
 



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ   وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ   املـ

سانيـة العلــوم ـــة ــ جتماعيةليــ   و
ـــ  ومالعلقسم  ةسالميـ

امعة ا مدير السيد   برعاية
لية ال عميد إشراف تحت   و

الدوـامللتق   ول ى
  لمعاصرةاوقضایاھا  جھود علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة

  2018نوفمبر  06 - 05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 

  قاعة المحاضرات الكبرى عبد المجید عالھم

فتتاحية لسة 10:00 – 09:00: ا  

كيم ا الذكر من   آيات

الوط شيد   ال

الدكتور سالمية العلوم قسم س رئ للسيد ية ترحي لمة

أحمد   الزايدي

عمر العيد سور وف ال لية ال عميد السيد   لمة

مو سعيد بن سور وف ال امللتقى مدير السيد   لمة

مدير السيد بداري لمة كمال سور وف ال امعة إعالنا و

امللتقى أشغال  انطالق

مـــــــــــــــــــــــــات   تكر
 

 

 

 

  



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ  وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ   املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ   ليــ
ـــة العلومقسم   سالميـ

امعة ا مدير السيد  برعاية
لية ال عميد إشراف تحت   و

ول  الدو   امللتقـى
  جھود علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرة

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 
  قاعة المحاضرات الكبرى عبد المجید عالھم

 

  

ول  ة: اليوم الصباحيةالف  

العلمية لسة 12:00إ10:00من: وا  

ة: ول املحور النبو السنة خدمة علمائھ ود ج و شأتھ ي، املال ب   املذ

 الزمن عنولن المداخلة األستاذ المتدخل الجامعة  الدولة

زائر  ا
ضرجامعة اج ا

 باتنة

الرحمان/ أ عبد

 بلعالم

وأسباب ي املال ب املذ شأة

سالمي الغرب شاره  ان
10:00- 10:15  

زائر  ا
ضر اج ا  جامعة

  باتنة

حسن /د بن   نورة

  

ي التلمسا املسي الداودي ود ج

ة بو النّ ة السنّ خدمة  
10:15- 10:30  

زائر  ا
ضر حمة جامعة

  الوادي

املجيد/ د عبد

  مباركية

بطال بن ود خدمةج ي املال

شرحھ خالل من ة النبو السنة

البخاري  يح  ل

10:30- 10:45  

زائر  ا
بوضيافجامعة محمد

  املسيلة

ليم/ د ا عبد

ثابت   بن

يا التلمسا فيد ا مرزوق بن

ة النبو السنة خدمة وده  وج
10:45 – 11:00  

زائر  ا
بوضيافجامعة محمد

  املسيلة

ي/ د.أ غرا   أحمد

  

ود السنةج خدمة رشد ابن

ة  النبو
11:00- 11:15  

  00:12 -11:15 مناقشة

احة 14:00 -12:00 اس  
 



 

ــــــيوزارة العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم  التــ
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ   املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ   ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

امعة ا مدير السيد  برعاية
لية ال عميد إشراف تحت   و

ول  الدو   امللتقـى
  المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرةجھود علماء 

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 
  قاعة المحاضرات الكبرى عبد المجید عالھم

  

ول  املسائية: اليوم ة الف  

الثانية العلمية لسة 15:00إ14:00من: ا  

ي الثا ة: املحور النبو السنة و ديث ا علوم للمالكية العلمي   نتاج
  

 الزمن عنوان المداخلة األستاذ المتدخل الجامعة الدولة
اإلمارات العربیة 

  كلثم عمر الماجد /د   دبي -جامعة زاید  المتحدة
خصائص التألیف العلمي 

ة 14:15 -14:00  للمالكیة في خدمة السّنة النبویّ  

جامعة حمة لخضر  الجزائر
  الوادي -

  خریف زتون/ د

مسالك اإلمام أحمد بن نصر 
الداودي المسیلي في شرح 

من خالل " صحیح البخاري"
، "فتح الباري"نصوصه في 

  "عمدة القاري"و

14:15-14:30 

 الجزائر

عضو المجلس 
العلمي بمدیریة 
الشؤون الدینة 

  بالمسیلة

  الحسین عكسة/ أ
  

مدى عنایة صقلیة اإلسالمیة 
  بخدمة السنة النبویة

14:30- 14:45  

جامعة أحمد درایة  الجزائر
  أدرار -

  إبراهیم ریغي/ أ
  

مدى عنایة اإلمام المقري الجد 
  بعلوم الحدیث

14:45- 15:00  

 



