
 السرية الذاتية املفصلة
 املعلومات الشخصية                        : أوال 

 حورية اتغالبت:  االسم واللقب
 ابتنة  6600 - 60 - 82: اتريخ ومكان امليالد 

  -ابتنة -6محلة  846رقم  86مسكن عمارة  842حي : العنوان الشخصي
  houriateghelabet@yahoo.fr الربيد االلكرتوين
 متزوجة :  الوضعية العائلية

 املسار التعليمي : اثنيا 
 شهادة التعليم االبتدائي مبدرسة البنات حي بوعقال ابتنة    -
 التعليم املتوسط واألهلية مبتوسطة حي بوعقال  ابتنة  هناية شهاديت   -
 .شعبة اآلداب اثنوية عباس لغرور ابتنة 6621سنة ( الثانوية)شهادة البكالوراي - 
 .ختصص الفقه -ابتنة–املعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية  6666شهادة الليسانس سنة - 
ختصص  -ابتنة –املعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية 6668شهادة الدراسات العليا سنة - 

 .الفقه واألصول
ختصص الفقه  -ابتنة–املعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية 8666شهادة املاجستري سنة - 

 .واألصول
 ختصص الفقه واألصول كلية العلوم اإلسالمية ابتنة 8666شهادة الدكتوراه سنة  - 
 .كلية العلوم اإلسالمية ابتنة  68/8668/ 82شهادة التأهيل اجلامعي - 

  التدرج املهين: اثنيا 
 8668 نوفمرب  8إىل  6668أكتوبر  2 مساعد إداري رئيسي من 

  8668نوفمرب   8أستاذ مساعد  -
 8660مكلف ابلدروس سنة  مساعد أستاذ  -
   8666سنة أستاذ حماضر ب   -
 86/68/8668منذ    -أ -أستاذ حماضر -

 فقه وأصول:  العلمي  التخصص
 86/68/8668منذ   -أ -أستاذ حماضر:  الدرجة العلمية 

- 6 -كلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة: مكان العمـل
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 اإلنتاج العلمي
  وامللتقيات البحوث واملقاالت 

 البحوث أوال 
ماجستري سنة .  ) الوالية على النفس دراسة مقارنة بني الشريعة والقانونحبث بعنوان  -

8666  ) 
 ( 8666دكتوراه سنة )   الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديدحبث بعنوان  -

  املقاالت املنشورة: اثنيا
حنو نظرة تكاملية للجمع بني القواعد واملقاصد : مقال منشور مبجلة اإلحياء حتت عنوان -6     

 .68/8662العدد  الشرعية 
 .62/8668جملة اإلحياء العدد  منشور املنهج اإلسالمي يف الفتوى يف العصر احلاضرمقال  -8    
بيع املفتاح يف قانون الرتقية والتسيري العقاري : مقال منشور مبجلة اإلحياء حتت عنوان -8    

 .66/8661العدد  وأحكام الفقه اإلسالمي
مقال منشور مبجلة الدراسات اإلسالمية بكلية االنسانية واالجتماعية جبامعة عمار ثليجي  -4   

 .الوقف يف الفقه اإلسالمي و القانون اجلزائري مقاصد: ، بعنوان 8661جوان  66األغواط العدد 
، 61،اجمللد  8666جويلية 6مقال منشور مبجلة البحوث والدراسات الدولية جامعة الوادي  -2   

دور املسجد يف ترسيخ الثقافة املرورية واحلد من حوادث املرور وفق القواعد :  بعنوان 81العدد 
 . الشرعية

 -86، اجمللد السابع العدد الثامن بتاريخ 8ت اضحاارة جامعة اجلزائر مقال منشور مبجلة مشكال - 0 
هداف االستشراق يف ضرب الشخصية االسالمية و تفتيت الوحدة أ:  م، بعنوان8666 -0

 . الوطنية ابألمس واليوم ودور املؤسسات الدينية وغريها يف التصدي له
 

 املشاركة يف امللتقيات :اثلثا 
 الدولية   واملطبوعة  امللتقيات - أ

 8661املنعقد مبارس  حول الوقف االسالمي والتنمية املستدامةاملؤمتر العلمي الدويل احملكم  -
دور الوقف يف :  ،  حتت عنوان -قسنطينة -ابألردن ابلتعاون مع جامعة األمري عبد القادر

  .معاجلة الفقر والبطالة



ه املوازانت يف نوازل العصر بني معضالت الفهم حول فقاملؤمتر العلمي الدويل العلمي احملكم  -
حتت عنوان ضوابط ، 8661لسنة بكلية العلوم اإلسالمية ابتنة بقسم الشريعة  ومزالق التنزيل

  العمل بفقه املوازانت
حول قضااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد الشريعة امللتقى الدويل  -

ببحث حتت عنوان  8661-82 - 81املنعقد يومي   اإلسالمية والتشريعات العربية
   .إشكاالت الوالية ودور مقاصد تشريعها يف حلها

 امللتقيات الدولية  غري املطبوعة -ب
  املؤمتر العلمي الدويل الثاين احملكم للمسؤولية اجملتمعية  بعنوان األمن مسؤولية اجلميع املنعقد بقطر -

