السيرة الذاتية
"البحوث واإلنجازات في مجال التدريس وخدمة الجامعة واملجتمع"
ً
_ أوال  :البيانات الشخصية
 . 1االسم  :قطب الريسوني
 . 2الجنسية  :مغربي
 . 3تاريخ امليالد ومكانه  1973 / 7 / 21 :تطوان  /اململكة املغربية
 . 4الرتبة العلمية  :أستاذ
 . 5التخصص العام  :الفقه وأصوله
ّ
 . 6التخصص الدقيق  :أصول الفقه ومقاصد الشريعة
 . 7االهتمامات البحثية  :أصول الفقه ،مقاصد الشريعة ،الفقه املالكي ،القضايا الفقهية
املعاصرة ،القواعد الفقهية واألصولية.
ً
ً
ً
 . 8اللغات :اإلسبانية ( ممتاز كتابة وتحدثا) ،والفرنسية ( جيد كتابا وتحدثا ) ،واإلنجليزية ( :
ً
متوسط تحدثا ).
 . 9العنوان الحالي  :كلية الشريعة  /جامعة الشارقة ص  .ب 27272
 .10البريد اإللكتروني kotb1973@gmail.com :

ً
_ ثانيا  :املؤهالت العلمية
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 . 1حصل على الدكتوراه في تخصص الفقه وأصوله من قسم الدراسات اإلسالمية بكلية
الفيلولوجيا ،جامعة كومبلوتنس ي  /مدريد ،بتقدير ( :مرتبة الشرف األولى ) ،سنة 2000م ،في
ً
ّ
النوازلي األندلس ي :نوازل ابن بشتغير اللورقي أنموذجا).
موضوع( :دراسة وتحقيق النص
 . 2حصل على املاجستير من قسم الدراسات اإلسالمية ،بكلية اآلداب والفلسفة ،جامعة
غرناطة ،بتقدير  ( :ممتاز ) ،سنة 1998م ،في موضوع  ( :شرف الطالب في أسنى املطالب البن
قنفد  :دراسة وتحقيق ).
 . 3حصل على اإلجازة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة عبد امللك السعدي ،تطوان،
سنة  1995م.
 . 4حصل على إجازات في علوم الشرع على النظام القديم.

ً
_ ثالثا  :الخبرة التدريسية
ً
ً
 . 1عمل أستاذا مساعدا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ( فرع نواكشوط)  ،وكان
تعيينها بها بتاريخ  2002 / 10 / 30م.
ً
ً
 . 2عمل أستاذا مساعدا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،وكان تعيينها بها بتاريخ8 / 20 :
2004 /م .
 . 3ترقى لرتبة أستاذ مشارك في أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الشارقة بتاريخ / 1 / 30 :
 2011م.
 . 4ترقى لرتبة أستاذ في تخصص أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الشريعة بجامعة الشارقة
بتاريخ  2016 / 7 / 17م.

ً
 . 5يعمل أستاذا ألصول الفقه ومقاصد الشريعة بمرحلتي املاجستير والدكتوراه بكلية
الشريعة  /جامعة الشارقة ،وكان تعيينها بها بتاريخ  2008 / 1 / 9م.

ً
_ رابعا  :الخبرة األكاديمية في الدراسات العليا واإلشراف على الرسائل الجامعية
* الخيرة في التدريس والتحكيم وعضوية اللجان
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 . 1عضو لجنة مراجعة وإعداد توصيف مساقات املاجستير في الفقه وأصوله بكلية الشريعة
بجامعة الشارقة( .) 2013 _ 2012
 . 2عضو لجنة مراجعة وإعداد توصيف مساقات الدكتوراه في الفقه وأصوله بكلية الشريعة
بجامعة الشارقة ( .) 2013 _ 2012
 . 3منسق لجنة الدراسات العليا بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة  /جامعة الشارقة ( _ 2014
.) 2016
 . 4أشرف على وضع الخطط الدراسية ملساقات املاجستير بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدبي (  ،) 2006 _ 2005وكلية الشريعة بجامعة الشارقة( .) 2006 _ 2004

 . 5عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة الشارقة ( .) 2015 _ 2014
 . 6قام بتحكيم برامج املاجستيروالدكتوراه في جامعات خليجية.
ّ . 7درس مساقات املاجستير والدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ،ومنها  ( :قاعة بحث
في الفقه وأصوله ) ،و(مقاصد الشريعة ) ،و ( مباحث الدالالت ) ،و( التعارض والترجيح ) ،و(
الفتوى وضوابطها ) ،و(االجتهاد ومصادره) و ( مباحث الحكم عند األصوليين ) ( ،والتقعيد
والتخريج الفقهي) و( مناهج الفقهاء في استنباط األحكام) ،و( دراسة في املآالت الشرعية ).
 . 8رئيس لجنة التحكيم لرسائل املاجستير في الفقه وأصوله بجامعة جميرا بدبي.

*خبرة اإلشراف على الرسائل الجامعية
أشرف على رسائل املاجستيروالدكتوراه اآلتية:
_ تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي ( من باب صالة املسافر إلى نهاية البيع ) ،ألبي القاسم البارزي
الشافعي ،دراسة وتحقيق ،إعداد الطالب :محمد راشد سالم املري ،ماجستير ،كلية الشريعة
جامعة الشارقة.
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_ تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي ( من باب القراض إلى نهاية باب قسم الزكاة ) ،ألبي القاسم
البارزي الشافعي ،دارسة وتحقيق ،إعداد الطالب  :خالد محمد عيس ى ،ماجستير كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي ( من بداية كتاب النكاح إلى نهاية باب الحضانة ) ،ألبي
القاسم البارزي الشافعي ،دراسة وتحقيق ،إعداد الطالب  :معاذ عبد اللطيف النايف،
ماجستير ،كلية الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ حكم تصرفات املسحور في مسائل األحوال الشخصية ،إعداد الطالبة :أسماء محمد،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ اإلمام اللخمي وآراؤه األصولية من خالل كتاب ( التبصرة) ،إعداد الطالبة  :فاطمة حسن
الحمادي ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
ً
_ اإلمام البخاري أصوليا من خالل تراجم صحيحه ،إعداد الطالب  :نجيب بن حقوقه،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ االجتهاد التنزيلي :أصوله النظرية وتطبيقاته في فقه الصحابة ،إعداد الطالب  :محمد الجابري،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ قرائن النسخ عند األصوليين  :إعداد الطالبة  :هبة ماجد ،ماجستير ،كلية الشريعة جامعة
الشارقة.
_ رعاية املقاصد الضرورية في فقه الصحابة ،إعداد الطالب  :ناصر البلوش ي ،ماجستير ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ القواعد األصولية وتطبيقاتها الفقهية عند اإلمام الصنعاني من خالل كتابه(:سبل السالم)،
إعداد الطالب  :عمار البنهندي ،ماجستير،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ القواعد األصولية وتطبيقاتها عند السفاريني في كتابه ( كشف اللثام شرح عمدة األحكام)،
إعداد الطالب  :إبراهيم الزعابي ،ماجستير،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
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ً
ً
_ القواعد األصولية املتعلقة بألفاظ املكلفين ( جمعا ودراسة ) ،إعداد الطالب :سعيد الحدوري،
ماجستير،كلية الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التكافل االجتماعي ( دراسة أصولية تطبيقية ) ،إعداد :
الطالبة  :فضيلة املعمري ،ماجستير،كلية الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ اإلجماع ومراتبه عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور  :دراسة أصولية تطبيقية مقارنة ،إعداد
الطالب  :عبد الرحمن جابر عواد ،ماجستير ،كلية الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ فتح الذرائع وتطبيقاته في مجال االعتداء اإللكتروني ( دراسة أصولية فقهية ) ،إعداد الطالب:
معاذ النايف ،دكتوراه،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة .
_ استدراكات ابن العربي الفقهية في باب العبادات( دراسة تحليلية ) ،إعداد الطالب  :طارق
مظفر ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ املصلحة املرسلة وتطبيقاتها في املستجدات البيئية ،إعداد الطالب :محمد البذالي،
ماجستير،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ استدراكات ابن العربي الفقهية في كتاب البيوع من " عارضة األحوذي " ( دراسة فقهية مقارنة) ،
إعداد الطالب  :حسن جاسم املنصوري ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ العلل في فقه الصيام :دراسة في املفطرات الطبية املعاصرة ،إعداد الطالبة :حبيبة
جاما،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ متعارض أحاديث األحكام في صحيح البخاري ( دراسة أصولية فقهية ) ،إعداد الطالب :عارف
الجناحي ،دكتوراه ،كلية الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ تعدد املقاصد الجزئية للحكم الواحد وتطبيقاته الفقهية،إعداد الطالب  :إبراهيم الحوسني،
دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ األقوال الضعيفة في العبادات من خالل كتاب ( مناهج التحصيل ولطائف نتائج التأويل ) ألبي
ً
الحسن الرجراجي ( جمعا ودراسة ) ،ماجستير ،إعداد الطالب  :مانع النهدي ،كلية الشريعة،
جامعة الشارقة.
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_ قاعدة اعتبار املآالت وأثرها في ضبط األمن الداخلي ،إعداد الطالب :علي مصبح املقبالي،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_الخطأ في تصور املسائل وأثره في اضطراب الفتوى املعاصرة ،إعداد الطالبة  :مي العازمي،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ القواعد الفقهية ملقاصد املكلفين وأثرها في القضايا املعاصرة ،إعداد الطالب :نضال عليوات،
دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ قواعد الوسائل وأثرها في ترشيد التنمية املستدامة ،إعداد الطالبة  :هدى الزعابي ،دكتوراه،
كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ منهج االستدراك األصولي عند اإلمام األبياري ،إعداد الطالبة  :هند العجمي ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ النقد األصولي عند اإلمام الغزالي ،إعداد الطالبة :ظالل أم الخير ،دكتوراه ،كلية الشريعة،
جامعة الشارقة.
_ _ تخريج الفروع على الفروع وتطبيقاته في املستجدات الفقهية ،إعداد :ليث الرديني ،دكتوراه،
كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
ً
_ قواعد الفروض الكفائية  :جمعا ودراسة ،إعداد الطالب :وليد الهاجري ،ماجستير ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة .
__ نقد الفتاوى :نحو تأصيل منهجي ووظيفي ،إعداد الطالب :محمد األحمد ،رسالة دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ التوظيف املقاصدي في الفتوى املعاصرة ،إعداد الطالبة :سارة الحمادي ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة ( لم تناقش بعد).
_ تحقيق املناط الخاص وتطبيقاته في فتاوى ابن تيمية ،إعداد الطالب :عبد هللا املزروع،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة ( ،لم تناقش بعد ).