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ  وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ  املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ   ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

امعة ا مدير السيد   برعاية
لية ال عميد إشراف تحت  و

ول  الدو   امللتقـى
  جھود علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرة

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 
  قاعة المحاضرات الكبرى عبد المجید عالھم

  

ول  املسائية: اليوم ة الف  

الثالثة العلمية لسة 17:00إ15:05من: ا  

الثالث ة: املحور النبو السنة مع التعامل املالكية   من

األستاذ  الجامعة الدولة
 الزمن عنوان المداخلة المتدخل

 المغرب
جامعة ابن زهر 

  أكادیر -
عبد اهللا / د

 15:20 -15:05  في التعامل مع أقوال إمام المذهبمنهج المالكیة   أكرزام

 الجزائر
جامعة األمیر 

 -عبد القادر
  قسنطینة

سلمان / د.أ
  نصر

االستدالل بالسنة النبویة  منهج المالكیة في
نماذج تطبیقیة في مجالي العبادات و األحوال 

  الشخصیة
15:20- 15:35 

 الجزائر
جامعة أحمد 

  أدرار - درایة
بلخیر / د

  حدبي
منهجیة الجمع بین الفقه والحدیث في موطأ 
15:50 -15:35  اإلمام مالك وأثرها في تكوین الذهنیة العلمیة  

جامعة أبي بكر  الجزائر
  تلمسان  -بلقاید

محمد / د
  منصوري

مالمح المنهج في تألیف كتب أحادیث األحكام 
16:05 – 15:50  المدرسة المغربیة أنموذجا-عند المالكیة   

 لیبیا
ج

  جامعة الزاویة
إسماعیل / د

  المختار كریمة

منهج العالمة القباب الفاسي في االستدالل 
شرح «: بالسنة النبویة من خالل كتابه

  »اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم
16:05 – 16:20  

 الجزائر

ج
امعة محمد 

-بوضیاف 
لخضر / د 

  بولطیف

تصنیف مالكیة الغرب اإلسالمي في الجمع 
بین دواعي المماألة  المنتقى واالستذكاربین 

  السیاسیة وجهود التأصیل المذهبي
16:20 – 16:35  



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ  وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ  املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ  ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

امعة ا مدير السيد   برعاية
لية ال عميد إشراف تحت   و

ول  الدو  امللتقـى
  علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرةجھود 

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 
  قاعة المحاضرات الكبرى عبد المجید عالھم

  

الثــانـ   ـيـــــــــــــــــــــــــــــاليوم

عة الرا العلمية لسة 12:00  -09:00من: ا  
عاملحور ن:الرا شرق املس ع الرد و ة النبو السنة خدمة املعاصرة ود   ا

 الزمن عنوان المداخلة األستاذ المتدخل الجامعة الدولة

  الجزائر
  جامعة حمة لخضر 

  الوادي 
فھیمة بن / د

  عثمان
جھود  العالمة ابن بادیس رحمھ هللا 

   في خدمة السنة النبویة
09:00- 09:15 

 الجزائر
بن یوسف بن جامعة 
  خنوش السعید/د  1الجزائر  -خدة 

منهج اإلمام ابن بادیس في خدمة 
السنة النبویة من خالل كتابه 

مجالس التذكیر من حدیث "
  "البشیر النذیر

09:15- 09:30 

جامعة األمیر عبد القادر   الجزائر
  قسنطینة -

أبوبكر / د . أ
  كافي

فقه الحدیث عند  في هالسیاق و أثر 
الشیخ محمد الطاهر بن عاشور 

  المالكي التونسي
09:30- 09:45 

 الجزائر
جامعة حمة لخضر 

  لیفة میلود/ أ  الوادي
أسباب ترك العمل بالحدیث النبوي 

 10:00 – 09:45  بین علماء المالكیة والحداثیین

 الجزائر
جامعة حمة لخضر 

  أكرم بلعمري/ د   الوادي
عند  ةالسنة النبوی تاریخانیة

 10:15 – 10:00  الحداثیین

 الجزائر
 -جامعة محمد بوضیاف

 10:45 – 10:15  القراءة  التاریخیة للسنة النبویة  سلیم نصري/ د  المسیلة

 الجزائر
جامعة ثلیجي عمار  

  برابح نسیبة/ أ  االغواط
مناهج المستشرقین في دراسة السنة 

  11:00 -10:45  –دراسة نقدیة  –النبویة 



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ  وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ  املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ  ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

