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 السيرة الذاتية 

 رحيمة  االسم:

 بن حمو  اللقب:

 0663307539رقم الهاتف: 

 rahima.benhamou@univ-emir.dzالمهني:   لبريد اإللكترونيا 

 pr.rahima.benhamou@gmail.com  العادي:  البريد اإللكتروني 

   :الشهادات العلمية

   1984شهادة الباكالوريا شعبة الرياضيات جوان  -

 . 1988شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية من جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة سنة  -

سنة    - قسنطينة  القادر  عبد  األمير  جامعة  من  اإلسالمية  الشريعة  في  الماجستير  )الرسالة  عنوان    1999شهادة    للخليفة   ريعيةالتش  السلطة: 

 .اإلسالمية للعلوم  القادر عبد األمير جامعة من شريط، األمين  الدكتور األستاذ: إشراف تحت، جدا  بمالحظة: مشرف ،(وضوابطها

  مشرف   بمالحظة ،("للدولة العامة الوالية في دراسة" الشرعية للمصلحة السياسي البعد: )األطروحة عنوان واألصول الفقه في دكتوراه شهادة -

 . باتنة لخضر الحاج جامعة من ، فكرة، سعيد الدكتور األستاذ: إشراف تحتجدا 

 . 2014 جوان 26شهادة التأهيل الجامعي من جامعة األمير عبد القادر قسنطينة  في  -

 رتب العلمية ال في  التدرج
 .2001 سنة إلى م 2000 سنة  من متمرن مساعد أستاذ

 .م2004 إلى م2001 سنة من مساعد أستاذ

 .م 2011 سنة إلى" أ" قسم مساعد أستاذ ثم ومن. م2008 سنة إلى م2004 سنة  من  بالدروس مكلف مساعد أستاذ

 . 2014إلى سنة  م2011 سنة من" ب" قسم  محاضر أستاذ

 2019إلى جويلية  2014جوان  26قسم "أ" ابتداء من   أستاذ محاضر

 . 2019جويلية  21 أستاذ التعليم العالي ابتداء من

 اإلنتاج العلمي  
   .، والوطنيةالدولية مجالتعدد من الفي  بحوث منشورةلها عدة  -

 . كما أسهمت ببحوث ومداخالت في عدد من الندوات والملتقيات الدولية والوطنية -

 . 2019"نور نشر"  مؤسسة" اب منشور إلكترونيا، بعنوان: "نحو نظرية للمقارنة بين الشريعة والقانونت ك -

 ترأس حاليا فرقة بحث قيد اإلنجاز هي كعضو  و فرق بحثعدة في   شاركت -

 لمجموعة من الندوات والملتقيات الدولة والوطنية والتنظيمية  كما شاركت في  اللجان العلمية وطنية،  نظمت عدة نشاطات علمية -
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اللجان العلمية ولجان الخبرة والتحكيم في مختلف   يةعضوفي    وتشارك  المجلس العلمي للكلية في عدة دورات، كما شاركت  يةعضو  شغلت  -

 .أعمال الكلية

 . ومرافقتهم األساتذة المتمرنينقامت بتأطير عدد من  -

 2019-2015، جامعة األمير عبد القادر،  عضو مجلس إدارة الجامعة -

 واالقتصاد.  يعةخبيرة معتمدة لدى كل من مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، ومجلة المعيار، ومجلة الشر -

 واالقتصاد جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية حاليا. مديرة مخبر البحث في الدراسات الشرعية بكلية الشريعة  -

 داغوجي:يالنشاط الب 
 مواد مختلفة ضمن تخصصها   وطافت على تدريس ،بنظاميه الكالسيكي والـ أل أم دي مراحل التعليمدرست في مختلف  -

 .وجيةغالمطبوعات البيداوضعت مجموعة من  -

  .من أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماستر والليسانسعلى عدد وال تزال تشرف أشرفت كما  -

 لمحيط االجتماعي االنفتاح على ا 
   .قدمت مجموعة من المحاضرات في مناسبات االحتفال بعيد المرأة في أماكن متعددة -

من قبل جمعيات سياسية ونسوية، منها ما تم بثه على    هاكما شاركت في ندوات علمية وثقافية موجهة للجمهور العام بدعوات خاصة وجهت ل  -

 . 19وسائط إلكترونية في فترة انتشار وباء كوفيد 


