السرية الذاتية للدكتورة عائشة غرابلي

أوالَ  :بياانت شخصية
االسم واللقب  :عائشة غرابلي ـ زوجة  :أد عبد القادر بن حرزهللا
اتريخ امليالد  2191/20/20 :م بتازولت ـ والية ابتنة
احلالة العائلية  :متزوجة وأم لثالثة أطفال
الربيد اإللكرتوين gherabli.aicha@gamil com:
اثنياً  :املسار الدراسي
ـ شهادة التعليم االبتدئي مدرسة البنات أبريس عام  2190م
ـ شهادة التعليم املتوسط  ،املتوسطة املختلطة  ،اتزولت  ،عام  2199م
ـ شهادة البكالوراي ـ اثنوية صالح الدين األيويب ـ ابتنة عام  2191م .
ـ شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية ختصص أصول الفقه  ،املعهد الوطين للتعليم العايل
للعلوم اإلسالمية  ،عام 2111م .
ـ شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية  ،ختصص الكتاب والسنة  ،كلية العلوم اإلجتماعية
والعلوم اإلسالمية  ،عام 0222م .
ـ شهادة دكتوراه العلوم  ،ختصص الكتاب والسنة  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية  ،عام  0229م .
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ـ شهادة التأهيل اجلامعي  ،كلية العلوم اإلحتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلضر ،
بتاريخ 0222/20/20:م .

اثلثاً  :املسار املهين
ـ أستاذ مؤقت  ،املعهد الوطين للتعليم العايل للعوم اإلسالمية  ،جامعة ابتنة السنة الدراسية
 2119/2111م.
ـ مساعد إداري رئيسي ،املعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية من  2111إىل
 0220م
ـ أستاذ مساعد مرتبص  :قسم أصوص الدين  ،كلية العلوم االحتماعية والعلوم اإلسالمية ـ
جامعة احلاج خلضر عام  0222م
ـ أستاذ مساعد مرسم  :قسم أصول الدين  ،كلية العلوم االحتماعية والعلوم اإلسالمية ـ
جامعة احلاج خلضر عام 0229م .
أستاذ حماضر قسم " ب"  :قسم أصول الدين  ،كلية العلوم االحتماعية والعلوم اإلسالمية ـ
جامعة احلاج خلضر عام  0229م .
أستاذ حماضر قسم " أ " ابتداء من اتريخ 0222/20/20
أستاذ التعليم العايل  09جويلية 0229
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رابعاً  :سنوات التدريس في المرحلة األولى و التدرج ( نظام كالسيكي  +نظام
ل.م.د +نظام الماستر).
المقاييس المدرسة

سنوات التدريس

نظام

مصطلح الحديث

3002/3002

السنة

محاضرة

+تطبيقات
علوم الحديث

3002/3002

محاضرة

كالسيكي

نظام

ليسانس ( ل.م .د )

نظام الماستر

األولى

السنة
األولى

+تطبيقات
علم التخريج

3002/3002

السنة 3علوم القرآن

علم األسانيد

3002/3002

السنة  3علوم القرآن

أحاديث األحكام

3000/3002

السنة  2علوم القرآن

مناهج المحدثين

3000/3000

ماستر 0علوم

علم التخريج

3000/3000

ماستر  0دعوة

ودراسة األسانيد

والحديث
والحديث
والحديث

3000/3000

القرآن والحديث
وثقافة إسالمية

أحاديث األحكام

3002/3002

السنة 2

+تطبيقات

3002/3002

وأصول

مناهج المحدثين

3003/3000

محاضرة

3002/3002

فقه

السنة3

3002/3003
3002/3002

3

ماستر  0علوم

القرآن والحديث

3002/3002
التخريج ودراسة

ماستر 3فقه

3002/3003

وأصول

األسانيد
علم الجرح

3003/3000

ماستر  3علوم

والتعديل

3002/3002

القرآن والحديث

علم العلل

3002/3002

ماستر  0علوم

منهجية البحث

3002/3002

السنة 2عقيدة

أحاديث األحكام

3002/3002

س 2فقه وأصول

علم األسانيد

3002/3002

س 2علوم القرآن

دراسات في علوم

3002/3002

العلمي

3002/3002

القرآن والحديث

والحديث
ماستر  3علوم

الحديث
علم التخريج

القرآن والحديث
ماستر 3

3002/3002

أصول الفقه

ودراسة األسانيد

المقارن

علوم الحديث "

3002/3002

علم مختلف

3002/3002

المصطلح"
الحديث

السنة األولى المجموعة
2
ماستر 3علوم

القرآن والحديث
السنة األولى المجموعة
2

3002/3002

4

النقد الحديثي

خامساً  :سنوات التدريس فيما بعد التدرج ( الماجستير و الدكتوراه) :