  برعایة السید مدیر الجامعة
  و تحت إشراف عمید الكلیة

ول  الدو  امللتقـى
  علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرةجھود 

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 
 

  

و العلمية التطور : الورشة ، شأة ال ي املال ب   املذ

املوافق1440صفر27يوم   12:00 -08:30:  من– 2018نوفم06ـ

الورشة س رئ لية  :قاعة                    / زروالدراد.أ :السيد لل   ساتذة
 الزمن المداخلة عنوان األستاذ المتدخل الجامعة

جامعة حمة لخضر 
  الوادي

  خالد حباسي
 09:00 – 08:45  المذھب المالكي نشأتھ وانتشاره بن سعیدي سھام

جامعة محمد بوضیاف 
  المسیلة

 09:15 – 09:00  نشأتھ وتطورهالمذھب المالكي  صباح عماري

جامعة حمة لخضر  
  الوادي

  09:30 – 09:15  المذھب المالكي تاریخ النشأة و معالم التطور  قواو عبد الحق

الحاج لخضر جامعة 
  باتنة

  09:45 – 09:30  التأصیل التاریخي للمذھب المالكي  ربیع نبیل

جامعة عاشور زیان 
  الجلفة

  10:00 – 09:45  للمدرسة الفقھیة المالكیة المسار التاریخي  بن عمار عیسى 

جامعة محمد بوضیاف 
  المسیلة

  محمد زھار
  10:15 -10:00  تلقي المذھب المالكي في المغرب  موسى بن سعید

جامعة أحمد درایة  
  أدرار

  10:30-10:15  فقھ التنوع عند علماء المالكیة  حسیني عبد القادر

جامعة محمد بوضیاف 
  المسیلة

إسھامات الشناقطة في تطویر و نشر المذھب  عیسات الخیر
  10:45 – 10:30 المالكي

  جامعة محمد بوضیاف
المرجعیة الفقھیة المالكیة للنخبة العالمة  إلھام قاتل  المسیلة

  11:00 – 10:45  بالمغرب األوسط

 جامعة محمد بوضیاف
الفقھ في المذھب  األصول الفلسفیة لعلم أصول دراجي زروخيال  المسیلة

  11:15 – 11:00 المالكي

 جامعة محمد بوضیاف 
  المسیلة

  مدى تأثیر الفقھ المالكي في القضاء   میمون جمال الدین
 11:30 – 11:15  القضاء الجزائري نموذجا

 11:50 – 11:30  مناقشة
 



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ  وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ  املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ  ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

  برعایة السید مدیر الجامعة
  و تحت إشراف عمید الكلیة

ول امللتقـى  الدو
  جھود علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرة

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 

  

  

الثانية العلمية ة: الورشة النبو السنة و ديث ا علوم للمالكية العلمي نتاج  

12:00 -08:30:  من– 2018نوفم06/  ـ1440صفر27يوم  
العلمية الورشة س م1رقم: القاعة -   حياةكتاب/ د.أ:   رئ عال املجيد عبد ى الك املحاضرات   بقاعة

