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املؤهالت العلمية:

دكتوراه يف الفقه وأصوله ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي سنة .3002ماجستري يف الفقه و أصوله ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي سنة .9111ليسانس يف الفقه ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،اجلزائرسنة .9119بكالوراي يف العلوم الطبيعية ،ابتنة ،اجلزائر .9191اخلربة العلمية:
مخس سنوات تدريس يف العلوم اإلسالمية ابملرحلة الثانوية ،بوالية ابتنة ،اجلزائر.حماضرة غري متفرغة يف كلية الشريعة قسم الفقه و أصول الفقه يف كلية معارف الوحي والعلوماإلنسانية سنة .3002-3003-3000
حماضرة غري متفرغة يف كلية القانون ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي سنة .3002-3003حماضرة غري متفرغة  Part-timeيف املدرسة اإلسالمية العاملية  IISسنة .3009-استاذة التعليم العايل يف قسم العلوم اإلسالمية جبامعة ابتنة ،اجلزائر ،منذ 3002

إىل يومنا هذا .

األعمال البحثية:

-9إثبات هالل رمضان ابحلساابت الفلكية بني الوسيلة واملقصد منشور يف موقع
www.chihab.net
-3االجتااد املقاصد عند العز ب عبد السالم كتاب منشور ،دار التجديد ،مباليزاي ،ط،9
.3002
 -2العوامل الشرعية لتحقيق الوحدة اإلسالمية ،ورقة قدمت إىل املؤمتر العاملي حول وحدة
األمة اإلسالمية يف القرن احلاد والعشري فرص وحتدايت ،الذ انعقد يف كواال ملبور ،أكتوبر
3002.
-2فقه املوازانت واألولوايت ،حبث مقدم إىل امللتق الوطين " مقاصد الشريعة اإلسالمية
ودورها يف تنوير العقل املسلم ملواجاة التحدايت املعاصرة" ،جامعة األمري عبد القادر ،قسنطينة،
 7-1مارس  ،3002منشور يف جملة خمرب الدراسات الشرعية ،بنفس اجلامعة.
-2وسائل االستثمار يف املصارف اإلسالمية ،حبث منشور يف جملة الصراط ،بكلية العلوم
اإلسالمية جبامعة اجلزائر،السنة السادسة ،العدد  ،99جويلية 3002.
-1مقصد التزكية وعالقته ابلعلم ،ورقة مقدمة يف امللتق الدويل حول الدي والعلم يف مواجاة
حتدايت القرن الواحد والعشرون 97-91 ،ديسمرب  ،3002بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية ،جامعة احلاج خلضر ،ابتنة.
-7املقاصد يف السياسة الشرعية تنظريا وتطبيقا ،حبث قدم يف امللتق الدويل حول مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،الذ انعقد يف كلية معارف الوحي والعلوم االنسانية ،ابجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزاي ،يف أوت 3001.
-9املرأة واملعوقات الذاتية ،مداخلة يف اليوم الدراسي مبناسبة اليوم العاملي للمرأة يوم -2-7
،3001بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
-1فقه الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ،كتاب مطبوع ضم سلسلة األمة ،العدد  ،930السنة
السابعة والعشرون ،سنة3007.
-90املخارج يف الفقه اإلسالمي دراسة مقاصدية ،حبث منشور يف جملة البحوث الفقاية املعاصرة،
العدد .3007 ،72

