
 

 السيــــــــــــــرة الذاتيـــــــــــــة
 

 سامية دردوري :اإلسم و اللقب 

 -باتنة-شارع بن دعاس حي النصر  6 :العنوان 

 متزوجة و أم ألربع أوالد  :الحالة العائلية 

 samiaderdouri@gmail.com: البريد اإللكتروني 

 : المسار الدراسي

م من ثانوية عائشة أم المؤمنين 9191شهادة البكالوريا شعبة العلوم اإلسالمية في سنة *

 .باتنة الجزائر

شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية تخصص أصول الفقه تاريخ الحصول عليها *

 .اإلسالمية باتنة م بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم42/60/9111

 .9111شهادة الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية تخصص أصول و فقه سنة *

شعبة كتاب و سنة تخصص علوم الحديث بدرجة هادة الماجستير في العلوم اإلسالمية ش*

 .م كلية العلوم اإلجتماعية و اإلسالمية 91/60/4666مشرف جدا تاريخ الحصول عليها 

 .بكلية العلوم اإلجتماعية و العلوم اإلنسانية  م62/62/4696العلوم ي فدكتوراه شهادة *

م بكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية و 4691/ 99/94: شهادة التأهيل الجامعي بتاريخ *

 .العلوم اإلسالمية 

 :التدرج الوظيفي 

م بكلية اآلداب 16/61/4661: م إلى19/94/4664: أستاذ مساعد متربص من -

 .المسيلة جامعة 

 .م69/96/4661: أستاذ مساعد مثبت بتاريخ  -

mailto:samiaderdouri@gmail.com


 .م99/61/4696: بتاريخ  -ب–محاضر قسم أستاذ  -

 .م41/94/4691: بتاريخ  -أ–أستاذ محاضر قسم  -

 : المناصب 

إلى  م62/64/4660 منصب مساعد رئيس القسم المكلف بالتدريس و التعليم في التدرج/ 

 .م 90/64/4661: غاية 

 .م4699/4691سنة  –أصول الدين –الدكتوراه علوم إسالمية مشروع لمسؤول التكوين /

 .م4691/4646سنة  –أصول الدين –مسؤول التكوين لمشروع الدكتوراه علوم إسالمية /

 : اإلنتاج العلمي

{ليسانس كالسيك } مصطلح الحديث  

{كالسيك  ليسانس}علم الرواية   

{د.م.جذع مشترك ل} علوم الحديث   

{د .م.ليسانس ل}الرواة علم الرواية و   

  {د .م.ليسانس ل} علم التخريجمنهجية 

{د .م.ليسانس ل} علم العلل  

{د.م.ليسانس ل}حديث تحليلي   

  {د.م.ليسانس ل}مناهج المحدثين 

  {د .م.ليسانس ل}  الجرح و التعديلعلم 

{ماستر تخصص العقيدة اإلسالمية } التخريج و دراسة األسانيد   

{ماستر علوم القرآن و الحديث } علم التخريج   

{ص تاريخ إسالمي ماسترتخص}مناهج البحث   

  {ماستر دعوة و ثقافة و علوم القرآن و الحديث } منهجية البحث 

{ماستر الحديث و علومه } دراسات معمقة في مصطلح الحديث  

  {ماستر علوم القرآن و الحديث } فين مناهج المصن



{ دكتوراه} مناهج البحث الحديثي   

  {دكتوراه}مناهج البحث في الدراسات الحديثية

{ دكتوراه}تقوية الحديث الضعيف بين المتقدمين و المتأخرين    

{ دكتوراه } التخريج و دراسة االسانيد    

{دكتوراه } اإلعجاز العلمي في القرآن و السنة    

:المناقشات و اإلشراف على الرسائل العلمية  

 .بكلية العلوم اإلسالمية( أ)خبير في لجان التأهيل لدرجة أستاذ محاضر  *

 .خبير في تقويم مشاريع البحوث األكاديمية بكلية العلوم اإلسالمية*

شراف على * :مذكرات التخرج اإلإ  

للطالب فؤاد –الحديث المرسل نموذجا –المتابعات و الشواهد في تقوية الحديث الضعيف  -

.–سفاري   

.-للطالب هشام تواتي-معرفة علوم الحديث –التدليس عند الحاكم من خالل كتابه -  

للطالب وليد  - -عطاء بن السائب أنموذجا–االختالط و أثره في قبول و رد الحديث  -

.-مرابطي  

.-عبد اللطيف سلطاني أنموذجا  –تحديات الداعية في المجتمع الجزائري المعاصر  -  

.-للطالبين علي عفرون ة رابح ماضي  –دراسة حديثية –ن القرآن أول و آخر ما نزل م -  

.-للطالبين رابح الزبيري و يوسف دردوخ- -نماذج مختارة –اإلعجاز التشريعي في السنة  -  