المداخلة عنوان األستاذ المتدخل  الجامعة  الزمن 
 جامعة محمد بوضیاف

 المسیلة
  كتاب حیاة
  میھوبي حوریة

إسھامات علماء المالكیة في تنویع تراث 
 09:00 – 08:45  المذھب

 مصطفى حنانشة  الوادي جامعة حمة لخضر
اإلنتاج العلمي للمالكیّة في علوم الحدیث 

بقات  ّ الخصائص و الممیزات كتب الط
 اإلمام أبو العرب أنموذجا

09:00 – 09:15 

 جامعة محمد بوضیاف
  المسیلة

  محمد عاللي 
 حمد بوجمعة

جھود علماء المالكیة في األندلس في 
ھـ في خدمة الجامع الصحیح،  5القرن 

 .ابن بطال نموذجا
09:15 – 09:30  

 جامعة محمد بوضیاف
 المسیلة

 عبد القتاح حمادي
  سعد سعود جمال

جھود المدرسة القیروانیة في خدمة 
  09:45 – 09:30 السنة النبویة

الحاج لخضر جامعة   
الموسوعیة المعرفیة عند اإلمام ابن  علي مسعودان  1 باتنة

  10:00 – 09:45 العربي في شرح السنة

 جامعة محمد بوضیاف
 محمد بلموھوب المسیلة

بكر بن العربي في  وجھود القاضي أب
" خدمة السنة النبویة من خالل كتابھ 

القبس في شرح موطأ اإلمام مالك بن 
 "أنس

10:00- 10:15  

عبد هللا المازري في  وجھود اإلمام أب قادي زكریاء  الوادي جامعة حمة لخضر
  10:30-10:15 خدمة الشروح الحدیثیة

الواديجامعة حمة لخضر اإلمام عبد الحق االشبیلي البجائي  شنوف عبد الھادي 
  10:45 – 10:30 وجھوده في خدمة السنة النبویة

 جامعة محمد بوضیاف
  رضوان عباسي المسیلة

في التمییز بین  جھود اإلمام القرافي
التصرفات النبویة وأثرھا على فقھ 

  الحدیث
10:45 – 11:00  

 جامعة محمد بوضیاف
جھود المالكیة في خدمة السنة   جمال بعلي المسیلة

 11:15 – 11:00  البخاري و مسلم نموذجا –النبویة 



 

ــــــي العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم التــ  وزارة
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ  املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ  ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

  الجامعةبرعایة السید مدیر 
  و تحت إشراف عمید الكلیة

ول  الدو  امللتقـى
  جھود علماء المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرة

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 

  

الثالثة العلمية ة: الورشة النبو السنة مع التعامل املالكية من  

12:00 -08:30:  من– 2018نوفم06/  ـ1440صفر27يوم  

الورشة س رئ بالعدة/ د.أ: السيد املجيد2رقم: القاعة      - العمري عبد ى الك املحاضرات معبقاعة   ال
المداخلة عنوان األستاذ المتدخل الجامعة  الزمن 

جامعة األمیرعبد القادر   
 09:00 – 08:45 موضوعیة النقد الحدیثي عند علماء المالكیة بوقفة لیلى  قستطینة

  جامعة محمد بوضیاف 
  المسیلة 

َّة  ءُ علَما یعقوب بن عبد هللا ن َّة وجھُودھم في توظیف السُّ ِكی المال
َّة في الدِّرِس الفقھيّ  َّبوی  09:15 – 09:00 الن

جامعیة األمیر عبد القادر  
  قسنطینة

منھج المالكیة في الجمع بین علمي الفقھ  فتیحة یدیو
  09:30 – 09:15 والحدیث

   جامعة محمد بوضیاف
 المسیلة 

  بوشو سامي
بن عبد البر المالكي في التعامل منھج اإلمام ا

مع الحدیث النبوي من خالل كتابھ التمھید و 
  االستذكار

09:30 – 09:45  

   جامعة محمد بوضیاف
  المسیلة 

  بالعدة العمري
  بوھالي محمد

من  منھج ابو الولید الباجي في الشرح الحدیثي
  10:00 – 09:45  خالل كتابھ المنتقى

   جامعة محمد بوضیاف
  المسیلة 

كمال علي 
 شیكوش

منھج عبد الحق اإلشبیلي في خدمة السنة 
  10:15 -10:00 النبویة

  جامعة حمة لخضر 
  الوادي 

منھج الجمع بین الفقھ والحدیث عبد الحق  ابراھیم مكي
  10:30-10:15 االشبیلي أنموذجا

 جامعة الحاج لخضر
خدمة الحدیث في الدرس التفسیري عند  ریمة مشومة  1باتنة  

  10:45 – 10:30 المالكیة

  جامعة محمد بوضیاف 
  المسیلة 

  بشیر عثمان
  نجیة رحماني

االصولیة المالكیة في  خبر اآلحاد والمنھجیة
  10:30 – 10:45  نقد األخبار

 بن یوسف بن خدة جامعة
1الجزائر   

عبد الحمید 
 بوخشبة

منھج اإلمام مالك  في التعامل مع السنة من 
 10:45 – 10:30 خالل األخذ بالعمل األكثري

