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  كاديمي التكوين األ  
س:  1996-2000   سا ادة الل   ، قسنطينة. جامعة األم عبدالقادر للعلوم اإلسالمية ش

ب: 14/20: كتاب وسنة، معدل عام: تخصص   ت   األول  الدفعة. ، ب

الرسالة:   ةعنوان  النبو للسنة  ن  املسلم عموم  م  ف إشراف:  ضوابط   ،

ي. و   د.حسان مو

ادة املاس  2015-2017 زائر  : ش   .1لية العلوم اإلسالمية، جامعة ا

ديث وعلومه، معدل تخصص   ب: 20/ 17: ا ت   األول  الدفعة. ، ب

عية ع  عنوان الرسالة شر عية وغ  شر : أثر القول بتقسيم السنة إ 

الطبية الشؤون  الواردة   األحاديث  م  ليم  إشراف:  ،  ف عبدا محمد  أ.د 

.   ب

زائر  :طالب دكتوراه  اليوم -2018   .1لية العلوم اإلسالمية، جامعة ا

ديث وعلومه.تخصص     : ا

الرسالة قراءة عنوان  ة:  النبو بالسنة  االستدالل  ن   داثي ا مسالك   :

  أ.د عبدالرحمن السنوإشراف: ، أنموذجية نقدية 

ية اسو ارات ا   امل

      
  

ة ارات اللغو   امل

  

 المهنيالمسار   

د وخطيب إمام   2006-2009     م

      د السالم، مدينة البليدة   إمام خطيب بم

   ة والس والفقه  العقيدة  التعليم:  وحلقات  العلمية  بالدروس  لف  م

  واألصول. 

  أستاذ التعليم الثانوي   اليوم -2009  

     رئ فخار    أستاذ  ة  بثانو اإلسالمية  العلوم  ملادة  الثانوي  للتعليم 

م، مدينة املدية    عبدالكر

     ا الور   2015- 2014للمادة خالل سن  واضع أسئلة ب

     ي ي مادة العلوم اإلسالمية، عضو وال يل الثا نة إصالح منا ا   ل

     ندوات املادة  مؤطر  ألساتذة  ة  و التالية:  تر املواضيع  استخدام -01 

العلوم اإلسالمية،   مادة  س  يمة  تدر املفا رائط  التقسيط،   -02ا بيع 

ة الوداع، -03   جمع القرآن. -04قراءة مقاصدية  خطبة 

  لية مدرس متطوع  املساجد واملدارس األ   اليوم -2008  

        :فقه املعامالت املعاصرة    عة اإلسالمية   مقاصد الشر

  ي ة   الفقه املال ة النبو   الس

  علوم القرآن   ديث   علوم ا
  



 

 - 2-صفحة

  األعمال العلمية
كمة   اديمية ا   البحوث األ

ن بالن ص هللا عليه وسلم: .01 س،    ضوابط تأ عموم املسلم سا م، جامعة  2000بحث تخرج، مرحلة الل

اش   ال مغ  د.محمد  يخلف،  ي ومناقشة: د.رمضان  و تحت إشراف د.حسان مو األم عبدالقادر، قسنطينة، 

  16/20رحمه هللا، د.نذير حمادو، وتم منحه مالحظة  جيد جدا وعالمة 

م األحاديث ا .02 عية ع ف شر عية وغ  شر ة الواردة  الشؤون الطبية: دراسة أثر تقسيم السنة إ  لنبو

ن يح زائر، تحت  2017: بحث تخرج، مرحلة املاس  تطبيقية  أحاديث ال لية العلوم اإلسالمية، جامعة ا  ،

، ود.فاطمة سواق، وتم منحه مالحظة االمتياز وعالمة   ليم ب ومناقشة د.محمد سما  .19/20إشراف د.عبدا

بال .03 االحتجاج  ن مسالك  داثي ا عند  إشراف سنة  تحت  اإلنجاز،  طور  دكتوراه،   مرحلة  تخرج،  بحث   :

 .   د.عبدالرحمن السنو

  البحوث األخرى  

 بيع التقســيط مع مناقشــة فتوى إباحة مســاكن عدل   .01

ا.  .02  البيوع املن ع

عة. .03  مدخل إ مقاصد الشر

شأة  .04 خية   ة تار عية: مقار شر .السنة غ ال  املصط

ة.  .05 عية  السنة النبو شر وانب غ ال  ا

وم املالكية لرتبة السنة.  .06  مف

ل .07  مصط التفس والتأو

سر .08 .  شرح حديث إن الدين  ديث التحلي ية ا  وفق من

رح والتعديل.  .09 ية  ا  سؤال املن

ادة الثقة. .10 ن  مسألة ز دث اء وا ن م الفق  املوازنة ب

وم التأ بالن ص هللا عليه وسلم.تأث  .11  املمارسة الصوفية ع مف

ة الصوفية.  .12  مدخل إ تقييم التجر

ي  املغرب اإلسالمي.  .13 ب املال شار املذ  أسباب ان

يت اإلسالم. .14 ي بكر الصديق ر هللا عنه  تث الفة أ  الدور التار 

ن انضباط املن الشر وانف .15 ة ب م السنة النبو رمنيوطيقي. ف  الت املن ال

ن.  .16 داثي ديث عند ا  توظيف املقاصد لنقد ا

17. . ديث عند اإلمام الشاف   مختلف ا

  

