السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور حسين شرفه

 معلومات خاصة :االسم و اللقب :حسين شرفه
تاريخ ومكان االزدياد -1959/11/24 :باتنة – الجزائر.
مؤسسة العمل :كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة باتنة ( - )1الجزائر.
البريد اإللكتروني:

ch.hacen@hotmail.com

المهنة :أستاذ بقسم أصول الدين ،كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة باتنة  - 1-الجزائر.
المؤهل العلمي :دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية  /تخصص :كتاب وسنة.
الرتبة :أستاذ التعليم العالي.
 النشاطات البيداغوجية (منذ  1988إلى اليوم): -1التدريس في المرحلة األولى والتدرج (نظام كالسيكي  +نظام ل.م.د  +نظام الماستر)
سنوات التدريس
سنة أولى جذع مشترك
سنة أولى جذع مشترك
سنة ثانية أصول الدين -جذع
مشترك
سنة ثالثة كتاب وسنة
سنة ثانية علوم القرآن
والحديث
سنة ثانية أصول الدين -جذع
مشترك
سنة ثالثة تاريخ إسالمي
ماستر  1علوم القرآن

المقاييس المدرسة
السيرة النبوية
تاريخ الخالفة الراشدة
تفسير تحليلي
علوم القرآن
مناهج المفسرين
تاريخ األنبياء
قصص القرآن
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والحديث
ماستر  2علوم القرآن
حضارة إسالمية
والحديث
ماستر  1علوم القرآن
مناهج السيرة – دراسة نقدية
والحديث
فقه المنهج في الدعوات النبوية ماستر  1دعوة وثقافة إسالمية
ماستر  1دعوة وثقافة إسالمية
منهج النبي في الدعوة
اتجاهات التفسير في العصر ماستر  1لغة ودراسات قرآنية
الحديث
ماستر  2لغة ودراسات قرآنية
التفسير والمفسرون في
الجزائر
ماستر  1تاريخ إسالمي
تاريخ الخالفة
أعالم التفسير في الجزائر

ماستر  1تفسير وعلوم القرآن

دراسات معمقة في التفسير
التحليلي
دراسات في فقه السيرة النبوية

ماستر  2تفسير وعلوم القرآن
ماستر  1علوم الحديث

 -2التدريس فيما بعد التدرج (الماجستير والدكتوراه):
سنوات التدريس
س  1ماجستير كتاب وسنة
س  1ماجستير كتاب وسنة
س  1ماجستير كتاب وسنة
س  1ماجستير فقه وأصول

المقاييس المدرسة
قواعد التفسير
مناهج التأليف في السيرة النبوية
ملتقى
مجمل تاريخ وحضارة المغرب
اإلسالمي
مجمل تاريخ وحضارة األندلس
مناهج التفسير وأدواته

