 /1بطاقة شخصية:

بيان السرية الذاتية

*اإلسم واللقب :مسرية عبدو
* اتريخ ومكان امليالد 8291/92/92 :ابتنة
*احلالة العائلية :متزوجة وأم لثالثة أوالد
*العنوان :جتزئة مدور حي  099مسكن –ابتنة-

*اجلنسية :جزائرية

* الربيد اإللكرتوينabdousamira82@yahoo.com:

 /2املؤهالت العلمية:

*شهادة البكالوراي شعبة علوم إسالمية دورة جوان  8211من اثنوية عائشة أم املؤمنني ـ
ابتنة

* شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية ،ختصص فقه سنة  .8228ابملعهد الوطين للتعليم
العايل للعلوم اإلسالمية ـ ابتنة.
*شهادة جناح يف السداسيات املقررة يف الدراسات العليا ،شعبة الفقه وأصوله سنة 8221

* شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية ،ختصص فقه وأصول ،بدرجة مشرف جدا ،سنة
 9999بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ ابتنة
* شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم اإلسالمية ،ختصص فقه وأصول ،بدرجة مشرف جدا،
سنة  9989بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ ابتنة.
*شهادة التأهيل اجلامعي فرع العلوم االسالمية بتاريخ 9980/99/90:جامعة احلاج خلضر
ابتنة.

 /1اخلربة املهنية

*منصب مساعد إداري رئيسي بتاريخ8220 /88/:إىل غاية  9991 /91/ 91 :ابملركز
الثقايف اإلسالمي ـ فرع ابتنة
*رئيسة مكتب النشاط الثقايف وتنظيم امللتقيات ابتداء من 9991/91/92:إىل:
 9991/88/99ابملركز الثقايف اإلسالمي ـ فرع ابتنة.

*مديرة "روضة األطفال" حتت إشراف اجلمعية الرتبوية الثقافية ـ مولود قاسم ـ ومقرها املركز
الثقايف االسالمي ـ فرع ابتنة ـ يف الفرتة املمتدة من 8229/92/80:إىل غاية
8222/89/19
* أستاذ مساعد ابتداء من 9991/88/99 :بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ
ابتنة.
* أستاذ مكلف ابلدروس ابتداء من 9999/89/91 :بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية ـ ابتنة
* أستاذ حماضر ـ ب ـ ابتداء من  9989/99/06بكلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلسالمية ـ ابتنة.
* أستاذ حماضر ـ أ ـ ابتداء من9980/99/90 :بكلية العلوم االسالمية ـ ابتنة ـ

 /0اإلنتاج العلمي
*عقد الزواج بني البطالن والفسخ يف الشريعة االسالمية وقانون األسرة اجلزائري.
دراسة مقارنة ـ رسالة ماجستري ـ
*منهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب من خالل كتابه االستذكار .أطروحة
دكتوراه ـ
*نشر مقال بعنوان" :االشرتاط يف عقد الزواج وتطبيقاته يف قانون األسرة اجلزائري" مبجلة
اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج
خلضر ابتنة ـ العدد الرابع عشر 8018ه9989 -م.

* نشر مقال بعنوان" :األصول اليت بىن عليه ابن عبد الرب آراءه واجتهاداته الفقهية من
خالل كتابيه "االستذكار" و"الكايف" مبجلة اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلضر ابتنة ـ العدد السادس عشر 8010ه-
9980م

*املشاركة يف فعاليات الدويل حول " تقومي نظام التقومي يف التعليم اجلزائري وتطويره يف
ضوء تكنولوجية التعليم والتعلم الذايت" املنعقد يومي  91-99أفريل  .9991مبحاضرة
عنواهنا :أمهية التقومي الرتبوي يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية مع إبراز دور املرحلة

التحضريية .بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ قسم علم النفس وعلوم الرتبية ـ جامعة احلاج
خلضر ـ ابتنة ـ

*املشاركة يف فعاليات امللتقى الدويل التاسع حول"قضااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء
أصول ومقاصد الشريعة االسالمية والتشريعات العربية" املنعقد يومي 91-91
نوفمرب 9982بكلية العلوم اإلسالمية ابتنة .مبحاضرة عنواهنا :املركز القانوين للويل يف عقد
الزواج يف قوانني األحوال الشخصية لدول املغرب العريب.
* تدريس عدة مقاييس يف خمتلف ختصصات الشريعة منها:
 فقه العبادات السنة األوىل (جذع مشرتك).مواريث(تطبيق) السنة األوىل (جذع مشرتك). فقه األسرة  /السنة الثانية (جذع مشرتك)  /شريعة.آايت وأحاديث األحكام (تطبيق)/السنة الثانية(جذع مشرتك). فقه مقارن /السنة الثالثة /اتريخ إسالمي. نظرايت فقهية(تطبيق)/السنة الثالثة/فقه وأصول. قانون األسرة املقارن /السنة أوىل ماسرت/فقه مقارن وأصوله.قضااي فقهية معاصرة/السنة أوىل ماسرت /أصول الفقه املقارن.أصول الفقه املالكي/السنة أوىل ماسرت/شريعة وقانون. نوازل فقهية /السنة الثانية ماسرت /فقه مقارن وأصوله.أصول وقواعد فقه األقليات/السنة الثانية ماسرت/األقليات املسلمة يف الغرب.اإلشراف ومناقشة الرسائل اجلامعية
*اإلشراف على أكثر من  99طالب يف املاسرت.
*مناقشة ما يفوق  09مذكرة ماسرت يف شىت ختصصات العلوم اإلسالمية.
*مناقشة رسالة واحدة ماجستري.
*مناقشة مخس رسائل دكتوراه.

*مناقشة ملف أتهيل واحد.
العضوية يف فرق التكوين والتحكيم:
*عضو يف فريق التكوين املاسرت :الفقه املقارن وأصوله – أصول الفقه املالكي
*عضو يف فريق التكوين يف الدكتوراه :لسنة  9982-9981و سنة 9999-9982
*مراجع يف جملة اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم االسالمية – ابتنة .-
*التحكيم يف امللتقى الدويل "قضااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد الشريعة
االسالمية والتشريعات العربية" الذي انعقد بكلية العلوم االسالمية ـ ابتنة ـ
*اإلشراف على جملة "املشكاة" الصادرة عن املركز الثقايف االسالمي (يف الفرتة اليت عملت
فيها ابملركز).
* االشراف على جملة "البنون" الصادرة عن روضة األطفال ،التابعة جلمعية مولود قاسم،
ومقرها املركز الثقايف االسالمي( يف الفرتة اليت عملت فيها مديرة الروضة).

