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 (.ملتقى الفتر اإلسالمي احلادي عشرخالل تعقيباتو على زلاضرات 
 :ـ بعض المهام العلميةثالثا 

 دير رللة ادلعيار اليت تصدرىا كلية أصول الددين جبامعة األمًن عبد القادر للعلوم اإلسالمية. رئيس حتر  -
 رئيس حتردير رللة معهد أصول الددين جبامعة األمًن عبد القادر للعلوم اإلسالمية. -
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 :الملتقياترابعا ـ 
 : وىذه بعضها:الملتقيات الدوليةـ  1

مداخلة قدمت يف ادللتقى الدويل ادلنظم من قبل جامعة أدرار حول السلم العادلي والتنمية  ،اإلسالم أ ـ ثقافة السلم يف
 ادلستدمية بٌن ىيمنة الشمال وعجز اجلنوب وادلوقف العريب ادلطلوب.

 



أقامتو مدديردية  مداخلة قدمت يف ادللتقى الدويل التقليد والتلفيق الذي ،مالك بن أنس واىتمام العلماء بو ب ـ موطأ اإلمام
 الشؤون الددينية واألوقاف بولادية تبسة.

ج ـ "دعوة الشرديعة للسلم وادلصاحلة ومدى دتسك اجملتمع اجلزائري هبما " مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل السادس حول 
أفرديل  17و 16ادلوافق لـ  1426ربيع األول  08و 07ادلصاحلة الوطنية حتمية تارخيية وضرورة آنية، ادلنعقد ديومي 

 ادلنظم من قبل مؤسسة الشيخ عبد احلميد بن بادديس. ،م2005
د ـ " اإلسهامات العقددية عند علماء اجلزائر من القرن الرابع إىل القرن السابع اذلجرديٌن" مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل 

ربيع األول  11و10، ادلنعقد ديومي ىـ الرابع إىل القرن الرابع عشر حول الفتر العقدي عند العلماء اجلزائرديٌن من القرن
م وادلنظم من قبل سلب الدراسات العقددية ومقارنة األدديان، جامعة األمًن عبد  2005أفرديل  20و 19ىـ ادلوافق لـ  1426

 القادر للعلوم اإلسالمية.
ل الشخصية" مداخلة مقدمة يف ـ "منهج ادلالتية يف الاستدلال بالسنة النبودية مناذج تطبيقية  يف رلال العبادات واألحوام 

 14و 13، 12ادللتقى الدويل الثا:ي للسنة النبودية الشرديفة" جهود العلماء ادلغاربة يف خدمة السنة النبودية" ادلنعقد أديام 
 م ، وادلنظم من قبل مدديردية الشؤون الددينية واألوقاف لولادية قسنطينة. 2009مارس  11، 10، 9ادلوافق 

ف مشرقة لتسامح بعض الشخصيات اإلسالمية " مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل حول التسامح ـ " مناذج حية ومواقن 
 .اجمللس اإلسالمي األعلى باجلزائرم، وادلنظم من قبل  2009مارس  25إىل  23يف اإلسالم ادلنعقد أديام 

:" دمة يف ادللتقى الاقتصادي الدويلمقـ " البنوك اإلسالمية تعرديفها، نشأهتا، مواصفاهتا وصيغها التموديلية ـ " مداخلة ه 
م، وادلنظم من قبل قسم  2009ماي  6و 5أزمة النظام ادلايل وادلصريف الدويل وبدديل البنوك اإلسالمية" ادلنعقد أديام 

 الاقتصاد واإلدارة، جامعة األمًن عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
، وادلنظم من قبل 2009جوان  9ـ  8ـ  7مقدمة يف ادللتقى الدويل ادلنعقد أديام ، مداخلة ـ الشباب بٌن اإلجيابية والسلبيةو 

 .قسنطينةالاحتاد العام الطاليب احلر جامعة األمًن عبد القادر للعلوم اإلسالمية ب
ـ " الدور اإلجيايب للوقف يف اجملتمع اإلسالمي ماضيا وحاضرا " مداخلة مقدمة يف ادللتقى الدويل حول الوقف ي 
م، وادلنظم من قبل مدديردية الشؤون  2009جوان  11 ـ 10ـ  9سالمي يف اجلزائر تارخيو وسبل تفعيلو، ادلنعقد أديام اإل

