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املدينة اجلديدة علي ، 03مقابل جامعة قسنطينة  05الوحدة اجلوارية  ،مسكن 460حي  /44العمارة  04الشقة : وانــــنـالع

  .منجلي، اخلروب قسنطينة

  redlek21@gmail.com :الشخصي  روينــتـد اإللكـريـالب
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  السرية الذاتية قبل الرتقية إىل أستاذ حماضر أ

  :الشهادات احملصل عليها

  .م2003ليسانس يف العلوم اإلسالمية، سنة ال، م1999البكالور� سنة 

  .)جهود الشيخ حممود خليل احلصري يف علم القراءات: (، رسالة بعنوانم2008املاجستري سنة شهادة 

كتاب شفاء الصدور بذكر قراءات األئمة السبعة البدور للعالمة اجلليل : (، أطروحة بعنوانم2014 سنةشهادة دكتوراه علوم، 

 .)- دراسة وحتقيق  -رضوان بن دمحم بن سليمان املخلاليت رمحه هللا 

  .م إىل يومنا هذا2010ابتداء من سنة  يعمل كأستاذ ملادة التجويد والقراءات، جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، بقسنطينة

  .2016 -2015عضو يف حتكيم مسابقة حفظ القرآن وترتيله اليت تقام جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملوسم شهر أفريل 

  :اإلداريةالوظائف 

  .2021إىل غاية جوان ) م2016(�ئب رئيس قسم الكتاب والسنة ابتداء من 

  :املسؤوليات العلمية 

وما  2016 -2015التابعة لكلية أصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية " املعيار"عضو حمكم ملقاالت جملة  -

  .بعدها إىل يومنا هذا

وما بعدها إىل غاية  2016 - 2015التابعة جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية " ة اجلامعةجمل"عضو حمكم ملقاالت  -

2018.  

التابعة لكلية الشريعة واالقتصاد جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية " جملة كلية الشريعة واالقتصاد"عضو حمكم ملقاالت  -

2015- 2016.  
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  :املقاييس املدرسة

  :سيكينظام كال

  . 2012 -2011السنة الثالثة كتاب وسنة  /أعمال تطبيقية /  حفظ القرآن وترتيله :سنوي مقياس

  . 2012 -2011السنة الرابعة كتاب وسنة / أعمال تطبيقية / حفظ القرآن وترتيله : مقياس سنوي

  :ل م دنظام 

  2016 - 2015علوم إسالمية السنة األوىل جذع مشرتك / حماضرات / علوم القرآن : مقياس نصف سنوي

الثانية علوم القرآن واحلديث، (يف مستو�ت كثرية وختصصات متنوعة / أعمال موجهة / حفظ القرآن وترتيله : مقياس نصف سنوي

صوله، الثانية الثالثة علوم القرآن واحلديث، الثانية قسم التاريخ، الثالثة قسم التاريخ، والثانية قسم الفقه وأصوله، والثالثة قسم الفقه وأ

  .2016 -2011من سنة ) قسم �ريخ إسالمي، والثالثة قسم �ريخ إسالمي، قسم اللغة الرتكية، قسم اجلذع املشرتك علوم إسالمية

  :اإلشراف والتأطري

اللوامع  كتبه املفقودة مجعا ودراسة من خالل شرح املنتوري على الدررأقوال اإلمام أيب عمرو الداين يف  : "مذكرة ماسرت بعنوان

  .2016ماي  29: الطالبة حنان ديب �ريخ املناقشة  -"�ب فرش احلروف و�ب املخارج أمنوذجا

الطالبة حنان شطييب �ريخ  - "الفرقة يف ا�تمع املسلم األسباب واآل�ر والعالج من خالل القرآن الكرمي: "مذكرة ماسرت بعنوان

  .2016ماي  31: املناقشة 

  :الدولية والوطنية والندوات امللتقيات

السنة النبوية بني الفهم الصحيح والفهوم : "م، عنوان احملاضرة 2010شارك يف امللتقى الدويل الثالث للسنة النبوية بقسنطينة سنة 

  ".الباطلة

  :مبداخلتنيم، 2013شارك يف املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية �لر�ض سنة 

