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ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ش ادة الل سا س :جامعة اﻷم عبدالقادر للعلوم اﻹسﻼمية ،ﻗﺴﻨﻄيﻨة.
ﺗﺨﺼﺺ :كتاب وسﻨة ،معدل عام ،20/14 :ب ت ب :اﻷول الدفعة.
عنوان الرسالة :ضوابط ف م عموم اﳌﺴلم ن للﺴﻨة الﻨبو ة ،إشراف:
د.حﺴان مو و ي.
ش ادة اﳌاس  :لية العلوم اﻹسﻼمية ،جامعة ا زائر .1
ﺗﺨﺼﺺ :ا ديث وعلومه ،معدل  ،20/17ب ت ب :اﻷول الدفعة.
عنوان الرسالة :أثر القول بتقﺴيم الﺴﻨة إ شرعية وغ شر عية ع
ف م اﻷحاديث الواردة الشؤون الﻄبية ،إشراف :أ.د محمد عبدا ليم
ب .
طالب دكتوراه :لية العلوم اﻹسﻼمية ،جامعة ا زائر .1
ﺗﺨﺼﺺ :ا ديث وعلومه.
عنوان الرسالة :مﺴالك ا داثي ن اﻻستدﻻل بالﺴﻨة الﻨبو ة :ﻗراءة
أنموذجية نقدية ،إشراف :أ.د عبدالرحمن الﺴﻨو
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
إمام وخطيب م د
 إمام خﻄيب بم د الﺴﻼم ،مديﻨة البليدة
 م لف بالدروس العلمية وحلقات التعليم :العقيدة والفقه والﺴ ة
واﻷصول.
أستاذ التعليم الثانوي
للتعليم الثانوي ﳌادة العلوم اﻹسﻼمية بثانو ة فخار
 أستاذ رئ
عبدالكر م ،مديﻨة اﳌدية
 واضع أسئلة ب الور ا للمادة خﻼل سﻨ 2015-2014
 عضو وﻻ ﻲ ل ﻨة إصﻼح مﻨا ا يل الثا ي مادة العلوم اﻹسﻼمية،
 مؤطر ندوات تر و ة ﻷساتذة اﳌادة اﳌواضيع التالية-01:استخدام
ا رائط اﳌفا يمة تدر س مادة العلوم اﻹسﻼمية -02 ،بيع التقﺴيط،
-03ﻗراءة مقاصدية خﻄبة ة الوداع -04 ،جمع القرآن.
مدرس متطوع اﳌساجد واﳌدارس اﻷ لية
 مقاصد الشر عة اﻹسﻼمية
 فقه اﳌعامﻼت اﳌعاصرة:
 الس ة النبو ة
 الفقه اﳌال ﻲ
 علوم ا ديث
 علوم القرآن

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
البحوث اﻷ اديمية ا كمة
 .01ضوابط ﺗأ عموم اﳌسلم ن بالن ص ﷲ عليه وسلم :بحث تخرج ،مرحلة الل ﺴا س2000 ،م ،جامعة
اﻷم عبدالقادر ،ﻗﺴﻨﻄيﻨة ،تحت إشراف د.حﺴان مو و ي ومﻨاﻗشة :د.رمضان يخلف ،د.محمد مغ ال اش
رحمه ﷲ ،د.نذير حمادو ،وتم مﻨحه مﻼحظة جيد جدا وعﻼمة 20/16
 .02أثر ﺗقسيم السنة إ شر عية وغ شر عية ع ف م اﻷحاديث النبو ة الواردة الشؤون الطبية :دراسة
ﺗطبيقية أحاديث ال يح ن :بحث تخرج ،مرحلة اﳌاس  ،2017لية العلوم اﻹسﻼمية ،جامعة ا زائر ،تحت
إشراف د.عبدا ليم ب ومﻨاﻗشة د.محمد سما  ،ود.فاطمة سواق ،وتم مﻨحه مﻼحظة اﻻمتياز وعﻼمة .20/19
 .03مسالك اﻻحتجاج بالسنة عند ا داثي ن :بحث تخرج ،مرحلة دكتوراه ،طور اﻹنجاز ،تحت إشراف
د.عبدالرحمن الﺴﻨو .
البحوث اﻷخرى
 .01بيع التقﺴــيط مع مﻨاﻗشــة فتوى إباحة مﺴــاكن عدل
 .02البيوع اﳌﻨ ع ا.
 .03مدخل إ مقاصد الشر عة.
 .04الﺴﻨة غ ال شر عية :مقار ة تار خية شأة اﳌصﻄ .
 .05ا وانب غ ال شر عية الﺴﻨة الﻨبو ة.
 .06مف وم اﳌالكية لرتبة الﺴﻨة.
 .07مصﻄ التفﺴ والتأو ل
 .08شرح حديث إن الدين ﺴر وفق مﻨ ية ا ديث التحلي .
 .09سؤال اﳌﻨ ية ا رح والتعديل.
 .10اﳌوازنة ب ن م الفق اء وا دث ن مﺴألة ز ادة الثقة.
 .11تأث اﳌمارسة الصوفية ع مف وم التأ بالﻨ ص ﷲ عليه وسلم.
 .12مدخل إ تقييم التجر ة الصوفية.
 .13أسباب ان شار اﳌذ ب اﳌال ي اﳌغرب اﻹسﻼمي.
ﻼفة أ ي بكر الصديق ر ﷲ عﻨه تث يت اﻹسﻼم.
 .14الدور التار
 .15ف م الﺴﻨة الﻨبو ة ب ن انضباط اﳌﻨ الشر وانفﻼت اﳌﻨ ال رمﻨيوطيقي.
 .16توظيف اﳌقاصد لﻨقد ا ديث عﻨد ا داثي ن.
 .17مختلف ا ديث عﻨد اﻹمام الشاف .
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ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
د الﺴا ع :كيف نتعامل مع الﺴﻨة الﻨبو ة ،م