 الددينية واألوقاف لولادية قسنطينة.
 وىذه بعضها:: الملتقيات الوطنية . 2

د احلضاردية لثورة أول نوفمب اىدي الثورة التحرديردية مداخلة قدمت يف ملتقى األبعارلأ ـ صور من البعد الدديين يف سلوك 
 ادلنظم من قبل كلية أصول الددين والشرديعة واحلضارة اإلسالمية جبامعة األمًن عبد القادر للعلوم اإلسالمية. ،54

 مداخلة قدمت يف ملتقى أيب مددين شعيب بتلمسان. ،ب ـ نظرات يف تفسًن زلي الددين بن عريب
مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين حول قانون األسرة يف  ،العدون عن اخلطبة ج ـ اآلثار ادلاددية و ادلعنودية ادلورتبة عن

 .احلضارة اإلسالمية بوىرانادلنظم من قبل كلية العلوم اإلنسانية و  ،التشرديع اجلزائري الواقع واآلفاق
ادلعنون بـ : التعليم يف  مداخلة قدمت يف ادللتقى العاشر للتارديخ ،د ـ مجعية النور ودورىا يف احملافظة على القرآن الترمي

 .ادلعامل األثردية لولادية قادلةالشرق اجلزائري ومنطقة قادلة وادلنظم من قبل مجعية التارديخ و 
 



مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين حول طرق تدرديس العلوم اإلسالمية  .ـ درس الوربية اإلسالميةـ أىدافو وسائلو معوقاتو ز
 الواقع واآلفاق. 

هجية حول أطروحات البحث يف العلوم اإلسالمية، مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين حول البحث يف ـ مالحظات من م
 .لوم اإلسالمية واحمليط الاجتماعي الثقايف يف اجلزائر ادلعاصرةالع
ـ مناذج حية لطرق الاستعمار الفرنسي يف القضاء على الشخصية الوطنية، مداخلة قدمت يف ملتقى ادلشروع الثقايف  ن

 وتأثًناتو ادلعاصرة. 1962 -1830الاستعماري يف اجلزائر 
ـ أثر ادلقاصد الشرعية لضمان األمن الاجتماعي مداخلة قدمت يف ملتقى مقاصد الشرديعة اإلسالمية ودورىا يف تنودير  ه

 العقل ادلسلم دلواجهة التحدديات ادلعاصرة.
نون األسرة اجلزائري مداخلة قدمت يف ملتقى حول نظام ـ أحتام الصداق يف الشرديعة اإلسالمية دراسة مقارنة مع قا و

 األسرة وحل مشتالهتا يف ضوء اإلسالم.
ي ـ تارخيية السلم والصلح يف بالد ادلغرب اإلسالمي مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين السادس عشر حول ادلصاحلة 

 الوطنية ودورىا يف بث السلم الاجتماعي وترقية التنمية الاقتصاددية. 
 :الندوات التربويةمسا ـ خا
مداخلة قدمت ضمن أعمال الندوة الوربودية الثانية اخلاصة بالتنسيق بٌن  ،يق كما أراه يف مادة علوم احلدديثالتطب .أ 

األستاذ احملاضر واألستاذ ادلطبق وادلنظمة من قبل خلية التتودين وحتسٌن اآلداء الوربوي لنيابة رئاسة اجلامعة للوربية 
 .والتعليم

مداخلة قدمت ضمن أعمال الندوة ادلنظمة من قبل خلية التتودين  ،األنواع والوظائف وادلعاديًن (ـ التقومي الوربوي ) ب 
 وحتسٌن اآلداء الوربوي لنيابة رئاسة اجلامعة للوربية والتعليم جبامعة األمًن عبد القادر. 

