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 : الشهادات والمؤهالت العلمية

  1980.شهادة البكالوريا  -
 .جامعة قسنطينة  1984شهادة ليسانس في التاريخ  -
  .جامعة بسكرة 2004شهادة ليسانس في الحقوق  -
  .جامعة بسكرة 2005شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة  -
 .مركز التكوين المهني بسكرة  2010عالم اآللي في اإلشهادة التكوين التأهيلي  -
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موسومة: الحركات  2010شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر   -
جامعة  –وذجا نمأغينيا وكينيا  –االستقاللية في إفريقيا خالل القرن العشرين 

 . 2الجزائر
زمات السودان موسومة: أ 2016الحديث والمعاصر شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ  -

 .2الجنوب أنموذجا جامعة الجزائر  2005-1956بعد االستقالل 
 .2018-01-15 في التاريخ الحديث والمعاصرشهادة التأهيل الجامعي  -

 التأطير البيداغوجي: 

(، منها أربع سنوات بالمعهد 2010 -1985سنة ) 26لمدة أستاذ تعليم ثانوي  -
 (1996 -1992التكنولوجي للتربية ببسكرة من )

أستاذ مستخلف بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة للسنة الجامعية  -
(2008- 2009. ) 

 ( 2012-2011(، )2011-2010أستاذ دائم بجامعة تبسة للسنتين الجامعيتين ) -
بجامعة بسكرة للسنة الجامعية  و االجتماعية لف بكلية العلوم اإلنسانيةأستاذ مستخ -

 ( 2012-2011( و السنة الجامعية )2010-2011)
 إلى غاية يومنا هذا. 01/10/2012من  ابتداءأستاذ دائم بجامعة بسكرة  -
  .2017-2016للسنة الجامعية  الدكتوراهمسابقة عضو في تأطير  -
 .2018/2019الطور الثالث للسنة الجامعية رئيس مشروع الدكتوراه  -
  .2019-2018للسنة الجامعية  الدكتوراهمسابقة عضو في تأطير  -

 
 
 
 



 بعض المهام اإلدارية : 

إلى  04/09/2014عضو المجلس التأديبي بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية منذ  -
 غاية يومنا هذا .

للمستويات التالية: الثالثة تاريخ عام، أولى ماستر تاريخ رئيس فرق التكوين  -
 (2017-2014)معاصر.

وزير التعليم العالي  عن عضو مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة ممثال -
 .إلى غاية يومنا هذا 21/03/2017والبحث العلمي منذ 

 مسؤول شعبة التاريخ الى يومنا هذا. -

 : اإلنتاج العلمي

   لعلمية المنشورة: المقاالت ا

مقال صدر في سلسلة كتب تصدر عن المتحف الجهوي للمجاهد العقيد شعباني  -
-1954( تحت عنوان : اإلعالم الثوري فيما بين 2014ببسكرة )اإلصدار الرابع 

 جريدة المجاهد أنموذجا. 1962
، كلية العلوم 2015من مجلة علوم اإلنسان والمجتمع سبتمبر  16مقال في العدد  -

في  البريطانية، جامعة محمد خيضر بسكرة موسوم: اإلدارة واالجتماعيةاإلنسانية 
 ( 1955-1899جنوب السودان )

، جامعة بسكرة 2016جوان  اإلنسانية)خاص( من مجلة العلوم  44مقال في العدد  -
 ( .1963-1919) كينياح الوطني في موسوم : الكفا

 

 



 المداخالت العلمية: 

ببسكرة حول جرائم  االجتماعيةمداخلة في الملتقى الدولي بكلية العلوم اإلنسانية و  -
الثورة  المعتقالت أثناء ":  ، موسومة2011نوفمبر  الفرنسي في الجزائر االستعمار

 ."انة أنموذجاالتحريرية ، معتقل الي
في الملتقى الدولي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة حول  مداخلة -

ة من العالقة بين السلطة والرعي"، موسومة: 2014العالقات الجزائرية التركية فيفري 
 ."قبائل المخزن خالل

في الملتقى الدولي بمدينة سيدي عقبة من تنظيم وزارة الشؤون الدينية حول  مداخلة -
دور "موسومة: 2014بسكرة و عالقاتها بحواضر إفريقيا جنوب الصحراء مارس، 

