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الجزائر
البريد إللكتروني:
umtahaamal@yahoo.com
المؤهالت العلمية:
دكتوراه في الفقه وأصوله ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا سنة .3002ماجستير في الفقه و أصوله ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا سنة .1666 ليسانس في الفقه ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،الجزائرسنة.1661
بكالوريا في العلوم الطبيعية ،باتنة ،الجزائر .1619.الخبرة العلمية:
خمس سنوات تدريس في العلوم اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ،بوالية باتنة ،الجزائر. محاضرة غير متفرغة في كلية الشريعة قسم الفقه و أصول الفقه في كلية معارفالوحي والعلوم اإلنسانية سنة .3002-3003-3000
 محاضرة غير متفرغة في كلية القانون بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا سنة.3002-3003
سنة
محاضرة غير متفرغة  Part-timeفي المدرسة اإلسالمية العالمية IIS.3001
استاذة التعليم العالي في قسم العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،الجزائر ،منذ 3002إلى يومنا هذا .
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أوال :المؤلفات واألعمال البحثية:
-1إثبات هالل رمضان بالحسابات الفلكية بين الوسيلة والمقصد منشور في موقع
www.chihab.net
 -3االجتهاد المقاصدي عند العز بن عبد السالم كتاب منشور ،دار التجديد ،بماليزيا،
ط.3002 ،1
 -2العوامل الشرعية لتحقيق الوحدة اإلسالمية ،ورقة قدمت إلى المؤتمر العالمي حول
وحد ة األمة اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين فرص وتحديات ،الذي انعقد في
كواال لمبور ،أكتوبر .3002
-2فقه الموازنات واألولويات ،بحث مقدم إلى الملتقى الوطني " مقاصد الشريعة
اإلسالمية ودورها في تنوير العقل المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة" ،جامعة األمير
عبد القادر ،قسنطينة 7-9 ،مارس  ،3005منشور في مجلة مخبر الدراسات الشرعية،
بنفس الجامعة.
-5وسائل االستثمار في المصارف اإلسالمية ،بحث منشور في مجلة الصراط ،بكلية
العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر،السنة السادسة ،العدد  ،11جويلية .3005
-9مقصد التزكية وعالقته بالعلم ،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول الدين والعلم في
مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرون 17-19 ،ديسمبر  ،3005بكلية العلوم
االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
-7المقاصد في السياسة الشرعية تنظيرا وتطبيقا ،بحث قدم في الملتقى الدولي حول
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الذي انعقد في كلية معارف الوحي والعلوم االنسانية،
بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،في أوت .3009
 -1المرأة والمعوقات الذاتية ،مداخلة في اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم
،3009-2-7بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
-6فقه الوسائل في الشريعة اإلسالمية ،كتاب مطبوع ضمن سلسلة األمة ،العدد ،130
السنة السابعة والعشرون ،سنة.3007
-10المخارج في الفقه اإلسالمي دراسة مقاصدية ،بحث منشور في مجلة البحوث
الفقهية المعاصرة ،العدد .3007 ،72
-11محددات الثابت والمتغير في قضايا المرأة في اإلسالم ،بحث منشور في مجلة
الصراط ،كلية العلوم اإلسالمية ،الجزائر ،سنة.3007
-13مقصد حفظ البيئة ،بحث منشور في مجلة الدراسات اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية
العالمية ،باكستان ،سنة.3006
-12نظرية الوسائل في الشريعة اإلسالمية دراسة أصولية مقاصدية ،كتاب مطبوع،
دار ابن حزم ،بيروت ،سنة .3006
 -12االجتهاد المقاصدي في المذهب المالكي ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول
المذهب المالكي ،المنعقد في جامعة أدرار. 3006 ،
-15مقصد حفظ األمن ،بحث منشور في مجلة المعيار ،جامعة األمير عبد القادر،
سنة.3010
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-19الضوابط المقاصدية لإلفتاء على القنوات الفضائية بحث مقدم إلى الملتقى الدولي
لالفتاء المنعقد في تلمسان ،في إطار تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية.3011 ،