 :اإلنجاح لبعض الملتقياتاإلسهام في اإلعداد والتحضير و سادسا ـ 
، ـ ادلسامهة يف إصلاح فعاليات ادللتقى الوطين الثا:ي حول وسائل التعليم احلدديثة لتدرديس العلوم اإلسالمية واإلنسانية أ

 ادلنظم من قبل خلية التتودين وحتسٌن اآلداء الوربوي لنيابة رئاسة اجلامعة للوربية والتعليم جبامعة األمًن عبد القادر.
من قبل  . ادلنظماسات العليا يف العلوم اإلسالميةاألديام الدراسية حول واقع وآفاق الدر ب ـ ادلسامهة يف إصلاح فعاليات 

 .جامعة األمًن عبد القادر
 ج ـ ادلسامهة يف إصلاح فعاليات ادللتقى الوطين للبحث يف العلوم اإلسالمية. ادلنظم من قبل جامعة األمًن عبد القادر.

د ـ اإلشراف على ادللتقى الوطين حول ملتقى مقاصد الشرديعة اإلسالمية ودورىا يف تنودير العقل ادلسلم دلواجهة التحدديات 
 ادلعاصرة، ادلنظم من قبل سلب الدراسات الشرعية.

 : فرق البحثسابعا ـ 
 .ـ دراسة حدديثية فقهيةالفضة مروديات الذىب و  :ومعنونة بـ 2000جانفي  01معتمدة بتارديخ  ـ رئيس فرقة حبث 1
م  20و 19: معجم فقهاء اجلزائر خالل القرنٌن ـم معنونة ب 2003 / 01/  01ـ عضو فرقة حبث معتمدة ابتداء من  2

 برئاسة الدكتور بلقاسم شتوان.
 
 



القرن : جهود علماء اجلزائر يف احلدديث وعلومو من م معنونة بـ 2005/ 01/ 01ـ رئيس فرقة حبث معتمدة ابتداء من  3
 الثا:ي إىل القرن الرابع عشر اذلجري.

م معنونة بـ: معجم ادلصطلحات احلدديثية واألصولية برئاسة  01/01/2007ـ عضو فرقة حبث معتمدة ابتداء من  4
 الدكتور نذدير محادو.

ـــ مجعا وخترجيا ــ: مروديات األخالق يف السنة النبودية م معنونة بـ 2011/ 01/ 01رئيس فرقة حبث معتمدة ابتداء من ـ  5
 .ودراسة ـــــ

: مروديات الفضائل يف السنة النبودية ـــــ مجعا وخترجيا م معنونة بـ 2014/ 01/ 01ـ رئيس فرقة حبث معتمدة ابتداء من  6
 ودراسة ـــــ.

 : مخابر البحثثامنا ـ 
 يف الدراسات الشرعية سابقا.مددير سلب البحث  -
 قرآنية والسنة النبودية حاليا. الدراسات الالبحث يف سلب  مددير -

  :ما يتعلق بالجانب البيداغوجي
 :التدريس بمرحلة الليسانسأوال ـ 

 .أ ـ تدرديس مادة علوم احلدديث
 .مادة فقو األسرةب ـ تدرديس 

 .(ج ـ تدرديس مادة احلدديث التحليلي )أحادديث األحتام
 :التدريس بمرحلة الماجستيرثانيا ـ 

 .التعدديلـ مادة اجلرح و 
 مادة العلل.ـ  

 .لتخرديجـ مادة ا
 .نهجية البحث يف العلوم اإلسالميةـ م

 :رئاسة اللجان البيداغوجيةثالثا ـ 
 .99 – 98رئاسة اللجنة البيداغوجية لدائرة اجلذع ادلشورك خالل السنة اجلامعية  -1
 .2003 –2002السنة خالل السنة اجلامعية للجنة البيداغوجية لقسم التتاب و رئاسة ا -2
لك خالل السنتٌن ذرئيس اللجنة البيداغوجية لتخصص التتاب والسنة للنظام الدراسي اجلدديد ) ل م د ( و  -3

 م.  2009 ـ 2008و 2008 ـ 2007الدراسيتٌن 
 
 
 
 
 



 :العضوية في خلية التكوين وتحسين األداء التربوي بجامعة األمير عبد القادررابعا ـ 
  المناقشاتالتأطير و: 

