السرية الذاتية للدكتورة زينة مومين
االسم و اللقب :زينة ادمحم مومين
اتريخ ومكان االزدايد :الفاتح من شهر فيفري سنة 4791م ،مبدينة خنشلة.
العنوان :حي املستقبل خنشلة.
hamimamn@yahoo;fr
اجلنسية :جزائرية.
احلالة العائلية :متزوجة.
املؤهالت العلمية:
* شهادة البكالوراي شعبة العلوم اإلسالمية ،من اثنوية البح خلضر ،مبدينة خنشلة سنة .4774
* شهادة الليسانس علوم إسالمية ،ختصص الكتاب و السنة ،من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
بقسنطينة سنة .4771
* شهادة ماجستري يف احلديث وعلومه ،من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنة .4001
* شهادة الدكتوراه يف احلديث وعلومه ،من جامعة احلاج خلضر ابتنة  ،4سنة .4041
املسار املهين:
* مرشدة دينية مبديرية الشؤون الدينية و األوقاف مبدينة خنشلة من سنة  4771إىل سنة .4001
* مرشدة دينية رئيسية مبديرية الشؤون الدينية و األوقاف مبدينة خنشلة من سنة  4007إىل 4044م
* أستاذ مساعد ،بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية و العلوم اإلسالمية ،جبامعة ابتنة  4من سنة  4044إىل
سنة .4041
* أستاذ حماضر قسم ب ،بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة ابتنة ،4من سنة  4041إىل يومنا هذا.
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املقاالت العلمية:
* دور السنة النبوية يف مكافحة فساد املال و األعمال ،جملة اإلحياء ،العدد الواحد و العشرون ،جوان
.4041
* إسهامات املغاربة يف خدمة صحيح مسلم ،جملة اإلحياء ،العدد اخلامس عشر.4044 ،
* أمهية العلم الشرعي ومثراته ،جملة رسالة املسجد ،العدد الرابع.4007 ،
املطبوعات املعدة ملواصلة املسار العلمي:
* منهج اإلمام مسلم يف نقد األحاديث من خالل كتاب التمييز-دراسة حتليلية ،-حبث مقدم لنيل درجة
املاجستري ،ختصص الكتاب و السنة ،إشراف الدكتور دمحم عبد النيب ،كلية أصول الدين و الشريعة واحلضارة
اإلسالمية ،جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ،السنة اجلامعية.4002-4004 ،
* مدرسة اإلمام مسلم يف املغرب اإلسالمي يف القرن السادس اهلجري ،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ،يف
العلوم اإلسالمية ختصص ،الكتاب و السنة ،إشراف الدكتور مصطفى محيداتو ،كلية العلوم االجتماعية واالنسانية
و العلوم اإلسالمية ،جبامعة احلاج خلضر ابتنة  ،4السنة اجلامعية .4041-4042
امللتقيات و الندوات:
* مداخلة موسومة ب :نقد منهج احلداثيني ،قراءة علمية أنرتوبولوجية حلديث الصورة يف الصحيحني ،ضمن
فعاليات امللتقى الوطين " صحيحا البخاري و مسلم يف القراءات احلداثية عرض و نقد ،املنظم من طرف كلية
أصول الدين و خمرب الدراسات القرآنية و السنة النبوية ،جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة ،يف
ديسمرب .4041
* مداخلة موسومة ب :الرتبية الروحية و دورها يف حتقيق األمن الفكري لدى الشباب ،ضمن فعاليات امللتقى
الوطين الثاين " ،الرتبية الروحية وأثرها يف احلفاظ على اإلنسجام االجتماعي و ترقية احلس املدين ،املنعقد حتت
الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية و األوقاف ،جبامعة املسيلة ،يف مارس .4041
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* مداخلة موسومة ب :خطاب الروح عند املقري التلمساين يف رائعته نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب ،ضمن فعاليات األسبوع الوطين التاسع عشر للقرآن الكرمي ،و ملتقى الرتبية الروحية يف القرآن الكرمي،
املنعقد حتت الرعاية السامية لرئيس اجلمهورية ،مبدينة عنابة ،يف ديسمرب .4049
* مداخلة موسومة ب :عالج السنة النبوية ملشكلة الفقر ،ضمن فعاليات امللتقى الوطين " ،األطروحات
املعاصرة يف التعامل مع السنة النبوية ،املنعقد بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة ابتنة  ،4يف ديسمرب .4049
* مداخلة موسومة ب :مقومات الوحدة يف املغرب العريب ،اإلفتاء ابملشهور يف املذهب املالكي منوذجا ،ضمن
فعاليات امللتقى الدويل السادس للفاتح عقبة بن انفع الفهري ،حتت الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية
واألوقاف ،بوالية بسكرة يف نوفمرب .4049
* مداخلة موسومة ب :ميكانيزمات السنة النبوية يف حماربة الفساد ،ضمن فعاليات األسبوع الوطين السابع
عشر للقرآن الكرمي ،و امللتقى الوطين " العمل قيمة قرآنية" ،املنعقد حتت الرعاية السامية لرئيس اجلمهورية ،مبدينة
قسنطينة يف جانفي .4042
* مداخلة موسومة ب :القاضي عياض ومنهجه يف كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ،ضمن فعاليات
امللتقى الدويل الثاين عشر للمذهب املالكي " ،االجتاه احلديثي يف املذهب املالكي ،املنعقد بعني الدفلى يف ماي
.4042
* مداخلة موسومة ب :ميكانيزمات اخلطاب الديين يف محاية األسرة من العنف ،ضمن فعاليات امللتقى الدويل،
" العنف يف الوسط احلظري و عالقته ابلتحوالت األسرية ،املنعقد جبامعة عباس لغرور مبدينة خنشلة ،يف أفريل
.4041
* مداخلة موسومة ب :اإلمام ابن قرقول احلمزي الوهراين و مسائله العقدية يف كتابه مطالع األنوار على
صحاح اآلاثر ،ضمن فعاليات امللتقى الدويل " املرجعية الفقهية و العقدية يف اجلزائر ،واقعها و آفاقها" ،املنظم من
طرف كلية أصول الدين و خمرب الدراسات الشرعية ،يف نوفمرب .4041
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* مداخلة موسومة ب :فكرة املواطنة يف القرآن و السنة ،ضمن فعاليات امللتقى الوطين "فقه املواطنة يف الفكر
اإلسالمي املعاصر" املنظم بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية و العلوم اإلسالمية جبامعة ابتنة ،4يف نوفمرب
.4042
التأطري البيداغوجي :يشمل مرحليت الليسانس و املاسرت.
* أحاديث األحكام.
* الرتتيل.
* مدخل إىل علوم احلديث.
* مناهج احملدثني يف التصنيف.
* علم الرواية.
* منهجية ختريج احلديث.
* علم مشكل احلديث.
*علم اجلرح و التعديل.
* احلديث التحليلي.
* دراسات تطبيقية يف علوم احلديث.
* مقاصد السنة.
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