السية الذاتية
ر

* األستاذ الدكتور /ر
لخض بن قويدر شايب ،من مواليد  2691/80/80بتاجنانت ،زاول دراسته
ر
ى
حت الحصول عىل شهادة البكالوريا ،شعبة االداب ،سنة 2602؛ يف مدينة شلغوم العيد.
* حصل عىل شهادة الليسانس ،من قسم اللغة العربية ،بجامعة قسنطينة ،سنة .2601
ر
ر
الماجستي يف مض ،حيث حصل عىل الدرجة يف
لتحضي رسالة
* حصل عىل منحة دراسية
ر
ر
ر
عي شمس بالقاهرة ،يتقدير (ممتاز) ،سنة 2606؛ وكان عنوان
الفكر
اإلسالم ،من جامعة ر
ي
ر
نت).
الرسالة ( الحضارة اإلسالمية يف فكر مالك بن ي
* سجل أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة ،بكلية أصول الدين ،جامعة الجزائر ،ونال الدرجة
ر ى
ر
ر
اف
سنة  ،1888بتقدير (مشف جدا) ،بأطروحة عنوانها ( نبوة دمحم -ص -يف الفكر اإلستش ي
المعارص).
ر
ر
ُِ ر
العال يف العلوم اإلسالمية ،بمدينة باتنة ،حال
الوطت للتعليم
ي
* ع ري أستاذا مساعدا بالمعهد ى ر ي
عودته من مض سنة  .2606ترف يف الدرجات الوظيفية المختلفة إل غاية ترقيته إل رتبة أستاذ
ر
العال يف سنة .1881
التعليم
ي
* له من المؤلفات المنشورة:
ر ى
ر
 -2نبوة دمحم  -ص  -يف الفكر االستش يف المعارص ( وهو البابان الثالث والرابع من أطروحة
الدكتوراه) -درا العبيكان  -الرياض -المملكة السعودية
 -1قصة الذبيح ر ر
بي الروايات اإلسالمية والكتابية  -مؤسسة الرسالة  -ربيوت -لبنان
ر
المستش ر ر
رر
 -0هل كان دمحم أميا "الحقيقة الضائعة ر ر
قي" -درا قتيبة
المسلمي ومغالطات
بي أغالط
 دمشق  -سوريار
ائريي -د.د.ط
 -4معجم المفشين الجز ر
 -1مدخل إل علم التوحيد  -د.د.ط
وله من المقاالت المنشورة:
ر ر
نت -مجلة اإلحياء -إصدار كلية العلوم اإلسالمية-
 -2جمعية العلماء
ر
المسلمي يف فكر مالك بن ي
جامعة باتنة
 -1مدخل إل الدراسة الدينية المقارنة -مجلة اإلحياء
 -0ما العلم؟ مجلة اإلحياء -مجلة اإلحياء
ر
ى
اك المعارص -مجلة اإلحياء
 -4صورة اإلسالم يف الفكر االشي ي
إسالم معارص -مجلة اإلحياء
 -1نحو بناء نسق عقدي
ىي
النت والرسول :عنارص االشياك وأسس االختالف -مجلة اإلحياء
 -9ي
غي المنشورة
وله العديد من األبحاث ر