المقاييس المدرسة

الماجستير

سنوات التدريس

الدكتوراه

قضايا حديثية معاصرة

3002/3002

دكتو و و ووو ار علو و و وووم

قضايا حديثية معاصرة

3002/3002

دكتو و ووو ار الق و و ورآن

القرآن والحديث

والسو و وونة والفكو و وور

اإلنساني
سدادساً  :الرسائل و المذكرات المشرف عليها و التي تمت مناقشتها.
أ ـ المذكرات االختيارية المشرف عليها في النظام الكالسيكي ( قبل التأهيل الجامعي )
اللقب و االسم

عنوان المذكرة

تاريخ المناقشة

زينب بن حدوش

حديث اجتماع عيدين في يوم واحدو

3000/3000

عبد الرحيم سعيداني

مساءل فقهية في مشروعية اقتداء

3000/3000

محفوظة حمودي

آراء فقهاء المالكية في صالة المنفرد

3000/3000

هاجر مرغاد

أحكام حديث ولوغ الكلب في اإلناء و

3000/3000

جميلة أم السعد

اليؤمن أحدكم ..تخريج ودراسة

3000/3002

آمال قبايلي

المقاصد التشريعية من حديث سؤال

3000/3002

حفيظة مرزوق

تخريج ودراسة

المأموم باإلمام
خلف الصف
جمع ودراسة

جبريل
المساءل الفقهية المستنبطة من حديث
"صوموا لرؤيته "..
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ب ـ مذكرات الماستر المشرف عليها بعد التأهيل الجامعي وتمت مناقشتها:
اللقب و االسم
أحالم رحماني

عنوان المذكرة

المجروحون عند أبي حاتم الرازي في

تاريخ المناقشة
3002 /00/00

كتاب العللمن خالل سؤاالت ابنه له
سهيلة بن كاوحة

اإلمام مسلم ومنهجه في ترتيب أحاديث

3002/02/02

الجامع الصحيح
لزهر عياطة

األحاديث الواردة في العلم عند اإلمام

3002/02/02

الترمذي من خالل كتابه الجامع و جمع
ودراسة

يمينة بن مكي

اختالف األصوليين في جواز التعارض

3002/02/02

نعيمة معرف

معاني حروف " الواو " بين األصوليين

3002/02/00

وفاء ميهوبي

قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في

3002/02/02

ورفعه بين األدلة

واللغوين وتطبيقاتها الفقهية

مجال الخصومات و والية بسكرة
أنموذجاً

مريم العياشي

نماذج من أحاديث الصحيحين التي

3002/02/32

خديجة بن غانم

التشدد والتساهل في التحمل واألداء

3002/02/32

شيماء بوحنيك

أثر تولي القضاء على حفظ الراوي

3002/02/20

سميحة قميدة

مسالك األصوليين في رد الحديث

3002/02/32

انتقدها رشيد رضا و جمع ودراسة و
وأثر في الحكم على الحديث

وضبطه و دراسة نظرية تطبيقية و
الصحيح وأثرها الفقهي
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ج ـ أطروحات الدكتوراه المشرف عليها :
اللقب و االسم
أمال سيدي علي

عنوان األطروحة

زيادة الثقة في المتون عند اإلمام أبي

تاريخ المناقشة
قيد المناقشة

داود
سهام حرزهللا

مخالفات أحمد شاكر لإلمام الترمذي

قيد المناقشة

في الحكم على الحديث من خالل
الجامع و دراسة نقدية

ذكرى منصوري

األحاديث التي استدل بها الحاكم في
فضائل آل البيت تخريج ودراسة

قيد المناقشة

سابعاً  :مناقشات التأهيل الجامعي للمترشيحن في الكلية
أهلت الزمالء األساتذة اآلتية أسماؤهم :
اللقب و االسم

السنة الجامعية

الصفة

سمير شعبان

3002/3003

خبير

عيسى بوعكاز

3002/3003

خبير

أسيا علوي

3002/3002

خبير

دمحمي فايزة

3002/3002

خبير

قدور سالط

3002/3002

خبير

ثامناً  :المطبوعات البيداغوجية المؤلفة :
عنوان المطبوعات

موجهة إلى .......

