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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

–  1ابتنة  -جامعة احلاج خلضر 
 

 مليكة خملويف /د.أ :ـالسرية الذاتية والعلمية ل

 :السرية الذاتية

 .مليكة: االسم

 .خملويف: اللقب

 .م ابتنة80/80/6611: اتريخ ومكان االزدايد

 والدأ 80متزوجة وهلا : ائليةالة العاحل

  pr.makhloufimalikaoffic@gmail.com:الربيد اإللكرتوين

 : املسار العلمي

 :الشهادات العلمية املتحصل عليها

 .م6601شهادة البكالوراي شعبة العلوم الطبيعية لسنة  -

االمري عبد القادر  جامعة  م، فرع ابتنة،6666شهادة ليسانس ختصص فقه وأصول  -
 .قسنطينة

من خالل كتابه البدعة وأحكامها عند اإلمام الشاطيب ": شهادة ماجستري بعنوان -
 .، ختصص فقه واصول، املعهد الوطين العايل للعلوم االسالمية ابتنةم6660، "االعتصام
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 صص فقه واصول، ختم4882سنة  "املقاصد األصلية والتبعية": شهادة دكتوراه دولة بعنوان -
 .جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 :التدرج الوظيفي

 .م، معهد العلوم اإلسالمية ابتنة6661أستاذ مساعد  -
 .م4882أستاذ حماضر  -
 .4880رتبة إدماج أستاذ حماضر قسم أ  -
 .م إىل يومنا هذا4862أستاذ التعليم العايل  -

 :(الكالسيكي)عدة مقاييس يف النظام القدمي  تدريس

 .مقاصد الشريعة -

 .أحاديث األحكام -

 .االجتهاد والفتوى والتقليد -

 .قواعد فقهية -

 :L M Dنظام 

 .مقاصد الشريعة -
 .مصادر أصول الفقه -
 .مصادر الفقه املالكي -
 .القواعد الفقهية -
 .النظرايت الفقهية -
 .دراسات نصية يف مقاصد الشريعة -
 .أصول الفقه -
 .قضااي فقهية معاصرة -
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 :املناصب العلمية

كلية العلوم االجتماعية   4882-4886لقسم القانون والشريعة  عضو يف اللجنة العلمية -
 .والعلوم اإلسالمية جامعة ابتنة

 .م4848 م إىل يومنا هذا4861رئيس اللجنة العلمية لقسم الشريعة من  -
 .4861/ مLMD 4860عضو يف فريق التكوين نظام  -

 :اإلشرافات العلمية

 :املاجستريرسائل 

 مناقشتهما تعلى رساليت ماجستري مت ةمشرف -
  .اثر املقاصد يف التعامل مع السنة فقها وتنزيال:بعنوان جناة مكي: ةلطالبا /6
البعد املقاصدي للحكم الشرعي عند اإلمام ": بعنوان عمامرة عبد القادر: الطالب/ 4

 ."الشاطيب

 :متت مناقشتها إشراف على رسائل دكتوراه العلوم

الثبات والتغري يف أحكام الشريعة اإلسالمية بني النظرية ": بعنوان فاطمة عامر :بةلطالا /6
 .86جامعة ابتنة  ،م4860جويلية  86، نوقشت ختصص فقه وأصول "والتطبيق

املصلحة العالجية للمريض بني الشريعة ": بعنوان رمزي بن ضيف هللا،: الطالب/ 4
جويلية  68: انون، متت مناقشتها يف، ختصص شريعة وق"اإلسالمية والقضاء اجلزائري

 .86م، جامعة ابتنة 4860

 :دكتوراه علوم مل تناقش

 ."أثر اعتبار مقاصد املكلف يف احلكم على ألفاظ الكفر": عمامرة عبد القادر

 :LMDاإلشراف على ذكتوراه 

 ."األقلياتفقه وتطبيقاته يف االجتهاد ابألدلة التبعية "محزاوي حكيمة / 6
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 ."دور املقاصد يف تفسري نصوص الشريعة اإلسالمية"بن بعزيز  حيي/ 4
 ."التعليل ابحلكمة وأثره يف االجتهادات الفقهية املعاصرة"محزة سهايلية / 2
 ."..."سليمة عطاش/ 2
 ."..."دمحم لعرييب / 0
 ."..."كرمية هدنة / 1

 إىل يومنا هذا LMDأزيد من عشرين مذكرة من بداية نظام : اإلشراف على مذكرات خترج املاسرت
(4848). 

 : املناقشات العلمية
 .LMDعضو مناقش يف رسائل املاجستري، ورسائل دكتوراه العلوم، ورسائل دكتوراه / 6
 .LMDعضو يف فريق التكوين نظام / 4
 .عضو مناقش يف رسائل املاسرت/ 2

 :اإلنتاج العلمي
جملة  يف "السنة املستقلة ابلتشريع والرد على أمحد حجازي السقا": مقال بعنوان -

كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية   2،4886-4اإلحياء جامعة ابتنة العدد 
 جامعة ابتنة

، (حمكمة دوليا)جملة األمحدية  "تعليل األحكام واألفعال مواقف وردود": مقال بعنوان -
 .ه6241مجادى األوىل  م،4880يونيو  48ديب، العدد 

جملة الدراسات اإلسالمية جامعة  "ابألقدار ااطراح األسباب اعتذار ": مقال بعنوان -
 .م4862جوان  84األغواط العدد 
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 .عددها ثالث مقاالت :مقاالت منشورة مع طلبة الدكتوراه

 :املداخالت يف امللتقيات العلمية
األوقاف  :ملتقى وطين بعنوان "والرتبويدور األوقاف االجتماعي ": بعنوان مداخلة -

 قسنطينة ،وزارة الشؤون الدينية، تنظيم مديرية الشؤون الدينية ،االجتماعية واالقتصادية
 .4881افريل  :بتاريخ

، كلية العلوم 86يف ملتقيات جامعة ابتنة  ابالشرتاك مع طلبة الدكتوراه مداخالتأربعة  -
 .اإلسالمية

محة  جامعةملتقى  ."احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجاالنظرة " :بعنوان مداخلة -
 .م4860ديسمرب  64/62، أايم الوادي خلضر

 ،"-مقاربة شرعية–ظاهرة الوصم بني املسلمني واليهود حقيقتها وانعكاساهتا "مداخلة بعنوان  -
، أايم "للتخصصاتالوصم قراءة عابرة ": ملتقى بعنوان ابالشرتاك مع الطالب محزة سهايلية

 .م مدينة سوسة جامعة قابس، تونس4866فيفري  80/80
 

  