 جامعة محمد بوضیاف 
 جلول سعودي  المسیلة

فقھاء المالكیة في دارسة ما خالف فیھ  مسالك
المذھُب بعَض ظواھر األحادیث النبویة ـ 

 ".وتطبیق ذلك على أشھر المسائل الفقھیة
10:45 – 11:00  

أحمد بن بلةجامعة  مصطفى مولى   ّصوص عند القاضي عیاض "  فّن تحقیق الن
اإللماع، إكمال المعلم، مشارق األنوار،  11:00 – 11:15  



 

ــــــيوزارة العلمــ والبحث ــي ـــ ـــ العالــ ــعليم  التــ
ـــاف بوضيـــ محمد ــــة ـــسيلة–جامعــ ـــ  املـ

جتماعية و سانيـة العلــوم ـــة ــ  ليــ
العلوم ـــة قسم   سالميـ

  برعایة السید مدیر الجامعة
  و تحت إشراف عمید الكلیة

ول  الدو  امللتقـى
  المالكیة في خدمة علوم السنة النبویة وقضایاھا المعاصرةجھود علماء 

  2018نوفمبر  06-05/ ھـ 1440صفر  27-26:یوم 

  

العلمية عةالورشة ن:  الرا شرق املس ع الرد و ة النبو السنة خدمة املعاصرة ود   ا

12:00 -08:30:  من– 2018نوفم06/  ـ1440صفر27يوم  

الورشة س رئ عتيق. د:السيد ى3رقم: لقاعةا  - مو الك املحاضرات مبقاعة عال املجيد   عبد
المداخلة عنوان المتدخل األستاذ الجامعة  الزمن 

  جامعة حمة لخضر
  الوادي

  سفیان بوقرة
الجمع بین علمي التفسیر والحدیث عند 

علماء المالكیة المغاربة، المتقدمین 
  والمعاصرین

08:45 – 09:00 

  جامعة األمیر عبد القادر
  قسنطینة 

ومنھجھ في  الشیخ محمد باي بلعالم لخضر الحمدي لزرق
 09:15 – 09:00 شرح كتاب تحفة اآلثار

  جامعة األمیر عبد القادر
 حسیبة مرابطان   قسنطینة 

السیاق و أثره في فقھ الحدیث عند 
الشیخ محمد الطاھر بن عاشور المالكي 

 التونسي
09:15 – 09:30  

  أحمد بن بلةجامعة 
  1وھران 

  حفیظة عبد الرحمان طالب
  عبد الرحمان طالب خدیجة

 

عبد الرحمن "منھج الشیخ الدكتور 
  09:45 – 09:30 في الجمع بین الفقھ والحدیث" طالب

  جامعة أبي بكر بلقاید
نة   عبد الحلیم دبدیـبــي  تلمسان  َِراءة الحَداثیّة على السُّ ُ الق جنایة

َّبویة   10:00 – 09:45  الن

بن یوسف بن خدة جامعة 
الحداثي للتراث وأثرھا ظاھرة التأویل   رضا غمور  1الجزائر 

  10:15 -10:00  في السنة النبویة

   جامعة محمد بوضیاف
الشبھات المثارة حول السنة النبویة من   مسعود جمادي  المسیلة 

  10:30-10:15  طرف المستشرقین و الحداثیین

  جامعة األمیر عبد القادر
في نقد السنة  مناھج المستشرقین عبد الجلیل بن سالم  قسنطینة 

  10:45 – 10:30 النبویة

   جامعة محمد بوضیاف
  10:30 – 10:45 شبھات حول موطأ اإلمام مالك  موسى عتیق  المسیلة 

  جامعة األمیر عبد القادر
نقض افتراءات المستشرقین حول  امحمد ربة  قسنطینة 

 10:45 – 10:30 السنة النبویة

  جامعة األمیر عبد القادر
الرّد على طعونات المفكر جورج   إخلف مریم   قسنطینة 

11:00 – 10:45 طرابیشي لإلمام مالك  

موقف المستشرقین من السنة النبویة  كریمة مجادبة جامعة الحاج لخضر 11:00 – 11:15  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


