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 : املؤهل العلمي
 . لسنة وعلومهايف ا التأهيل اجلامعي   -

 : العلمية املشاركات
املنتسب  - العلوم اإلسالمية ودور  الوطين حول: واقع  إليها يف إصالح اجملتمع، مبداخلة "العلوم اإلسالمية  امللتقى  ني 

املعاصر"، يوم:  و  اجلزائري  بلقايد،  م 2019نوفمرب    06القيم يف اجملتمع  العلوم اإلسالمية، جامعة أيب بكر  ، بقسم 
 تلمسان، 

العلم - االعجاز   " مبداخلة  نقدية،  رؤية  اإلسالمية،  للعلوم  احلداثية  القراءات  حول:  الدويل  احملدثني  امللتقى  بني  ي 
 . م2018ديسمرب  13،  12واحلداثيني"، جامعة الوادي، 

"، جامعة  امللتقى الدويل حول: جهود املالكية يف خدمة السنة النبوية، مبداخلة "اترخيانية السنة النبوية عند احلداثيني  -
 م. 2018نوفمرب   06، 05املسيلة، 

لسنة  داثية، مبداخلة "األصول االستشراقية لنقد احلداثيني لامللتقى الوطين، صحيحا البخاري ومسلم يف القراءات احل -
 م. 2018ديسمرب  04، 03النبوية"، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، 

 . م 2017امللتقى الدويل الوسطية يف الغرب اإلسالمي، ديسمرب  -

 . م2017ديسمرب  ، امللتقى الوطين األطروحات املعاصرة يف التعامل مع السنة النبوية، جامعة ابتنة -

 . م2018يف هنضة األمم، مجعية املعايل للعلوم والرتبية، اجلزائر، جانفي   م وأثرهاامللتقى الدويل: القي -

 . م2015 حاديث كتاب الفتح الرابين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين عضو حبث: ختريج أ -

 معة الوادي. " جا املنهل للبحوث والدراسات اإلسالمية  " جمللة  التحرير هيئةعضو   -

 : واإلصدارات  املقاالت
للعلوم  ق م  - القادر  عبد  األمري  جامعة  جملة  النبوي"  اهلدي  ضوء  على  والكونية  اخلصوصية  بني  واهلوية  القيم   " ال 

 .م2019، ماي 1، ع 33اإلسالمية، م 
ر للعلوم اإلسالمية، ع  مقال "تطوير تدريس علم التخريج بني الواقع واملأمول"، جملة املعيار، جامعة األمري عبد القاد  -

 . م2019، سبتمرب 48
 .م2018، سبتمرب 3، ع 4مقال " اهلوية وجدل اخلصوصية والكونية من خالل السنة النبوية"، جملة الشهاب، م  -
، ع  15تغيري على ضوء املنهج النبوي"، جملة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، م مقال " البعد الواقعي يف فقه ال -

 . م 2018، جويلية 2
 . م 2016النبوية، حممد شحرور أمنوذجا، القراءة املعاصرة للسنة  -

 . م2017احلديث الشاذ عند احملدثني، دار السالم، الطبعة األوىل  -