  .8661أفريل 
حول دور املؤسسة الدينية يف ( هنع هللا يضر)امللتقى الدويل السادس الفاتح عقبة بن انفع الفهري -

أهداف االستشراق يف ضرب بعنوان  حنو رؤية حضارية -تشكيل الشخصية الوطنية
الشخصية االسالمية و تفتيت الوحدة الوطنية ابألمس واليوم ودور املؤسسات الدينية 

 .7102نوفمرب  وغريها يف التصدي له،
 امللتقيات الوطنية املطبوعة  -ج

 داللة أدلة املالكية على املقاصد الشرعيةحتت عنوان  حول املذهب املالكيامللتقى الوطين  -
   .8664املنعقد جبامعة األغواط أفريل

املنعقد بكلية اضحقوق والعلوم السياسية قسم اضحقوق بعنوان  حول جنوح األحداثامللتقى الوطين  -
 .مطبوع ضمن جملة الباحث. 8660سنة  اب اجلنوح وعوامله وسبل عالجهأسب
 امللتقيات الوطنية غري املطبوعة - د

القياس عند : حتت عنوان حول األدلة العقلية يف املذهب املالكيامللتقى الوطين -
 .8662، مجعية اإلخاء العلمية الثقافية سطيف مارساملالكية 

حتت  توابع احلضانة يف قانون االسرة اجلزائريحول إشكاالت امللتقى الوطين  -
كـلـيـة اضحقوق والعلوم السياسية   مقاصد الوالية ودورها يف حل إشكاالهتا: عنوان

 .جامعة سكيكدة
 حول األطروحات املعاصرة يف التعامل مع السنة الشريفةامللتقى الوطين - 

شبهة التفريق بني عنوان   املنعقد بكلية العلوم اإلسالمية ابتنة قسم أصول الدين حتت
 .8661ديسمرب  القرآن والسنة



أثر إعمال : بعنوان امللتقى الوطين حول االجتهاد الفقهي املعاصر ومقاصد الشريعة -       
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان،املقاصد يف االجتهادات الفقهية املعاصرة 

 .8662أكتوبر
 قدمةاملطبوعات امل: رابعا 

مطبوعة نظرية الدالالت مقدمة لطلبة السنة الثانية الفقه ماسرت ختصص أصول الفقه - 
 .8661/8662د. م.نظام ل  -املقارن  

مطبوعة تفسري النصوص مقدمة لطلبة السنة األوىل ماسرت ختصص حقوق االنسان - 
 .8661/8662 -د . م . نظام ل  -واألقليات  وطلبة السنة الثانية شريعة وقانون 

. م.نظام ل  -مطبوعة آايت وأحاديث األحكام مقدمة لطلبة السنة الثانية شريعة   - 
 8662/8666، -د

مطبوعة نظرايت فقهية وقانونية مقدمة لطلبة السنة األوىل ماسرت ختصص حقوق - 
 8666/8686د،. م.االنسان واألقليات السداسي األول نظام ل 

 أعمال علمية أخرى: خامسا
مبقال بعنوان  مشاريع البعث احلضاري يف ظل العمل النخبوي: مجاعي بعنوان املشاركة يف كتاب  -

 . 8666أسس اضحاارة اإلسالمية سنة 
 8666عاو يف اللجنة العلمية لقسم الشريعة سنة - 

 P.N.Rعاو يف فرقة حبث ابملشروع الوطين لتنمية البحث العلمي  -     
 رعاية املسنني بني املقاصد الشرعية والواقع اجلزائري :  عنوان ببحث حتت             

وحدة املوسوعة املسرية -الفقه اضحااري ومقاصد الشريعة اإلسالمية : عاو يف خمرب حبث حتت عنوان -
 .  املقاصدية

بعنوان اإلعجاز العلمي يف  cnepruعاو يف فرقة حبث ابملشروع الوطين لتنمية البحث العلمي  - 
 .ة النبويةالسن

 .عاو حمكم يف جملة اإلحياء اليت تصدرها كلية العلوم االسالمية جبامعة ابتنة  -
عاو حمكم يف جملة الشريعة واالقتصاد اليت تصدرها كلية الشريعة واالقتصاد جبامعة األمري عبد  -

 .-قسنطينة -القادر
ملعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد عاو يف اللجنة العلمية للملتقى الدويل قاااي األسرة املسلمة ا- 

 الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية 



عاو يف اللجنة العلمية اليت تتوىل تقييم األحباث املرسلة للمشاركة يف امللتقى الدويل التاسع - 
قاااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات : "للكلية حول

 ".العربية
 بقسم الشريعة والدكتوراه  8و6عاو يف فرق تكوين املاسرت - 
 بيداغوجية  مطبوعات حتكيم وتقييم- 

  اإلشراف واملناقشات
 واليت متت مناقشتهاالليسانس واملاسرت مذكرات شراف على العديد من اإل -

 مناقشة العديد من مذكرات  املاسرت واملاجستري والدكتوراه  -

 مناقشة ملفات التأهيل -

حماضرات  وأعمال توجيهية يف املراحل التعليمية املختلفة املختلفة املقاييس درس العديد من  -
 دكتوراه -ماسرت  –ليسانس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


