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 بيان للسيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 بنت عمار منوبة: االسم

 برهاني: اللقب

 الولجة والية خنشلة 0691/ 10/ 10: تاريخ ومكان الميالد

 10: عدد األطفال/ متزوجة : الحالة العائلية

 مسكن والية باتنة 011حي  001رقم : العنوان

 borhani.manouba@gmail.com: البريد االلكتروني

 :العلمية الشهادات والمؤهالت

  –باتنة  –ثانوية عائشة أم المؤمنين  0691 سالميةإعلوم  البكالوريا_ 

  –المعهد الوطني للعلوم اإلسالمية  –جامعة باتنة  0660 فقه وأصول الليسانس_ 

بمالحظة  -كلية العلوم اإلسالمية  –جامعة الحاج لخضر باتنة  0111 لوأصوفقه  ماجستير_ 

 .مشرف جدا

جامعة الحاج لخضر باتنة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  0119 فقه وأصول دكتوراه العلوم _

 .والعلوم اإلسالمية، بمالحظة مشرف جدا مع التوصية بالطبع

م، تخصص الفقه وأصوله، من جامعة 0102المية سنة شهادة التأهيل الجامعي في العلوم اإلس – 

 _0_ج لخضر باتنةاالح

 : البيداغوجية الوظائف

 0660- 0660  كلية العلوم اإلسالمية–جامعة الحاج لخضر باتنة   :مساعد إداري رئيسي_ 

 0116 – 0660_ باتنة_متقن دمحم العيد آل خليفة  : أستاذة التعليم الثانوي_ 

واالجتماعية والعلوم  جامعة الحاج لخضر باتنة كلية العلوم اإلنسانية :سم بأستاذة مساعدة ق_ 

   0101- 0116  اإلسالمية

جامعة الحاج لخضر باتنة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم   سم  بقأستاذة محاضرة _ 

 0102 -0101اإلسالمية   

واالجتماعية والعلوم  ة العلوم اإلنسانيةجامعة الحاج لخضر باتنة كلي: محاضرة قسم أ ةأستاذ_ 

 2018إلى  0102  اإلسالمية

 0106 جانفي: أستاذ التعليم العالي_

كلية العلوم اإلسالمية                             _ 0_التأديبي لقسم أصول الدين جامعة الحاج لخضر باتنة عضو المجلس_ 

 .م إلى غاية هذا اليوم0109من سنة 

 ميةالبحوث العل

  مظاهر البدعة ووسائل محاربتها عند رشيد رضا، مجلة الصراط  م ع م  كلية العلوم

 09اإلسالمية جامعة الجزائر  العدد 

  00التجديد عند رشيد رضا ، مجلة العلوم اإلنسانية  م ع م جامعة دمحم خيضر بسكرة العدد 

  060الكليات الخمس عند الشيخ  ابن باديس جريدة البصائر العدد  

  مجلة  –الشريف التلمساني نموذجا  -جهود فقهاء الجزائر في أصول الفقه والقواعد الفقهية

 الشهاب  فصلية دولية محكمة يصدرها 

 0101معهد العلوم اإلسالمية الوادي الجزائر ، العدد األول نوفمبر 
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 مجلة دراسات م ع م" الشيخ اطفيش نموذجا"سهامات علماء االباضية في علم المقاصد إ 

 00عدد الجامعة عمار ثليجي األغواط 

  عنتر : بمشاركة الباحث" دراسة شرعية نقدية "حكم االحتفال بأعياد الميالد الشخصية

ساسي، مجلة الشهاب فصلية عالمية محكمة تصدر عن معهد العلوم اإلسالمية بجامعة 

 م0101الوادي، العدد الثامن، السنة الثالثة سبتمبر 

 لوطنيةالملتقيات الدولية وا

  عنوان   0100ملتقى دولي تلمسان  –الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة

 ".آفات اإلفتاء ومشكالته: "المداخلة

  جهود الفقهاء الجزائريين في خدمة المذهب المالكي ملتقى وطني جامعة حمة لخضر الوادي

 -قه والقواعد الفقهية عنوان المداخلة جهود فقهاء الجزائر في أصول الف 19-11/12/0100

 –الشريف التلمساني نموذجا 

 ، عنوان المداخلة  0101ملتقى دولي باتنة   فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر ، :

 ".جدلية المواطنة ومقصد حفظ األمة في الفكر اإلسالمي المعاصر"

  الثامن دولياللتقى مال، تنزيلومزالق ال فهمبين معضالت الفي نوازل العصر فقه الموازنات 

 ".قراءة في ما كتب حول فقه الموازنات:" ، عنوان المداخلة09/00/0101-01باتنة 

  قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات

م ، القوامة الزوجية في ضوء 0109نوفمبر 09-01العربية، الملتقى الدولي التاسع باتنة 

فضال عن صفتي مقررا للورشة الرابعة . ن والسنة بمشاركة الباحثة ذكرى منصوريالقرآ

 .في اليوم الثاني

 :األيام الدراسية

 منعقد  مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة يوم دراسي،: النوازل الطبية في فقه األسرة