() 6

_ الصناعة األصولية عند اإلمام الجويني في كتابه ( البرهان ) ،إعداد الطالب :عبد الرحمن
العنزي ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة ( ،لم تناقش بعد ).
_ الخالف في النوازل  :دراسة أصولية تطبيقية ،إعداد الطالبة  :حبيبة يوسف ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة ( ،لم تناقش بعد ).
_ التطور الداللي للمصطلح األصولي ( دراسة تأصيلية تحليلية ) ،سامي مطر ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة ( ،لم تناقش بعد ).
_ تحديد مراتب اإلفضاء إلى املفاسد وأثرها في الخالف الفقهي( دراسة فقهية أصولية ) ،آمنة
نزار ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة ( ،لم تناقش بعد ).
ً
_ األقوال األصولية املحكوم عليها بالبطالن في كتاب ( البحر املحيط للزركش ي)  :جمعا ودراسة،
سعيد الكعبي ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة  ( ،لم تناقش بعد ).

*خبرة مناقشات الرسائل الجامعية
ناقش رسائل املاجستير والدكتوراه اآلتية :
_ أحكام السفارة في اإلسالم ،إعداد الطالب  :حمزة ماجومادوف ،ماجستير ،كلية الشريعة،
جامعة الشارقة.
_ أثر مفهوم املخالفة في املعامالت املالية ،إعداد الطالب  :محمد إدريس سال ،ماجستير،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ اختيارات عالء الدين السمرقندي الفقهية في الطهارة من خالل كتابه ( تحفة الفقهاء ) ،إعداد
الطالب :عبد الباري عبد العزيز ،ماجستير،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مفردات اإلمام مالك في األحوال الشخصية ،إعداد الطالب  :عبد الغفور الشماط،
ماجستير،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
ً
_ مسائل املعامالت التي حكى فيها العمراني اإلجماع في كتابه ( البيان )  :جمعا ودراسة ،إعداد
الطالب :علي املرزوقي ،ماجستير ،كلية الشريعة جامعة الشارقة.
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_ معيار النجاسة وطرق تطهيرها :دراسة مقارنة ،إعداد  :تركي القحطاني ،ماجستير،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة .
_ قواعد االحتياط الفقهي وأثرها في املعامالت املالية املعاصرة ،إعداد الطالب  :سامي مطر
الحمود ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة .
_ فقه السياسة الشرعية عند ولي هللا الدهلوي ،إعداد الطالبة  :علياء املزروعي،ماجستير ،كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي.
_ فقه االستشراف وإدارة املخاطر  ،إعداد الطالب  :أحمد الدرغام ،ماجستير ،كلية الشريعة،
جامعة الشارقة.
_ مفردات املعتمد في املذهب الشافعي في الشركات ( دراسة فقهية مقارنة ) ،إعداد الطالبة :هند
محمد عبد هللا ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ املسائل املبنية على االستحسان في كتاب " تحفة الفقهاء" (من كتاب الديات إلى كتاب اإلكراه )،
إعداد  :الطالبة  :عائشة الحداد ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ قاعدة ( ما خرج مخرج الغالب ال مفهوم له ):دراسة تأصيلية تطبيقية ،إعداد الطالب :عبد
العزيز ضياء ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مسؤولية الدولة في حماية البيئة من منظور الفقه اإلسالمي ،إعداد الطالب :محمد الطنيجي،
ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ وسائل املقاصد وضوابط اعتبارها في االجتهاد الفقهي املعاصر ،إعداد الطالبة  :مريم العزري،
دكتوراه ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي.
_ أثر املقاصد في تأويل النصوص وتطبيقاتها املعاصرة ،إعداد الطالب :عمار العباس ي ،ماجستير،
كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ التعليل املقاصدي لألحكام الشرعية وضوابطه ( دراسة تطبيقية في ضوء االجتهاد املعاصر)،
إعداد الطالبة  :آمنة العليلي ،دكتوراه،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.
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_ قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة :تأصيلها ومستجداتها في السياسة الشرعية،
إعداد الطالب  :سعيد الدرمكي ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ أثر مقاصد الشريعة في فقه القضايا الطبية ،إعداد الطالبة  :جيداء رجب ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مرونة السياسة الشرعية وأثرها في العالقات الخارجية ،إعداد الطالب  :محمد املري ،دكتوراه،
كلية الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ الرخص الفقهية وتطبيقاتها على أحكام النازح ،إعداد الطالب :أيمن السامرائي ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ تفاوت مراتب الخبر عند األصوليين وأثره في اختالف الفقهاء ،إعداد الطالب  :محمد حسين
األحمد ،ماجستير ،كلية الشريعة بجامعة الشارقة.
_ أثر السياق في توجيه داللة األمر :دراسة تطبيقية على كتاب النكاح من الجامع الصحيح
للبخاري ،إعداد الطالبة  :ظالل أم الخير ،ماجستير،كلية الشريعة بجامعة الشارقة.
_ تهذيب الطالب وفائدة الراغب لعبد الحق الصقلي ( دراسة وتحقيق ) ،إعداد الطالبة :حصة
خلفان بن حظيبة ،ماجستير ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.
_ قواعد الترجيح الفقهي وتطبيقاتها في النوازل املعاصرة ،إعداد الطالب :إبراهيم الجنابي،
دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ األسهم الوقفية في الفقه اإلسالمي ،إعداد الطالب :أحمد نزار أبو شهال ،دكتوراه ،كلية
الشريعة  ،جامعة الشارقة.
_ فقه السلفية املعاصرة :دراسة في الرافد واملنهج واألثر ،إعداد الطالب :عارف األميري ،دكتوراه،
كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ التصرفات الناشئة عن رد الفعل ،إعداد الطالب :عمر شاكر الكبيس ي ،دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
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_ القواعد األصولية واملقاصدية املتعلقة بالنهي ،إعداد الطالب :خالد عبد الوهاب ،دكتوراه،
كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ كتاب شرح اللمع للشيرازي وإحكام الفصول للباجي :موازنة في البناء واآلراء ،إعداد الطالبة:
فاطمة الحمادي ،دكتوراه ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي.
ً
_ أثر معهود العرب في التشريع وتطور الوسائل " إثبات األهلة بالحساب الفلكي أنموذجا " ،إعداد
الطالب :زكي البصراوي ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ معايير نقد متون السنة عند اإلمام مالك ،إعداد الطالب :سعيد الكعبي ،ماجستير ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ قاعدة درء املفاسد أولى من جلب املصالح وتطبيقاتها املعاصرة في مجال العالج الطبي ،إعداد
الطالبة :شيخة التفاق ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مقومات البحث الفقهي املعاصر في املعامالت املالية :دراسة تحليلية نقدية ،إعداد الطالب:
تركي قحطان ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ الفتوى االفتراضية  :دراسة تأصيلية في املصطلح واملشروعية واألثر واالجتهادي ،إعداد الطالب:
مبارك العجمي ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مقصد حفظ العرض في الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقية في واقع إمارة الشارقة،
إعداد الطالبة :إلهام علي فتح ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ استدراكات ابن العربي الفقهية في كتابي الطهارة والصالة من كتابه ( القبس) ،إعداد الطالب:
عمر املهري ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ النظرية الفقهية :مفهومها ونشأتها وأصول صناعتها ،إعداد الطالب :بدر بريجان الحيص،
دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مسلك السبر وأثره في تعليل البيوع املنهي عنها :دراسة تأصيلية تطبيقية ،إعداد الطالب:
إبراهيم بريجان الحيص ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
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_ تعليل األحكام بفساد الزمان :دراسة تأصيلية تطبيقية في املذهب الحنفي ،إعداد الطالبة:
خديجة نزار ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ القرينة عند ابن رشد الحفيد ،إعداد الطالبة :آمنه نزار ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة
الشارقة.
_ قواعد املقاصد وتطبيقاتها في قرارات مجمع الفقه اإلسالمي ،إعداد الطالب :أحمد بن خليفة
النعيمي ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ املخدرات الرقمية :حقيقتها وحكمها وآثارها من منظور مقاصدي ،إعداد الطالبة :عائشة
السعدي ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مكافحة التمييز والكراهية في الفقه اإلسالمي( دراسة مقارنة ) ،إعداد الطالب :علي العطر،
دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ اإلجماعات املختلف فيها عند األصوليين :دراسة نظرية تطبيقية ،إعداد الطالبمحمد منصور
سال ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ التعليل بمسلكي النص واإليماء في آيات األحكام :دراسة أصولية تطبيقية ،إعداد الطالبة :مها
املطوع ،دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_الخدمة الوطنية  :دراسة فقهية مقاصدية في ضوء القانون اإلماراتي ،إعداد الطالبة :حنان مال
هللا ،ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ املوازنة بين اللفظ واملعنى عند ابن القيم ،إعداد الطالب :معمر املزيني ،رسالة دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ مسالك االجتهاد املقاصدي وتطبيقاته عند الحنفية ،إعداد الطالب :يحيى إبراهيم حسيني،
رسالة ماجستير ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ الشرح األصولي عند القرافي من خالل كتابه ( نفائس األصول في شرح املحصول ) ،إعداد
الطالبة :ريم العجمي ،رسالة دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
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_ التغليب بين املفاسد وتطبيقاته في وسائل التواصل االجتماعي ،إعداد الطالب :عبد الرحمن
إبراهيم سلمان ،رسالة دكتوراه ،كلية الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ فقه البدائل وتطبيقاته املعاصرة ،إعداد الطالب :أمجد الحناوي ،رسالة دكتوراه ،كلية
الشريعة ،جامعة الشارقة.
_ االستدراك الفقهي عند الحجاوي من خالل حاشيته على ( التنقيح ) ،إعداد الطالب :حمزة
رمكاني ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة.