  ".املفهرس للقراءات القرآنيةاملعجم : "األوىل بعنوان

  ".مجع القرآن الكرمي وقراءاته مسعيا وبصر�"والثانية بعنوان 

د غامن قدوري احلمد أقيمت �لر�ض . ، حتت إشراف أ"أمهية علم األصوات يف دراسة علم التجويد: "جماز يف دورة تكوينية بعنوان

  .م2013القرآنية سنة على هامش أعمال امللتقى الدويل األول لتطوير الدراسات 

طباعة املصاحف الشريفة : "، عنوان احملاضرة2014ماي  05 -03شارك يف امللتقى الدويل اخلامس للقرآن الكرمي بقسنطينة بتاريخ 

  ".بني توحيد املعايري وتعددها

، وعنوان 2014نوفمرب  27 -25خ شارك يف الندوة الدولية لطباعة املصحف الشريف ونشره بني الواقع واآلفاق �ملدينة النبوية بتاري

  ".طباعة املصحف الشريف يف اجلزائر: "احملاضرة

/ 9 -7: أقيم  بتاريخ" معامل الرمحة يف تنزيل القرآن الكرمي: "شارك يف مؤمتر الرمحة يف اإلسالم جبامعة امللك سعود بعنوان

  .م02/2016
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الذي أقيم يف شهر أفريل " لح النص التاريخ التطور الواقعمصط: "شارك يف مؤمتر النص الشرعي جبامعة القصيم، حبث بعنوان

  .م2016

، مبداخلة 2016/  04/ 16 - 15، ببلدية ملقارين، تقرت، ورقلة، أ�م "عناية اجلزائر �ملصحف الشريف"املشاركة يف ندوة 

  ".�ريخ طباعة املصحف يف اجلزائر: "عنوا�ا

  :مطبوعة بيداغوجية

  .2017 -2016ملوسم  للسنة الثالثة قسم الكتاب والسنة، ختصص الكتاب والسنة". علوم القرآن" مطبوعة بيداغوجية يف مقياس

  :املنشورات واملقاالت

  .م2014عام . نشر مبجلة جامعة تبسة" حكم الرتجيع يف قراءة القرآن"بعنوان : مقال -

) التلقي القرآين يف العهد النبوي أمناط ومآالت(حمكم ضمن فعاليات ملتقى " أحاديث العرضة األخرية مجع ودراسة: "حبث -

  .19/03/2015، 18، 17مبراكش بتاريخ 

مصحف املطبعة الثعالبية أول : "مقال مبجلة املعيار التابعة لكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بعنوان -

  .2017عام  44العدد ". مصحف مطبوع �جلزائر عرض ودراسة

  :ملشاركة يف املشاريع البحثيةا

"  أحاديث وآ�ر كتاب الفتح الر�ين شرح نظم رسالة ابن أيب زيد القريواين  ختريج ودراسة ألبواب العبادات: " 1مشروع حبث

  .2015 - 2012/ حث، خمرب الدراسات الشرعية كلية الشريعة واالقتصاد جامعة األمري عبد القادر لب� ملحقالصفة 

أحاديث وآ�ر كتاب الفتح الر�ين شرح نظم رسالة ابن أيب زيد القريواين  ختريج ودراسة ألبواب ألبواب األسرة : " 2مشروع حبث

  .2018 -2015/ الصفة ملحق �لبحث، خمرب الدراسات الشرعية كلية الشريعة واالقتصاد جامعة األمري عبد القادر "  واملعامالت

  :خمتصر�ن مطبوعانلصاحب السرية رسالتان 

  .م2009دار احملسن، عنابة اجلزائر،  )- اعتناءمجع و  -مقاالت الشيخ حممود خليل احلصري ( :األول بعنوان

  .م2009دار احملسن، عنابة اجلزائر،  )التكميل مبا فات ذكره الشيخ احلصري حممود بن خليل( :الثاين بعنوان
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  حماضر أالسرية الذاتية بعد الرتقية إىل أستاذ 

  :الشهادات احملصل عليها

 .م2017فيفري  15حائز على شهادة التأهيل اجلامعي ابتداء من �ريخ " أ"أستاذ حماضر 

  :الوظائف اإلدارية

  .2021إىل غاية جوان ) م2016(�ئب رئيس قسم الكتاب والسنة ابتداء من 

  .2022أكتوبر  03: الدين ابتداء من �ريخمدير خمرب الدراسات القرآنية والسنة النبوية، التابع لكلية أصول 

  

  :والبيداغوجيةاملسؤوليات العلمية 

وما  2016 -2015التابعة لكلية أصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية " املعيار"عضو حمكم ملقاالت جملة  -

  .بعدها إىل يومنا هذا

وما بعدها إىل غاية  2016 - 2015جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية التابعة " جملة اجلامعة"عضو حمكم ملقاالت  -

2018.  