س  1ماجستير فقه وأصول
س  1دكتوراه ل.م.د القرآن
والحديث
س  1دكتوراه ل.م.د القرآن
مناهج البحث في الدراسات القرآنية
والحديث
س  1دكتوراه ل.م.د القرآن
قضايا قرآنية معاصرة
والحديث
س  1دكتوراه ل.م.د تاريخ إسالمي
التدوين االستشراقي للتاريخ
اإلسالمي
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 المنشورات:أ -الكتب المطبوعة:
 سنن هللا في إحياء األمم في ضوء الكتاب والسنة ،نشر مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط،11241هـ 4002 /م.
ب -المطبوعات الجامعية:
 التفسير التحليلي ،السنة الثانية ،تخصص :أصول الدين. السيرة النبوية ،السنة األولى جذع مشترك. تاريخ الخالفة الراشدة ،السنة األولى جذع مشترك. فقه المنهج في الدعوات النبوية ،ماستر ،1دعوة وثقافة إسالمية. التفسير والمفسرون في الجزائر ،ماستر ،1لغة ودراسات قرآنية.جـ  -البحوث المنشورة :
 جهود ابن باديس و منهجه في السيرة النبوية – مجلة اإلحياء الصادرة عن المعهد الوطنيللتعليم العالي للعلوم اإلسالمية – باتنة ،الجزائر.
 استلهام التاريخ في المنهج التربوي البن باديس – دراسة في كتاب رجال السلف ونساؤه – مجلةالموافقات الصادرة عن المعهد الوطني العالي ألصول الدين بالجزائر العاصمة.
 استخالف اإلنسان في األرض في ضوء القرآن الكريم  -مجلة اإلحياء الصادرة عن المعهد الوطنيللتعليم العالي للعلوم اإلسالمية – باتنة ،الجزائر.
 منهج الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي في التعامل مع السيرة النبوية -مجلة كلية الدراساتاإلسالمية والعربية دبي  -اإلمارات العربية المتحدة.
 سنة هللا في الترف والمترفين من خالل القرآن الكريم  ،بحث منشور ضمن كتاب جماعي محكمأصدرته كلية أصول الدين بتطوان في المغرب ،نشر دار الكلمة بالقاهرة بعنوان" :معلمة السنن
اإللهية في القرآن الكريم".
 السير في القرآن ،بحث ضمن موسوعة التفسير الموضوعي ،إصدار مركز تفسير للدراساتالقرآنية ،الرياض  -السعودية.
ت الخليفة أبي بكر رضي هللا عنه ،مجلة آفاق الثقافة والتراث ،إصدار
الصدِّيقية في إنجازا ِّ
مظاهر ِّ
ُ
قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية بمركز جمعة الماجد الثقافة والتراث /دبي ،إ.ع.م  /السنة
الخامسة والعشرون  :العدد السابع والتسعون  -جمادى اآلخرة  1438ه  /مارس) آذار ( 2017م.
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 هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل مع األسرى ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة عباس لغرور-خنشلة -الجزائر.

 اإلشراف العلمي:أ -أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها:
عنوان األطروحة

االسم واللقب

األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في
فاروق بوعزة
التفسير
الخطاب الديني في الفكر العربي النسوي
سعيدة درويش
المعاصر  -فاطمة المرنيسي أنموذجا -
المنهج التربوي اإلسالمي وآلياته في ترسيخ القيم
سهيلة مقيدش
ب-رسائل الماجستير ومذكرات الماستر التي تمت مناقشتها:
 مذكرات الماجستير:عنوان المذكرة
االسم واللقب
فاروق بوعزة أقوال عكرمة مولى ابن عباس في التفسير -عرض
ودراسة -

التخصص
كتاب وسنة
دعوة وثقافة إسالمية
كتاب وسنة

تاريخ المناقشة
07جويلية 2011

 مذكرات الماستر:االسم واللقب
مليكة سعدودي
غانية بوعافية
أمينة شخاب
دمحم قرطوفة
هشام عليان
سعدية مزياني
صديق قوريش
هشام زايدي

عنوان المذكرة
التفسير اإلسالمي لحركة التاريخ عند عماد
الدين خليل
تفسير حركة التاريخ عند عبد الحليم عويس
التآكل الداخلي وأثره في سقوط األندلس –
دراسة سننية
موقف القراءات الحداثية من نص الوحي
وأثرها على الدراسات القرآنية – دمحم أركون
أنموذجا
منهج الشيخين السعدي وابن باديس في التفسير
دراسة مقارنة
اإلنجازات اإلدارية في عهد عمر بن الخطاب
رضي هللا عنه
القراءات القرآنية وأثر اختالفها على األحكام
الفقهية – نماذج تطبيقية
اختيارات الشنقيطي اللغوية من خالل تفسيره
العذب النمير – جمعا ودراسة – سورة األنعام
أنموذجا
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تاريخ المناقشة
 20ماي 2015
 01جوان 2015
 02جوان 2015
 02جوان 2015
 03جوان 2015
 04جوان 2015
 04جوان 2015
 07جوان 2015

