السرية الذاتية لألستاذة آسيا علوي
معلومات شخصية:
االسم واللقب :آسيا علوي
احلالة العائلية :متزوجة وأم ألبرعةة أطفال
الربيد االلكرتوينassiaalloui23@gmail.com:
اجلنسية :جزائرية
املهنة :أستاذة جامةية عكلية الةلوم اإلسالمية جامةة احلاج خلضر -ابتنة.1
الرتبة :أستاذ حماضر أ
املسار الدراسي:
الدبراسة االعتدائية مبدبرسة البنات عبلدية املةذبر ،والية ابتنة1791-1791،م.الدبراسة املتوسطة السنة األوىل مبتوسطة صاحل دمحان ابتنة( ،)1791 -1791السنة الثانية و الثالثة أساسيمتوسطة طابرق عن زايد،ابتنة (1791-1791م).
الدبراسة الثانوية عثانوية صالح الدين األيويب ،ابتنة(1799-1791م)مث حصلت على:شهادة البكالوبراي،شةبة برايضيات،دوبرة جوان  1799م.-الدبراسة اجلامةية ابملةهد الوطين للتةليم الةايل للةلوم اإلسالمية،جامةة ابتنة(1771-1799م) وحصلت على:

شهادة الليسانس يف الةلوم اإلسالمية شةبة أصول و فقه ،املرتبة األوىل ،جوان 1771م من نفس املةهد جبامةةابتنة.
 شهادة املاجستري يف الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم احلديث) ،عتقدير مشرف جدا ،جوان 1222م ،من كلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية ،جامةة ابتنة.
شهادة الدكتوبراه ،يف الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم احلديث) ،عتقدير مشرف ،مابرس  1212م مننفس الكلية واجلامةة.

 شهادة التأهيل اجلامةي ،يف الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم احلديث)9،جويلية 1212م.التدرج الوظيفي و املناصب:
أستاذ مساعد اعتداء من  11نوفمرب 1222م،عكلية الةلوم االجتماعية و الةلوم اإلسالمية ،جامةة ابتنة.أستاذ مساعد مكلف ابلدبروس اعتداء من 1221/1/17م عكلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية،جامةةابتنة.
أستاذ مساعد أ اعتداء من 1229/1/1م عكلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية ،جامةة ابتنة.أستاذ حماضر ب اعتداء من 1212/1/11م عكلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية،جامةة ابتنة. أستاذ حماضر أ اعتداء من 9جويلية 1212م يف الةلوم اإلسالمية شةبة كتاب وسنة(علوم احلديث) عكليةالةلوم اإلسالمية ،جامةة ابتنة.1
اإلنتاج العلمي:
املنشورات الوطنية( :املقاالت الةلمية)
نظرات جديدة يف دبراسة السنة و علومها :مقال منشوبر مبجلة اإلحياء الصادبرة عن كلية الةلوم االجتماعية والةلوم اإلسالمية ،جامةة احلاج خلضر ابتنة ،الةدد  11سنة 1227م1212-ه.
مصطلحات اجلرح و التةديل قليلة االستةمال و النادبرة و دالالهتا من خالل كتاب اجلرح و التةديل العن أيبحامت :مقال منشوبر مبجلة اآلداب و الةلوم اإلنسانية الصادبرة عن كلية اآلداب و اللغات ،جامةة احلاج خلضر،
ابتنة ،الةدد/9ديسمرب1211م.
املداخالت الدولية و الوطنية و األايم الدراسية:نظرات جديدة يف دبراسة السنة و علومها :مداخلة شابركت هبا يف اليوم الدبراسي الثالث(علوم احلديثعني التقليد و التجديد) يف 1229/1/9م ،املنظم من طرف اجلمةية الثقافية اجلامةية-األمل-اندي التواصل
احلضابري ،عكلية الةلوم االجتماعية و الةلوم اإلسالمية ،جامةة احلاج خلضر ابتنة.

الزوااي يف األوبراس عني األمس و اليوم ،الزاوية الدبردوبرية أمنوذجا :مداخلة شابركت هبا يف امللتقى الوطينالةاشر (عسكرة عرب التابريخ":الزوااي الصوفية و دوبرها يف احملافظة على الشخصية الوطنية"  12.11.11:ديسمرب
1211م) املنظم من طرف اجلمةية اخللدونية للدبراسات و األحباث التابرخيية عسكرة.
املواطنة و احلفاظ على البيئة يف ميزان الشريةة ،مداخلة شابركت هبا يف امللتقى الدويل السادس (فقهاملواطنة يف الفكر اإلسالمي املةاصر 17-19:نوفمرب 1211م) املنظم من طرف كلية الةلوم اإلنسانية و
االجتماعية والةلوم اإلسالمية جبامةة احلاج خلضر ابتنة.
مشكالت التدبريس اجلامةي للحديث و علومه ،الواقع و املأمول ،مداخلة شابركت هبا يف اليوم الدبراسيحول":عيداغوجيا التدبريس اجلامةي يف ضوء الةالقة عني احملاضرة و التطبيق يف الةلوم اإلنسانية"يف  1ديسمرب
1211م ،املنظم من طرف اجمللس الةلمي لكلية الةلوم اإلنسانية و االجتماعية و الةلوم اإلسالمية جبامةة احلاج
خلضر ابتنة.
االجتاه احلداثي و مطاعنه حول نقد السنة النبوية ،مداخلة شابركت هبا يف امللتقى الوطين (األطروحاتاملةاصرة يف التةامل مع السنة النبوية الشريف) يومي  11-11ديسمرب 1219م ،املنظم من طرف قسم أصول
الدين،كلية الةلوم اإلسالمية ،جامةة ابتنة.1
الشريةة اإلسالمية يف اجتهادات احملكمة الةليا يف قضااي األسرة ،مداخلة شابركت هبا يف اليوم الدبراسيحول":إسهامات االجتهادات القضائية يف ترقية املركز القانوين للمرأة يف ظل املستجدات الراهنة" يوم  11جانفي
1219م ،املنظم من طرف قسم احلقوق ،كلية احلقوق و الةلوم السياسية جبامةة ابتنة.1
 األسرة املسلمة ودوبرها يف مواجهة التحدايت املةاصرة ،مداخلة شابركت هبا يف امللتقى الدويل التاسعحول«:قضااي األسرة املسلمة املةاصرة يف ضوء أصول ومقاصد الشريةة اإلسالمية و التشريةات الةرعية»
يومي 19-19 :نوفمرب1219م ،املنظم من طرف كلية الةلوم اإلسالمية  -جامةة ابتنة .1
نشاطات علمية أخرى: برئيس مشروع حبث  CNEPRUموسوم ع ـ :اإلعجاز الطيب يف السنة النبوية-عكلية الةلوم اإلسالمية جامةة ابتنة 1211م.
-عضو يف اللجنة الةلمية لقسم الشريةة عكلية الةلوم اإلسالمية جامةة ابتنة ،فيفري  1211م إىل 1217م.

 التحكيم الةلمي (خبري مراجع يف جلنة قراءة) مبجلة الةلوم االجتماعية و اإلنسانيةالصادبرة عن كلية اإلنسانية و الةلوم االجتماعية ،جامةة دمحم عوضياف املسيلة  1219م.
 التحكيم الةلمي (خبري مراجع يف جلنة قراءة) مبجلة اإلحياء الصادبرة عن كلية الةلوم اإلسالمية جامةةابتنة1217 ،1م.
-مناقشة عةض برسائل الدكتوبراه و املاجستري و الةديد من مذكرات املاسرت.