  .2020م إىل 2017جانفي  15عضوية ا�لس التأدييب جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ابتداء من �ريخ  -

  .إىل يومنا هذا 2018عضوية ا�لس التأدييب لقسم الكتاب والسنة، ملوسم  -

 .إىل يومنا هذا 2018عضو ا�لس التأدييب لكلية أصول الدين ابتداء من ماي  -

 .م إىل يومنا هذا2017عضوية جملس إدارة كلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر من �ريخ شهر ماي  -

 .2017أفريل  26بتاريخ  ، اليت أقيمت"واقع القراءات يف اجلامعات اجلزائرية وآفاقها "رئيس اللجنة العلمية لندوة  -

 - 2016عضو يف حتكيم مسابقة حفظ القرآن وترتيله اليت تقام جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملوسم شهر أفريل  -

  .م2017

  .2018 -2017عضو يف اللجنة العلمية لقسم الكتاب والسنة ابتداء من سنة  -

 .2018 -2017 قسم الكتاب والسنة لسنة عضو جلنة التكوين والتدريس يف الدكتوراه يف -

  .عضو يف جلنة حتكيم املقاالت املنشورة مبجلة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية -

   عضو جلنة احملاورة النتقاء األساتذة املرتشحني للتوظيف يف قسم الكتاب والسنة يف ختصص الرتتيل-

  رتشحني للتوظيف يف قسم الكتاب والسنة يف ختصص التفسري وعلوم القرآنجلنة احملاورة النتقاء األساتذة امل رئيس -

  .بقسم الكتاب والسنة حتكيم مطبوعات بيداغوجيةعضو  -

  قسم الكتاب والسنة كلية أصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية الدكتوراهعضو خربة يف تقييم مشاريع  -

  .جبامعة األمري عبد القادر وجامعة احلاج خلضر �تنة الدكتوراه عضو مناقشة رسائل -

وختصص علوم القرآن يف  -. ختصص التفسري وعلوم القرآن -. عضو جلنة وضع وتصحيح امتحا�ت مسابقة الدكتوراه ل م د -

  .جامعة األمري عبد القادر الدراسات املعاصرة

  .وخارجها -األمري عبد القادر- جلامعةداخل ا لفات التأهيل اجلامعيملحتكيم وقراءة عضوية جلان  -
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  .2018و 2017رئيس جلنة ورشة عمل للنظر يف مقرر مقياس الرتتيل ومدى جودته وصالحيته، ومقرتحات التطوير  -

نة كلية اليت أقامها قسم الكتاب والس"  واقع القراءات القرآنية يف اجلامعات اجلزائرية وآفاقها: " رئيس جلنة الندوة الوطنية املعنونة -

  . 2017أفريل  26: امعة األمري عبد القادر، بتاريخجب أصول الدين

اليت أقامها خمري الدراسات الشرعية التابع جلامعة "  اجلوانب احلديثية يف البحث الفقهي : "عضو اللجنة العلمية لندوة وطنية بعنوان -

  .2018نوفمرب  27: األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بتاريخ

  .2021 -2020عضو يف جلنة حتيني املقررات الدراسية ملستوى الليسانس يف مقياس حفظ القرآن وترتيله ومقياس علوم القرآن  -

  .2022أكتوبر  03: عضو ا�لس العلمي لكلية أصول الدين ابتداء من �ريخ -

"  واملقار�ت احلديثة  يف الدراسات القرآنية املعاصرةالتقصيد القرآين اجلديد  : "عضو اللجنة العلمية للملتقى الدويل بعنوان -

  .2022نوفمرب   10 -09: الذي أقامه قسم الكتاب والسنة بكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بتاريخ

  

  