.-للطالبة واحدي ياسمينة - -سماك بن حرب–الرواة المختلف فيهم  -  

للطالب حمزة - -و دراسة  جمع–الرواة المبتدعة الذين خرج لهم البخاري في صحيحه  -

.-بورابة  

.-للطالب إسماعيل بن يعقوب–بالغات اإلمام مالك في صحيح البخاري و حكمها -  

.-إسحاق عالل و حسيبة صحرة-التفسير الموضوعي لسورة الطور للطالبين -  

.-للطالب موهوب زناتي–التخريج اإللكتروني للحديث -  



.-للطالبة نجاة بطة- -بقية بن الوليد أنموذجا– المتكلم فيهم بسبب روايتهم عن الضعفاء-  

.-للطالب قدوم عبد اللطيف–وحدة االمة األسباب و اآلثار كما بينها القرآن الكريم -  

.-للطالب بهاء الدين بهلول- -دراسة موضوعية–الثبات في القرآن الكريم -  

.-ل الدينللطالبين عزيزي مراد و بوزكري جما–حجية خبر اآلحاد عند المحدثين -  

و خالفه " عفاء و المتروكون ضلا" الرواة الذين حكم عليهم الداراقطني بالترك في كتابه -

للطالب عيسى - -دراسة مقارنة-"الكامل في ضعفاء الرجال " فيهم بن عدي في كتابه 

.-والبي  

.-حيفرللطالب توفيق -أثر رواية الحديث بالمعني في إختالف النحاة في االحتجاج بالحديث -  

: مناقشة مذكرات التخرج*  

صالح / تحت إشراف د–للطالب عبد الرحمن حبة –الواحب الكفائي و أبعاده المقاصدية -

.زنداقي   

 –للطالبة زهرة بوقطاية - -دراسة موضوعية –الدعاء عند األنبياء من خالل القرىن الكريم -

.صالح زنداقي / تحت إشراف د  

 -للطالب لزهر عكسة–تزاحم المصالح و المفاسد و طرق الموازنة بينها عند األصوليين -

.غالنتفاطمة الزهراء و/ دتحت إشراف   

للطالبة هاجر بن –الحقوق المشتركة بين الزوجين في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية -

.فاطمة الزهراء وغالنت/ تحت إشراف د -عائشة  

للطالبة سليمة —الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا–ة في الغرب أحكام المشاركة السياسي-

.فضيلة تركي/ تحت إشراف د -بن لمبارك  

للطالبة ندى - -دمحم أبو زهرة أنموذجا–في الخطاب اإلسالمي المعاصر الوحدة اإلسالمية -

.عبد الحليم بوزيد/ تحت إشراف د –بوزيد   

/ تحت إشراف د -للطالب إسماعيل شايب عينو–ة المذاكرة عند المحدثين و آثارها النقدي-

.خالد ذويبي   

للطالب - -صبحي الصالح أنموذجا–الجهود التصنيفية في علوم القرآن في العصر الحديث -

.منصور كافي / تحت إشراف د –عمر بختة   



للطالبة خديجة بن –التشدد و التساهل في التحمل ة االداء و أثره في الحكم على الحديث -

.عائشة غرابلي/ تحت إشراف د -غانم  

للطالبة شيماء - -دراسة نظرية تطبيقية  –أثر تولي القضاء على حفظ الراوي و ضبطه -

.عائشة غرابلي/ تحت إشراف د -بوحنيك  

فائزة / تحت إشراف د –للطالب بالل زيدي - -دراسة نظرية و تطبيقية–في حديثه لين -

.دمحمي  

العربي بن / تحت إشراف د -للطالبة شيخة العايب–م عاد أوجه من اإلعجاز في قصة قو-

.الشيخ  

.آسيا علوي/ تحت إشراف د -للطالب عبد الرحمن بادة-نشأة الشروح الحديثية و أهميتها -  

للطالبين لوعيل دمحم –ألفاظ الجرح و التعديل عند اإلمام مسلم في كتاب الكنى و األسماء -

.صالح زنداقي/ إشراف دتحت  -عماد الدين و معوش نصر الدين  

تحت  -للطالب اسامة لعمارة–جهود ابن رجب في خدمة السنة من خالل شرح العلل -

.صالح زنداقي/إشراف د  

للطالبة  –قسم العبادات –الثقة عند الحافظ ابن عبد البر من خالل كتابه اإلستذكار زيادة -

.عبد المجيد مباركية/ تحت إشراف د -عائشة منصر  

 –نماذج مختارة خارج الصحيحين –األحاديث التي صححها الحافظ ابن كثير في تفسيره -

.آسيا علوي/ تحت إشراف د –للطالب نذير مباركية -جمع و دراسة   

شريفة /تحت إشراف د –للطالب عبد اللطيف مشاني –التفسير الموضوعي لسورة األحقاف -

.زغيشي   

للطالبة آسيا - -دمحم بن عبد الكريم الزهري-ري المعاصرالقضايا القرآنية في التأليف الجزائ-

.عمر حيدوسي / بومعزة تحت إشراف د  

.آسيا علوي/ تحت إشراف د -للطالب دمحم بار–الرواة المختلف فيهم جرحا و تعديال -  

تحت  -للطالبة شميسة لسود- -دراسة نظرية تطبيقية-الرواة الدين ضعفوا في بعض األماكن -