ً
_ خامسا  :املناصب اإلدارية واللجان
ً
 . 1عمل نائبا لوكيل كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ( .) 2008 _ 2006
ً ً
 . 2عمل منسقا عاما لكلية الشريعة بفرع جامعة الشارقة بخورفكان ( .)2012 _ 2010
ً
 . 3عمل رئيسا لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( .)2016 _ 2014
ً
 . 4يعمل اآلن قائما بأعمال عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة ( .) 2023 _ 2022
 . 5عضو مجلس العمداء بجامعة الشارقة ( .) 2023 _ 2022
 . 6عضو املجلس االستشاري لجامعة الشارقة ( .) 2023 _ 2022
 . 7عضو املجلس االستشاري لكلية الشريعة بجامعة الشارقة وأمين سر املجلس ( _ 2022
.) 2023
 .8عضو اللجنة املركزية لشؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الشارقة(.) 2016 _ 2014
 .9عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة الشارقة (.) 2015 _ 2014
 .10عضو اللجنة املركزية للمناهج والخطط بجامعة الشارقة ( .) 2017 _ 2016
 .11عضو اللجنة املركزية للترقيات بجامعة الشارقة ( .)2020 _ 2016
.12عضو لجنة تحكيم املكافأة التشجيعية للبحث العلمي بجامعة الشارقة.)2020 _ 2016 ( ،
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.13عضو اللجنة املركزية لفحص ترشيحات رؤساء األقسام بجامعة الشارقة( 2020 - 2018
)
 .14عضو مجلس البحث العلمي بجامعة الشارقة.) 2022 _ 2021 ( ،
 .15عضو مجلس كلية الشريعة بجامعة الشارقة ( .)2018 _ 2017 / 2016 _ 2014
 .16عضو لجنة خبراء تحقيق املخطوطات لطلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا
والبحث العلمي ( .)2021 _ 2017
.17عضو لجنة تحديث دليل الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ( 2020
_ .) 2021
 .18منسق اللجنة الثقافية بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( .) 2103 _ 2012
.19منسق لجنة اإلعالم واملنشورات بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( .) 2014 _ 2013
. 20منسق لجنة االعتماد األكاديمي بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( _ 2018 / 2016 _ 2015
.)2019
. 21منسق لجنة املكتبات بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( / 2020 _ 2019 / 2018 _ 2017
.) 2022 _ 2021
. 22منسق لجنة القضايا الطالبية وضبط السلوك بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( _ 2017
.) 2018
 .23منسق لجنة البحث العلمي بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( .) 2021 _ 2020
 .24عضو لجنة الترقيات بكلية الشريعة بجامعة الشارقة ( / 2021 _ 2020 / 2016 _ 2014
.) 2022 _ 2021
 .25عضو لجنة التدريب العملي والتنسيق مع مركز التعليم املستمر بكلية الشريعة ( _ 2019
.) 2020
 .26منسق لجنة الدراسات العليا بقسم الفقه وأصوله ( .) 2016_ 2014
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 .27منسق لجنة الترقيات بقسم الفقه وأصوله ( .) 2017 _ 2104
 .28منسق لجنة اختيار أعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله (_ 2019 / 2016 _ 2014
.) 2022 _ 2021 / 2020
 .29عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الفقه وأصوله ( .)2022 _ 2016
 .30عضو لجنة النظر في الخطط الدراسية لبرنامجي املاجستير والدكتوراه بقسم الفقه وأصوله
( .) 2020 _ 2019