-99حمددات الثابت واملتغري يف قضااي املرأة يف اإلسالم ،حبث منشور يف جملة الصراط ،كلية العلوم
اإلسالمية ،اجلزائر ،سنة3007.
-93مقصد حفظ البيئة ،حبث منشور يف جملة الدراسات اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية،
ابكستان ،سنة3001.
-92نظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمية دراسة أصولية مقاصدية ،كتاب مطبوع ،دار اب حزم،
بريوت ،سنة .3001
-41االجتااد املقاصد يف املذهب املالكي ،حبث مقدم إىل امللتق الدويل حول املذهب
املالكي ،املنعقد يف جامعة أدرار. 9002 ،
-41مقصد حفظ األم  ،حبث منشور يف جملة املعيار ،جامعة األمري عبد القادر ،سنة.9040
-41الضوابط املقاصدية لإلفتاء عل القنوات الفضائية حبث مقدم إىل امللتق الدويل لالفتاء
املنعقد يف تلمسان ،يف إطار تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية9044. ،
-97اإلضافات النوعية يف مسرية علم املقاصد ،حبث مقدم إىل امللتق الدويل حول مقاصد الشريعة
والسياق الكوين املعاصر ،مبدينة الرابط ،اململكة املغربية.3093 ،
 _99االجتااد املقاصد يف السياسة الشرعية ،حبث منشور يف جملة تفكر ،السودان3093 ،
-91قيم املواطنة م خالل وثيقة املدينة ،حبث مقدم إىل امللتق الدويل حول فقه املواطنة جبامعة ابتنة،
.3092
_30الفقه احلضار عند الطاهر ب عاشور ،حبث مقدم إىل مؤمتر جتديد الفقه عند اب عاشور،
جامعة الزيتونة ،تونس 3092.
__39العالج اجليين م منظور شرعي ،حبث مقدم إىل اليوم الدراسي حول قضااي فقاية طبية
معاصرة ،جامعة ابتنة.3092 ،
-33اجلودة يف التعليم العايل ضرورة لرقي اجلامعة ،مقدم للمؤمتر الدويل :اجلامعة واجملتمع،
جامعة ابتنة.3092 ،
 -23وسائل إعمار األوقاف اخلربة يف الفقه اإلسالمي ،ورقة مقدمة إىل ملتق وطين ،جامعة
ابتنة.9041 ،

-91املقاصد يف مدرسة املدينة املالكية ،يوم دراسي ،كلية الشريعة  ،جامعة ابتنة.9041 ،
 " _91صناعة الفتوى وفقه املوازانت مناذج تطبيقية م نوازل املالكية" ورقة مقدمة إىل امللتق
الدويل الثام حول" :فقه املوازانت يف نوازل العصربني معضالت الفام مزالق التنزيل"يومي:
 41-41نوفمرب 9047م
 "_31السنة مقصد شرعي" ورقة مقدمة إىل امللتق الوطين " :األطروحات املعاصرة يف التعامل مع
السنة النبوية الشريفة" .3097/ 93 /93-99
_37مكانة احلرية بني املقاصد الشرعية ،ورقة مقدمة إىل امللتق الدويل الرابع عشر للمذهب املالكي،
 93_90أفريل .3099
_39مراعاة القصود يف العقود يف املذهب املالكي ،ورقة مقدمة إىل امللتق الدويل اخلامس عشر
للمذهب املالكي 7_2 ،نوفمرب .3091
ِ _31سال القيم يف الدرس املقاصد  ،الفطرة أمنوذجا" ورقة مقدمة إىل الندوة الدولية :سؤال القيم يف
العلوم اإلسالمية بني اخلصوصية والكونية ،كلية العلوم اإلنسانية ،شعبة الدراسات اإلسالمية ،جامعة
فاس  37-31نوفمرب .3091
"_20الشيخ الثعاليب يف الدراسات األكادميية" ورقة مقدمة إىل امللتق الوطين :صورة الشيخ الثعاليب يف
مؤلفات علماء املشرق واملغرب 9 ،كرسي اليونسكو األمري عبد القادر حلقوق اإلنسان وثقافة السالم
جلامعة اجلزائر9 -9-ديسمرب .3091
قائمة األعمال البيداغوجية يف كلية العلوم اإلسالمية

أوال :التدريس
أ-تدريس املواد اآلتية عل مستوى الليسانس
فقه العبادات
املواريث
القواعد الفقاية
فقه األسرة
اتريخ التشريع
األدلة التبعية

تفسري النصوص
السياسة الشرعية
مناجية البحث
ب-تدريس املواد اآلتية عل مستوى املاجستري واملاسرت
نظرية اإلابحة يف أصول الفقهقضااي فقاية معاصرةفقه مقارنثقافة إسالميةمناجية البحثدراسات نصية يف كتب األصولفقه الوقفقضااي معاصرة يف الزكاة واألوقاف_مصادر الفقه
_مقاصد الشريعة
_مقاصد التصرفات املالية
اثنيا :اإلشراف
-4اإلشراف عل رسالة ماجستري " املتاجرة ابلرقيق األبيض دراسة مقارنة بني الفقه والقانون"
للطالبة مرمي ب نوح ،نوقشت سنة9040
--9مشرفة عل رسالة دكتوراه " رعاية ذو االحتياجات اخلاصة بني الشريعة والقانون رعاية
املسنني أمنوذجا" للطالبة مرمي ب نوح نوقشت .9041
-3مشرفة عل رسالة دكتوراه " ترشيد االستاالك بني نصوص الشريعة ومقاصدها" للطالبة
ميينة سلماين.9041 ،
 -1مشرفة عل رسالة دكتوراه "مقصد احلرية الدينية وتطبيقاته عل االقليات اإلسالمية يف
إسبانيا" للطالبة حبيبة معنصر نوقشت. 9047