  :املقاييس املدرسة

  :على منصة مودل التابعة للجامعةو مبية يف اجلدول اآليت، بداية �حملاضرات مث األعمال املوجهة، مث �لدروس املبثوثة عرب النت 

  سنة التدريس  مقاييس أو مواد مدرسة  املؤسسة  الرقم

1  
ليسانس سنة الثالثة قسم الكتاب والسنة جامعة 

  األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
  م 2017/ م  2016  حماضرة/ القرآنعلوم 

2  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  حماضرة/ القراءات وأثرها يف التفسري
2016- 2017  

  )السداسي الثاين(

3  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم الكتاب والسنة 

  اإلسالمية

  حماضرة/ مشكل القرآن الكرمي وغريبه
2017- 2018  

  )السداسي الثاين(

4  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  حماضرة/ قواعد التفسري
2018- 2019 

  )السداسي األول(

5  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  حماضرة/ قواعد التفسري
2019- 2020  )

  )السداسي األول

6  
األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
  حماضرة/ القرآن الكرمي وغريبهمشكل 

2019- 2020  )

  )السداسي الثاين
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  اإلسالمية

7  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  حماضرة/ منهجية البحث
2020- 2021 

  )السداسي األول(

8  

الثانية ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

كتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم ال

  اإلسالمية

  حماضرة/ مقاصد القرآن الكرمي
2020- 2021   

  )السداسي الثالث(

9  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  حماضرة/ دراسات معمقة يف علوم القرآن
2021- 2022   

  )السداسي األول(

10  
األوىل ماسرت ختصص لغة عربية ودراسات قرآنية قسم 

  اللغة العربية جامعة األمري عبد القادر
  حماضرة/ القراءات القرآنية وتوجيهها

2021- 2022   

  )السداسي األول(

11  
  علوم إسالمية - السنة األوىل جذع مشرتك 

  جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
  2022 -2021  حماضرة/ علوم القرآن

        

  

  :وأما دروس األعمال املوجهة فهي كاآليت

  

  املؤسسة  الرقم
  مقاييس أو مواد

  مدرسة
  سنة التدريس

1  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  أعمال موجهة/ توجيه القراءات
2017- 2018  

  )السداسي األول(

2  

األوىل ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  أعمال موجهة/ القراءات القرآنية واحلفظ
2017- 2018  

  )السداسي األول(

3  

الثانية ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم الكتاب والسنة 

  اإلسالمية

  أعمال موجهة/ القراءات القرآنية واحلفظ
2018- 2019  

  )السداسي الثالث(

4  
الثانية ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  /مقاصد القرآن الكرمي

  أعمال موجهة 

2018- 2019  

  )السداسي الثالث(
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  اإلسالمية

5  

الثانية ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن قسم 

الكتاب والسنة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

  /مقاصد القرآن الكرمي

  أعمال موجهة 

2019- 2020  

  )السداسي الثالث( 

6  

األوىل ماسرت ختصص لغة عربية ودراسات قرآنية 

األمري عبد القادر للعلوم قسم اللغة العربية جامعة 

  اإلسالمية

  أعمال موجهة/ القراءات القرآنية وتوجيهها
2021- 2022  

  )السداسي األول(

  أعمال موجهة/ 2حفظ القرآن وترتيله   السنة األوىل جذع مشرتك علوم إسالمية   7
2021- 2022  

  )السداسي الثاين(

  

  :الدروس املبثوثة على منصة مودل

كلية أصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم   -اجلذع املشرتك  السنة أوىل أعمال موجهة/ وحفظ القرآن الرتتيل مقياس * 

  .2022 - 2021ية اإلسالم

http://193.194.84.166/course/view.php?id=1599.  

والسنة جامعة األمري عبد قسم الكتاب  الثانية ماسرت ختصص التفسري وعلوم القرآن حماضرة/ مقاصد القرآن الكرميمقياس * 

  http://193.194.84.166/course/view.php?id=969. 2021 - 2020 القادر للعلوم اإلسالمية

  :اإلشراف والتأطري

  :أشرفت على العديد من رسائل املاسرت وومذكرات الليسانس، وأقتصر هنا على األوىل فقط

  

  2021إ���غاية�سنة��مذكرات�املاس���املشرف�عل��ا  - أ

  م2017ماي��28  تار�خ�امل��ف�الشر�ف����ا��زائر  بوقطوشةيوسف�

الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�الدير����رحمھ�هللا�  أسماء�بن��الل