 -17اإلضافات النوعية في مسيرة علم المقاصد ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول
مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر ،بمدينة الرباط ،المملكة المغربية.3013 ،
 _11االجتهاد المقاصدي في السياسة الشرعية ،بحث منشور في مجلة تفكر ،السودان،
.3013
 -16قيم المواطنة من خالل وثيقة المدينة ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول فقه
المواطنة بجامعة باتنة.3012 ،
_30الفقه الحضاري عند الطاهر بن عاشور ،بحث مقدم إلى مؤتمر تجديد الفقه عند ابن
عاشور ،جامعة الزيتونة ،تونس .3012
__31العالج الجيني من منظور شرعي ،بحث مقدم إلى اليوم الدراسي حول قضايا
فقهية طبية معاصرة ،جامعة باتنة.3012 ،
 -33الجودة في التعليم العالي ضرورة لرقي الجامعة ،مقدم للمؤتمر الدولي :الجامعة
والمجتمع ،جامعة باتنة.3015 ،
 -23وسائل إعمار األوقاف الخربة في الفقه اإلسالمي ،ورقة مقدمة إلى ملتقى وطني،
جامعة باتنة.3015 ،
 -32المقاصد في مدرسة المدينة المالكية ،يوم دراسي ،كلية الشريعة  ،جامعة باتنة،
.3019
 " _35صناعة الفتوى وفقه الموازنات نماذج تطبيقية من نوازل المالكية" ورقة مقدمة
إلى الملتقى الدولي الثامن حول" :فقه الموازنات في نوازل العصربين معضالت الفهم
مزالق التنزيل"يومي 19-15 :نوفمبر 3017م
 ": -39السنة مقصد شرعي" ورقة مقدمة إلىالملتقى الوطني " :األطروحات المعاصرة
في التعامل مع السنة النبوية الشريفة" .3017/ 13 /13-11
ثانيا :اإلشراف
-1اإلشراف على رسالة ماجستير " المتاجرة بالرقيق األبيض دراسة مقارنة بين الفقه
والقانون" للطالبة مريم بن نوح ،نوقشت سنة3010
--3مشرفة على رسالة دكتوراه " رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بين الشريعة
والقانون رعاية المسنين أنموذجا" للطالبة مريم بن نوح تمت مناقشتها.
-2مشرفة على رسالة دكتوراه " ترشيد االستهالك بين نصوص الشريعة ومقاصدها"
للطالبة يمينة سلماني ،التسجيل السادس.
 -2مشرفة على رسالة دكتوراه "مقصد الحرية الدينية وتطبيقاته على االقليات
اإلسالمية في إسبانيا" للطالبة حبيبة معنصر التسجيل الرابع.
-5مشرفة على رسالة الدكتوراه " الفطرة وعالقتها بأصول التشريع ومقاصده" للطالبة
نجيبة العابد التسجيل الثاني.
-9مشرفه على رسالة دكتوراه التطور العلمي وأثره في بعض االجنهادات الفقهية،
االجتهادات الطبية أنموذجا الطالبة شهرة زاد سعادة التسجيل الثاني.
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_7مشرفة على رسالة دكتوراه تأصيل فقه البدائل في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته
الطالبة آمال بوخالفي.
 _1مشرفة على رسالة دكتوراه الترجيح بين المصالح وتطبقاته المعاصرة الطالبة سهام
بن نصر.
_6مشرفة على العديد من رسائل الماستر.
ثالثا :المناقشات
عضو مناقشة للعديد من رسائل الدكتوراه والماجستبر والماستر منذ  3005إلى يومناهذا.
رابعا :النشاطات:
 عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراسي "المرأة في الواقع اإلسالمي المعاصر"،بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم ،3009-2-7بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية.
 عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراسي "المرأة في الواقع اإلسالمي المعاصر"بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم ،3009-2-7بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية.
عضو في اللجنة العلمية والتنظيمية لليوم الدراسي " األسرة المسلمة وتحديات وسائلاإلعالم" يومي 13/11مارس .3007
عضو في اللجنة الجهوية على مستوى الشرق لدراسة المشاريع.عضو في وحدة بحث االستثمار في الفقه اإلسالمي المعاصر.3010/3001،رئيسة وحدة بحث " الدراسات المقاصدية في الجامعات الجزائرية" في مخبر الفقهالحضاري ومقاصد الشريعة ..3012/3013
 رئيسة مشروع الماجستير في الفقه و األصول .3013/3011_أستاذة فقه في العديد من المدارس القرآنية بمدينة باتنة_الجزائر_.
_دروس فقهية متنوعة في العديد من المساجد بالمدينة.
_محاضرة في العديد من األحياء الجامعية للطالبات.
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