ً
_ سادسا  :الدورات العلمية والتدريبية
 . 1حضر دورة استخدام التقنيات املعلوماتية في البحث العلمي املنعقدة في كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بدبي بتاريخ . 2005 / 10 / 16 :
 . 2حضر دورة حول استراتيجيات التدريس والتقويم املنعقدة في كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية بدبي بتاريخ . 2007 / 3 / 20 :
 . 3حضر دورة تعلم اللغة اإلنجليزية املنعقدة في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي خالل
فصل الخريف  2007م.
 . 4حضر دورة  ( :منظومة املؤهالت اإلماراتية وتقويم املساقات والبرامج ) املنعقدة بجامعة
الشارقة بتاريخ. 2013 / 9 / 17 :
 . 5حضر دورة  ( :تقويم مخرجات التعلم وبناء االختبارات ) املنعقدة بجامعة الشارقة بتاريخ/ 9 :
. 2013 / 11
 . 6حضر دورة ( :النظم واللوائح الجامعية ألعضاء هيئة التدريس املنعقدة بجامعة الشارقة )
بتاريخ . 2015 / 6 / 10 _ 8 :
 . 7حضر دورة ( تفعيل وتوثيق معايير الجودة واالعتماد في ملفات البرامج واملساقات) املنعقدة
بكلية الشريعة بجامعة الشارقة بتاريخ 2016 / 6 / 5 :م.
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 . 8حضر ورشة ( اإلرشاد األكاديمي ) املنعقدة بكلية الشريعة بجامعة الشارقة بتاريخ/ 3 / 2 :
2017م.
 . 9حضر البرنامج التدريبي  ( :املحاضرة الفعالة ) املنعقد بجامعة الشارقة بتاريخ / 3 / 8 _ 6:
2017م.
 . 10حضر البرنامج التدريبي ( :األستاذ الجامعي املتميز ) ،املنعقد بجامعة الشارقة ،بتاريخ_ 13 :
. 2018 / 2 / 15
 . 11حضر ورشة ( :تحقيق معايير االعتماد األكاديمي من خالل امللفات اإللكترونية للمساقات
والبرامج ) ،املنعقدة بجامعة الشارقة ،بتاريخ .2018 / 3 / 22 :
 . 12حضر ورشة ( :مصادر املعلومات وقواعد البيانات بمكتبة جامعة الشارقة ) ،املنعقدة
بجامعة الشارقة ،بتاريخ 2018 / 10 / 25 :م.
 . 13حضر البرنامج التدريبي ( :استخدام التكنولوجيا في التعليم :أدوات وآفاق ) ،املنعقد بجامعة
الشارقة بتاريخ 2018 / 11 / 8 :م.
 . 14حضر ورشة  ( :مناقشة الرسائل الجامعية ) ،املنعقدة بكلية الدراسات العليا بجامعة
الشارقة بتاريخ 2019 / 3 / 21 :م.
 . 15حضر ورشة ( :الحقيبة التعليمية اإللكترونية ) ،املنعقدة التي نظمتها كلية الشريعة بجامعة
الشارقة بتاريخ 2019 / 5 / 2 :م.
 . 16حضر ورشة ( دمج اإلرشاد األكاديمي ) املنعقدة بإدارة التسجيل بجامعة الشارقة بتاريخ24 :
. 2019 / 10 /
 . 17حضر البرنامج التدريبي ( :التعليم املمزوج واملعكوس ) املنعقد بمعهد القيادة األكاديمية في
التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ. 2019 / 11 / 17 :
 . 18حضر دورة ( :أساسيات التقييم من أجل تحسين املناهج والتعليم ) املنعقدة بمعهد القيادة
األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ.2019/ 12 / 5 :
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 . 19حضر ورشة ( التدريس واإلشراف على طلبة الدراسات العليا ) املنعقدة بكلية الدراسات
العليا بجامعة الشارقة بتاريخ . 2019 / 10 / 23
 . 20حضر ورشة ( تحديات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية ) املنعقدة بكلية الشريعة
بجامعة الشارقة بتاريخ  2020 / 2 / 6:م.
 . 21حضر ورشة ( :كيفية تصميم االمتحانات على نظام البالكبورد ) املنعقدة بكلية الشريعة
بجامعة الشارقة بتاريخ 2020 / 4 / 11:
 . 22حضر ورشة ( :كيفية تأمين االمتحانات عبر البالكبورد ) املنعقدة بكلية الشريعة بجامعة
الشارقة بتاريخ2020 / 4 / 23 :
 . 23حضر ورشة ( :ربط محتويات املواد املساق املوجودة في البالكبورد مع امللف اإللكتروني
ملساق ) املنعقدة بكلية الشريعة بجامعة الشارقة بالتعاون مع عمادة ضمان الجودة والفاعلية
املؤسسية واالعتماد ،بتاريخ .2020 / 5 / 15 :
 . 24حضر البرنامج التدريبي  ( :إنشاء عرض تقديمي تفاعلي بواسطة NEARPODلزيادة مشاركة
الطالب وتحفيزهم نحو املشاركة ) املنعقد بمعهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة،
بتاريخ . 2021 / 2 / 4
 . 25حضر ورشة ( مشاركة التكليفات مع الطالب في برنامج التيمز ) املنعقدة بكلية الشريعة،
جامعة الشارقة ،بتاريخ . 2021 / 2 / 11
 . 26حضر ورشة ( االقتباس  :كيفية استخدام برنامج  ) turnitlnالتي املنعقدة ببكلية الدراسات
العليا بجامعة الشارقة ،بتاريخ . 2021 / 10 / 14
 . 27حضر البرنامج التدريبي ( تصميم مناهج تعليمية تفاعلية ) املنعقد بمعهد القيادة في التعليم
العالي بجامعة الشارقة ،بتاريخ . 2021 / 10 / 14
 . 28حضر ورشة ( التوثيق املرجعي اإللكتروني في برنامج  Microsoft wordاملنعقدة بنادي
طالبات الذيذ الثقافي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2021 / 11 / 8
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 . 29حضر ورشة ( قياس االقتباس في البحث العلمي ) ،املنعقدة بكلية الدراسات العليا والبحث
العلمي بجامعة الشارقة ،بتاريخ . 2021 / 11 / 18
 .30حضر البرنامج التدريبي( فن تصميم األنشطة التعليمية ) ،املنعقد بمعهد القيادة في التعليم
العالي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 2 / 10
 . 31حضر ورشة ( برامج الدكتوراه بجامعة الشارقة :من القبول إلى نيل الشهادة ) ،املنعقدة
بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة ،بتاريخ . 2022 / 2 / 14
 . 32حضر البرنامج التدريبي ( بدائل التعليم التقليدي )  ،املنعقد بمعهد القيادة في التعليم العالي
بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 2 / 14
 . 33حضر البرنامج التدريبي ( خلق بيئة افتراضية ديناميكية باستخدام جدارية ) ،املنعقد بمعهد
القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 2 / 21
 . 34حضر ورشة ( االقتباس :أنواعه وكيفية تجنبه ) ،املنعقدة بكلية الدراسات العليا والبحث
العلمي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 2 / 28
 . 35حضر البرنامج التدريبي ( تصميم نماذج التقييم " روبربك " ) ،املنعقد بمعهد القيادة في
التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 3 / 3
 . 36حضر البرنامج التدريبي ( تصميم مساق تفاعلي في بالكبورد ) ،املنعقد بمعهد القيادة في
التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 3 / 22
 .37حضر البرنامج التدريبي ( كيف يمكن أن يكون التعليم أفضل من خالل الذكاء العاطفي )،
املتعقد بمعهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 9 / 28
 . 38حضر البرنامج التدريبي( ممارسات متقدمة للتقويم في عملية التدريس ) ،املنعقد بمعهد
القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة بتاريخ . 2022 / 10/ 5

ً
_ سابعا  :العضويات العلمية والخبرات غيراألكاديمية
 . 1رئيس لجنة الرقابة الشرعية على األوقاف بإمارة الشارقة.
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 . 2عضو الهيئة االستشارية للمنتدى اإلسالمي بإمارة الشارقة
 . 3عضو املجمع الفقه اإلسالمي بالهند.
 . 4باحث مشارك في دورات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة.
ً
 .5عضو األمانة العامة لندوة الحديث الشريف بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي سابقا.
 . 6عضو اللجنة االستشارية ملجلة جامعة الوصل بدبي
 . 7عضو اللجنة العلمية ملجلة ( اإلبانة ) الصادرة عن الرابطة املحمدية لعلماء املغرب.
 . 8عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية.
 . 9عضو هيئة تحرير ( مجلة كلية العلوم اإلسالمية ) بالجامعة العراقية.
 . 10عضو هيئة التحرير بمجلة ( املدونة ) الصادرة عن املنتدى اإلسالمي بالشارقة.
ً
 . 11عمل مديرا لتحرير مجلة ( النور ) املغربية،
ً
 . 12عمل عضوا بهيئة تحرير مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.

ً
_ ثامنا :االستشارات العلمية والتحكيم العلمي
 . 1محكم في جائرة امللك فيصل العاملية ( فرع الدراسات اإلسالمية ).
ّ
 .2محكم في تقييم برامج املاجستيروالدكتوراه بالجامعات الخليجية.
.3محكم في ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اآلتية :جامعة أم القرى ،جامعة طيبة،
جامعة القصيم ،الجامعة األردنية ،جامعة مؤتة ،جامعة اليرموك ،جامعة آل البيت ،جامعة
البلقاء التطبيقية ،جامعة العلوم اإلسالمية األردنية.
ّ
 .4محكم في تقييم بحوث قطاع األبحاث بجامعة الكويت.
ّ
 .5محكم في تقييم الكتب الدراسية بجامعة عجمان ،وجامعة اإلمارات ،وجامعة الوصل.
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ّ
 . 6محكم في تقييم البحوث باملجالت اآلتية :مجلة جامعة الوصل بدبي ،مجلة كلية العلوم
الشرعية بجامعة الشارقة ،مجلة العلوم القانونية بجامعة عجمان ،مجلة الشريعة والقانون
بجامعة اإلمارات ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت ،مجلة جامعة أم القرى
للعلوم الشرعية ،مجلة ( األحمدية ) بدبي ،مجلة ( املعيار ) بكلية اإلمام مالك..
ّ
 .7محكم في تقييم بحوث األمانة العامة لندوة الحديث الشريف بكلية الدراسات اإلسالمية
والعربية بدبي.
ّ
 . 8محكم في تقييم مطبوعات املراكز البحثية للرابطة املحمدية للعلماء.
ّ
 . 9محكم في تقييم مطبوعات دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي.
ّ
 . 10محكم في تقييم مطبوعات مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث.

