السيرة الذاتية لألستاذة د/علوي آسيا
معلومات شخصية:
االسم واللقب :آسيا علوي
الحالة العائلية :متزوجة وأم ألبرعةة أطفال
البريد االلكترونيassiaalloui@yahoo.fr:
الجنسية :جزائرية
المهنة :أستاذة جامةية عكلية الةلوم اإلسالمية جامةة الحاج لخضر عاتنة.1
الرتبة :أستاذ محاضر أ
المؤهالت العلمية:
 شهادة الماجستير في الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم الحديث) ،عتقدير مشرفجدا ،جوان
 0222م ،من كلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية جامةة عاتنة.
شهادة الدكتوبراه ،في الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم الحديث) ،عتقدير مشرف،مابرس  0212م من نفس الكلية والجامةة.
 شهادة التأهيل الجامةي ،في الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم الحديث)7،جويلية0212م.
عضو في اللجنة الةلمية لقسم الشريةة عكلية الةلوم اإلسالمية جامةة عاتنة–.1 برئيس مشروع عحث عكلية الةلوم اإلسالمية جامةة عاتنة : 1موسوم ب :اإلعجاز الطبي فيالسنة النبويةCNEPRU-
المنشورات العلمية:
ـ نظرات جديدة في دبراسة السنة وعلومها :مقال منشوبر عمجلة اإلحياء الصادبرة عن كلية
الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية ،جامةة الحاج لخضر عاتنة(الجزائر) ،الةدد  11سنة
 0222م 1212-هـ.
ـ مصطلحات الجرح والتةديل قليلة االستةمال والنادبرة وداللتها من خالل كتاب الجرح
والتةديل العن أعي حاتم:مقال منشوبر عمجلة اآلداب والةلوم االنسانية الصادبرة عن كلية
اآلداب و اللغات ،جامةة الحاج لخضر عاتنة(الجزائر) ،الةدد  7ديسمبر  0211م.

المداخالت:
ـ نظرات جديدة في دبراسة السنة وعلومها :مداخلة شابركت عها في اليوم الدبراسي الثالث
(علوم الحديث عين التقليد والتجديد)في  0227/ 1/ 7م ،المنظم من طرف الجمةية الثقافية
الجامةية-األمل -نادي التواصل الحضابري ،عكلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية،
جامةة الحاج لخضر -عاتنة.
ـ الزوايا في األوبراس عين اليوم واألمس ،الزاوية الدبردوبريةأنموذجا  :مداخلة شابركت عها
في الملتقى الوطني الةاشر(عسكرة عبر التابريخ ":الزوايا الصوفية ودوبرها في المحافظة على
الشخصية الوطنية"  00.01.02:ديسمبر  0211م) المنظم من طرف الجمةية الخلدونية
للدبراسات واألعحاث التابريخية عسكرة.
 المواطنة والحفاظ على البيئة في ميزان الشريةة ،مداخلة شابركت عها في الملتقى الدوليالسادس (فقه المواطنة في الفكر ا إلسالمي المةاصر 12-11:نوفمبر  0211م)،المنظم من
طرف كلية الةلوم اإلنسانية واالجتماعية والةلوم اإلسالمية عجامةة الحاج لخضر عاتنة .
مشكالت التدبريس الجامةي للحديث وعلومه ،الواقع والمأمول ،مداخلة شابركت عها في اليومالدبراسي حول ":عيداغوجيا التدبريس الجامةي في ضوء الةالقة عين المحاضرة والتطبيق في
الةلوم اإلنسانية" في  21ديسمبر  0211م  ،المنظم من طرف المجلس الةلمي لكلية الةلوم
اإلنسانية واالجتماعية والةلوم اإلسالمية عجامةة الحاج لخضر عاتنة.
 االتجاه الحداثي و مطاعنه حول نقد السنة النبوية ،مداخلة شابركت عها في الملتقىالوطني(األطروحات المةاصرة في التةامل مع السنة النبوية الشريفة)يومي  10-11ديسمبر
0217م،المنظم من طرف قسم أصول الدين ،كلية الةلوماإلسالميةعجامةة عاتنة.1
الشريةة اإلسالمية في اجتهادات المحكمة الةليا في قضايا األسرة ،مداخلة شابركت عها فياليوم الدبراسي حول":إ سهامات االجتهادات القضائية في ترقية المركز القانوني للمرأة في
ظل المستجدات الراهنة" يوم 11جانفي 0211م ،المنظم من طرف قسم الحقوق ،كلية
الحقوق و الةلوم السياسية عجامةة عاتنة.1
النشاطات العلمية:
مناقشة عةض برسائل الدكتوبراه والماجستير والةديد من مذكرات الماستر  ،والمشابركة فيعةض الملتقيات الدولية والوطنية و األيام الدبراسية.