 :دكتوراه الدولة التي تمت مناقشتها وكنت مشرفا عليهارسائل أوال ـ 
   .ن اجلزري وجهوده يف علم القراءاتاإلمام اب ،رابح دفرور -1
 مظاىر النهضة احلدديثية يف األندلس. ،زلمود أمحد ديعقوب -2
  .اإلمام أبو زلمد بن حزم وأصولو يف تصحيح األحادديث وتعليلها من خالل كتاب احمللى ،صاحل عومار -3
 نظردية الوسطية وتطبيقاهتا يف الفقو اإلسالمي. ،نوار بن شلي -4
 .أثرىا يف الاجتهاد الفقهيعالقة التليات باجلزئيات و  ،كمال راشد  -5
 .م( 2005/ىـ1426قواعد استنباط األحتام من السنة وأثرىا يف اختالف الفقهاء ) ،فيصل تليال:ي -6
 .ال من خالل كتابو الضعفاء التبًنيف جرح الرجمنهج أيب جعفر العقيلي  ،سلتار نصًنة -7
 .أللبا:ي يف تصحيح احلدديث وتضعيفومنهج ا ،عائشة غرابلي -8
 منهج اإلمام الدارقطين يف كتابو العلل. ،الوردي زقادة -9

 .، منهج اإلمام البخاري يف التصحيح والتعليل من خالل كتابو التارديخ التبًنفاطمة الزىراء عواطي -10
 شلا ديضيق ادلقام بذكره. وغًنىا
 :رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها وكنت مشرفا عليهاثانيا ـ 

 .أثرىا يف أحتام فقو األسرةنظردية التعسف يف استعمال احلق و  ،العريب رليدي -1
 خترديج ـ.ـ مجع و دراسة و جابر بن زديد وروادياتو يف احلدديث  ،قاسم حاج زلمد -2
 دديث بادلعىن وأثرىا يف ادلروديات واحلتم على الرواة.رواديات احل ،بلخًن حديب -3
 الاختيارات الفقهية لابن عبد الب يف البيوع.  ،علي جداي -4
 .فظ األزدي ومنهجو يف نقد الرجالاحلا ،خالد ذودييب -5
 أحتامو وآثاره يف النقد والفقو. التدليس و  ،صاحل عومار -6
 لشيخ أمحد زلمد شاكر احلدديثية.جوانب نقددية يف جهود ا ،ديوسف عبد الالوي -7
 التوبة يف القرآن. ،عبد اجمليد بن قري -8
 موقف اإلمام الورمذي من زديادة الثقة من خالل كتابو اجلامع. ،حفيظي حتيمة -9

 .سالمي وتقنٌن األسرة اجلزائرديةأحتام الصداق يف التشرديع اإل ،سهام صقر -10
 .قانون األسرة اجلزائرياإلباضي مقارنة بادلذىب ادلالتي و  األنتحة الفاسدة يف ادلذىب ،مصطفى رشوم -11
 .ا:ي من خالل كتابو ادلعجم الصغًنالغرائب ادلنتخبة عند اإلمام الطب  ،فائزة زلمدي -12
 أثر معرفة أسباب الورود يف التعامل مع احلدديث فقها وتنزديال. ،زوىًن عبد السالم -13
 .شرديعية وأثرىا يف الفقو اإلسالمي التالسنة التشرديعية وغًن ،الطاىر سراديش -14
 كفالة األديتام واألرامل يف ضوء األحادديث النبودية ـ خترديج ودراسة ـ.  ،نبيل زديا:ي -15

 
 الشيخ أمحد محا:ي ومنهجو يف الفتوى. ،زلفوظ بن الصغًن -16



 .   خالل سورة البقرةاألمر ودلالتو على األحتام من  ،صليب بوحنيك -17
  .، اإلمام ابن رشد احلفيد فقيهاة أمحدغمام عمار  -18
 .ـ تطبيقاتو عند احملدثٌن ـ عند عبد احلق اإلشبيلي منوذجاالضبط مفهومو و  ،حسان ركابة -19
 .دلوقظة ـ دراسة حتليلية مقارنة ـاإلمام الذىيب وآراؤه يف مصطلح احلدديث من خالل ا ،عمر كنيش -20
 .)صلى اهلل عليو وسلم(األلبا:ي من خالل كتاب صفة صالة النيب الاختيارات الفقهية للشيخ  ،ىند آكين -21
 .المية ـ دراسة مقارنة بالقانون ـالتدليس والغنب يف الشرديعة اإلس ،سعد كحلوش -22
 اإلمام ادلازري وآراؤه الفقهية. ،محزة جليلي -23
 .وم احلدديثاحلافظ ابن كثًن وآراؤه احلدديثية من خالل كتابو اختصار عل ،نبيلة مخيسي -24
 .وتعليلها من خالل اجلامع الصحيح بوبتر كايف، منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحادديث -25

