
 أوال : البيانات الشخصية  : 

  مسعود كربوع االســـــــــــــــــــــــم :

 بسكرة -جامعة محمد خيضر- بقسم العلوم االنسانية الوسيط أستاذالتاريخالوظيفةالحاليـة:
 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر –قسم العلوم االنسانية العنـــــــــــــــــــوان: 

 : التاريخ الوسيط التخصص العـــــــــــام
 9273501650 الهاتف : 

  kamelkarbo@gmail.com   البريــــــد اإللكتروني   :
 مساعد رئيس قسم العلوم اإلنسانية مكلف بالبيداغوجيا -

 ثانيا : المؤهالت العلمية  :

  عنام  قسننطينة –تاريخ وجغرافيا من المدرسة العليا لألساتذة شهادة استاذ التعليم الثانوي تخصص
5997 - 

 رسننالة التخننرض  – 5935باتنننة عننام –جامعننة الحنناض لخضننر –التنناريخ ماجسننتير مننن قسننم  شننهادة
 -جمعا دراسة وتحليال–الموسومة بن: نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار للونشريسي 

  االسننالمي الموسننومة بننن: الناننام المننالي فنني المغننرب  –تخصننص التنناريخ الوسننيط  علننوم  دكتننورا
 .5932جويلية  -مساهمة في دراسة النام -ه"0ه/5"

 ثالثاً : األبحاث العلمية :

  المعينار المعنرب للونشريسني انموذجنا  –كتب النوازل بين اإلستعمال الفقهي والتوايف التاريخي– 
 -بسنكرة–جامعنة محمند خيضنر –كلية العلنوم االنسنانية واالجتماعينة  -مجلة علوم االنسان والمجتمع

 -5932مارس –العدد التاسع 

 ،كلينة العلنوم االنسنانية  -مجلة علوم االنسنان والمجتمنع الناام الضريبي في مغرب العصر الوسيط
 -5932مارس –بسكرة–جامعة محمد خيضر –واالجتماعية 

  

 اإلشراف العلمي على رسائل الماستر: رابعاً :

 ا فني العصنر الصنليحي حتنا نهاينة العصنر إنشنائه العمائر الدينية والجنائزية بمدينة ذى جبلنة مننذ
كلينة اثداب، جامعنة أسنيوط،  تنم  –، قسنم اثثنار الطاهري، دراسنة ثثارينة معمارينة، رسنالة ماجسنتير

 9م2/5933/ 33منح الدرجة

 السياسنني واالقتصننادي أنموذجا.مننذكرة مكملننة  3032-3219نشنناط الجاليننة االوروبيننة فنني الجزائننر/
كليننة العلننوم  –قسننم العننوم االنسننانية  –تخصننص تنناريخ معاصر،شننعبة التنناريخ  لنيننل شننهادة الماسننتر

 .5932-5932السنة الجامعية  -بسكرة –جامعة محمد خيضر  –االنسانية واالجتماعية 



 .منذكرة مكملنة لنينل شنهادة  دور المخطوطات في كتابة تاريخ الجزائر في الفتنرة الحديثنة والمعاصنرة
كليننة العلننوم االنسننانية  –قسننم العننوم االنسننانية  –شننعبة التنناريخ الماسننتر تخصننص تنناريخ معاصر،

 .5932-5932السنة الجامعية  -بسكرة –جامعة محمد خيضر  –واالجتماعية 

 

 الدولية :العلمية الوطنية و : المؤتمراتخامسا

  37و32 –التطننور واالهميننة التاريخيننة واالقتصننادية  –الملتقننا الننوطني "تنناريخ النقننود اإلسننالمية 
 .3022ماي  92. جامعة 5931ديسمبر

 المشاركة في تنايم الملتقا الدولي "العالقنات الجزائرينة التركينة فني مينزان التاريخ،السياسنة،الثقافة 
–جامعنة محمند خيضنر – .كلينة العلنوم االنسنانية واالجتماعينة 5932فيفنري 30و32واالقتصاد.يومي 

 بسكرة.
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