   



 

 - 3-صفحة

  المؤتمرات والورشات العلمية
ة،   2015أوت  د عبدهللا بن مسعود، املشر ة، م ع: كيف نتعامل مع السنة النبو د السا ملتقى رسالة امل

  النعامة.

 :عنوان فة".  محاضرة  ة الشر عية من السنة النبو شر وانب غ ال   "ا

ي، ندوة أساتذة العلوم اإلسالمية:  2015/ 05 04 واقية متقنة مصطفى نا   ، املدية. ال

  بيع التقسيط ومناقشة حكم مساكن عدل  عنوان:محاضرة"AADL."    

ي، ندوة أساتذة العلوم اإلسالمية:  2016/ 04/ 25 واقية متقنة مصطفى نا   ، املدية. ال

 عة. عنوان:  محاضرة   مقامات الكشف عن مقاصد الشر

 :عنوان مقاصدية  محاضرة  املقامات   "قراءة  ة  نظر وفق  الوداع  ة  خطبة   

  املقاصدية". 

ي، ندوة أساتذة العلوم اإلسالمية:  2019/ 01/ 21 واقية متقنة مصطفى نا   ، املدية. ال

 ف.عنوان:  محاضرة ف الشر دمات الالحقة للم خ جمع القرآن وا   تار

ديث  علم"  دكتورالية  ورشة  2019/ 02/ 07 ديثة   النقد  ومنا  ا العلوم ،  "ا لية  الدين  أصول  قسم  تنظيم 

زائر.    اإلسالمية، ا

 م:  عنوان  ورقة ة  السنة  ف ن  النبو انفالت  الشر  املن  انضباط   ب  املن  و

رمنيوطيقي   .ال

ي  املن  "  دكتورالية  ورشة  05/2019/ 14 دا ديث  نقد    ا لية العلوم  عنوان:  ،  "ا تنظيم قسم أصول الدين 

زائر.    اإلسالمية، ا

 :عنوان ديث لنقد املقاصد توظيف ورقة  ن عند ا داثي   . ا

:    املؤتمر  2018/ 04/ 23-24 العاملية": الدو التحوالت  فاعلية  نحو  الرسمية:  املؤسسات  اإلسالمية   بية  ال س  "تدر

ة.  ور م ، رئاسة ا لس اإلسالمي األع ، من تنظيم ا   فندق األورا

 س العلوم اإلسالمية  املرحلة االبتدائية.  ومتدخل مشارك    الورشة التطبيقية: تدر

: د  2019/ 12/ 12-14 الدو ارلتون، املؤتمر  ل  الر إ اإللزام"، فندق  ان  سامح: من اإلم ال ز قيم  عز ور األديان  

ز السلم ومركز املوطأ.  عز ية املتحدة، من تنظيم: منتدى  ، دولة اإلمارات العر   أبوظ

 قيا  مشارك ومتدخل قيا وغرب إفر ز السلم  منطقة شمال افر عز    الورشة التطبيقية: 

م، املدية. ندوة أساتذة العلوم اإلسالمية:  10/02-2020 ة فخار عبدالكر   ثانو

 اث: كيف  :عنوان محاضرة اث للمتعلمعليمية وحدة امل علم امل سر    .؟ن

اإلسال   13/02/2021 الدراسات  البحث   "منا   : الوط املقارنة"،  امللتقى  والعلوم مية  سانية  اإل العلوم  لية 

ي بكراالجتماعية،    . "مخ الدراسات الشرعية" :من تنظيم ،د، تلمسانبلقاي جامعة أ

 ثمار ا: عنوان محاضرة ""اس داثية  الدراسات املقارنة لعلوم الو   لقراءة ا

م املقاصدي للسنة    24-25/02/2021 : "الف مياملؤتمر الدو ة: أ الياته"تهالنبو ة أصول الدين،  لي  ،، ضوابطه، إش

زائر، من تنظيم:  -م اإلسالمية، قسنطينةلو للع  جامعة األم عبدالقادر ية  مخ الدراسات القرآن"ا

ة".    والسنة النبو

 عة  نقد عنوان محاضرة ي ملقاصد الشر دا   . "حاديثاأل : "التوظيف ا

  