 وغًنىا شلا ديضيق ادلقام بذكره.  
 :وىي كثًنة منها :ضوا مناقشا فيهارسائل الدكتوراه التي تمت مناقشتها و كنت عـ  لثاثا
 .شتلة الطالق )األسرة اجلزائردية منوذجا(مرونة الشرديعة اإلسالمية وم ،حسن رمضان فحلة -1
 .ـىـ ـ دراسة وحتقيق  646سلتصر ادلنتهى األصلي لابن احلاجب ت  ،نذدير محادو -2
 تعارض القياس مع خب الواحد وأثره يف الفقو اإلسالمي. ،خلضر خلضاري -3
 ي.موازنة بٌن التشاف للزسلشري و البحر احمليط أليب حيان األندلس ،رمضان خيلف -4
 .اآلراء العقائددية بٌن ادلعتزلة واألشاعرة ـ دراسة حتليلية ألرائهم األخالقية ـ ،عفيف منصور -5
اخلالصة للعالمة القرشي ادلصري ديب األمساء الواقعة يف اذلدادية و دراسة وحتقيق كتاب هتذ ،أمحد زلمد منر اخلطيب -6

 .ىـ 775احلنفي ت 
 شرديعة اإلسالمية.ضوابط حردية التصرف يف ال ،كمال لدرع  -7
 ، التأوديل عند ادلفسردين من السلف.الطاىر عامر -8
 . الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي ، محادية العقل دراسة مقارنة بٌنالعريب خبيت -9

 أمحد غرايب الاختيارات الفقهية لابن رشد يف بدادية اجملتهد ـ قسم ادلعامالت ـ.  -10
 ة من خالل فقو األسرة.مقاصد الشرديع ،عبد القادر داودي -11
 ، اإلمام النووي واختياراتو الفقهية من خالل شرح صحيح مسلم. وسيلة محاموش -12
 . ـ، التعبًن عن اإلرادة السياسية يف النظام اإلسالمي ـ الانتخابات أمنودجا أمحد أولاد سعيد -13
 يلية موضوعية.، ظاىرة الغلو من خالل التتاب والسنة دراسة فقهية حتلخلميسي بزاز -14
 فائزة زلمدي، عوايل سنن أيب داود. -15
 . ة مقارنة، التفسًن الفقهي للقرآن الترمي يف العصر احلدديث دراسديوسف بلمهدي -16
 . تام لابن عاصم ـ دراسة وحتقيق ـزلمد سنيين، شرح حتفة احل -17
 . بة، القراءات القرآنية والتواترعبد احلليم قا -18

 
 فقو الاختالف عند اإلمام الشاطيب دراسة يف ضوء مقاصد الشرديعة. صلية رمحا:ي، -19



استخراج ودراسة زوائد اجلزء األول من أول التتاب  ،عبد القادر سليما:ي، زوائد سنن أيب داود على الصحيحٌن -20
 .من كتاب الصالة 1197إىل باب السجود عند اآلديات ح : 

 .ة، منهج الشيعة يف نقد الرواخالد ذودييب -21
 زلي الددين سامل، علم القراءات القرآنية دراسة وصفية حتليلية. -22

 وغًنىا شلا ديضيق ادلقام بذكره. 
 وىي كثًنة منها: :رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها وكنت عضوا مناقشا فيهاثالثا ـ 

 الشيخ نور الددين السادلي وأراؤه العقددية. ،مصطفى بن زلمد شرديفي -1
 .ة من كتاب البخاري لابن عبد البكتاب األجوبة عن ادلسائل ادلستغرب  ،ماضيعبد اخلالق  -2
كتاب البسملة التبًن لشهاب الددين أيب زلمد عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم الشافعي ـ دراسة   ،دبابش مراد -3

