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 بدائرة الحجار والية عنابة 

 أستاذة محاضرة صنف أ: الرتبة العلمية

 0كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة

 تخصص فقه وأصول :قسم الشريعة

 أرملة وأم لبنتين: الحالة العائلية

 nouara.derri@gmail.com: اإللكتروني العنوان

توسطة نظام التحقت بالمدرسة اإلبتدائية لألخوين دري بأوالد بية، ثم التحقت بالم -0

فرع ،ثم انتقلت إلى الثانوية.سنوات ببلدية أوالد أعدي لقبالة 10إعدادي لمدة 

النجيبة الطالبة  ،سنوات ببلدية برهوم بوالية المسيلة 10علوم إسالمية لمدة 

معروفة بحسن الخلق والسلوك الول المؤسسات التعليمية  آنذاك  كفي المتفوقة 

 .واألدب

م بدرجة مقبول، ثم التحقت بجامعة 0727لوريا سنة اتحصلت على شهادة البك -8

شهادة الليسانس  العام، وتحصلت منها علىة في نفس األمير عبد القادر بقسنطين

ئل على الدفعة، نجحت في ااألو الثالث م، وكنت ضمن الطلبة0770سنة 

ير وبتفوق وسجلت في الدراسات العليا في نفس الجامعة وفي تمسابقة الماجس

 .نفس السنة

د الماجستير بدرجة مشرف جدا من معه على شهادة م تحصلت0772 في عام -0

  .اإلسالمية بوالية باتنةالعلوم 
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بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر  م0777ثم سجلت في الدكتوراه عام  -0

م بدرجة مشرف 8119العاصمة، ناقشت شهادة الدكتوراه في نفس الجامعة سنة 

 .جدا

والعلوم اإلسالمية بباتنة بمنصب أستاذ مساعد  االجتماعيةعينت بكلية العلوم  -5

 .آلن منصب أستاذ محاضر صنف أ بنفس الكليةوأشغل ا ،م8110سنة 

بدأت مرحلة التدريس في جامعة  األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة  -6

 .م0775كمعيدة سنة 

نظام  درست كثيرا من المقاييس لجميع المراحل  ،م8110سنة منذ  تعيني   -9

 :أذكر منها خاصة مرحلة الماستر LMDكالسيك ونظام 

والقواعد الفقهية ، وفقه األسرة، المعامالت فقه و ، العباداتوفقه ، أصول الفقه  -

ألدلة التبعية، ودالالت اوالسياسة الشرعية،  و،  األخالقومصادر التشريع، وفلسفة 

سري المقارن، دراسات يع األالتشرثقافة إسالمية، قضايا فقهية معاصرة، األلفاظ، 

تاريخ التشريع، تاريخ الوقف، أخالقيات ت مالية، معامالفي األخالق وعلم النفس، 

آيات وآحاديث األحكام  جباة الزكاة ، مصادر الفقه اإلسالمي، تقنيات البحث العلمي،

 .وغيرها

 :تمثلت أنشطتي العلمية فيما يلي :السيرة العلمية

سنة  من قبل دار ابن حزم بدولة لبنان صدور كتاب الشروط الجعلية في عقود الزواج، -

 م8117

من قبل دار ابن حزم بدولة  كتاب أثر النزعة الجماعية في الفقه اإلسالميصدور  - 

 .وهناك كتب اآلن هي خاضعة للجنة العلمية لدار ابن حزمم، 8117سنة  ،لبنان

 :البحوث في مجالت وطنية محكمة مثلصدور بعض  -

مفردات السالم في الشريعة اإلسالمية بمجلة مخبر الدراسات العليا بجامعة  :مقال بعنوان -0

 .األمير عبد القادرـ قسنطينة



في كسب المال وصرفه من منظور إسالمي بما يخص  االقتصادمنظومة  :مقال بعنوان -8

والعلوم  االجتماعيةالسلطة واألفراد بمجلة اإلحياء العدد التاسع التي تصدرها كلية العلوم 

 إلسالمية بباتنة، ا

التي  الثالث عشربمجلة اإلحياء العدد حق الزوجة في السكن المستقل  :مقال بعنوان -0

 .والعلوم اإلسالمية بباتنة االجتماعيةتصدرها كلية العلوم 

 معيارالدفع التعارض بين النصوص بمجلة أبو الحسين البصري وجهوده في  :بعنوانمقال  -4

 .م8107سنة  التي تصدرها جامعة األمير عبد القادر بوالية قسنطينة 

تصدرها  - دراسة مقاصدية –اإلسالميةية في الشريعة المال المرأةحقوق  :بعنوانمقال  -5

 .ث، جامعة زيان عشور الجلفةمجلة الترا

تصدره مجلة التراث  ما كان أكثر فعال كان أكثر أجرا في الميزان :مشترك بعنوانمقال  -6

  .خنشلة -بجامعة عباس لغرور

مراحل تطور المذهب المالكي ومميزاتها بمجلة الشهاب جامعة حمة لخضر  :بعنوانمقال  -7

 .الوادي –كلية العلوم اإلسالمية 

 :أما الرسائل التي تم اإلشراف عليها ومناقشتها فهي -

 .م8106موسى ، للطالبة مسعودة بن أحكام الطفل دون سن التمييز -0

، للطالبة صبرينة بلخذرية سنة فتيا النبي صلى اهلل عليه وسلم بين الخصوص والعموم -8

 .م8106

 .م8106، سميحة بلحاسن سنة تنظيم النسل في الشريعة -0

،للطالبة قويدر بوعبد اهلل عياش سنة التبني والكفالة بين اإلسالم والقوانين األلمانية -0