رؤية في  –موقف الفقه والتشريع من زراعة األعضاء  : ، عنوان المداخلةم10/00/0100

  -بعض الضوابط الشرعية بين حقوق اإلنسان ومقاصد الشرع

 مخبر الفقه الحضاري ومقاصد يوم دراسي: رعاية المقاصد في المدرسة المالكية المصرية ،

 م0109الشريعة 

 :الكتب المطبوعة

 م  0101 -0بيروت  ط –دار ابن حزم  الفكر المقاصدي عند الشيخ دمحم رشيد رضا _ 

 تحت الطبع (األسباب وأساليب الوقاية والعالج) االنتحار_ 

 "أ"ة في رتبة أستاذ محاضر س  در  المقاييس الم  

 :المدّرسة في  اللسانس  المقاييس

فقه العبادات، فقه مقارن، مقاصد الشريعة، مواريث، أحاديث األحكام، مدخل إلى علم أصول الفقه،  

 .قواعد الفقهية، دراسات تطبيقية في المقاصد، فقه األسرة، ال(دالالت األلفاظ)أصول الفقه 

ثقافة إسالمية، مصادر الفقه اإلسالمي، دراسات معمقة في : المدّرسة في  الماستر  المقاييس

 . مقاصد الشريعة، أصول ومقاصد، الشريعة، قواعد تفسير النصوص، قضايا فقهية معاصرة 

 ةنوازل فقهية معاصر: المدّرسة في الدكتوراه  المقاييس

 إشراف ومناقشة رسائل ومذكرات التخرج

 رسائل ماجستيرمناقشة 

 0100/0101  _0_، جامعة باتنةالبعد المقاصدي للحكم الشرعي عند الشاطبي -
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 –اجتهادات المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث نموذجا  -مراعاة المقاصد في االجتهاد المعاصر  -

 0100/0101 _0_جامعة باتنة

 وتطبيقاته على مسائل الزواج والطالقالتفسير  اختياراته الفقهية المستمدة من منهج الطبري في -

 0101-0109  _0_جامعة باتنة

دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوانين الجنائية لدول  -جريمة خطف األطفال القصر  -

  0101-0109_ 0_جامعة باتنة(الجزائر، تونس، المغرب) المغرب العربي

 ائل دكتوراهرسمناقشة 

   .0101-0109 إ .عكلية  0، جامعة باتنةاالستدراك ووسائله وأحكامهما في الفقه اإلسالمي_ 

في مسائل األحوال الشخصية دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون  االجتهاد التنزيلي_

 .0101_0109، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسم الشريعة والقانون، سنةالجزائري

 0109-0101سنة  0األصولية المدرجة في أصول الفقه جمعا ودراسة جامعة باتنةالمسائل غير _

 :اإلشراف على رسائل دكتوراه

 (ي انتظار مناقشها وتم إنجازها ونحن ف)  دور فقه الموازنات في القضايا المالية المعاصرة -

 .االجتماعية ومدى تأثيرها على األقوال الفقهية والترجيح بينها أثر التغيرات -

 .المحاوالت التجديدية المعاصرة في مقاصد الشريعة اإلسالمية -

 :-ماستر–مذكرات التخرج  اإلشراف على

 .داللة اإلشارة عند األصوليين وتطبيقاتها الفقهية -

                                .لمالكية والشافعيةحجية االستصالح بين ا -

            .منهجية البحث األصولي عند ابن الحاجب في كتابه المختصر  -

                            .منهحية البحث األصولي عند القرافي -

 .مقاصد السياسة الحربية من خالل سورة األنفال -

 .لفتوىمراعاة المآل وأثره في ضبط ا -

 .حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية -

 . –دراسة تأصيلية تطبيقية  –أصل ما جرى به العمل عند المالكية  -

 .العالج الجيني في الفقه اإلسالمي  -

 .سرةالعادة محكمة وتطبيقاتها في أحكام األ -

 .الفكر المقاصدي بين جمال الدين عطية وعبد المجيد النجار -

 .مات كموجب من موجبات تغير الفتياتغير المعلو -

  األبحاث والمذكراتن م كثيرةمجموعة وقد أشرفت وناقشت  

 

 أعمال بيداغوجية

 المشاركة في تقييم مشاريع ومسابقة الدكتوراه/ أوال

المشاركة في تقييم مسابقة الدكتوراه الطور الثالث تخصص القرآن والسنة والفكر اإلنساني للسنة _ 

 .كلية العلوم اإلسالمية_ 0_جامعة الحاج لخضر باتنة. 0109/0101:الجامعية

المشاركة في تقييم مسابقة الدكتوراه الطور الثالث تخصص الدعوة والثقافة اإلسالمية للسنة _ 

 .كلية العلوم اإلسالمية_ 0_جامعة الحاج لخضر باتنة .0109/0106:الجامعية

كلية _قسنطينة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  بجامعة المشاركة في تقييم مشاريع الدكتوراه_ 