  دراسة�وتحقيق�وشرح�القسم�الثا�ي�من�سورة�البقرة

  م2017ماي��30

هللا�الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�الدير����رحمھ�  �سيمة�خنطيط

  دراسة�وتحقيق�وشرح�القسم�الثالث�من�سورة�البقرة

  م2017/ماي/31

الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�الدير����رحمھ�هللا�  ك��ة�طب�ش

  دراسة�وتحقيق�وشرح�القسم��ول�من�سورة�البقرة

  م2017جوان��01

ر����رحمھ�هللا�الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�الدي  سيد�ع���البوري�

  دراسة�وتحقيق�وشرح�القسم�الرا�ع�من�سورة�البقرة

  م2017جوان��01
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الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�الدير����رحمھ�هللا�  م�دية�منصوري�

  دراسة�وتحقيق�وشرح�سورة�املائدة

  2018ماي��28

  2018ماي��31  ودراسةآيات�أح�ام�ال�ساء�عند�ا��داثي�ن�باب�ا���اب�عرضا�  صور�ة�عزوز�

  2018ماي��31  �قوال�التفس��ية����امل��م�الصغ���للط��ا�ي�جمعا�ودراسة  صالح�الدين�صياد

الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�بن�أحمد�الدير����  راضية�ذيب�

  دراسة�وتحقيق�وشرح�سورتا���سراء�والك�ف

  2019جوان��12

التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�بن�أحمد�الدير����الت�س������علم�  ك��ة�ب����ي�

  دراسة�وتحقيق�وشرح�سور�ي��نفال�والتو�ة

  2019جوان��13

الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�بن�أحمد�الدير����  فضيلة�م�ب��

  دراسة�وتحقيق�وشرح�سورة��ن�ياء�وا����

  2020س�تم����23

التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�بن�أحمد��منظومة�الت�س������علم  سلس�يل�نص��ة

  الدير����دراسة�وتحقيق�وشرح�لسور�ي�املؤمنون�والنور 

  2020س�تم���

مقاصد�القرآن�الكر�م�عند�أ�ي�حامد�الغزا���من�خالل�كتابھ�  دنيا�بوشلطة

  جوا�ر�القرآن�دراسة�وصفية�تحليلية

  2020نوفم����05

  2021  تحليليةمش�ل�القرآن�عند�التا�ع�ن�دراسة�  خولة�بحاش�

�ـ����التفس���وعلوم�القرآن��655أقوال�أ�ي�الفضل�املر����ت�  راضية�لعبيدي

  جمع�ودراسة

2021  

  2021  آيات�قرآنية�نزلت��س�ب��ساء�جمعا�ودراسة  ز��ب�قاسمي�

ت��الت�س������علم�التفس���لإلمام�عبد�العز�ز�بن�أحمد�الدير���  أمينة�توا�ي

  سورتا�مر�م�وطھدراسة�وتحقيق�وشرح���ـ694

2021  

  

  :الدولية والوطنية والندوات امللتقيات

  :امللتقيات والندوات الوطنية

، مبداخلة 2017أفريل  26، اليت أقيمت بتاريخ "واقع القراءات يف اجلامعات اجلزائرية وآفاقها: "املشاركة يف ندوة وطنية بعنوان* 

  ".كتاب السبعةالقراءات القرآنية من األحرف السبعة إىل  : "بعنوان

مهارات ابتكار املوضوعات القرآنية وتوجيهها يف ضوء االحتياجات املعاصرة عضو حماضر  : املشاركة يف ندوة علمية بعنوان* 

  .2021جوان  03" مهارات ابتكار البحوث يف ميدان الدراسات القرآنية مقدمات ومناذج"

، أقامها  قسم الكتاب والسنة، كلية أصول "قرآنية يف اجلامعات اجلزائرية وآفاقهاواقع القراءات ال: "املشاركة يف ندوة وطنية عنوا�ا* 

القراءات القرآنية من األحرف السبعة إىل كتاب " : الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة، عنوان املداخلة 

  2017أفر�ل�: ، بتاريخ" السبعة
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نزول إىل التدوين مظاهر العناية القراءات القرآنية من ال"القرآنية وما يتعلق �ا من العلوم املوسوم بـ امللتقى الوطين األول للقراءات * 

بن يوسف بن خدة، عنوان  1بقسم اللغة واحلضارة العربية اإلسالمية كلية العلوم اإلسالمية اخلروبة جامعة اجلزائر " سبل احلفظو 

جوان  19ه ـ املوافق ل 1443ذو القعدة  20: بتاريخ".  رمي والقراءات احلقيقة والفروقمباحث مقارنة بني القرآن الك: " املداخلة

2022.  