 .م8106

 .م8106، للطالب الحارث دوغة سنة التمويل الذاتي للوقف نماذج واقعية -5

 .م8105، للطالبة فطوم براهمية سنة أثر السياق في تماسك النص القرآني -6



للطالب زوبير بروح ، ية االعتبارية للمؤسسات الوقفية في التشريع الجزائريالشخص -9

 .م8105سنة 

 

بعنوان كانت أولها عدة رسائل، منها الماجستير أما بالنسبة لمناقشة الرسائل فقد ناقشت  -

حماية البيئة أثناء النزعات :م ، ورسالة بعنوان8112التعليل المصلحي لتصرفات الحاكم سنة 

حرية التعبير دراسة مقارنة، ورسالة بعنوان حقوق المرأة في ضوء : ، ورسالة بعنوانالمسلحة

 .م8105 الشريعةمقاصد 

 :رسائل  التي ناقشتها في الماستر فهي كثيرة، أذكر منها للأما  -

 .م8105، للطالب زين الدين هدار سنة األخالقيات المهنية للعاملين في األوقاف والزكاة  -0

 .م 8105للطالب سليم عمري سنة  باتنة نموذجا –دور الوقف في دعم التعليم بالجزائر  -8

 .م8105، للطالب منير بجاوي سنة قواعد التصحيح عند ابن قدامة في كتابه المغني -0

 .م8106االجتهاد الجماعي وقضايا العصر،  للطالبة عماري أسماء سنة  -0

 .م8106، للطالبة نجمة منصوري سنة الوقف الذري وأثره على األسرة -5

ان بن عبد العزيز سنة تفردات المالكية في أحكام الطالق جمع ودراسة، للطالب شعب  -6

 .م8106

ضوابط االجتهاد في النوازل الطبية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، الطالبة صفية سي عبد اهلل  -9

 .8107سنة 

 هيل الجامعيمناقشة ملف تأ -

 م8100محضر مناقشة ملف التاهيل الجامعي للمترشحة مليكة خشمون سنة  -1

 .م8100للمترشحة سنة محضر مناقشة ملف التاهيل الجامعي  -8

 :أما بالنسبة للملتقيات فقد  كانت مشاركاتي في الملتقيات التالية -



الذي كان بعنوان  المعرفة وفتوحات بيت المقدس    شاركت في الملتقى الدولي في تركيا -0

وكانت مداخلتي بعنوان دور المعرفة في التغيير والتحرير، وقد ترجمت للتركية واالنجليزية 

 .م8105سنة وقد كنت األستاذة الجزائرية الوحيدة التي مثلت الجزائر في الملتقى 

 :تيوبواليعلى  هي موجودة على الرابط التاليو

https://www.youtube.com/watch?v=IzhY47kPO2U 

الثاني عشر للمذهب المالكي الذي أشرفت عليه وزارة الشؤون  شاركت  في الملتقى الدولي -2

الدينية تحت عنوان االتجاه الحديثي في المذهب المالكي بورقة بحثية كان عنوانها أصول مذهب 

 .اإلمام مالك

استغالل األمالك الوقفية في الجزائر : الذي كان بعنوانشاركت في الملتقى الوطني   - 3  

 .م8105سنة  المداخلة بعنوان الواقع االقتصادي للوقفواستثمارها، وكانت 

 اما بالنسبة  لمشاركتي كعضو -

الذي شهده  معهد العلوم اإلسالمية  بوالية الوادي  شاركت كعضو تحكيم في الملتقى الدولي -1

 .سنة المستجدات الفقهية في أحكام األسرة:  والذي كان تحت عنوان

في القرآن الكريم الذي كان  تسجيلي عضوا في مشروع مخبر التفسير المعرفي تم -8

  .بإشراف األستاذ الدكتور أحمد رحماني

قراءة جديدة في تفسير اآليات الكونية تحت :في وحدة البحث الموسومة ب كعضو سجلت -3

بحوث ال وقد قدمت وحدة البحث كثيرا من إشراف األستاذ الدكتور إسماعيل يحي رضوان،

 .م8119سنة  العلمية القيمة في مجال اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم وغيرها من القراءات

تحقيق شرح  - المالكي  تيسير الفقه: تحت عنوان PNRفي وحدة تم تسجيلي عضوا  -4

 .م8106بإشراف الدكتور زرواتي رابح سنة الخرشي، 

https://www.youtube.com/watch?v=IzhY47kPO2U


منها ماهو  ييس سالفة الذكراجميع المقأما بالنسبة للمطبوعات الدراسية فهي كثيرة وفي  -

 .هو تحت التصحيح والطبع مصحح ومطبوع ومنها ما

هذه انجازاتي العلمية  المتواضعة رغم الظروف القاسية التي مررت بها خالل السنوات  -

هناك مشاريع علمية في طور الماضية  والتي أثرت سلبا على  مشواري العلمي، علما أن 

 .لموفقااالنجاز واهلل 

 تحياتي وتقديري