ً
_ تاسعا  :الكتب املطبوعة
 . 1حكم الشرع في دخول املرأة حمام السوق ، ،مطبعة الهداية ،تطوان،ط 2002 ،1م.
ً
 . 2أربعون حديثا نبوية في نهي الرجال عن لبس الذهب والحرير( جمع وتخريج وتعليق) ،مطبعة
الهداية ،تطوان ،ط  2002 ،1م.
 . 3ينبوع العين الثرة في تفريع مسألة اإلمامة باألجرة البن لب الغرناطي (دراسة وتحقيق) ،دار ابن
حزم ،بيروت ،ط 2005 ،1م.
 . 4التعليق النبيل على مفتاح التفقه األصيل ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،ط  2006 ،1م.
 .5مقوالت في التجديد الفقهي ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،ط  2006 ،1م.
 . 6مدخل إلى تجديد الفقه املالكي ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2006 ،1م.
 . 7التراث املالكي األندلس ي في آثار الدارسين املعاصرين ( دراسة وبيبليوجرافية) ،مكتبة دار اإلمام
مالك ،أبو ظبي ،ط 2006 ،1م.
 . 8من مشكاة اإلسالم ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،ط  2007 ،1م.
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 . 9التيسير الفقهي :مشروعيته وضوابطه وعوائده ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2007 ،1م.
 . 10التوقف عند الفقهاء :دراسة تأصيلية تحليلية ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2007 ،1م.
 . 11االجتهاد القضائي املعاصر :ضرورته ووسائل النهوض به ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط 2007 ،1
م.
 . 12نوازل ابن بشتغير اللورقي املالكي ( دارسة وتحقيق ) ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط 2008 ،1م.
ً
 . 13ابن ورد األندلس ي مفتيا ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2008 ،1م.
 . 14املحافظة على البيئة من منظور إسالمي ( دراسة تأصيلية في ضوء القرآن والسنة ومقاصد
الشريعة ) ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2008 ،1م.
 . 15التعارض بين الراجح واملشهور في املذهب املالكي ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) ،دار ابن حزم،
بيروت ،ط  2009 ،1م.
 . 16حرية الرأي في اإلسالم ( دراسة تأصيلية في ضوء القرآن والسنة ومقاصد الشريعة مع
املوازنة بالنظم الوضعية) ،دار عباد الرحمن ،القاهرة ،ط  2010 ،1م.
 . 17النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ( مدخل إلى نقد القراءات املعاصرة وتأصيل
علم التدبر القرآني ) ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط ،ط .2010 ،1
 . 18أبحاث اجتهادية في نوازل عصرية ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2011 ،1م.
 . 19الحرام في الشريعة اإلسالمية :فقهه وضوابطه وتطبيقاته املعاصرة ،دار ابن حزم ،بيروت،
ط  2011 ،1م.
 . 20قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال البيئي،
دار الكلمة ،املنصورة ،ط  2012 ،1م.
ً
 . 21قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) ،دار
الكلمة ،املنصورة ،ط  2012 ،1م.
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 . 22معجم املفسرين بتطوان ،مكتبة سلمى الثقافية ،تطوان ،ط  2013 ،1م.
 . 23أحمد الزواقي شيخ املالكية بتطوان ( سلسلة تراجم علماء تطوان  ،) 1 :مكتبة سلمى
الثقافية ،تطوان ،ط  2013 ،1م.
 . 24صناعة الفتوى في القضايا املعاصرة :معالم ،وضوابط  ،وتصحيحات ،دار ابن حزم ،بيروت
ط  2014 ،1م.
 . 25بحوث في الفقه املالكي ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  2014 ،1م.
 . 26عبد الرحمن الحايك القاض ي النوازلي ( سلسلة تراجم علماء تطوان  ،) 2 :مكتبة سلمى
الثقافية ،تطوان ،ط  2015 ،1م.
 . 27املدخل املقاصدي لتيسير نظام الزكاة ،مكتبة سلمى الثقافية ،تطوان ،ط 2017 ،1م.
 . 28التجديد األصولي عند الشاطبي :منطلقات وتجليات ،ط  ،1دار امليمان ،اململكة العربية
السعودية ،ط 2018 ،1م.
 . 29آراء أصولية منسوبة إلى اإلمام مالك :توثيق وتحقيق ،ط  ،1دار امليمان ،اململكة العربية
السعودية2018 ،م.
 . 30في رحاب الفقه املعاصر( قضايا معاصرة في ميزان القواعد واملقاصد ) ،ط  ،1دار امليمان،
اململكة العربية السعودية2018 ،م.
 . 31غمرات املقاصد ( بحوث في ترسيخ الوعي املقاصدي ) ،ط  ،1دار امليمان ،اململكة العربية
السعودية 2018 ،م.
 . 32الفرض الكفائي من تجديد الوعي إلى بناء األمة ( دراسة أصولية مقاصدية ) ،كتاب محكم ،
منشورات جامعة الشارقة 2020 ،م.
 . 33ضوابط فهم املصطلح األصولي ،مركز تكوين ،اململكة العربية السعودية ،ط  2022 ،1م.
 . 34مصادر التشريع اإلسالمي ( كتاب منهجي محكم مشترك ) ،منشورات جامعة الشارقة ،ط ،1
. 2022
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ً
_ عاشرا :البحوث املحكمة
 . 1حول ترشيد الفقه املقاصدي ،مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،مخبر بحث
الشريعة ،جامعة الجزائر ،العدد  2006 ،2 :م ،ص .42 _ 25
 . 2التعارض بين الراجح واملشهور في املذهب املالكي ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) ،مجلة كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،العدد  ،2007 ،33 :ص . 211 _ 163
 . 3مصارف الوقف واألقليات املسلمة بالغرب ،مجلة أصول ،تركيا ،العدد  2006 ،5 :م ،ص 63
_ .76
 . 4مسالك مذمومة في التيسير الفقهي ،مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،مخبر
الشريعة ،جامعة الجزائر ،العدد  2007 ،3 :م ،ص .229 _ 179
 . 5التلوث الصوتي في ميزان اإلسالم ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،العدد،35 :
 2008م ،ص . 279 _ 249
 . 6الوصل بين الفقه والواقع :رؤية في املنهج ،مجلة الواضحة ،دار الحديث الحسنية ،العدد، 5 :
 2009م ،ص . 365 _ 337
 . 7أبو القاسم أحمد بن ورد املالكي األندلس ي ومنهجه في فقه النوازل ،مجلة كلية الدراسات
اإلسالمية والعربي بدبي ،العدد  2009 ،37 :م ،ص . 177 _ 123
 .8ما جرى به العمل في الفقه املالكي :نظرية في امليزان ،مجلة العدل ،وزارة العدل السعودية،
العدد  1430 ،43 :ه  ،ص . 60 _ 18
ً
 . 9قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة :دراسة تأصيلية تطبيقية ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،املجلد  ،6 :العدد  2009 / 3 :م ،ص .160 _ 133
 . 10عقوبة التعزير وأثرها في مواجهة جرائم البيئة ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة الكويت ،العدد2010 ،82 :م ،ص .212 _ 147
 . 11االستحالة وتطبيقاتها املعاصرة في مجال التداوي :تأصيل وتطبيق ،مجلة كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية ،دبي ،العدد  2010 ،40 :م ،ص .299 _ 237
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ٌ
 . 12قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال البيئي،
مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بقطر ،العدد  2011 ،29 :م ،ص .510 _ 465
 .13قاعدة مراعاة فساد الزمان وتطبيقاتها في الفقه املالكي ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية ،دبي ،العدد 2011 ،42 :م ،ص .207 _ 137
 . 14اآلراء الشاذة في الفقه املالكي :دراسة تأصيلية تطبيقية ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية ،دبي ،العدد  2013 ،46 :م ،ص .227 _ 171
 . 15اإلفتاء الفضائي في ميزان املصالح واملفاسد ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر ،املجلد  ، 31:العدد 2014 ،1 :م ،ص .360 _ 311
 . 16قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وتطبيقاتها في املجالين الطبي والبيئي ،مجلة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر ،املجلد ،32 :العدد2014 ،1 :م ،ص _ 251
.306
 . 17انخرام فقه املوازنات :أسبابه ومآالته وسبل عالجه ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة الكويت ،العدد 2014 ،98 :م ،ص . 329 _ 277
 . 18قاعدة اليسير مغتفر وتطبيقاتها في الفقه املالكي ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية،
دبي ،العدد  1437 ،50 :هـ 2015 /م ،ص .78 _ 25
 . 19الترجيح بين الوسائل :مسالكه وضوابطه وفوائده ،مجلة جامعة القصيم للعلوم الشرعية،
املجلد  ،8 :العدد  2014 ،1 :م ،ص . 197 _ 159
 . 20آراء أصولية منسوبة إلى اإلمام مالك  :توثيق وتحقيق ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة الكويت ،العدد 2015 ، 103م ،ص . 349 _ 311
 . 21نحو وعي جديد بالفروض الكفائية ،مجلة الصراط ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر،
العدد  ،2015 ،30 :ص . 57 _ 9
ّ
لوظيفي ،مجلة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة
 . 22املقاصد التحسينية :قراءة في املفهوم والبعد ا
بغداد ،العدد  2015 ، 41 :م ،ص . 353 _ 319
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ّ
املقاصدي املعاصر :رؤية تأصيلية نقدية ،مجلة البحوث العلمية والدراسات
 . 23آفاق البحث
اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،السداس ي األول  /العدد التاسع 1436 ،هـ 2015 /م ،ص .43 _ 13
 . 24القواعد األصولية وتطبيقاتها في املجال البيئي ( باالشتراك ) ،مجلة اإلسالم في آسيا ،الجامعة
اإلسالمية العاملية بماليزيا ،املجلد  ،12 :العدد 2015 ، 1 :م ،ص .199 _ 180
ً
 . 25تنزيل مقاصد الشريعة على فقه األقليات :زواج املصلحة أنموذجا ( ،باالشتراك  :باحث رئيس
) ،مجلة الفقه ،جامعة ماليا ،ماليزيا ،العدد  ،2015 ،12 :ص .160 _ 139
 . 26الفتوى املستقبلية :مشروعيتها ،وضوابطها ،ومجاالت العناية بها ،مجلة اإلبصار ،املغرب
السنة الثانية ،العدد  2015 ،2م ،ص .159 _ 154
ّ
الجزئي :املسار ،والضوابط ،والوظائف ،مجلة الصراط ،كلية العلوم اإلسالمية،
 . 27التقصيد
جامعة الجزائر،العدد  1437 ،32 :هـ 2015 /م ،ص  173ـ .242
 . 28فقه النفس :دراسة في املفهوم والرافد واألثر ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة
الكويت ،السنة  ،32 :العدد2017 ،110 :م ،ص .430 _ 383
 . 29ضوابط الفرض الكفائي بين التأصيل والتمثيل ،مجلة البحوث العلمية والدراسات
اإلسالمية ،مخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،العدد 2016 ،12 :م ،ص .92 _ 64
 . 30تجديد املصطلح األصولي عند الشاطبي  :قراءة تحليلية في مركزية املباح ،مجلة الصراط،
جامعة الجزائر ،السنة ،19 :العدد2017 ،35 :م ،ص .109 _ 71
 . 31اإلعالم الديني الفضائي وأثره في تفعيل فريضة الزكاة ،مجلة البحوث العلمية والدراسات
اإلسالمية ،مخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،العدد 2018 ،15 :م ،ص .44 _ 15
 . 32املندوب في ميزان شيوخ املصالح :دراسة تأصيلية تحليلية ،مجلة البحوث العلمية
والدراسات اإلسالمية ،مخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،العدد2018 ، 17 :م ،ص .136 _ 105
 . 33فقه البدائل وأثره في الفتوى ( ،باالشتراك ) ،مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، ،
مخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،العدد ،16 :السداس ي األول  ،2018ص .369 _ 330
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 . 34عادة الشرع :مفهومها واستمدادها وتوظيفها املنهجي ،املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية،
جامعة آل البيت ،املجلد  ،15 :العدد 2019 ، 3 :م ،ص .401 _ 383
 . 35الغذاء الحالل باملنظومة الشرعية والقانونية اإلماراتية :دراسة وتحليل ( باالشتراك ) ،مجلة
البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الجزائر ،مخبر الشريعة ،املجلد ،13 :العدد،2 :
السداس ي الثاني 2019م ،ص .174 _ 142
 . 36مجاالت النقد األصولي عند اإلمام الغزالي :دراسة تحليلية نقدية ( ،باالشتراك ) ،مجلة
البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،مخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،املجلد  : 14 :العدد ،1
الرقم التسلسلي ، 240 :السداس ي األول 2020 ،م ،ص .373 _ 337
 . 37فهم النص األصولي :ضوابط سياقية ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات
اإلسالمية ،املجلد السابع عشر ،املجلد  ،17العدد  2020 ،1م ،ص . 796 _ 769
 . 38النقد الفقهي عند اإلمام ابن الفخار القرطبي :قراءة في الروافد واألغراض واألدوات ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،املجلد  ،17العدد  ، 2020 ،2ص _ 522
. 556
 . 39العمالت االفتراضية في ميزان املصالح واملفاسد ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية ،مقبول للنشر ،العدد  ،18املجلد  ، 1يونيو  ، 2021ص . 441 _ 412
 . 40تخريج الفروع على الفروع وأثره في املستجدات ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية ،املجلد  ،18العدد  ،1يونيو  ، 2021ص . 737 _ 692
 . 41االقتضاء التبعي :دراسة أصولية مصطلحية ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية ،املجلد  ،18العدد  ،1يونيو 2021م ،ص .955 _ 925
 . 42قاعدة يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما وأثرها في
ترشيد التنمية املستدامة ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ،املجلد،19 :
العدد 2022 ،1 :م.
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 . 43القاعدة الوسائلية :سياقها االصطالحي وتطورها التاريخي ( ،باالشتراك )،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية ،املجلد ،19 :العدد.2022 ،2022 ،2 :
 . 44مثارات الخطأ في تصور املسائل وأثرها في اضطراب الفتوى ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية ،املجلد ،19 :العدد ،2022 ،3 :ص . 447 _ 430
 . 45معالم من االستدراك األصولي عند األبياري في كتابه ( التحقيق والبيان ) ( ،باالشتراك )،
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ،املجلد  ،19 :العدد ،2022 ،3 :ص .594 _ 564
 . 46نقد النقد األصولي عند اإلمام األبياري من خالل كتابه ( التحقيق والبيان ) :معالم تطبيقية،
( باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ،مقبول للنشر بتاريخ.2020 / 6 / 9 :
 . 47الفتوى املقاصدية في نوازل وباء ( كورونا ) :فتوى مجلس اإلمارات لإلفتاء بإغالق املساجد
ً
أنموذجا ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ،مقبول للنشر بتاريخ / 9 / 6
. 2020
 . 48التطور الداللي للمصطلح األصولي:عوامله ،وأعراضه ،ومآالت إغفاله ،مجلة ( البحوث
العلمية والدراسات اإلسالمية ) ،جامعة الجزائر ،مخبر الشريعة ،املجلد ،13 :العدد( ، 1 :
السداس ي األول )2021 ،م ،ص . 80 _ 47
 . 49توسيع الوعاء البياني للنص وتطبيقاته في الفتاوى املعاصرة ( ،باالشتراك ) ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم اإلسالمية والدراسات اإلسالمية ،مقبول للنشر بتاريخ . 2020 / 1 / 14
ً
 . 50اختالف املصطلح األصولي بين املتقدمين واملتأخرين  :الوجوب والسنة والكراهة أنموذجا( ،
باالشتراك ) ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ،مقبول للنشر بتاريخ . 2021 / 5 / 31
 . 51في نقد املرحلة التقديمية للبحوث الجامعية :قراءة في نماذج فقهية وأصولية مختارة ،مجلة
البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،مخبر الشريعة ،الجزائر ،املجلد  ،13العدد ( 3
السداس ي 2021 ،م ( ،ص .) 68 _ 41
 . 52التناول األصولي للمندوب :ثغرات ونظرات ،مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية،
مخبر الشريعة ،جامعة الجزائر ،املجلد  ،14العدد  ،1السداس ي  2022 ،1م ( ،ص .) 140 _ 115
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 . 53قاعدة ( سائر فروض الكفايات موزعة على العباد في البالد ) :إطارها النظري وتطبيقاتها
املعاصرة (،باالشتراك ) ،مقبول للنشر بمجلة العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية بجامعة
الشارقة ،بتاريخ . 2022 / 1 / 4
 . 54نقد االستدالل في الفتوى  :معالم وتطبيقات ( ،باالشتراك ) ،مقبول للنشر بمجلة البحوث
العلمية والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،بتاريخ . 2022 / 3 / 25
 . 55نقد الصياغة الفقهية للفتوى  :معالم وتطبيقات ( ،باالشتراك ) ،مقبول للنشر بمجلة
العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،مقبول للنشر بتاريخ . 2022 / 4 / 10
 . 56أسباب الخطأ في تخريج الفروع على الفروع في مجال الفتوى املعاصرة  :معالم وتطبيقات،
مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،مخبر الشريعةـ ،جامعة الجزائر ( ،باالشتراك )،
مقبول للنشر بتاريخ . 2022 / 6 / 6
 . 57مظاهر عناية األصوليين بالتطور الداللي للمصطلحات ،مقبول للنشر بمجلة العلوم
الشرعية والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،مقبول للنشر بتاريخ . 2022 / 9 / 12