  

  :الدوليةامللتقيات والندوات 

مجادى األول  10 -09، الذي أقيم بتاريخ "مستقبل الدراسات احلديثية رؤية استشرافية: "املشاركة يف مؤمتر الدويل بعنوان* 

التكامل املعريف وأثره يف سالمة الفهم واالستنباط �ريخ رخصة : "�ململكة العربية السعودية ببحث عنوانه، جبامعة القصيم 1440

  ".األحرف السبعة أمنوذجا

الذي ينظمه معهد العلوم اإلسالمية /  القراءات احلداثية للعلوم اإلسالمية رؤية نقدية: العنون بـ امللتقى الدويل الثالثاملشاركة يف * 

نظرة تقوميية يف منظور احلداثيني  : "ة محة خلضر وادي سوف، مبداخلة مشرتكة مع الطالب يوسف بوقطوشة، عنوان املداخلةجبامع

  ". جلمع القرآن احلداثة والقرآن لسعيد �شيد أمنوذجا

الذي أقامه قسم  " التقصيد القرآين اجلديد واملقار�ت احلديثة  يف الدراسات القرآنية املعاصرة ": املشاركة يف امللتقى الدويل* 

: مبداخلة بعنوان. 2022نوفمرب  10 -09الكتاب والسنة بكلية أصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بتاريخ 

  ".معامل مقاصد القرآن الكرمي زمن الصحابة والتابعني"

  :مطبوعة بيداغوجية

  .للسنة أوىل ماسرت قسم الكتاب والسنة، ختصص التفسري وعلوم القرآن" مشكل القرآن الكرمي وغريبه"مطبوعة بيداغوجية يف مقياس 

  

  :املنشورات واملقاالت

  :مقاالت فردية لصاحب السرية

مصطلح الوجوه والنظائر بني ابن : "التابعة لكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بعنوان املعيارمقال مبجلة  -

  .2019جوان  15 بتاريخ  )47(العدد  )c(تصنيف ا�لة ". اجلوزي وابن تيمية دراسة مقارنة

 )غري مصنفة(، تصنيف ا�لة "كانت رخصة األحرف السبعة؟مىت  : "امعة وهران بعنوانجلالتابعة  احلضارة اإلسالميةمقال مبجلة  -

  .2019نوفمرب  17بتاريخ ).02(العدد 

تعداد األقوال يف معىن األحرف : "بعنوانالتابعة لكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  املعيارمقال مبجلة  -

سبتمرب  15 بتاريخ )68رت   6(العدد  )c(تصنيف ا�لة ، "دراسة وحتليل) هـ 354ت (السبعة املنسوب البن حبان رمحه هللا 

2022.  

 )c(تصنيف ا�لة " الفطرة وأثرها، بني البناء القرآين ومعاول اهلدم: "التابعة جلامعة الوادي العدد بعنوان الشهابمقال مبجلة  -

  .2022نوفمرب  12بتاريخ ) 3العدد  8ا�لد (
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  :طلبة دكتوراه مقاالت مشرتكة مع

�الشرتاك " أثر البصمة الصوتية يف علم التجويد"الصادرة عن ا�لس األعلى للغة العربية، املقال بعنوان  اللغة العربيةمقال مبجلة  -

  .2019عام ) 44(العدد  )c(تصنيف ا�لة مع الطالب يوسف بوقطوشة 

املصحف الشريف يف اجلزائر  "بعنوان التابعة لكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، املعيارمقال مبجلة  -

  .2020جوان  15 �ريخ ).51(العدد  )c(تصنيف ا�لة �الشرتاك مع الطالب يوسف بوقطوشة "  �ريخ وواقع وآفاق

