب مدير  - 
 .7777 اجلزائر منذ

 .7771 رئيس اجمللس العلمي لقسم الفقه وأصوله ، منذ سنة- 
 :البحث المعتمدة فرق-3
: املنتقى البن اجلارود دراسة فقهية بعنوان، 7770معتمدة من وزارة التعليم العايل اجلزائرية منذ سنة  :رئيس فرقة حبث -

 :W*01020060003.رقمها .وحديثية
 .W*01020090007 :رقمها .، البهجة شرح التحفة منوذجاذيب الفقه املالكيهت : حبثرئيس فرقة  -
  .املعامالت املالية املعاصرة دراسة وختريج يف ضوء قواعد الفقه االسالمي : حبثرئيس فرقة  -
 : العليامشاريع الدراسات  - 4
 .7770الفقه املقارن، سنة  : بعنوانرئيس مشروع ماجستري - 
 .7707 املعامالت املالية املعاصرة : والدكتوراهرئيس مشروع الليسانس واملاسرت - 
  ع:ضو لجنة دكتوراه في مشاريع
 أصول الفقه املقارن - 
 الفقه املاكي - 
 ليةالسياسة الشرعية والعالقات الدو  -
 :الوطنية والدولية الملتقيات-5

 .طر العشرات من امللتقيات الدولية والوطنيةأشارك و 
 .7702 اللجنة العلمية للملتقى الدويل املرجعية الفقهية و العقدية سنة ئيسر  -
 .7701 خرى سنةالعلوم األسالمية و إلاللجنة العلمية للملتقى الدويل حول التكامل املعريف بني العلوم ا ئيسر  -
 



 
 .7702سالمية سنة إلاللجنة العلمية للملتقى الوطين حول مناهج تدريس العلوم ا ئيسر  -
الوطنية اليت يقيمها خمرب  وكل الندواتالقانون سرة يف الشريعة و ألاللجنة العلمية حول ملتقى وطين املرأة وا ئيسر  -

 .7772الدراسات الشرعية سنويا منذ سنة 
 :شرافإلوالمقاالت وا األحباث-0

 :منها مير عبد القادر ومجلة المعيارله العديد من المقاالت في مجلة جامعة األ
 .كيف خندم املذهب املالكي-
 .حكامألحممد بن حممد بن الطيب املبارك اجلزائري وكتابه ا- 
 .سالميإلمدى حفظ البيئة يف التشريع ا -
 .سالميةإلشكاالت الشرعية يف صيغ التمويل بالبنوك اإلا -
 .أثر القواعد الفقهية يف نوازل املعيار للونشريسي -
 .سالميإلالنظام العقايب للفساد املايل يف الفقه ا -
 .العقود املركبة وكيفية خترجيها الفقهي -
 .أثر نواقض العلة يف اجتهادات الفقهاء -
 .أثره الفقهيجرى به العمل عند املالكية و  ما -
 .رةصناعة الفقهية يف النوازل املعاص -

 :أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه منها
 .كم الشرعيداللة اصطالحات اإلمام مالك على احل -
 .باألنرتنيتشروط صحة عقد البيع  -
 .دراسة مقارنة وديوان املظامل، ةجملس الدولة اجلزائري -
 .القانونعفو عن العقوبة بني الشريعة و ال -
 .األمن الشخصياحلماية اجلنائية حلق  -
 .مراعاة اخلالف عند املالكية -
 .القواعد الفقهية اخلاصة بالقضاء، دراسة مقارنة -
 .أثر البصمة الوراثية يف إثبات النسب -

 :له العديد من المقاالت العلمية منها
 .املقاصد عند ويل اهلل الدهلوي -
 .السرخسي أصوليا -
 :العلمية المؤلفات-7

 :ت الطبعله جمموعة من الكتب حت
 .قضايا فقهية ومالية معاصرة -



 
 .شرح بيوع خمتصر خليل -
 .الفتاوى العامة -
 ة:االجتماعي النشاطات-8
 .7700حمامي باجملالس القضائية واإلدارية يف كامل اجلزائر منذ  -
 .7772مام خطيب باملساجد منذ إ -
 .اجلزائري مشارك يف برامج التحليل الشرعي والسياسي يف التلفزيون الوطين -
 .اجلزائرجلنة اإلفتاء اجلهوية بشرق  رئيس  -
خبري علمي وشرعي يف كثري من القوانني اخلاصة بالزكاة واالستثمار واألطعمة احلالل باجلزائر على مستوى وزارة  -
  لشؤون الدينية واألوقافا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