_ الحادي عشر :املؤتمرات والندوات
 . 1شارك في الندوة الكبرى لوزارة الحج السعودية املنعقدة سنة 1424 _ 1423بموضوع  ( :مكة
والحج  :دروس في التسامح واالنفتاح ).
 . 2شارك في املؤتمر العلمي األول لدار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ( :القاض ي عبد
الوهاب البغدادي  :شيخ مالكية العراق ) ،املنعقد بدبي سنة  2003م ،بموضوع  ( :القاض ي عبد
الوهاب البغدادي وأثره في املدرسة املالكية بالغرب اإلسالمي ).
 . 3شارك في مؤتمر كلية الشريعة بجامعة الشارقة  ( :القضاء الشرعي في العصر الحاصر :الواقع
واآلمال ) املنعقد سنة  2006م ،بموضوع  ( :االجتهاد القضائي املعاصر  :ضرورته ووسائل النهوض
به ).
 . 4شارك في مؤتمر كلية الشريعة بجامعة الشارقة(الحوار مع اآلخر في الفكر اإلسالمي) املنعقد
سنة  2007م بموضوع ( :مثبطات الحوار مع اآلخر  :قراءة نقدية في العقل الغربي).
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 . 5شارك في الندوة الدولية للحديث الشريف ( :القيم الحضارية في السنة النبوية ) بكلية
الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي ،املنعقدة سنة  2007م ،بموضوع  ( :رعاية ذوي الحاجات
الخاصة في السنة النبوية  :مستوياتها ومقاصدها ).
 . 6شارك في مؤتمر ( العمل الخيري :ريادة ونماء ) املنعقد سنة  2008تحت رعاية دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخيري في دبي ،بموضوع  ( :قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري)
 . 7شارك في مؤتمر كلية الشريعة بجامعة الشارقة ( أصول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجها في
حفظ املدنية ) ،املنعقد سنة  2008م ،بموضوع ( :عقوبة التعزيز وأثرها في مواجهة الجرائم
البيئية ).
 . 8شارك في مؤتمر ( املصارف اإلسالمية بين الواقع واملأمول ) املنعقد بدبي سنة  2009م تحت
رعاية دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي ،بموضوع  ( :نحو تأهيل اجتهادي ألعضاء
هيئة الفتوى باملصارف اإلسالمية  :رؤية في تفعيل املمارسة الشرعية ).
 . 9شارك في مؤتمر ( الخصوصيات الدينية للمغرب ) املنعقد في طنجة سنة  2011م تحت رعاية
جمعية ( تراث ) ،بموضوع  ( :فقه العمل في آثار علماء املغرب األقص ى ).
 . 10شارك في مؤتمر ( الفتوى واستشراف املستقبل ) املنعقد بكلية الشريعة بجامعة القصيم،
سنة  2013م،بموضوع  ( :اضطراب الفتوى في القضايا املعاصرة  :معالم وتطبيقات ).
 . 11شارك في مؤتمر ( فقه املوازنات ودوره في الحياة العاصرة ) املنعقد بكلية الشريعة بجامعة أم
القرى ،سنة  ،2013بموضوع  ( :انخرام فقه املوازنات  :أسبابه ومآالته وسبل عالجه).
 . 12شارك في مؤتمر اإلمام مالك الدولي املنعقد بالجامعة األسمرية اإلسالمية ،ليبيا ،سنة 2013
م ،بموضوع  ( :آراء أصولية منسوبة إلى اإلمام مالك  :توثيق وتحقيق ).
 . 13شارك في مؤتمر ( الغذاء والدواء في ضوء املستجدات من منظور الفقه اإلسالمي ) ،املنعقد
بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2014م بموضوع  ( :منطلقات شرعية في صناعة الغذاء
الحالل :رؤية في التأصيل ).
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 . 14شارك في الندوة الفقهية الثالثة والعشرين ملجمع الفقه اإلسالمي بالهند املنعقدة في والية
غجرات ،سنة  2014م ،بموضوع ( :بيع الشقق على الخارطة الهندسية  :تكييفه وضوابطه
وأحكامه ).
 . 15شارك في مؤتمر ( النوازل املعاصرة في فقه األسرة بين الشريعة والقانون) ،املنعقد بالجامعة
اإلسالمية العاملية بإسالم آباد بباكستان سنة  2014م ،بموضوع  ( :زواج املصلحة في ميزان
مقاصد الشريعة ).
 . 16شارك في ندوة  ( :التحوالت املعرفية وأثرها في الفكر اإلسالمي ) املنعقد بمركز األمير عبد
املحسن بن جلوي للبحوث والدراسات ،الشارقة ،سنة  2016بموضوع  ( :التجديد األصولي عند
الشاطبي :سياقه ومضمونه وصداه في الفكر اإلسالمي املعاصر ).
 . 17شارك في ندوة ( :نظام الزكاة بين التطبيق الواقعي والرؤية املستقبلية ) ،املنعقد بكلية
الشريعة بأكادير ،سنة  2017م ،بموضوع  ( :املدخل املقاصدي لتيسير نظام الزكاة ).
 . 18شارك في الندوة الفقهية السادسة والعشرين ملجمع الفقه اإلسالمي بالهند ،سنة  2017م،
بموضوع  ( :جريمة التلوث الصوتي من منظور شرعي  :دراسة فقهية مقاصدية ).
 . 19شارك في ندوة ابتكار علماء الشريعة في مناهج مؤلفاتهم ،املنعقدة بكلية الشريعة بجامعة
الشارقة سنة  2018بموضوع ( :االبتكار املنهجي في مقدمات املوافقات ).
 . 20اعتمدت مشاركته في مؤتمر  ( :مقاصد الشريعة بين ثوابت التأسيس ومتغيرات العصر )
املنعقد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة امللك خالد ،سنة  2020وعنوانها ( : :النقد
املقاصدي :مفهومه وسياقه ومتعلقاته ).
 . 21شارك في الندوة الدولية االفتراضية  ( :علم أصول الفقه :منهج تكامل بين املعرفة والواقع:
نحو تفعيل االجتهاد الفقهي ما بعد زمن كوفيد  ،) 19املنعقدة بجامعة الحسن الثاني ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سنة  2021م ،بموضوع  ( :مبدأ العدول عند األصوليين وأثره في
معالجة نوازل وباء كورونا ).
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 . 22شارك في الندوة االفتراضية ( :حماية البيئة في القوانين الوطنية واملواثيق الدولية ) املنعقدة
بكلية القانون بجامعة الشارقة ،سنة  ،2021بموضوع ( :الفروض الكفائية املغيبة في حماية
البيئة ).
 . 23شارك في الندوة الدولية االفتراضية ( :النص بين الدراسة والتدريس ) ،املنعقدة بجامعة ابن
طفيل ،القنيطرة ،سنة  ، 2022بموضوع ( :معالم منهجية في تلقي النص األصولي ).
 . 24شارك في الندوة االفتراضية ( :الصيام بين الشرع والطب ) ،املنعقدة بكلية الشريعة بجامعة
الشارقة ،سنة  ،2022بموضوع ( :من مقاصد الصيام ).

