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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 قس نطينة -جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية

 قسم الكتاب والسنة                 كلية أصول الدين                                 

 

 دكتوراه )ل.م.د( حديث وعلومه الطور الثالث ينظم فريق اختصاص

 بالتعاون مع خمرب الدراسات القرآنية والسنة النبوية

 

 حول( اص بطلبة الدكتوراهاخلعلمي ال ىلتق)امل

 ﴾حدثني واألصولينيقضايا علوم احلديث بني امُل﴿

    م2019جوان  27 املوافق ه1440شوال  24امخليس يوم 

 
طار اس تكامل متطلبات التكوين يف الطور الثالث دكتوراه  ففي اإ

ختصص حديث وعلومه، بقسم  2016/2017)ل.م.د( السدايس الرابع دفعة 

الكتاب والس نة، وحبسب بند عرض التكوين املتعلق ابمللتقى املوسوم "قضااي 

 احملدثني والأصوليني"، حنيط املعنيني مجيعا ابلربانمج الآيت: علوم احلديث بني
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 -األوىلسة اجلل-

 09:30 - 09:00التوقيت:  -بوبكر كايف  /د.اجللسة: أرئيس 
  د/ سايم رايض بن شعالللكمة رئيس قسم الكتاب والس نة    ➢

سالمية لتكوين يف ادلكتوراه عرض رئيس فريق اختصاص الطور الثالث، مسؤول شعبة ا ➢ علوم اإ

 د/ حسان موهويب.أأ أأصول ادلين 

آنية والس نة النبوية  ➢  سلامن نرص /د.أأ لكمة رئيس خمرب ادلراسات القرأ

 د/ أأمحد عبديل.أأ لكمة معيد لكية أأصول ادلين  ➢

 

 -اجللسة الثانية-

 10:30 - 09:30: التوقيت - نصر سلمان /أ.د اجللسة:رئيس 
 اخلبري املتدخل عنوان الورقة العلمية التوقيت

 

09:30 - 09:45 
 الفقه:"مسائل عمل احلديث يف كتب أأصول 

 عرض وحتليل"

 د/ حامت ابي.أأ 

 أأس تاذ الفقه وأأصوهل، لكية الرشيعة

 جامعة الأمري عبد القادر

 

09:45 – 10:00 

آن   ":"عرض احلديث عىل القرأ

املفهوم واحلمك بني مدرسة قراءة نقدية يف  –

 –احلديث ومدرسة الأصول 

 د/محيد قويف.أأ 

 أأس تاذ ابحث يف علوم الس نة 

 جامعة الأمري عبد القادر سابقا

10:00- 10 :15 

 

شاكلت معارصة يف فهم الس نة النبوية يف  "اإ

 ضوء أأصول الفقه"

 د/ عبد القادر جدي.أأ 

 أأس تاذ الفقه وأأصوهل، لكية الرشيعة

 الأمري عبد القادرجامعة 

 

10:15 – 10:30 

"املباحث احلديثية بني النظر الأصويل 

 والتطبيق احلدييث"

 د/ خمتار نصرية.أأ 

 لكية أأصول ادلين  احلديث،أأس تاذ 

 جامعة الأمري عبد القادر
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 اجللسة الثالثة 

 12:15 -11:00التوقيت: -رئيس اجللسة: د/ سامي رياض بن شعالل

 اخلبري املتدخل عنوان الورقة العلمية التوقيت

11:00– 11:15 
"الاختالف بني احملدثني والأصوليني يف نقد 

 –، أأس بابه، مظاهره اترخيه –الس نة" 

 د/ بوبكر اكيف.أأ 

  لكية أأصول ادلين احلديث،أأس تاذ 

  جامعة الأمري عبد القادر

11:15 – 11:30 
"مسأأةل تعارض الوصل والإرسال بني احملدثني 

 –دراسة تطبيقية  – ":والأصوليني

 مراد عيشون/ طالب دكتوراه

أأس تاذة احلديث  د/ فتيحة محمد بوشعاةل

 لكية أأصول ادلين جامعة الأمري عبد القادر

11:30 – 11:45 
 "املسائل املتعلقة ابلصحابة يف ادلرس الأصويل 

 –دراسة وصفية مقارنة –والبحث احلدييث" 

 دكتوراهخادل محودة/ طالب 

 احلديث لكيةأأس تاذ  د/ حسان موهويب.أأ 

  جامعة الأمري عبد القادر أأصول ادلين

11:45- 12:00 
 مفهومه وجحيته بني املرسل:"احلديث 

 –نظراي وتطبيقيا  –" احملدثني والأصوليني 

 ابراهمي زانيق/ طالب دكتوراه

أأس تاذ د/ سايم رايض بن شعالل 

جامعة الأمري  احلديث لكية أأصول ادلين

 عبد القادر

12:00 – 12:15 
 "تطبيق النظر الأصويل والتفريع الفقهيي

 عىل النص احلديث "  

 د/ سلامن نرص.أأ 

 أأس تاذ احلديث، لكية أأصول ادلين

 جامعة الأمري عبد القادر

 اجللسة اخلتامية:

 فريق الاختصاص. مسؤول شعبة أأصول ادلين موهويب رئيسحسان  اجللسة: أأ.د/رئيس 

 .لكمة ممثل طلبة ادلكتوراه ➢

  .تالوة التوصيات ➢

 لكية أأصول ادلين أأ.د/أأمحد عبديل.لكمة الس يد معيد  ➢

 .ةـــتوزيع شهادات املشارك ➢


