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     نصـيرة  اللقـب:        :    مختــار االسـم

 ، بوالية الوادي04/04/1970تاريخ الميالد: 

  متزوجالحالة العائلية: 

  05عدد األبناء: 

  necira03@gmail.com: البريد اإللكتروني

  .2004شعبة الكتاب والسنة سنة  علوم،دكتوراه  آخر الشهادات المتحصل عليها:
  2011ديسمبر 22: أستاذ تعليم عالي، منذ  الرتبة العلمية الحالية

  : أستاذ الحديث وعلومه بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.الوظيفة العلمية

  : الوظـائف اإلدارية
 للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية حاليا.نائب مدير الجامعة  .1

ا. .2 بق لعالقات الخاريجية، سا لعلمي وا ا لبحث  ا وا علي ل ا للدراسات  لدين  ائب عميد كلية أصول ا  ن

 سابقا. اب والسنةرئيس قسم الكت .3

 .سابقا الكتاب والسّنةنائب رئيس قسم  .4

 .سابقا  نةسرئيس اللجنة العلمية لقسم الكتاب وال .5

  طات العلميـة:االنش

 هيئة حترير جملة جامعة األمري عبد القادر حاليا  عضو .1

 2014سبتمرب  إىل غاية 2003عضو اللجنة العلمية لقسم الكتاب والسنة من سنة  .2

 إىل غاية اليوم. 2014رئيس اللجنة العلمية لقسم الكتاب والسنة منذ سبتمرب  .3

  إىل غاية اليوم. 2006الدين منذ سنة عضو الس العلمي لكلية أصول  .4

 تركيا حاليا –عضو هيئة حترير جملة العلوم الدينية لألحباث األكادميية  .5

 عضو هيئة حترير جملة املعيار بكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر حاليا .6

 رئيس اللجنة العلمية لعدد من امللتقيات واملؤمترات. .7

 امللتقيات واملؤمترات. عضو اللجنة العلمية لعدد من  .8

  2014/2015عضو اللجنة اجلهوية لتحكيم مشاريع املاسرت والدكتوراه يف العلوم اإلسالمية لسنة  .9
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  2012إىل  2009رئيس ختصص احلديث وعلومه ليسانس، ماسرت من سنة  .10

  2016إىل غاية جوان  2014رئيس ختصص احلديث وعلومه يف الدكتوراه من سنة  .11

 .2008 الدراسات احلديثة واملعاصرة (ماجستري) سنة رئيس ختصص السنة يف .12

 .عضو خبري يف الة الدولية لألدب واللغة .13

 عضو مراجع مبجلة الشهاب، معهد العلوم اإلسالمية، جامعة الوادي. .14

 عضو مراجع مبجلة منتدى األستاذ، اليت تصدر عن املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة. .15

 إسهامات علماء اجلزائر يف العلوماملنهل، اليت تصدر عن خمرب  عضو اللجنة االستشارية لة .16

 اإلسالمية بالتعاون مع معهد العلوم اإلسالمية جبامعة الوادي.

 عضو مراجع مبجلة خمرب الدراسات العقدية ومقارنة األديان، جامعة األمري عبد القادر  .17

 .01عضو مراجع مبجلة احلضارة اإلسالمية، جامعة وهران  .18

 الس العلمي ملخرب الدراسات الشرعية، بكلية الشريعة واالقتصاد، جبامعة األمري عبد القادر.عضو  .19

 عضو مراجع مبجلة البحوث والدراسات، جبامعة الوادي. .20

 إىل غاية اليوم. 2016عضو الس التأدييب لقسم الكتاب والسنة منذ سنة  .21

 البحث الفقهي"، اليت عقدت بتاريخرئيس اللجنة العلمية للندوة الوطنية "اجلوانب احلديثية يف  .22

 ، برعاية خمرب الدراسات الشرعية بكلية الشريعة واالقتصاد.20/11/2018 

 لم وموقف احلداثيني منهما"، الذيعضو اللجنة العلمية للملتقى الوطين "صحيحا البخاري ومس .23

 ، بكلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر.03/12/2018، 02عقد بتاريخ 

  ، بكلية05/12/2018ذي عقد بتاريخ عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطين "التكامل املعريف"، ال .24

 الشريعة واالقتصاد.

 عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطين "جهود املعاصرين يف الدفاع عن السنة النبوية وإبطال الشبهات  .25

  ، جبامعة األمري عبد ، بكلية أصول الدين13/12/2018يخ ثارة حوهلا"، الذي عقد بتار امل

  القادر.