�الشرتاك مع الطالبة حياة "  التفسريية لإلسراء واملعراج يف دائرة املعارف اإلسالميةالروا�ت  "، املقال بعنوان املعيارمقال مبجلة  -

  .2022نوفمرب  05 ) 69رت   7(العدد  )c(تصنيف ا�لة بومليحة 

  

  :التكوين يف الدكتوراهاملشاركة يف 

  :وذلك مبني يف اجلدول اآليت

  التاريخ املؤسسة  الصفة  نوع النشاط

  أستاذ حماضر  "املنهجية": تدريس مقياس

  قسم الكتاب والسنة،

  كلية أصول الدين

جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  اإلسالمية

2017  

الدراسات املعاصرة يف : " تدريس مقياس

  "علوم القرآن 
  أستاذ حماضر

  قسم الكتاب والسنة،

كلية أصول الدين جامعة األمري 

  عبد القادر للعلوم اإلسالمية

2020- 2021  

  

شبهات معاصرة يف : " ندوة تكوينية بعنوان

  "التفسري وعلوم القرآن 

: " حماضر وعنوان احملاضرة

شبهات معاصرة يف علوم 

  "القراءات 

  قسم الكتاب والسنة،

كلية أصول الدين جامعة األمري 

  عبد القادر للعلوم اإلسالمية

شعبان  11يوم األربعاء 

 17هـ املوافق 1440

  م2019أفريل 

علوم القرآن يف : " تكويين بعنوانملتقى 

  "الدراسات احلداثية 

: " حماضر وعنوان احملاضرة

مسائل علوم القرآن عند 

احلداثيني بني التحقيق 

واإلعمال وبني االنتقاء 

واالستغالل علم القراءات 

  "منوذجا

  قسم الكتاب والسنة،

كلية أصول الدين جامعة األمري 

  عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  2021انفي ج 27

كتاب املدخل إىل : " ندوة تكوينية بعنوان

  "القرآن الكرمي للجابري دراسة وحتليل

: حماضر وعنوان احملاضرة

مسائل متعلقة �ألحرف "

  قسم الكتاب والسنة،

كلية أصول الدين جامعة األمري 
2021  
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يف ... السبعة والقراءات 

  "الكتاب

  عبد القادر للعلوم اإلسالمية

التفسري املقاصدي : " تكويين بعنوانملتقى 

  "يف الدراسات املعاصرة 

: حماضر وعنوان احملاضرة

التفسري املقاصدي بني "

إشكاالت التأصيل 

  "واملقار�ت املقرتحة 

  قسم الكتاب والسنة،

كلية أصول الدين جامعة األمري 

  عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  2022مارس  22

  :ومناقشتها�طري أطروحات دكتوراه 

  

  �ريخ املناقشة  التخصص  عنوان األطروحة  )ة(اسم الطالب   املؤسسة  الرقم

1  
جامعة األمري عبد القادر 

  للعلوم اإلسالمية قسنطينة 
  يوسف بوقطوشة 

علوم القرآن من 

خالل اآل�ر الواردة 

يف مصنف عبد 

  الرزاق مجعا ودراسة 

التفسري وعلوم 

  القرآن

ذو احلجة  08

املوافق ل ـ  1443

  2022جويلية  7

  

  :املشاركة يف املشاريع البحثية

  :وهي مبينة يف اجلدول اآليت

  السنة عنوان املشروع  طبيعة مشروع البحث 

 PNRمشاريع البحث اجلامعي 

أحاديث وآ�ر كتاب الفتح الر�ين شرح نظم رسالة ابن أيب زيد 

  القريواين  ختريج ودراسة ألبواب األسرة واملعامالت

  W*01020140008:  رمــــز املشــــروع

2018  

 PRFUمشاريع البحث اجلامعي 

اآل�ر املتعلقة بعلوم القرآن يف مصنف ابن أيب شيبة من اجلزء األول إىل 

  اجلزء السابع مجع ودراسة

  I06N03UN250420220003: رمــــز املشــــروع

2021- 2022  

  

  2022 ربمسيد 10 خر ؤ ملا 1418 مقر  ير از و لا رار قلا بجو مب .48 ـلا ةر و دلا يف يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ةبتر  ىلع زئاح *

  

  : التوقيع .2023/ 01/ 30: حرر يف قسنطينة يف *


