
 الجزائرية الديمقراطيـة  الشعبيـة  الجمهوريـة
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 السيرة الذاتية       -1    
        حجيبة  :                االسم   

 شيدخ   :   اللقــــــــــــب    

 جيحل _ بالميلية  1691:  تاريخ االزدياد 

 .متزوجة   :    الحالة العائلية   

 أستاذ ة    :  الوظيفة          

 أستاذ ة التعليم العالي    :   الرتبة العلمية   

 وفكر إسالمي    عقيدة:      التخصـــــــص  

 .5442/   81/40 : تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه 

  سنة في الجامعة52   :             الخبرة  

 

 :الشهـــــــــادات العلميـــــــــــة       -2  

 

 

 معهد أصول الدين   8811جوان            الليسانس  -8
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 معهد الدعوة وأصول الدين                                                                      1661/   29/69الماجستير            -5

 قسنطينة  -جامعة األمير عبد القادر                                     

 شعبة العقيدة . 2661/   11/60    دكتوراه الدولة- 3

 قسم العقيدة ومقارنة  األديان                                                                                            -

 قسنطينة  -جامعة األمير عبد القادر  -

 

 

 :ـ المـراحل التعلـيميـة3

 مدرسة الزهراء مريش  الميلية  جيجل:   المرحلة االبتدائيةـ 

 متوسطة األمير عبد القادر الميلية  جيجل: ـ المرحلة المتوسطة 

 ثانوية دمحم الصديق بن يحي الميلية جيجل:  ـ المرحلة الثانوية 

 جامعة األمير عبد القادر  قسنطينة: ـ المرحلة الجامعية 

 جامعة األمير عبد القادر  قسنطينة: ـ اللدراسات العليا 

 عبد القادر  قسنطينةجامعة األمير : ـ الماجستير 

 جامعة األمير عبد القادر  قسنطينة: ـ الدكتوراه 



 

 : ـ النشاط العلمي والبيداغوجي0

 

     ـ عضو في هيئة التحرير والهيئة العلمية لمجلة الدراسات العقدية ومقارنة                    8

         جامعة األمير عبد القادر  قسنطينة. األديان 

األمير       جامعة  . األديان  عضو في المجلس العلمي لمخبر الدراسات  العقدية ومقارنة ـ5

        عبد القادر  قسنطينة

األمير عبد              جامعة    .األديان  الدراسات  العقدية ومقارنة ـ رئيسة فرقة بحث بمخبر 3

العقيدة والدعوة       في ترسيخ        اإلعجاز التشريعي ودوره :بعنوان .     القادر  قسنطينة

 . إلى هللا

األمير              جامعة    .األديان  الدراسات  العقدية ومقارنة رئيسة فرقة بحث بمخبر    ـ0

 .والمدرسة      و   التربية العقدية لألبناء بين البيت :بعنوان .     عبد القادر  قسنطينة

 .الطرق الصوفية في الشرق الجزائري  :ـ  عضو في فرقة بحث 2

 .الكون في القرآن الكريم : ـ  عضو في فرقة بحث 6

جامعة        .      إ 5442/5447:ـ  عضو في اللجنة العلمية للقسم العقيدة ومقارنة األديان 7

 .  األمير عبد القادر ـ قسنطينة

اإلسالمية       ا          علومقسم ال. 5488/5485.العقيدة :ـ رئيسة مشروع الماستر تخصص 1

  8جامعة باتنة . 

 :المقاالت المنشورة   61

 ـ مظاهر اإلعجاز التشريعي في أحكام األسرة ـ الطالق نموذجا ـ 8

ه ديسمبر  8034ذو الحجة ( 6)مجلة الدراسات العقدية ومقارنة األديان ـ العدد السادس      

 .قسنطينة جامعة األمير  عبد القادر  ـ  .م 5448

 .ـ عناية ابن باديس بقضايا المرأة وجهوده في النهوض بها 5

 .م  5484ه جوان 8038رجب ـ شعبان ( 8)مجلة الوعي العدد األول      

 .تصدر عن دار الوعي للنشر والتوزيع ـ رويبه ـ الجزائر       

 .ـ المرأة في آثار دمحم البشير اإلبراهيمي 3

 .م  5484ه نوفمبر  8038ذو الحجة ( 3)ثالث مجلة الوعي العدد ال     

 . تصدر عن دار الوعي للنشر والتوزيع ـ رويبه ـ الجزائر      

 .ـ مقاصد العقيدة في كتابات دمحم المبارك 0

م  5486جوان    (37)مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية العدد سبعة وثالثون      

 .تحت الطبع .