 عضو مراجع مبجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، خمرب الشريعة، جامعة بن يوسف بن  .26

 .01خدة، جامعة اجلزائر 

  اإلشراف على رسائل الدكتوراه:
لشيعة  1 تعليل عند ا ل تصحيح وا ال بلعمري، نوقشقواعد  ية، أكرم  نقد / 07/05يوم اإلمامية دراسة 

2015. 
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فظتعقبات  2 لحا تعديل  ا ل لجرح وا لذهبي على علماء ا بع هجري من ا را ل قرن ا ل لى ا إ ني  ثا ل لقرن ا من ا
اسين بن عمراوي. خالل ي ل ا لب  لطا ، ل لرجال" ا ل في جرح  دا العت "ميزان ا ابه  نوقش كت

تاريخ:  .02/07/2017ب
لبخاري " 3 يةتراجم صحيح ا ل ي اري دراسة تحل لب بة من خالل فتح ا ل لطا قي"ل بتمسعودة شن اريخ: نوقشت 

 م.21/11/2017
اعي من  4 لرف ا ان  قفعدن سنة وأحاديث موا ال بيه الصحيحن مباحث  ا ة نقدية من خالل/ كت ي ل ي تحل دراسة 

الحكمة" يل  لذي ال يريدون ومحطات في سب لحق ا ا لب: ،" لطا اريخ: عمر كنيشل ت ، نوقش ب
 م.14/02/2018

لح 5 ئشة محروقا بوية دراسة موضوعية، عا ن ل ة ا لسن  وار مع اآلخر في ا
بح 6 لخير را لصحيحن، ب لواردة في ا د ا ئ ا لعق ية من أحاديث ا قل لع لمدرسة ا  موقف ا
ا كويرة 7 لحديث، آسي ية في غريب ا مغارب ل ا لمدرسة   جهود ا
ية دراسة موضوعية مقارنة، فريدة تبوب 8 غرب ل ا لحضارة  بوية وا ن ل ا سنة  ال في  ة  مرأ ل  ا
تاريخ  .كمال علي شيكوش)، للطالب د الحق االشبيلي من خالل كتابه (األحكام الوسطىالحديث ومختلفه عند عبمشكل  9

 2016التسجيل: 
تعليل الحديث عند أحمد بن الصديق الغماري من خالل كتابيه "تخريج أحاديث البداية"، والمداوي لعلل الجامع الصغير  10

 2016. تاريخ التسجيل: يوسف بن عطاء اهللاوشرح المناوي"، للطالب 
 2016تاريخ التسجيل:  ،وسيلة مبخوت"اتجاهات الشروح الحديثية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية" للطالبة  11
"تعقبات المباركفوري على العلماء في الحديث وعلومه من خالل "تحفة األحوذي" عرضا ودراسة" للطالب عمر تومي  12

  2016تاريخ التسجيل:  سياف،

 العلمي:اإلنتاج 

  :محّكمةالعلمية المجّالت الفي في السنوات األخيره األبحاث والمقاالت المنشورة  –أوال 
ء  1 ا مات علم ا إسه نهل، مخبر  م ل ا ة  إلسالمي، مجل لغرب ا ا في  لحديث  وا ن  رآ ق ل ا وم  عل ب ة  مرأ ل ا ة  ي ا عن

دي،  وا ل ا معة  ة، جا ي وم اإلسالم عل ل ا معهد  ون مع  عا ت ل ا ب ة  ي اإلسالم وم  عل ل ا ء  ثرا إ ي  ف ئر  لجزا ا
د عد ل ة 03ا سن ل ا ن 02/   2016/ جوا

ب 2 ل ا ِرّي  ا َص ْن ْأل ا ر  ْي َخ ْل ا د  نت سع ب ة  َم ِط ا َف ة  د مسن ل ا ة  ث محد ل لسيوجهودها في خدمة ا د ألن ا نسي  ل
د عد ل ا دي،  وا ل ا معة  ة، جا وم اإلسالمي ل ع ل ا لشهاب، معهد  ا ة  لشريف، مجل ا لحديث  بر 05ا يسم /د

2016. 
ية  3 ن ا م ث ع ل ا ة  مرحل ل ا في ا ي ترك ب فسير  ت ل ا ي مدرسة  ة ف فسيري ت ل ا لحواشي  ا اعة  ،  دراسة–صن ة ي وصف

وم اإل عل ل ا ء  را ث إ في  ئر  لجزا ا ء  ما امات عل إسه مخبر  منهل،  ل ا ة  ون مع معهد مجل ا تع ل ا ب ة  ي سالم
عدد ل ا دي،  وا ل ا معة  ة، جا ي اإلسالم وم  عل ل ة 04ا لسن ا في 03/  ن  .2017/ جا



4 

 

اإلكراه في القرآن الكريم، موضوع وداللة: باالشتراك مع د عمر كنيش. مجلة جامعة القدس المفتوحة، لألبحاث والدراسات،  4
  . 2017/ تشرين الثاني 2/ مج 42ع 