 :ومن هذه المشاريع ما يلي_ الشريعة واالقتصاد
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بالمسائل الفقهية المختلف في القول المعتمد فيها بين ابن بشير وابن شاس " المشروع الموسوم/ 0

: للطالب" دراسة تأصيلية تطبيقية_ كتاب العبادات والمعامالت نموذجا_ وابن الحاجب وخليل

 .علي ميهوبي/ياسين زغدود، وإشراف د

مصرف _ أحكام توازي العقود المالية وتطبيقاتها المصرفية اإلسالمية " المشروع الموسوم/ 0

 .بوبكر بعداش/ محي الدين بوزيان، وإشراف د: للطالب"  _الراجحي أنموذجا

المعيار _ المذهب المالكي  أسباب العدول عن القول المعتمد وضوابطه في" المشروع الموسوم/ 2

 .نور الدين ميساوي/ د.عبد القادر دهيمي، وإشراف أ: للطالب" المعرب أنموذجا

 المشاركة في تحكيم مقاالت وأبحاث/ ثانيا

التي تصدرها كلية العلوم اإلسالمية " اإلحياء"عضو في لجنة التحكيم للمقاالت التي تنشرها مجلة _ 

 ._0_جامعة باتنة

قضايا األسرة "ة التحكيم لألبحاث التي قدمت للمشاركة في الملتقى الدولي التاسععضو في لجن_

 المن" المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

 .0109نوفمبر  09_01يومي _ 0_ظم بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة

المقدمة من طرف " بمدخل لعلم أصول الفقه "موسومة عضو خبرة في المطبوعة البيداغوجية  ال_

 .كلية العلوم اإلسالمية_ 0_للسنة األولى من التعليم األساسي جامعة باتنة  جمعي بوقفة / الدكتور

سنة _ 0_باتنةفي جامعة  بشيري عبد الرحمان/ الجامعي، د التأهيل ملفعضو خبرة في _ 

0100_0101 

في العديد من مذكرات الماستر ورسائل الماجستير والدكتوراه في رئاسة وعضوية لجان المناقشة _ 

 _0_جامعة باتنة 

 والمجالت البحث وفرق ووحدات المخابر  /ثالثا
صحراوي مقالتي في فرقة البحث / د.برئاسة أ "الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة" عضو مخبر_ 

 .منا هذام إلى يو0100منذ سنة " باالجتهاد ومقاصد الشريعة"الموسومة 

معهد العلوم _ الوادي_ عضو مراجع في مجلة الشهاب، التي تصدرها جامعة الشهيد حمه لخضر_ 

 .م0101اإلسالمية، منذ سنة

 المطبوعات

مطبوعة في الفقه المقارن، لطلبة السنة الثانية تخصص الفقه وأصوله، جامعة باتنة  كلية العلوم _ 

 .0100_0102:اإلسالمية، سنةاالجتماعية والعلوم 

 .0109: ، سنة_0_مطبوعة في دالالت األلفاظ، لطلبة السنة الثانية أصول الدين، جامعة باتنة_ 

 .0109: ، سنة_0_مطبوعة في فقه األسرة، لطلبة السنة الثانية أصول الدين، جامعة باتنة_ 

لحديث مطبوعة في قضايا فقهية معاصرة، لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص القرآن وعلومه وا_ 

 .0109: ، سنة_0_جامعة باتنةوعلومه، 

 التربصات العلمية

 PNRرحلة علمية إلى مركز الملك فيصل بالرياض رفقة مجموعة من األستاذات في إطار بحث  _

رعاية المسنين بين مقاصد الشريعة اإلسالمية والواقع "وكان موضوع الدراسة ، م0102:سنة

كز التي تضم عديد الكتب السيما تلك التي تعنى بالخدمة حيث تواصلنا مع مكتبة المر" الجزائري

 ... االجتماعية والمسنين،  فقمنا بنسخ العديد من الكتب واألبحاث التي ساعدتنا على إنجاز بحثنا

م، حيث زرت جامعة السلطان دمحم الفاتح باسطنبول، 0101تربص قصير المدى إلى تركيا سنة  _

د من المراجع بلغات أجنبية، ولكنها نادرة في مجال الفقه وتصفحت المكتبة، التي حوت العدي
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واألصول واللغة العربية، وتحاورت مع بعض الطالبات قصد التعرف على التخصصات التي 

 ... س في السنوات األربعتدر  

تواصلت مع مجموعة من  0109تربص قصير المدى إلى المملكة العربية السعودية سنة _ 

طيبة للبنات وتجولت في أجنحتها الكثيرة، كما تشرفت بزيارة مكتبة المكتبات، وزرت جامعة 

المسجد الحرام بمكة المكرمة التي تضم العديد من الكتب في مختلف التخصصات الشرعية، وأخرى 

وبها جناح للمراجع مكتوبة بلغة البرايل لذوي االحتياجات .. بلغات األردية والهندية واآلرمية

 .الخاصة

 

 