.زة دمحميفائ/ إشراف د  

/ تحت إشراف د –للطالبة تفاحة بن سالم  - -دراسة موضوعية–اإلستئذان في القرآن الكريم -

.سامية ديبي  



 -للطالب عبد الحسيب ربيع- -سورة األنعام أنموذجا –أسباب النزول و أثرها في التفسير -

.منصور كافي/تحت إشراف د  

للطالب نجم –نقول فيما أوحي إلى الرسول منهج القاشي في تفسيره المسمى بالمعتمد من الم-

.مورة بن حسن/ تحت إشراف د –الدين شعبان   

للطالبة  –من خالل كتاب العلل  -دراسة نظرية تطبيقية–مصطلح أشبه عند ابن أبي حاتم -

.فائزة دمحمي/ وردة عون تحت غشراف د  

فريدة / تحت إشراف د –للطالبة سوسن زرقي –حوار األنبياء مع أقوامهم في القرآن الكريم -

.سكيو  

/ تحت إشراف د -للطالبة سلمى بن عباس-سلوك الجادة و أثره في الحكم على الحديث -

.عائشة غرابلي  

تحت  -للطالبة يسيرة بومدين–األحاديث التي أعلها ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصوم -

.فائزة دمحمي/ إشراف د  

صالح / تحت إشراف د -أحمد شباحللطالب –غرائب صحيح البخاري جمع و ترتيب -

.زنداقي  

للطالب موعاد - -دراسة موضوعية–حق اإلنسان في الحياة من خالل القرآن الكريم -

.نورة بن حسن/ تحت إشراف د -برجيحان  

راضية للطالبة - -دراسة نقدية تطبيقية–أثر قبول األجرة على التحديث في عدالة الراوي -

.غرابلي عائشة/ تحت إشراف د -عز الدين  

للطالبين بخوش –ألفاظ الجرح و التعديل قليلة اإلستعمال و النادرة عند اإلمام بن حنبل -

.آسيا علوي /تحت إشراف د -منصف و باشوش صالح الدين  

نماذج تطبيقية من كتاب  –التحويل بين األسانيد عند اإلمام أبي داود من خالل كتاب السنن -

.فائزة دمحمي/ تحت إشراف د –للطالبة إيمان مبارك - -الطهارة  

للطالبة شافية - -جمع و دراسة األشهر الحرم أنموذجا –األحاديث المشتهرة في أشهر السنة -

.عائشة غرابلي/ تحت إشراف د -بوناب  

األحاديث التي أعلها أبو داود بعدم السماع في سننه من خالل كتاب الطهارة جمعا و دراسة -

.خالد ذويبي/ تحت إشراف د -للطالبة شريفة بوحتة –  



كتاب - -دراسة استقرائية نقدية–األحاديث الضعيفة التي عليها العمل عند اإلمام الترمذي -

.عبد المجيد مباركية/للطالب خالد رغيس تحت إشراف د - -أنموذجاالحدود   

للطالب–نظرية تطبيقية  دراسة–االحتجاج بالحديث الضعيف عند الشيخ أبي يعلى الزواوي -  

.عبد المجيد مباركية/تحت إشراف د -حكيم مصطفاوي  

–من دعا له النبي صلى هللا عليه و سلم أو دعا عليه من خالل صحيحي بخاري و مسلم -

.عائشة غرابلي/ تحت إشراف د -للطالب عبد الحميد زيداني- -دراسة تحليلية   

للطالب  –" المجروحين" بان من خالل كتابه الرواة الموصوفون برفع الموقوف عند ابن ح-

.عائشة غرابلي/ تحت إشراف د –إدير مخلوف   

:المشاركة في الملتقيات *  

األحوال الشخصية العربي ضمن الكفاءة بين الزوجية في ضوء التشريع اإلسالمي و قانون /

مقاصد  قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول و: الملتقى العربي التاسع حول 

.الشريعة اإلسالمية و التشريعات العربية بكلية العلوم اإلسالمية   

االطروحات المعاصرة : حركة إنكار السنة في المغرب العربي ضمن الملتقى الوطني حول /

.1في التعامل مع السنة النبوية الشريفة بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة   

ضمن الملتقى  -الزاوية الدردورية أنموذجا–اليوم الزوايا في األوراس بين األمس و / 

  .الجمعية الخلدونية لألبحاث و الدراسات التاريخية–الوطني العاشر بسكرة عبر التاريخ 

 

:المنشورات   

-(دراسة تأصيلية مقارنة)منهج الطبري وابن كثير في التفسير : مقالة موسومة ب -

العلوم اإلنسانية واالجتماعية و العلوم منشورة في مجلة اإلحياء الصادرة عن كلية 

 .م8002جامعة الحاج لخضر  باتنة العدد الثاني عشر سنة  -اإلسالمية 

( من خالل تطبيقات نقاد الحديث)بحث الوهم في الرواية وأثره في رد الحديث وتعليله  -

س منشور في مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية الصادرة عن جامعة تبسة العدد الساد

 م8018ديسمبر 


