الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جــامعة بـاتنة-1 -
كلية العلوم اإلسالمية
قسـم :الشريعة
 -1السيرة الذاتية
 :فضيلة
االسم
اللقــــــــــــب  :تركي
أستاذ ة
الوظيفة :
أستاذ ة محاضرة "أ"
الرتبة العلمية:
التخصـــــــص :أصول الفقه.
تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه 140/40/40 :

-2الشهـادات العلميـة :
 -0البكالوريا جوان 0891م .
الليسانس جوان 0880م المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم االسالمية ـ باتنةــ
-1
 1990/10/11المعهد الوطني للعلوم االسالمية ـ باتنةــ
 -3الماجستير
- 0دكتوراه الدولة  1404/40/40شعبة أصول الفقه.
 -قسم الشريعة ـ كلية العلوم االسالمية  -جامعة الجزائر

3ـ المـراحل التعلـيميـة:
ـ المرحلة االبتدائية  :مدرسة صولي شريف ببسكرة.
ـ المرحلة المتوسطة  :متوسطة يوسف العمودي بسكرة.
ـ المرحلة الثانوية  :ثانوية العربي بن لمهيدي بسكرة.
ـ المرحلة الجامعية  :المعهد الوطني للعلوم االسالمية باتنة.
ـ الماجستير  :المعهد الوطني للعلوم االسالمية باتنة.
ـ الدكتوراه  :كلية العلوم االسالمية جامعة الجزائر.

4ـ النشاط العلمي
المقاالت المنشورة :
 0ـ المرأة في التراث الثقافي االسالمي ـ مجلة اإلحياء ـ العدد الحادي العاشر (0019 )00ه ـــ
1441م  .كلية العلوم االسالمية جامعة الحاج لخضر ــ باتنة ـــ

1ـ دور الشاطبي في تأسيس علم المقاصد ـــ األسباب و األهداف ــــ مجلة اإلحياء كلية العلوم
االنسانية و االجتماعية و العلوم االسالمية ،جامعة الحاج لخضر ــ باتنة ـــ.العدد
الخامس عشر0030،هـ ـــ 1401م.

 15ـالملتقيات التي شاركت فيها :
الملتقيات الوطنية :
0ـاليوم الدراسي(تصورات و ممارسات الحداثة داخل األسرة الجزائرية)
عنوان المداخلة :المرأة و التمركز حول األنثى أو االنسالخ من النوع :من منظور سنني
مقاصدي  04.ماي. 1448كلية العلوم االجتماعية و العلوم االسالمية،قسم علم
االجتماع و الديموغرافيا ،جامعة الحاج لخضر ــ باتنةــ .
1ـ اليوم الدراسي(فقه األولويات في النوازل المعاصرة بين األصول النظرية و الواقع العملي).
عنوان المداخلة :مبادئ ثقافة األولويات
 01ديسمبر 1400م كلية العلوم االنسانية و االجتماعية و العلوم االسالمية ،جامعة
الحاج لخضر ــ باتنة ـــ.
3ـ اليوم الدراسي حول :المرأة واإلعالم الواقع و التحديات .
عنوان المداخلة :مقدمات محورية في قضايا المرأة ،األسرة و اإلعالم  9مارس  1401م .

الملتقيات الدولية :
0ـ الندوة العلمية الدولية حول  :مناهج البحث و التجديد في علم األصول
عنوان المداخلة :محورية فلسفة العمل في الموافقات و أثرها المعرفي  9/1محرم
0031ه ــــ  00/03دجنبر،1404جامعة ابن زهر اكادير.
 .1ملتقى الدولي حول :فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم و مزالق التنزيل
عنوان المداخلة :التداخل المعرفي بين فقهي التنزيل و الموازنات  11/12صفر
الموافق.1401 02/01كلية العلوم االسالمية جامعة الحاج لخضر ـــ باتنةـــــ .
 _1الملتقى الدولي « قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة
اإلسالمية والتشريعات العربية»
المنظم بكلية العلوم اإلسالمية  -جامعة باتنة  0والمنظم يومي 19-11 :نوفمبر  1409عنوان
المداخلة  ":أثر فلسفة الجندر على األسرة المسلمة المعاصرة"