حمامة مرزوقي

دمحم صحراوي بحر

منهج كتابة السيرة عند الشيخ دمحم الغزالي من
خالل كتابه فقه السيرة
منهج ابن باديس في شرح الحديث – مجالس
التذكير من كالم البشير النذير
الفتوحات اإلسالمية في عهد الوليد بن عبد
الملك
الدور الدعوي للمرأة المسلمة في عصر
الرسالة
المبادالت التجارية بين المغرب واألندلس في
عهد المرابطين
الدعوة والداعية في ظل سورة الفرقان
البعد اإلنساني في شخصية الرسول – 
تعامله مع المرضى أنموذجا-
فقه الدعوة في رسائل الرسول  إلى الملوك
واألمراء.
التفسير الموضوعي لسورة الفجر

 23ماي 2017

سيف الدين بدراوي

دفاع القرآن عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في العهد المكي

 07جوان 2017

وداد سيار
زينة الوراد
سمية سماري
إيمان بدري
السبتي فوحال
سامية تومي
دمحم حفظ هللا

الدعوة اإلسالمية في المرحلة المدنية وموقف
عبلة قدري /
القبائل العربية منها
ونسرين مقعاش
شيماء كرم
خطاب النبي ﷺ في مفتتح السور وختامها
سارة بزاح
خصائص النبي ﷺ من خالل سورتي الضحى
والشرح
فلة فروجي
آيات ثناء هللا تعالى على نبيه ﷺ  -جمعا
ودراسة-
جـ  -إشراف على أطروحات دكتوراه في طور اإلعداد:
االسم واللقب
بالل أودني
أمينة بن قديدح
مليكة سعدودي
أسامة شيبان
عبد الحفيظ شنان

عنوان األطروحة
تعقبات الثعالبي على ابن عطية من خالل تفسيره "
الجواهر الحسان "  -جمع ودراسة -
منهج التزكية والتعليم في القرآن والسنة – دراسة
موضوعية -
الفتوحات في عهد الخالفة الراشدة بين االمتداد
واالنحسار – دراسة سننية -
جهود الشيخ حبنكة الميداني في التفسير الموضوعي
التأويل التحريفي للنص القرآني عند الباطنية –
نفسير أبو النضر دمحم بن مسعود العياشي أنموذجا -
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 15جوان 2015
 26ماي 2016
 29ماي 2016
 31ماي 2016
 31ماي 2016
 02جوان 2016
 05جوان 2016
 14ماي 2017

 07جوان 2017
2019 /06 /24
2019 /06 /25
2019 /06 /26

التخصص
علوم القرآن
والحديث
علوم القرآن
والحديث
تاريخ وحضارة
إسالمية
علوم القرآن
والحديث
علوم القرآن
والحديث

 المشاركة في الملتقيات العلمية و الندوات الثقافية : األسرة المسلمة :أسس البناء والخصائص ،اليومان الدراسيان حول "األسرة المسلمة وتحدياتوسائل اإلعالم الحديثة" ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر – باتنة،
 12-11مارس 2007م.
 هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل مع األسرى ،الملتقى الدولي الخامس حول "حقوق اإلنسان في اإلسالموالقانون الدولي اإلنساني"  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر – باتنة
 17-16:أفريل 2008م.
 األحرف السبعة :قراءة في كتاب "اإلبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ،ندوةللمنتدى اإلسالمي بالشارقة إ.ع.م "النص القرآني بين التنزيل والتأويل" 2013م.

 مناصب إدارية وعضوية بمجالس علمية: رئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة(سابقا).
 نائب عميد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية ،بكلية العلوم االجتماعيةوالعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة (سابقا).
 رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة باتنة ( ( - )1حاليا ). خبير محكم ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية – دبي ،اإلمارات العربية المتحدة. خبير محكم ،مجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة (.)1 عضو الهيئة العلمية االستشارية وخبير محكم ،مجلة المدونة مجمع الفقه اإلسالمي بالهند. -عضو المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية واألوقاف بباتنة.
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