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 علمية : مؤهالت 

 2012جامعة سيدي بلعباس  من شهادة ليسانس يف التاريخ   ➢
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة  بتقدير "حسن جدا" من  شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث و املعاصر  ➢

 2015جياليل ليابس سيدي بلعباس سنة 
 جامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس  دكتوراه علوم يف التاريخ احلديث و املعاصر  سة اميف السنة اخلمسجل   ➢

 ادات أخرى : هش

 سيدي بلعباس   2011باكالوراي اثنية تسجيل حر سنة  الشهادة  ➢
 2014شهادة ليسانس يف العلوم السياسية ختصص عالقات دولية سنة  ➢
 2016نة  س إفريقياماسرت يف العلوم السياسية ختصص النظم السياسية يف  ادة شه ➢

 العضوية يف املخرب و الوطنية   مشاريع البحث 

 الفكر اإلسالمي جامعة سيدي بلعباس  دراسات عضو وابحث مبخرب  ➢

"التواصل احلضاري بني اجلزائر وبالد املغارب من الوجود العثمان إىل االحتالل األوريب "       prfuمشروع حبث عضو  ➢
  رقم  

71 / S.D.R.F.H.U / 2019 

 رائسة امللتقيات  أتطري و 

  8التحوالت والتطورات الراهنة" الذي انعقد يوم  حول : " املرجعية الدينية يف اجلزائر يف ظلرئيس امللتقى الوطين  ➢
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، سيدي بلعباس     الفكر اإلسالمي يف اجلزائردراسات خمرب من تنظيم  / 2018فيفري  

 

تيةالسيرة الذا  
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" األوبئة واالمراض يف اجلزائر وبالد املغارب " الذي انعقد  : االول يف اجلزائر املوسوم بـ رئيس امللتقى الدويل االفرتاضي ➢
كلية العلوم   الفكر اإلسالمي يف اجلزائردراسات خمرب من تنظيم  ، تزامنا مع جائحة كوروان   2020أفريل  22يوم 

 االنسانية واالجتماعية، سيدي بلعباس   
خمرب  ر وبالد املغارب خالل الفرتة احلديثة " ، من تنظيم رئيس امللتقى الوطين : " املمارسات والطقوس الشعبية يف اجلزائ ➢

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، سيدي بلعباس     ،الفكر اإلسالمي يف اجلزائردراسات 
 

 والندوات واالايم الدراسية ات يامللتقشاركة يف ملا

 . بعني متوشنت  2013ماي    18،19الوطين  الرابع حول أجماد الفكر الصويف "مقاومة و التصوف " يومي امللتقى  ➢
بعني   2014ماي  18،19امللتقى الوطين  اخلامس حول أجماد الفكر الصويف "التصوف و حتدايت العوملة " يومي  ➢

 متوشنت . 
 . بوالية ميلة   2014سبتمرب   25اىل   19ع " من  امللتقى الوطين التاسع حول الفن العيساوي " طبوع من كل الربو  ➢
 . 2014سبتمرب   22،23،24مشاركة يف ثالثة ندوات يف إذاعة ميلة حول الفن و اتريخ الطريقة العيساوية  أايم  ➢
امللتقى الوطين حول " ثوابت  الدبلوماسية اجلزائرية  يف ظل املتغريات الدولية :منظم يف كلية احلقوق و العلوم السياسية   ➢

 . مداخلة : " الدبلوماسية عند األمري عبد القادر" 2014ديسمرب  11جامعة سيدي بلعباس  يومي  
جامعة االغواط فريل   1875-1850امللتقى الوطين األول حول املقاومة الشعبية يف الصحراء الشرقية للجزائر  ➢

 قية   بعنوان مداخلة :مقاومة  الشريف حممد بن عبد هللا من خالل اجمللة اإلفري  2015
" مبركز   1800 -1500امللتقى الوطين حول "األنساب و تشكيل اهلوية اجلزائرية يف الفرتة  العثمانية املمتدة مابني  ➢

مبداخلة: "عالقة تسمية  املدن اجلزائرية   2015جوان 02واالجتماعية و الثقافية يوم   البحث يف االنرتبولوجيا
 ابألنساب و انعكاساهتا  على األوساط الشعبية"  

مبداخلة " أمهية الشعر   2015افريل  15،16امللتقى الوطين حول "الثورة يف الشعر الشعيب"  جبامعة ابتنة يومي  ➢
 " الشعيب يف كتابة اتريخ الثورة 

مبداخلة :   2015افريل  29،30امللتقى الوطين حول "املقاومة الشعبية يف الصحراء الشرقية" جبامعة األغواظ يومي  ➢
 "مقاومة  الشريف حممد بن عبد هللا من خالل اجمللة اإلفريقي" 

الدوار و  مبداخلة "  2016افريل  17 16امللتقى الوطين حول" اتريخ منطقة سعيدة " جامعة موالي الطاهر سعيدة  ➢
 الدواير مبنقطة سعيدة من خالل كتاب لوفري " 

واملنظم بكلية احلقوق   بني الثوابت واملتغريات الدولية والوطنية " امللتقى الوطين حول "تسيري اإلدارة احمللية اجلزائرية  ➢
"اإلدارة اجلزائرية  مبداخلة :  2017أفريل 09-10 والعلوم السياسية جبامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة يومي 

 خالل الفرتة العثمانية و االستعمارية" 
مبداخلة :القضااي   3جامعة قسنطنية 2018افريل 11امللتقى الوطين حول "صحافة مجعية العلماء املسلمني " يوم  ➢

 الثقافية من خالل جريدة البصائر " 