السنة

محاضرات في مقياس

ماستر  3علوم القرآن

3002/3002

دراسات في علوم

والحديث

الحديث

محاضرات في مقياس

س 2علوم القرآن والحديث 3002/3002
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عدد الصفحات
22

032

علم التخريج ودراسة
األسانيد

س 3علوم القرآن والحديث 3002/3002

دراسات في علوم
الحديث

ماستر 3علوم القرآن

محاضرات في مقياس
علم مختلف الحديث

قضايا حديثية معاصرة

والحديث

3002/3002

لطلبة دكتو ار القرآن والسنة 3002/3002

22
032
22

والفكر اإلنساني

تاسعاً  :النشاطات العلمية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ( أ ):
أ ـ المنشورات الدولية :
عنوان المقالة

موضع الكاتب

عنوان المجلة

نقد المتن عند

رئيسي

ع 33:دراسات

أو اسم الجريدة

المحدثين وأثر

وأبحاث

الحديث

و الجلفة

في إعالل

ضوابط الفتوى

الثاني

مجلة البحوث

في النوازل
وصلتها بمنحى

الوادي

الضبط في

مارس
3002

www.REVUEDIRASSAT.ORG

جامعة زيان عاشور

والدراسات ع 30:

المعاصرة

السنة

العنوان االلكتروني

جامعة حمة لخضر

أدوار الفقه
اإلسالمي
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جانفي
3002

WWW.UNIVELOUOD.DZ

ب ـ المنشورات الوطنية :
عنوان المقالة

موضع المؤلف

ضوابط الرواية

رئيسي

عنوان المجلة

السنة

أو اسم الجريدة
مجلة اإلحياء

ع3000/02

بالمعنى عند
المحدثين
وموقف

المعاصرين
منها

مالمح نقد

المرويات عند

رءيسي

مجلة البحوث

والدراسات المركز

المحدثين

الجامعي الوادي

مالمح منهج

مجلة اإلحياء

التصحيح

كلية العلوم

والتضعيف عند

اإلجتماعية والعلوم

معالم منهجية

مطبعة باتنيت

المحدثين

ع

 2و3002
ع00

اإلسالمية

في تحقيق آثار

3002

باتنة

الصحابة
والتابعين

قضايا ثبوت

عدالة الرواة بين

رئيسي

مجلة التراث

مخبر جمع ودراسة

المتقدمين

المخطوطات

المعاصرين

جامعة زيان عاشور

وبعض

علل المتن عند

المحدثين وطرق
الكشف عنها

ع2:

3002/

المنطقة وغيرها

رئيسي

مجلة التراث

مخبر جمع ودراسة
المخطوطات
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ع30:

العنوان االلكتروني

المنطقة وغيرها

جامعة زيان عاشور
جرح األقران

وقيمته العلمية

رئيسي

مجلة كلية الشريعة
واالقتصاد

ع 2و3002

مفهومه وأسبابه
أبحاث ودراسات

رئيسي

دارقانة للنشر

السداسي

والتوزيع

األول
3002

معاصرة في

علوم الحديث

Dar_gana

عاش اًر  :نشاطات علمية أخرى بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ( أ ):
ملتقيات  ،أيام دراسية

المكان و التاريخ

اإلسهامات المغاربية

كلية العلوم اإلنسانية

في البناء المعرفي

واالجتماعية والعلوم

اإلسالمي

اإلسالمية و جامعة

الصفة (عضو لجنة

السنة

تنظيمية  ،علمية )..
عضو منظم

/33/30نوفمبر3000

/33/30نوفمبر3000/
مداخلة علمية

أصول فقه األولويات

كلية العلوم اإلنسانية

في الحديث النبوي

واالجتماعية والعلوم

الشريف

اإلسالمية /02ديسمبر

/ديسمبر 3002/

3002/
فقه األولويات في

كلية العلوم اإلنسانية

النوازل المعاصرة

واالجتماعية والعلوم

:بين األصول النظرية

اإلسالمية و جامعة

عضو منظم
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3002/03/02

والواقع العملي

باتنة /02:ديسمبر/
3002

حادي عشر  :خبرة  ،عضوية لجنة قراءة .
أ ـ عضوية لجنة القرآءة والخبرة العلمية
وصف محتوى الخبرة

الهيأة المعنية

السنة

خبير محكم

مجلة اإلحياء

3002

خبير محكم

مجلة التراث

3002

لجنة القراءة

المجلس العلمي لكلية الشريعة واالقتصاد

3002

جامعة األمير عبد القادر
خبير لجنة قراءة

المجلس العلمي كلية أصول الدين

3002

جامعة األمير
مجلة اإلحياء

عضو هيئة تحرير

3002

كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة 0
خبير لجنة قراءة

المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية

3000إلى يومنا
هذا
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ب ـ مسؤول أو عضو في مشروع بحث :
نوعية المشروع

عنوان المشروع

الصفة (مسؤول

السنة

أو عضوا)

PINR

عضو

أصول الفتوى
وضوابط االستدالل
بمقاصد الشريعة في
األقضية والنوازل
فتاوى فقهاء الجزائر
في الفترة ( من
القرن02ـ  30م )ـ
جمع ودراسة ـ

CNPRU
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