ية القيادية من خالل السنة النبوية: مجلة الحوث والدراسات، جامعة حمة لخضر بالوادي ، في الشخصالمعالم اإلدارية  5
 .10/07/2018/تاريخ 15/ مج 2الجزائر، ع 

/ 401 - 345[أبو العباس المقرئ البـاغائي الجزائري وجهوده في تفسير القرآن الكريم  6 م]،  1011 - 956هـ
د01باالشتراك مع أ د حدة سابق، مجلة الحضارة اإلسالمية، جامعة وهران  لمجل نية، ا لسا ، 20، ا

 .2019، ماي 01عدد

 ثانيا: المداخالت العلمية في الندوات والمؤتمرات:

لكريم لوطني األول العالمة محمد بن عبد امحمد بن عبد الكريم الزموري الجزائري في السنة النبوية، الملتقى ا الدكتور جهود 1

 م. 08/11/2014الجزائري وجهوده في التفسير، 

"قراءة في  مشروع المنهج في فهم اإلسالم لمحمد يحيى"، الندوة الوطنية األولى الثانية" مصادر السنة النبوية في الدراسات  2

أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، المعاصرة رؤى ومناهج"، المنعقدة بقسم الكتاب والسّنة، كلية 

  .08/12/2016قسنطينة، بتاريخ 

الوازع الديني وأثره في تحقيق األمن دراسة في القرآن الكريم، مؤتمر األمن الديني وتوحيد المرجعيات ودورها في استقرار دول  3

 .2017فبراير  26، 25نراست، بتاريخ الساحل، المعهد الوطني للتكوين اإلطارات الدينية، وجامعة تم

التخريج أهميته ومنهجه، ملتقى مناهج البحث في العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية،  4

 .25/04/2017جامعة وهران، بتاريخ 

ن: رصدا وفهرسة وتحقيقا" في الملتقى الوطني بعنواخدمة المخطوطات الجزائرية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  5

 29، 28هـ/ الموافق لـ: 1439ربيع األول  11، 10: المنجز والمأمول"، المنعقد يومي: "المخطوطات العلمية الجزائرية

 .2017نوفمبر 

 27لمنعقدة يوم: الفقهي" أثر الموسوعات الحديثية في البحوث الفقهية، الندوة الوطنية حول "الجوانب الحديثية في البحث ا 6

 .. بمخبر الدراسات الشرعية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية2018نوفمبر 

"تأخر تدوين الصحيحين المبررات والشبهات المثارة حوله" في الملتقى الوطني بعنوان: "صحيحا البخاري ومسلم في القراءات  7

 .2018ديسمبر  03، 02هـ/ الموافق لـ: 1440ل ربيع األو  25، 24الحداثية"، المنعقد يومي: 

البحث التقني في المسائل الفقهية في الشبكة العالمية" في الملتقى الوطني بعنوان: "تطوير المنهج التكاملي في البحث الفقهي  8

 .2018 ديسمبر 05هـ/ الموافق لـ: 1440ربيع األول  26والعلوم القانونية واالقتصادية"، المنعقد يومي:  المعاصر
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ة "جهود المعاصرين في الدفاع عن السنة النبوي"نحو مشروع للدفاع عن الصحيحين" في الملتقى الوطني بعنوان: " 9

، بكلية أصول الدين، بجامعة األمير عبد 13/12/2018وٕابطال الشبهات المثارة حولها"، الذي عقد بتاريخ 

 القادر.

  ثالثا: المشاركة في مشاريع البحث:
عضو في فرقة بحث بعنوان: جهود المحدثين الجزائريين من القرن الثني إلى غاية القرن الرابع عشر الهجري، مخبر  1

  2007 – 2005الدراسات الشرعية، 

 2009 -  2007 مخبر الدراسات الشرعية،دراسة حديثية وفقهية،  المنتقى البن الجارودعضو في فرقة بحث بعنوان:  2

ت الشرعية، مخبر الدراساالعالقات االجتماعية في السنة النبوية دراسة موضوعية تحليلية،  رئيس فرقة بحث بعنوان: 3

2009 – 2011. 

بواب العبادات، أ –زيد القيرواني ألحمد شاه  يث الكافي في شرح رسالة البن أبيتخريج أحادرئيس فرقة بحث بعنوان:  4

 2014 – 2012مخبر الدراسات الشرعية. 

بواب المعامالت أ –تخريج أحاديث الكافي في شرح رسالة البن أبي زيد القيرواني ألحمد شاه ان: رئيس فرقة بحث بعنو  5

 31/12/2018بتاريخ  انتهتو  2015مخبر الدراسات الشرعية، بداية من واألسرة، 

لشرعية، امخبر الدراسات ، حقوق اإلنسان من خالل صحيحي البخاري ومسلم دراسة تحليليةرئيس فرقة بحث بعنوان:  6

 .2019بداية من 

 

 األستاذ الدكتور مختار نصيرة

  

 

 