-1مشرفة عل رسالة الدكتوراه " الفطرة وعالقتاا أبصول التشريع ومقاصده" للطالبة جنيبة
العابد نوقشت .9042
-1مشرفه عل رسالة دكتوراه "التطور العلمي وأثره يف بعض االجناادات الفقاية ،االجتاادات
الطبية أمنوذجا" الطالبة شارة زاد سعادة يف طور اإلجناز.
_7مشرفة عل رسالة دكتوراه "أتصيل فقه البدائل يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته" الطالبة
آمال بوخالفي يف طور اإلجناز.
_8مشرفة عل رسالة دكتوراه "الرتجيح بني املصاحل وتطبقاته املعاصرة" الطالبة ساام ب نصر
يف طور اإلجناز.
_2مشرفة عل رسالة دكتوراة" القواعد الضابطة للغذاء املصنع يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته
املعاصرة" الطالبة مباركة ب حليمة يف طور اإلجناز.
_40مشرفة عل رسالة دكتوراه " التجديد الفقاي عند مجال الدي عطية" الطالب أسامة
شادة يف طور اإلجناز
_44مشرفة عل العديد م رسائل املاسرت منذ  9041إى يومنا هذا.
اثلثا :املناقشات
-4عضو مناقش رسالة "فقه األولوايت ودوره يف احلكم عل القضااي السياسية" للطالبة اندية
راز .9001/
 -9عضو مناقش رسالة" التعزير ابحلبس يف الفقه اإلسالمي"للطالب التيجاين عاد.9007/
 -3عضو مناقش رسالة "العنف الدويل وحق الشعوب يف املقاومة بني الفقه والقانون الدويل
العام" للطالبة صباح درامنة .9040/
 -1عضو مناقش رسالة " ضوابط السلطة الرائسية دراسة مقارنة" للطالبة نصرية
مياويب9049./
-1عضو مناقش رسالة " محاية األعيان الثقافية أثناء النزاعات املسلحة العراق أمنوذجا" للطالب
فيصل طحرور9040./
-7عضو مناقشة للعديد م رسائل املاسرت منذ  9041إىل يومنا هذا.

رابعا:امللتقيات والنشاطات:
 عضو يف اللجنة العلمية لليوم الدراسي "املرأة يف الواقع اإلسالمي املعاصر" ،مبناسبة اليومالعاملي للمرأة يوم ،3001-2-7بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
 املرأة واملعوقات الذاتية ،مداخلة يف اليوم الدراسي "املرأة يف الواقع اإلسالمي املعاصر"مبناسبة اليوم العاملي للمرأة يوم ،9001-3-7بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.
عضو يف اللجنة العلمية والتنظيمية لليوم الدراسي " األسرة املسلمة وحتدايت وسائل اإلعالم"يومي 49/44مارس .9007
عضو يف اللجنة اجلاوية عل مستوى الشرق لدراسة املشاريع.عضو يف وحدة حبث االستثمار يف الفقه اإلسالمي املعاصر.3090/3009،رئيسة وحدة حبث " الدراسات املقاصدية يف اجلامعات اجلزائرية" يف خمرب الفقه احلضار ومقاصدالشريعة ..3092/3093
رئيسة مشروع املاجستري يف الفقه و األصول .3093/3099املهارات:

اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية
اللغة املاليزية متوسط
اللغة الفرنسية حس
ماارات الكمبيوتر
النشاطات:
_أستاذة فقه يف العديد م املدارس القرآنية مبدينة ابتنة_اجلزائر_.
_دروس فقاية متنوعة يف العديد م املساجد ابملدينة.
_حماضرة يف العديد م األحياء اجلامعية للطالبات.