 . 25اعتمد بحثه ( :ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه املعامالت املالية املعاصرة ) في
الدورة الخامسة والعشرين ملؤتمر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،بتاريخ / 8 / 10
. 2021

_ الثاني عشر :املقاالت غيراملحكمة
 . 1حرمة القبر عند فقهاء املالكية ،جريدة النور  ،تطوان ،العدد 2000 ، 395 :م ،ص .6 _ 4
 . 2اإلجارة على تعليم القرآن في الفقه اإلسالمي ،جريدة النور ،تطوان ،العدد 2000 ،396 :م ،ص
.7 _ 5
 . 3قراءة نقدية في مختصر فقهي ،مجلة النور ،تطوان :
الحلقة  ،1العدد  2004 ،437 :م ،ص .14 _ 12
الحلقة  ، 2العدد  2004 ،438 :م ،ص . 22 _ 19
الحلقة  ، 3العدد  2004 ،439 :م ،ص . 23 _ 22
الحلقة  ،4العدد  2004 ، 440 :م ،ص .21 _ 19
الحلقة  ،5العدد  2005 ،441 :م ،ص . 20 _ 19
الحلقة  ،6العدد 2005 ،442م ،ص . 20 _ 19
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الحلقة  ،7العدد  2005 ،443 :م ،ص . 20 _ 19
 . 4التعليل بالحكمة صحوة اجتهادية ومقاصدية ،مجلة النور ،تطوان ،العدد 2005 ، 444 :م،
ص .14 _ 13
 . 5الفقه التقديري :استشراف أم خيال عابث ؟ ،مجلة النور ،تطوان ،العدد 2006 ،445 :م،
ص . 15 _ 13
 . 6جرد مادة الراجح في الفقه املالكي ،مجلة النور ،تطوان ،العدد  2006 ،446 :م ،ص . 33 _ 32
 . 7تراث املالكية وأزمة التحقيق ،مجلة النور ،تطوان ،العدد  2006 ،447م ،ص .13 _ 11
 . 8الوصل بين الفقه والحديث :الضرورة واإلجراء  ،مجلة البيان ،العدد  2005 ،214م ،ص _ 8
.13
 . 9ضوابط في مجال اإلفتاء ،مجلة البيان ،العدد  2006 ،224 :م ،ص .19 _ 16
 . 10قواعد التيسير في الفقه اإلسالمي ،مجلة البيان ،العدد  ،233 :ص .23 _ 20
 . 11االحتياط الشرعي:حقيقته وضوابطه ،مجلة البيان ،العدد  ،234ص .11 _ 8
 . 12من آداب التنزيل الفقهي ،مجلة منار اإلسالم ،أبو ظبي ،العدد 2007 ،387 :م ،ص .15 _ 12
 . 13فقه الضرورة وغالة العصر ،مجلة النور ،تطوان ،العدد  2007 ،452م ،ص .27 _ 26
 . 14من أصول الفقه امليسر  :مراعاة املقاصد ،جريدة مالمح ثقافية ،تطوان ،العدد 2006 ،13
م ،ص . 11
 . 15من أصول الفقه امليسر  :مراعاة املآالت ،جريدة مالمح ثقافية ،العدد  2007 ،14م ،ص _ 6
.7
 . 16من أصول الفقه امليسر  :مراعاة الخالف ،جريدة مالمح ثقافية ،تطوان ،العدد ،16 _ 15
 ،2007ص .15
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 . 17نقد قاعدة ( الرخص ال تناط باملعاص ي ) ،مجلة النور ،تطوان ،العدد 2007 ،453م ،ص 21
_ .22
 . 18التمييز بين الوسائل واملقاصد ضرورة اجتهادية ،مجلة النور ،تطوان ،العدد 2007 ،454م،
ص .23 _ 22
 . 19الرد إلى االستصحاب في حكم القضايا املعاصرة ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري ،العدد  2013 ،127م ،ص .42 _ 40
 . 20الرد إلى مقاصد الشريعة في حكم القضايا املعاصرة ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري ،دبي ،العدد  ،130ص .25 _ 24
 . 21البواكير املقاصدية في فقه الصحابة الكرام ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري ،دبي ،العدد  2014 ،131م ،ص .21 _ 18
 . 22قاعدة الوسائل لها أحكام املقاصد وتطبيقاتها الفقهية املعاصرة ،مجلة الضياء ،دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي ،العدد  ،2014 ،132ص . 55 _ 53
ً
 . 23قاعدة ( النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا ) وتطبيقاتها الفقهية ،مجلة الضياء،
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي  ،العدد 2015 ،136م ،ص .23 _ 18
_  . 24مقاصد الشريعة :فوائد عوائد ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري،
دبي ،العدد 2016 ، 139 :م ،ص . 49 _ 42
 . 24اإلمام الشاطبي وسؤال األخالق ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري،
دبي ،العدد  2016 ،141 :م ،ص . 43 _ 40
 . 25تصحيح املفاهيم األصولية عند اإلمام الشاطبي ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري ،دبي ،العدد 2016 ، 142 :م  ،ص . 5 _ 4
 . 26لبنات في صرح االجتهاد املقاصدي ،مجلة الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري،
دبي ،العدد ، 2017 ،144 :ص .6 _ 4
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 . 27تعجيل الزكاة لتدبير جائحة كورونا مصلحة الوقت ،موقع هبة بريس اإللكتروني/ 4 / 6 ،
.2020
 . 28تزاحم املرض ى على أسرة العناية املركزة :رؤية في املوازنة والتغليب ،موقع أثارة اإللكتروني،
. 2020 / 4 / 30
 . 29صالة التراويح خلف املذياع أو التلفاز هيئة محدثة في النوافل ،موقع هبة بريس اإللكتروني،
.2020 / 4 / 21
 . 30الدعاء عبادة وواجب الوقت ،موقع هبة بريس اإللكتروني2020 / 4 / 14 ،
 . 31فروض الكفايات في زمن الوباء موزعة على البالد في العباد ،موقع هبة بريس اإللكتروني13 ،
. 2020 / 4 /
 . 32صالة الجنازة على امليت بوباء كورونا :رؤية شرعية ،موقع هبة بريس اإللكتروني/ 3 / 31 ،
. 2020
 . 33مظاهرة الدعاء في زمن الوباء :بدعة ومخالفة نظامية ،موقع هبة بريس اإللكتروني/ 3 / 27 ،
. 2020
 . 34من الفقه الحي إغالق املساجد في زمن الوباء ،موقع هبة بريس اإللكتروني.2020 / 3 / 25 ،
 . 35العالمة أحمد بن محمد السالوي خاتمة املحققين بتطوان ،صحيفة الشمال 13 ( ،حلقة )،
يونيو _ شتنبر . 2021

