موجز السيرة الذاتية
للدكتورة :فائزة اللَّبان

أو ًلاً-البياانتًالشخصيةً:

االسم واللقب :فائزةًدمحمًاللبان

اجلنسية :اجلزائرية

اتريخ ومكان االزدايد 4111/14/41 :محاة -سوراي
احلالة العائلية :متزوجة وأم ألربعة أوالد
الرتبة العلمية :أستاذ حماضر قسم أ ،ابتداءا من 1141م.
العنوان :الوحدة اجلوارية  ،10حي بن حبرية عمارة رقم  11رقم  14علي منجلي ،اخلروب – قسنطينة – اجلزائر
الربيد اإللكرتوينfaiza.ellebban@gmail.com :
اثنيًاً-املسارًالدراسيً:

شهادة الدراسة الثانوية العامة
شهادة الليسانس يف الشريعة
التأهيل الرتبوي للمدرسني

قسم اآلداب
العلوم اإلسالمية
طرق التدريس

دورة عام 4101
4108

املاجستري يف الفقه وأصوله
دكتوراه يف العلوم اإلسالمية

الفقه وأصوله
الفقه وأصوله

1113/11/14
1141/10/44

4101

محاه-سوراي
كلية الشريعة جامعة دمشق
وزارة الرتبية دمشق-سوراي
جامعة األمري عبد القادر
جامعة احلاج خلضر -ابتنة

ً
اثلثًاً-النشاطًالبيداغوجيً:

 -4أستاذة التعليم الثانوي بثانوية السيدة عائشة ،مديرية الرتبية حملافظة محاة -اجلمهورية العربية السورية .منذ عام  4100إىل
 ،4184لتدريس مادة الرتبية اإلسالمية.
 -1أستاذة مساعدة لتدريس مادة فقه العبادات السنة األوىل جذع مشرتك كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 -3أستاذة مساعدة لتدريس مادة فقه املعامالت السنة الثانية جدع مشرتك كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 -3أستاذة مساعدة لتدريس مادة فقه األسرة السنة الثالثة شريعة وقانون كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 -1أستاذة مساعدة لتدريس مادة فقه املعامالت السنة الثانية فقه وأصول كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 -0أستاذة مساعدة لتدريس مادة القواعد الفقهية السنة الثانية فقه وأصول كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 -1أستاذة حماضرة أ لتدريس املواد اليت يتم التكليف هبا من قسم الشريعة يف كلية العلوم اإلسالمية ،إىل يومنا هذا.
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رابعًاً-املسارًالوظيفيً:

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد مكلف ابلدروس

1111/41/48
1110/41/48
1141/10/44

أستاذ حماضر قسم أ

1141/14/11

أستاذ حماضر قسم ب

خامسًاً-اإلنتاجًالعلميً:

 -4مذكرات يف:
أ -تطبيقات يف فقه العبادات وهي املادة اليت أقوم بتطبيقها على طالب السنة األوىل.
ب -تطبيقات يف فقه املعامالت وتطبيقها على االقتصاد اإلسالمي املعاصر (املال وامللكية ،العقود ومتعلقاهتا) وهي
املادة اليت أقوم بتطبيقها على السنة الثانية.
 مذكرة يف مباحث أصولية يف (احلكمة السبب العالمة). مذكرة يف فن الرتتيل وأصول التجويد. مذكرة يف حكم شهادة املرأة يف األموال وحقوقها. مذكرة يف القواعد الفقهية لطلبة السنة الثانية فقه وأصول. مذكرة يف الثقافة اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية ( ،العبادات واألخالق). -1أحباث مقدمة للمجالت ونشاطات علمية:
أ -الضرورة العصرية لفقه املوازانت (التسعري منوذجا) ،جملة الدراسات الشرعية  ،العدد الثاين -األمري عبد القادر.
ب -األخالق ضرورة دينية وحضارية ،جملة الدراسات الشرعية ،العدد السادس -األمري عبد القادر.
ج -تربية الشباب يف ضوء التطورات املعاصرة ،جملة الدراسات الشرعية ،العدد السابع -األمري عبد القادر.
د -املرأة املسلمة املعاصرة بني احلاقدين واملنصفني ،مارس .1111
ه -االقتصاد املعيشي ( تدابري منزلية) دورة التأهيل األسري .1118
و -زوجات النَّيب ملسو هيلع هللا ىلص ،الشؤون الدينية قسنطينة.1111 ،
ز -تربية الفرد واألسرة واجملتمع من منظور القرآن الكرمي.1144 ،
ح  -مقاصد الصالة التعبُدية والصحية ،جملة اإلحياء ،العدد احلادي عشر -كلية العلوم اإلسالمية ،ابتنة.
ط  -أثر التلفزيون على األسرة واجملتمع ،جملة اإلحياء ،العدد الثاين عشر -كلية العلوم اإلسالمية ،ابتنة.
ي -رد على بعض املستشرقني الذين أاثروا شبهة إجحاف نظام األسرة يف اإلسالم ،جملة اإلحياء ،العدد الرابع
عشر -كلية العلوم اإلسالمية ،ابتنة.
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 -3كتب:
 القطاع املصريف يف االقتصاد اإلسالمي – دار اليمن –  – 1111اجلزائر. مقاصد الصالة التعبدية والصحية – مؤسسة الرسالة – 1141 -دمشق ،سورية.و  -دار نوميداي للنشر - 1144 -اجلزائر.
 القيم االجتماعية يف اإلسالم (قيد الطبع).ً
سادسًاً-النشاطًالعلميًوالثقايفًيفًاملؤسساتًالدينيةً:

 حماضرات متنوعة يف جمال العلوم اإلسالمية ،الشؤون الدينية قسنطينة. دروس يف ماديت الفقه والتفسري يف املدارس القرآنية:أ -املدرسة القرآنية ملسجد اهلجرة حي الزَّايدية قسنطينة.
ب -املدرسة القرآنية ملسجد خالد بن الوليد الكلم  1قسنطينة.
ج -حماضرات وندوات وأايم دراسية للمناسبات الدينية يف عدد من مساجد قسنطينة للنساء.
التوقيع
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