السيرة الذاتية للدكتورة زينة مومني
االسم و اللقب :زينة ادمحم مومني
تاريخ ومكان االزدياد :الفاتح من شهر فيفري سنة 4791م ،بمدينة خنشلة.
العنوان :حي المستقبل خنشلة.
hamimamn@yahoo;fr
الجنسية :جزائرية.
الحالة العائلية :متزوجة.
المؤهالت العلمية:
* شهادة البكالوريا شعبة العلوم اإلسالمية ،من ثانوية البح لخضر ،بمدينة خنشلة سنة
.4774
* شهادة الليسانس علوم إسالمية ،تخصص الكتاب و السنة ،من جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنة .4771
* شهادة ماجستير في الحديث وعلومه ،من جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
بقسنطينة سنة .4001
* شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه ،من جامعة الحاج لخضر باتنة  ،4سنة .4041
المسار المهني:
* مرشدة دينية بمديرية الشؤون الدينية و األوقاف بمدينة خنشلة من سنة  4771إلى سنة
.4001
* مرشدة دينية رئيسية بمديرية الشؤون الدينية و األوقاف بمدينة خنشلة من سنة  4007إلى
4044م
* أستاذ مساعد  ،بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية و العلوم اإلسالمية ،بجامعة باتنة  4من
سنة  4044إلى سنة .4041
* أستاذ محاضر قسم ب ،بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،4من سنة  4041إلى يومنا
هذا.
المقاالت العلمية:
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* دور السنة النبوية في مكافحة فساد المال و األعمال ،مجلة اإلحياء ،العدد الواحد و
العشرون ،جوان .4041
* إسهامات المغاربة في خدمة صحيح مسلم ،مجلة اإلحياء ،العدد الخامس عشر.4044 ،
* أهمية العلم الشرعي وثمراته ،مجلة رسالة المسجد ،العدد الرابع.4007 ،
المطبوعات المعدة لمواصلة المسار العلمي:
* منهج اإلمام مسلم في نقد األحاديث من خالل كتاب التمييز-دراسة تحليلية ،-بحث مقدم
لنيل درجة الماجستير ،تخصص الكتاب و السنة ،إشراف الدكتور دمحم عبد النبي ،كلية أصول
الدين و الشريعة والحضارة اإلسالمية ،بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة،
السنة الجامعية.4002-4004 ،
* مدرسة اإلمام مسلم في المغرب اإلسالمي في القرن السادس الهجري ،بحث مقدم لنيل
درجة الد كتوراه ،في العلوم اإلسالمية تخصص ،الكتاب و السنة ،إشراف الدكتور مصطفى
حميداتو ،كلية العلوم االجتماعية واالنسانية و العلوم اإلسالمية ،بجامعة الحاج لخضر باتنة
 ،4السنة الجامعية .4041-4042
الملتقيات و الندوات:
* مداخلة موسومة ب :نقد منهج الحداثيين ،قراءة علمية أنتروبولوجية لحديث الصورة في
الصحيحين ،ضمن فعاليات الملتقى الوطني " صحيحا البخاري و مسلم في القراءات الحداثية
عرض و نقد ،المنظم من طرف كلية أصول الدين و مخبر الدراسات القرآنية و السنة
النبوية ،بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ،في ديسمبر .4041
* مداخلة موسومة ب :التربية الروحية و دورها في تحقيق األمن الفكري لدى الشباب،
ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني " ،التربية الروحية وأثرها في الحفاظ على اإلنسجام
االجتماعي و ترقية الحس المدني ،المنعقد تحت الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية و
األوقاف ،بجامعة المسيلة ،في مارس .4041
* مداخلة موسومة ب :خطاب الروح عند المقري التلمساني في رائعته نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب  ،ضمن فعاليات األسبوع الوطني التاسع عشر للقرآن الكريم ،و
ملتقى التربية الروحية في القرآن الكريم ،المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،
بمدينة عنابة ،في ديسمبر .4049
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* مداخلة موسومة ب :عالج السنة النبوية لمشكلة الفقر ،ضمن فعاليات الملتقى الوطني" ،
األطروحات المعاصرة في التعامل مع السنة النبوية ،المنعقد بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة
باتنة  ،4في ديسمبر .4049
* مداخلة موسومة ب :مقومات الوحدة في المغرب العربي ،اإلفتاء بالمشهور في المذهب
المالكي نموذجا  ،ضمن فعاليات الملتقى الدولي السادس للفاتح عقبة بن نافع الفهري ،تحت
الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية واألوقاف ،بوالية بسكرة في نوفمبر .4049
* مداخلة موسومة ب :ميكانيزمات السنة النبوية في محاربة الفساد ،ضمن فعاليات
األسبوع الوطني السابع عشر للقرآن الكريم ،و الملتقى الوطني " العمل قيمة قرآنية" ،المنعقد
تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية ،بمدينة قسنطينة في جانفي .4042
* مداخلة موسومة ب :القاضي عياض ومنهجه في كتابه مشارق األنوار على صحاح
اآلثار ،ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني عشر للمذهب المالكي " ،االتجاه الحديثي في
المذهب المالكي ،المنعقد بعين الدفلى في ماي .4042
* مداخلة موسومة ب :ميكانيزمات الخطاب الديني في حماية األسرة من العنف ،ضمن
فعاليات الملتقى الدولي " ،العنف في الوسط الحظري و عالقته بالتحوالت األسرية ،المنعقد
بجامعة عباس لغرور بمدينة خنشلة ،في أفريل .4041
* مداخلة موسومة ب :اإلمام ابن قرقول الحمزي الوهراني و مسائله العقدية في كتابه
مطالع األنوار على صحاح اآلثار ،ضمن فعاليات الملتقى الدولي " المرجعية الفقهية و
العقدية في الجزائر ،واقعها و آفاقها" ،المنظم من طرف كلية أصول الدين و مخبر الدراسات
الشرعية ،في نوفمبر .4041

* مداخلة موسومة ب :فكرة المواطنة في القرآن و السنة ،ضمن فعاليات الملتقى الوطني
"فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر" المنظم بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية و
العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة ،4في نوفمبر .4042
التأطير البيداغوجي :يشمل مرحلتي الليسانس و الماستر.
* أحاديث األحكام.
* الترتيل.
* مدخل إلى علوم الحديث.
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* مناهج المحدثين في التصنيف.
* علم الرواية.
* منهجية تخريج الحديث.
* علم مشكل الحديث.
*علم الجرح و التعديل.
* الحديث التحليلي.
* دراسات تطبيقية في علوم الحديث.
* مقاصد السنة.
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