الفكر اإلسالمي يف  دراسات خمرب  ،2018مارس  8و  7امللتقى الدويل "اتريخ اجلزائر الديين يف العهد العثمان " يومي   ➢
 جامعة سيدي بلعباس مبداخلة : "مقاربة منهجية حول كتاابت اتريخ اجلزائر الديين "  اجلزائر 

الفكر اإلسالمي  دراسات خمرب  ،2018ماي  8و  7امللتقى الوطين حول "مفهوم اهلوية عند الشباب اجلزائري"  يومي  ➢
 اس مبداخلة : اهلوية اجلزائرية املفهوم و املضامني . جامعة سيدي بلعب يف اجلزائر

 مبقر متحف اجملاهد والية سعيدة    2017جويلية   4مشاركة مبداخلة مبناسبة عيد االستقالل يوم   ➢
ماي   9اخللفيات و النتائج " يوم  1945ماي  8مبداخلة موسومة بـ " جمازر   1945ماي  8يوم دراسي حول جمازر  ➢

   3و االتصال جامعة قسنطينة بكلية اإلعالم   2018
الفكر اإلسالمي يف اجلزائر  دراسات خمرب امللتقى الوطين " املنهج العلمي وضوابظ العمل يف حتقيق ونشر الرتاث" ،  ➢

، مبداخلة " أمهية املخطوط يف كتابة التاريخ  2019افريل  25، 24كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، يومي ،
 الوطين". 

الفكر اإلسالمي يف  دراسات خمرب ، 2019اكتوبر  31، 30 حول "ادغار موران  املفكر املتعدد" يومي امللتقى الوطين  ➢
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، سيدي بلعباس  مباخلة : " موقف ادغارن موران من الربيع الربيع    اجلزائر

، املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل  2019نوفمرب 14و 13واقع واتريخ، يومي  –امللتقى الوطين " الضريح  ➢
 يف اجلزائر دراسة يف بعض النماذج"  لألضرحة التاريخ تلمسان، مبداخلة : " الرمزية املكانية 

لوطين  املركز ا  2019ديسمرب  23، 22التاريخ االجتماعي واالقتصادي للمدن اجلزائرية" يومي : " امللتقى الوطين  ➢
، مبداخلة : " الرتاث الشعيب الشفوي كمصدر لكتابة التاريخ املدن  تلمسان   للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ 

 اجلزائرية. 
نوفمرب  جامعة غرادية ، مبداخلة    1اكتوبر، 31   30"  يومي  وأعالمها ابجلزائروافريقيا امللتقى الدويل " الطريقة الشيخية  ➢

 ول زاوية السخونة من خالل الرواايت الشفوية" : " الشيخ سيدي احلاج حممد م
مبداخلة  2019 مارس3، 2 امللتقى الدويل " السياسية العثمانية بني اجملال البحري والصحراوي" جامعة االغواط، يومي  ➢

 وية املغاربية من خالل كتب الرحالة"  ا:" املمارسات والطقوس الشعبية يف املناطق الصحر 
  16الدينية و العلمية يف الفرتة احلديثة واملعاصرة" جامعة مخيس مليانة، يوم  امللتقى الوطين : " الرحلة ➢

 ، مبداخلة " ظاهرة الرحلة يف العهد العثمان بني املرضية و الصحية" 2019ديسميرب 
مبداخلة   2018ديسمرب12، يوم 3ندوة وطنية حول " اإلعالم و الثورة التحريرية " كلية االعالم و االتصال قسنطينة  ➢

 ول " مسألة التحقيب يف الصحافة الوطنية " ح

 

 املقاالت املنشورة :  

 ، جامعة اجللفة.   2016،  02، العدد   جملة أفاق للعلوم الدولية "البعد اإلسالمي يف كتاابت البشري اإلبراهيمي "،  ➢
  جملة افاق فكرية،  م  1779-هـ  1193م/  1713-هـ  1115الرحلة الورثالنية حمطاهتا و مصادرها املعرفية )  ➢

 جامعة سيدي بلعباس   2017،   7، ، العدد  
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26788


 

 ظيم امللتقيات  يف تن  ملشاركةا

خمرب   ،2018/ 03/  8و  7امللتقى الدويل "اتريخ اجلزائر الديين يف العهد العثمان " يومي عضو جلنة تنظيم يف  ➢
 الفكر اإلسالمي يف اجلزائر جامعة سيدي بلعباس  دراسات 

خمرب   ،2018ماي   8 , 7امللتقى الوطين حول "مفهوم اهلوية عند الشباب اجلزائري"  يوميعضو جلنة تنظيم يف  ➢
 اإلسالمي يف اجلزائر جامعة سيدي بلعباس. الفكر دراسات 

الفكر  دراسات خمرب العمل يف حتقيق ونشر الرتاث" ،  وضوابطامللتقى الوطين " املنهج العلمي عضو جلنة تنظيم يف  ➢
 2019افريل   25،  24كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، يومي  ،اإلسالمي يف اجلزائر  

دراسات  خمرب ،  2019اكتوبر  31، 30حول "ادغار موران  املفكر املتعدد" يومي امللتقى الوطين عضو جلنة تنظيم يف  ➢
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، سيدي بلعباس    الفكر اإلسالمي يف اجلزائر

 املذكرات املؤطرة  

  ي عبد احلميد مهر  ، مذكرة ماسرت  ، ق اجلزائريشيماء ، سارة طوابل، القبيلة والطرق الصوفية يف ابيلك الشر كبوش  ➢
 2020_  2019 السنة اجلامعية   ،   2جامعة قسنطينة  

عبد احلميد   جامعة مذكرة ماسرت، افية واالجتماعية من خالل الرحلة الورثالنية ، ثقضاع اجلزائر الحليم حممد، األو  ➢
 2020_  2019 السنة اجلامعية    .2قسنطينة ي، مهر 

 


