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 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية:

     Bachir رــــــــــاالسم: البشي

 Omara    ارةـــــــــــاللقب: عم

  03/09/1978الميالد: تاريخ

 0662.15.92.13:النقال الهاتف

       bachir.omara@univ-constantine3.dz االلكتروني:البريد 

                           omarabachir_28@yahoo.fr 

 الشهادات المتحصل عليها:

 .1997دورة جوان إسالميةشعبة علوم  البكالورياشهادة  -

 .2001وان ج -2قسنطينة - جامعة عبد الحميد مهريب ريخ قسم التا -تاريخ -الليسانسشهادة  -

تاريخ   -تاريخ - الماجستيرشهادة  - سم ال جوانبق لوم اإلسالمية  قادر للع بد ال ير ع عة األم  2014جام

 تخصص: العالقات االقتصادية والثقافية بين الجزائر العثمانية ودول المغرب الكبير.

  "م(17هـ/11جزائر والمغرب األقصى خالل القرن)التفاعل الثقافي بين المذكرة الماجستير" -

 تاريخ تخصص: حديث ومعاصر  دكتوراه علوم سادسةسنة  -

دراســـة تحليليـــة 1830-1510"الفقهـــال الجزائريـــون بـــالمغرب األقصـــى  أطروحةةةة الةةةدكتورا  -

 السهاماتهم العلمية" 

 لمسيرة المهنية:ا

 قطاع التربية الوطنية. .2016-11-01 غاية إلى 09/2003من  ياوالجغرافالتاريخ مادة أستاذ  -

تاريخ - سم ال قت بق ستاذ مؤ لوم  ،أ قادر للع بد ال ير ع عة األم سالمية بجام ضارة اإل ية اآلداب والح كل

ئر، مقياس: 2015-2014اإلسالمية للسنة الجامعية تاريخ الجزا ثائق  تاريخ مصادر وو ثة  سنة ثال  ،

 محاضرة+تطبيق[] (.L.MD)إسالمي 
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سنة  -مريم بوعتورة -أستاذ مكلف بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية - سنطينة، لل ق

ية ياس: 2015-2014التكوين ضارة ، مق لوطني والح تاريخ ا سالميةال ياس: اإل حث، مق ية الب  منهج

 تأطير مشرفي التربية.

تاريخ - سم ال قت بق ستاذ مؤ ية اآلدا ،أ عة كل سالمية بجام ضارة اإل لوم ب والح قادر للع بد ال ير ع األم

سنة تاريخ الجزائر المعاصر، مقياس: 2016-2015اإلسالمية للسنة الجامعية لى،  جذع مشترك  أو

 ]محاضرة+تطبيق[ (.L.M.D) إنسانيةعلوم 

ألمير عبد كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة ا -لغة تركية-اللغات والترجمةأستاذ مؤقت بقسم  -

عام، مقياس: السداسي الثاني 2016-2015معيةالقادر للعلوم اإلسالمية للسنة الجا ئر ال ، تاريخ الجزا

 ]محاضرة+تطبيق[ (.L.MD) تركيةثانية لغة سنة 

سمعي البصري،  -03قسنطينة-أستاذ مرسم بجامعة صالح بوبنيدر - كلية علوم االعالم واالتصال وال

قاييس:  2016-11-02من  االتصال والعالقات العامةقسم  هذا، م نا  ئرإلى يوم تاريخ ، تاريخ الجزا

 تطبيق[محاضرة+]إنسانية. مشترك علوم  لطلبة الجذع مدخل إلى علم اآلثار، الحضارات القديمة

لوم  - قادر للع بد ال ير ع عة األم سالمية بجام ضارة اإل ية اآلداب والح تاريخ، كل سم ال قت بق ستاذ مؤ أ

ــد سةةي األول، مقيةةاس: االسد 2019-2018اإلسةةالمية للسةةنة الجامعيةةة  ــاريخ الفنــون والعلــوم عن ت

 ]محاضرة+تطبيق[ ، سنة ثانية ماستر حضارة إسالمية.الجزائريين

ضو  - برع تراث : مخ مع تاريخ،  لوم  [،HIPASO]ومجت ية الع سانيةكل ية،  اإلن لوم االجتماع والع

 -02قسنطينة-جامعة عبد الحميد مهري

 