د عبدﷲ بن مﺴعود ،اﳌشر ة،

ملتقى رسالة اﳌ
الﻨعامة.
 محاضرة عﻨوان" :ا وانب غ ال شر عية من السنة النبو ة الشر فة".
ندوة أساتذة العلوم اﻹسﻼمية :متقﻨة مصﻄفى نا ي ،ال واﻗية ،اﳌدية.
 محاضرة عﻨوان" :بيع التقسيط ومناقشة حكم مساكن عدل ."AADL
ندوة أساتذة العلوم اﻹسﻼمية :متقﻨة مصﻄفى نا ي ،ال واﻗية ،اﳌدية.
 محاضرة عﻨوان :مقامات الكشف عن مقاصد الشر عة.
 محاضرة عﻨوان" :قراءة مقاصدية خطبة ة الوداع وفق نظر ة اﳌقامات
اﳌقاصدية".
ندوة أساتذة العلوم اﻹسﻼمية :متقﻨة مصﻄفى نا ي ،ال واﻗية ،اﳌدية.
 محاضرة عﻨوان :ﺗار خ جمع القرآن وا دمات الﻼحقة للم ف الشر ف.
ورشة دكتورالية "علم ا ديث ومﻨا الﻨقد ا ديثة" ،تﻨظيم ﻗﺴم أصول الدين لية العلوم
اﻹسﻼمية ،ا زائر.
 ورﻗة عﻨوان :ف م السنة النبو ة ب ن انضباط اﳌن الشر وانفﻼت اﳌن
ال رمنيوطيقﻲ.
ورشة دكتورالية " اﳌﻨ ا دا ي نقد ا ديث" ،عﻨوان :تﻨظيم ﻗﺴم أصول الدين لية العلوم
اﻹسﻼمية ،ا زائر.
 ورﻗة عﻨوان :ﺗوﻇيف اﳌقاصد لنقد ا ديث عند ا داثي ن.
اﳌؤتمر الدو " :تدر س ال بية اﻹسﻼمية اﳌؤسﺴات الرسمية :نحو فاعلية التحوﻻت العاﳌية":
فﻨدق اﻷورا  ،من تﻨظيم ا لس اﻹسﻼمي اﻷع  ،رئاسة ا م ورة.
 مشارك ومتدخل الورشة التﻄبيقية :تدر س العلوم اﻹسﻼمية اﳌرحلة اﻻبتدائية.
اﳌؤتمر الدو  :دور اﻷديان عز ز ﻗيم ال ﺴامح :من اﻹم ان إ اﻹلزام" ،فﻨدق الر ل ارلتون،
أبوظ  ،دولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة ،من تﻨظيم :مﻨتدى عز ز الﺴلم ومركز اﳌوطأ.
 مشارك ومتدخل الورشة التﻄبيقية :عز ز الﺴلم مﻨﻄقة شمال افر قيا وغرب إفر قيا
ندوة أساتذة العلوم اﻹسﻼمية :ثانو ة فخار عبدالكر م ،اﳌدية.
 محاضرة عﻨوان :عليمية وحدة اﳌ اث :كيف ن سر علم اﳌ اث للمتعلم؟.
اﳌلتقى الوط " :مﻨا البحث الدراسات اﻹسﻼمية اﳌقارنة" ،لية العلوم اﻹ ﺴانية والعلوم
اﻻجتماعية ،جامعة أ ي بكر بلقايد ،تلمﺴان ،من تﻨظيم" :مخ الدراسات الشرعية".
 محاضرة عﻨوان" :اس ثمار القراءة ا داثية الدراسات اﳌقارنة لعلوم الو "
اﳌؤتمر الدو " :الف م اﳌقاصدي للﺴﻨة الﻨبو ة :أ ميته ،ضوابﻄه ،إش الياته" ،لية أصول الدين،
جامعة اﻷم عبدالقادر للعلوم اﻹسﻼمية ،ﻗﺴﻨﻄيﻨة-ا زائر ،من تﻨظيم" :مخ الدراسات القرآنية
والﺴﻨة الﻨبو ة".
 محاضرة عﻨوان" :التوﻇيف ا دا ﻲ ﳌقاصد الشر عة نقد اﻷحاديث".
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