 وحتقيق ـ.
 راسة مقارنة مع التهذديب ـ.مذىب احلافظ ابن حجر يف اجملهول من خالل كتابو التقرديب ـ د ،آسيا عمور -4
 .الاجتهاد ادلقاصدي ومناىجو، عبد العزديز لعيادي -5
 .يب ثور الفقهية ـ دراسة مقارنة ـآراء أ ،لونيس سيفار -6
 منهج اخلطيب البغدادي من خالل كتاب التفادية ـ دراسة مقارنة ـ. ،فتيحة زلمد بوشعالة -7
 .ديل من خالل كتابو التارديخ التبًنيف اجلرح والتعد منهج اإلمام البخاري، فاطمة الزىراء عواطي -8
 أحتام السفر يف الشرديعة اإلسالمية. ،مليتة خشمون -9

 .حل مقفل خليل ـ دراسة و حتقيق ـ شفاء الغليل يف ،إبراىيم بودوخة -10
 احلتم الشرعي بٌن منهج الاستنباط وفقو التنزديل. ،رشيد سلهاط -11
 .)صلى اهلل عليو وسلم(عالمية يف غزوات الرسول اجلوانب اإل ،السعيد مصباح -12
 منهج احلافظ ابن عبد الب يف احلدديث احلسن من خالل كتابو التمهيد. ،سالف لقيقط -13
 دراسة حدديثية فقهية مقارنة.، الاستثمار الزراعي من خالل احلدديث الشرديف ،بزاز خلميسي -14
 .وأثرىا يف اختالف الفقهاء صوليٌندلالة األمر عند األ ،بشر تيارة صندل -15
 منهج التفسًن عند الشيخٌن عبد احلميد بن بادديس وإبراىيم بن عمر بيوض.  ،ناددية وزناجي -16
 اآلثار الواردة يف كتاب الصيام خترديج ودراسة.  ،عائشة غرابلي -17
 .مسائل شروط الطالق خترديج ودراسة اآلثار الواردة يف ،سامية دردوري -18
 أثر النفاق على الفرد واجملتمع من خالل القرآن الترمي.، رصاحل عست -19
 موقف اإلمام مالك من العمل باحلدديث الصحيح من خالل اعوراضات اإلمام الشافعي.  ،نوارة العشي -20
 .ـــ من خالل سورة البقرة ـــمسلك اإلمام القرطيب يف تفسًن آديات األحتام  ،عائشة أرشد األندونيسية -21
 عباسة، قاعدة مراعاة اخلالف وأثرىا يف الفقو اإلسالمي. العيد -22
 تسوديق اخلدمات ادلصرفية يف البنوك اإلسالمية.  ،زلمد خلضربوساحة  -23

 
 سعيد الدراجي، دتوديل ادلشارديع الاستثماردية بالسلم والقرض دراسة مقارنة. -24



 للدولة اإلسالمية.عبد اجلبار كعيبوش، نظام العشور وأمهيتو يف ادلالية العامة  -25
 عتيقة عيسى، اآلثار الاجتماعية واألخالقية للزواج من خالل صحيح البخاري. -26
 .اب التخفيف يف الشرديعة اإلسالميةالعيدي شاوش، ادلشقة وأسب -27
 رويب كور نياوا ، أثر اختالف األصوليٌن يف ثبوت اللغة بالقياس. -28
 .اإلسالمية من خالل القرآن الترميق ، وسطية األخالنذدير منطو األندونيسي -29
 . قيطي من خالل كتابو أضواء البيانزلمد إلياس فغموس، التفسًن بادلأثور عند اإلمام زلمد األمٌن الشن -30
 ، منهج اإلمام مسلم يف نقد األحادديث من خالل كتاب التمييز.زدينة مومين -31
مام زلمد الطاىر بن عاشور وآثارىا يف استنباطاتو الفقهية من أندري ديالدي األندونيسي، اآلراء األصولية عند اإل -32

 خالل تفسًنه التحردير والتنودير ـ سورة البقرة منوذجا ـ. 
 وغًنىا شلا ديضيق ادلقام بذكره.
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