.     االستدالل اللغوي على قضايا العقيدة عند ابن عاشور من خالل التحرير والتنوير  ـ من أساليب2

 .5486ورقله   عدد  جوان .مجلة األثر كلية اآلداب واللغات جامعة قاصدي مرباح 

 :ـالملتقيات التي شاركت فيها  69

 :الملتقيات الوطنية           



 ـالملتقى الوطني الرابع حول اإلعجاز العلمي في القران الكريم  والسنة النبوية 8

اإلعجاز التشريعي في القران الكريم ودوره في تثبيت اإليمان والدعوة :   عنوان المداخلة 

 .جامعة جيجل . 5447أفريل  52.إلى هللا 

 .ـ الندوة الوطنية حول إسالمية المعرفة وسؤال المشروعية 5

 عبد الحميد أبو سليمان وإسالمية المعرفة : عنوان المداخلة         

 . جامعة األمير عبد القادر    ـ قسنطينة . م  5448ماي  86ه  8034جمادى األول  58        

 .المرأة الباحثة الواقع واآلفاق :ـ الندوة العلمية حول  3

 40. عائشة عبد الرحمان وهند شلبي أنموذجا : عالمات برغم التحديات  :  عنوان المداخلة 

 . جامعة األمير  عبد القادر  ـ قسنطينة . م  5480جوان 

 .المحاور الكبرى للمشروع الفكري للشيخ الغزالي : الملتقى الوطني األول للشيخ الغزالي بعنوان ـ  0

الجانب العاطفي من اإلسالم في فكر دمحم الغزالي مركز الشهاب للدراسات :   عنوان المداخلة         

 . سطيف.  58/43/5482. اإلسالمية 

 :الملتقيات الدولية           

التكامل المعرفي ودوره في تمكين التعليم الجامعي من اإلسهام في : ـ الملتقى الدولي حول 2

 النهوض الحضاري في العالم اإلسالمي 

الجامعي وفق فلسفة التكامل  جهود دمحم المبارك في إصالح التعليم: لمداخلة عنوان ا

 جامعة تلمسان.م  5442أفريل  80. المعرفي 

 .ـ الملتقى الدولي الرابع حول الشيخ دمحم الغزالي 6

جامعة . 5447جوان  58/85/83الفكر العقدي عند الشيخ دمحم الغزالي :  عنوان المداخلة     

 .القادر ـ قسنطينة األمير عبد 

 ومقاصد أصول ضوء في المعاصرة المسلمة األسرة قضايا»الدولي الملتقى _ 7

 «العربية والتشريعات اإلسالمية الشريعة

 نوفمبر 51-57 :يومي والمنظم 8 باتنة جامعة - اإلسالمية العلوم بكلية المنظم

5481 

  "للقرآن الكريم وآثارها على األسرة  القراءة النسوية:" عنوان المداخلة  

 

ـ المطبوعات العلمية المنجزة والمقدمة للطلبة والمصادق عليها من      قبل الهيئة 60   

 العلمية 

: تخصص. قدمت لطلبة السنة الثالثة ل م د .مناهج البحث في علم العقيدة : ـ مطبوعة في 8

 5448/5484: السنة الجامعية. عقيدة 

ـ 8قدمت لطلبة السنة األولى ماستر ـ.قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر : في ـ مطبوعة 5

 5488/5485: السنة الجامعية. عقيدة : تخصص

السنة . عقيدة : قدمت لطلبة السنة الثالثة ل م د تخصص.التفسير الموضوعي: ـ مطبوعة في3

 5485/5483: الجامعية

السنة . عقيدة : تخصص 8قدمت لطلبة السنة ماستر.عقيدة االلوهية والنبوة  :ـ مطبوعة في 0

 5483/5480: الجامعية



السنة . عقيدة : تخصص 8قدمت لطلبة السنة ماستر.اإلعجاز التشريعي : ـ مطبوعة في 2

 5483/5480: الجامعية

ة السنة الثالثة ل م قدمت لطلب(          القضاء والقدر واليوم اآلخر )العقيدة : ـ مطبوعة في6

 5480/5482: السنة الجامعية.           عقيدة : د تخصص

السنة .  عقيدة : قدمت لطلبة السنة الثالثة ل م د تخصص.الثقافة اإلسالمية : ـ مطبوعة في7

 5480/5482: الجامعية

 السنة.  جذع مشترك : قدمت لطلبة السنة األولى ل م د  تخصص.العقيدة : ـ  مطبوعة في1

 5484/5488: الجامعية

 ( .     تأليف مشترك)ـ الكتب المنشورة والتي أسهت في تأليفها 61

المعهد العالمي . أثره في التعليم الجامعي وضرورة الحضارية :ـ كتاب التكامل المعرفي 8

م مكتب التوزيع في العالم العربي  5485ه  8033الطبعة األولى . للفكر اإلسالمي 

 .بيروت ـ لبنان .

( 3)قضايا الفكر اإلسالمي ( 3)ـ إسالمية المعرفة وسؤال المشروعية ـ منشورات المخبر 5

 .م  5488ه  8035جامعة األمير عبد القادر ـ قسنطينة ـ. 

 

 

 

 

 

 