_ الثالث عشر :الدورات التدريبية
 . 1نظم دورة تدريبية عن مقاصد الشريعة في املنتدى اإلسالمي بالشارقة بتاريخ/ 12 / 18 _ 16 :
.2019

_ الرابع عشر :املحاضرات
 . 1ألقى في محفل الدروس الحسنية الرمضانية بين يدي جاللة امللك محمد السادس سنة
 2009محاضرة بعنوان  ( :أخالق املحافظة على البيئة في اإلسالم ).
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 . 2ألقى في معهد الشاطبي بتطوان سنة  2002م محاضرة بعنوان  ( :املذهب املالكي في األندلس :
ملحة تاريخية ).
 . 3ألقى في معهد العلوم اإلسالمية والعربية بموريتانيا سنة  2003م محاضرة بعنوان( :منهجية
التحصيل العلمي عند علماء السلف ).
 . 4ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2013م محاضرة بعنوان  ( :قاعدة سد الذرائع
وتطبيقاتها في القضايا الفقهية املعاصرة ).
 . 5ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2014محاضرة بعنوان  ( :مجاالت اإلبداع في
البحث الفقهي ) .
 . 6ألقى باملجلس العلمي لعمالة املضيق الفنيدق باملغرب سنة  2014م محاضرة بعنوان :
(مقاصد الشريعة  :فوائد وعوائد ).
 . 7ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2017محاضرة بعنوان  ( :قاعدة تقييد املباح
وتطبيقاتها املعاصرة ).
 . 8ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2018محاضرة بعنوان ( :مقاصد الفرض
الكفائي).
 . 9ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2018محاضرة بعنوان  ( :تحقيق املناط الخاص
عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ).
 . 10ألقى بمؤسسة داود للتاريخ والثقافة بتطوان سنة  2018محاضرة بعنوان ( :املستحبات في
امليزان املصلحي ).
ً
 . 11ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2020محاضرة بعنوان ( :عادة الشرع تأصيال
ً
وتطبيقا ).
 . 12ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة سنة  2020محاضرة بعنوان ( :أخطاء شائعة في لغة
البحث العلمي ).
 . 13ألقى بدائرة األوقاف بالشارقة سنة  2020محاضرة عن ( ناظر الوقف ) .
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 . 14ألقى بمركز التوثيق واألنشطة الثقافية بطنجة سنة  2020محاضرة عن كتاب ( القواعد
املستنبطة من دواوين السادة املالكية ).
 . 15ألقى بكلية اآلداب بتطوان سنة  2021محاضرة بعنوان ( :أخطاء شائعة في البحوث
الجامعية :قراءة في نماذج فقهية وأصولية ).
 . 16ألقى بمركز عقبة بن نافع للدراسات واألبحاث حول الصحابة والتابعين بطنجة سنة 2021
محاضرة بعنوان  ( :فقه النفس عند الصحابة الكرام ).
 . 17ألقى بكلية الشريعة بجامعة الكويت محاضرة بعنوان ( :فهم املصطلح األصولي :ضوابط
وإرشادات منهجية ) ،بتاريخ . 2021 / 11 / 7
 . 18ألقى بكلية الشريعة بجامعة الشارقة محاضرة بعنوان ( :االنفراد االصطالحي عند بعض
املصنفين في علم األصول :إرشادات منهجية ) ،بتاريخ . 2022 / 2 / 11

_ الخامس عشر :البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
ً
ً
 . 1أجرى حديثا إذاعيا في قناة محمد السادس اإلذاعية من خالل برنامج ( بين السطور ) عن
كتابه  ( :النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ) سنة  2012م.
ً
 . 2ألقى بقناة الشارقة الفضائية دروسا عن آداب الطريق في اإلسالم من خالل برنامج (قل هذه
سبيلي ) سنة 2014م.
ً
 . 3ألقى بقناة الشارقة الفضائية دروسا عن آداب الدعاء في اإلسالم من خالل برنامج (قل هذه
سبيلي ) ،سنة  2014م.
 . 4شارك في برنامج ( قضية وكتاب ) بالقناة السادسة املغربية عن موضوع ( صناعة الفتوى في
القضايا املعاصرة ) ،سنة  2018م.
 . 5شارك في برنامج ( قضية وكتاب ) بالقناة السادسة املغربية عن موضوع  ( :النص القرآني
وتهاقت القراءة ) ،سنة  2018م.
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 . 6شارك في برنامج ( إبداعات مالكية ) بالقناة السادسة املغربية عن موضوع  ( :التجديد
املصطلحي عند اإلمام الشاطبي ) ،سنة  2018م.

_ السادس عشر :الجوائزوشهادات التقدير
 . 1أحرز جائزة امللك محمد السادس للدراسات اإلسالمية سنة  2010م عن كتابه( :النص
القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ) ،.وهي أرقى جائزة للدراسات اإلسالمية باملغرب،
وتم استالم الجائزة من يد جاللة امللك بمسجد حسان بالرباط.
 . 2أحرز جائزة عبد هللا كنون للدراسات اإلسالمية سنة  2012م عن كتابه  ( :صناعة الفتوى
في القضايا املعاصرة  :معالم ،وضوابط ،وتصحيحات ).
 . 3أحرز جائزة جامعة الشارقة ّ
للتميز في البحث العلمي لسنة  2016 / 2015م عن مجموع
كتبه و أبحاثه.
 . 4أحرز الرتبة الثانية في جائزة محمد السادس للكتاب اإلسالمي دورة  2007عن كتابه ( :
املحافظة على البيئة من منظور إسالمي :دراسة في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة ).
 . 5أقيم له تكريم بالنادي الثقافي بتطوان بمناسبة فوزه بجائزة محمد السادس للدراسات
اإلسالمية لدورة  ،2010وطبعت أعمال التكريم في كتاب موسوم بعنوان( :عريش الوفاء ).
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