 ."الثورة التحريرية في إفريقيا
 –بكلية دار العلوم قسم الفلسفة اإلسالمية  الثامن عشرمداخلة في الملتقى الدولي  -

، 2015افريل  16-15التربية األخالقية والتحديات المعاصرة : رة حولجامعة القاه
-1931 العلماء المسلمين الجزائريين ةالتربية األخالقية في فكر جمعي"موسومة : 

1954 ". 
سهامه في التنشئة  العاشر مداخلة في الملتقى الوطني - حول النشاط الثقافي والعلمي وا 

بسكرة من  2016نوفمبر  3-2ربة الجزائرية ( الحضارية للمجتمع ) قراءات في التج
تنظيم وحدة البحث في الصحراء الشرقية الجزائرية خالل الفترة الحديثة والمعاصرة 

ة للعلماء المسلمين الجزائريين يخي" خصائص الكتابات التار  :موسومة، 1518-1962
 ". نموذجاأثناء فترة االحتالل )تاريخ الجزائر القديم والحديث لمبارك الميلي أ

ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية كليالعلوم اإلنسانية بقسم مداخلة في اليوم الدراسي  -
ترقية المجتمع عبر في المرأة االفريقية  مساهمةبسكرة حول:  –جامعة محمد خيضر 



المرأة السودانية  –موسومة " نضاالت المرأة االفريقية  2017 رسما 07العصور يوم 
 ".نموذجا أ

جامعة قسطموني بتركيا حول )الحنفية  اإللهياتمداخلة في الملتقى الدولي بكلية  -
مؤسسة القضاء في الجزائر  : ''موسومة 2017ماي  07الى  05 من والماتريدية (
  ''.القضاء الحنفي أنموذجا –العثمانية 

تماعية مداخلة في اليوم الدراسي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالج -
 الكشوفات الجغرافية و االستعمار في إفريقيابسكرة حول:  –جامعة محمد خيضر 

المستكشفون األوربيون في إفريقيا من خالل قراءة في كتاب جوزفين كام  ''موسومة 
 ''.2017-04-12يوم 

مداخلة في الملتقى الدولي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
 أكتوبر 26 إلى 24(من اإلعالم و الثورة التحريرية)حول العفرون البليدة جامعة
 ''.  جريدة المجاهد أنموذجا 1962-1954اإلعالم الثوري فيما بين موسومة '' 2017

مداخلة في اليوم الدراسي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
موسومة  1962-1830مصادر تاريخ الجزائر  بسكرة حول: –جامعة محمد خيضر 

-10-30الشعر الشعبي و معاناة الشعب الجزائري في الفترة االستعمارية يوم  ''
2017.'' 

مداخلة في اليوم الدراسي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
القصور  ''سومة مو  المدينة العربية اإلسالمية بسكرة حول:  –جامعة محمد خيضر 

 ''.2017-12-18يوم  ''الصحراوية قصور تيقورارين أنموذجا
مداخلة في اليوم الدراسي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -

تأثير اللغات في المنطوق اللهجي الجزائري عبر بسكرة حول:  –جامعة محمد خيضر 
-01-31تأثير اللغة التركية في المنطوق اللهجي الجزائري يوم  ''موسومة  التاريخ
2018.'' 



مداخلة في اليوم الدراسي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
مارس... شهر الشهداء و يوم االنتصار  19 بسكرة حول: –جامعة محمد خيضر 

نظر بن يوسف بن خدة يوم  من وجهة 1962-03-18موسومة ''اتفاقيات أيفيان 
13-03-2018''. 

بجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان من تنظيم مخبر حوار  مداخلة في الملتقى الوطني -
 الديانات و الحضارات في حوض البحر المتوسط: رؤى حول فكر مالك بن نبي 

 ". 2018-04-11الحضارة في فكر مالك بن نبي يوم "  :موسومة
ي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية مداخلة في اليوم الدراس -

النشاط اإلصالحي و التعليمي لجمعية العلماء  بسكرة حول: –جامعة محمد خيضر 
موسومة '' الفكر اإلصالحي لجمعية العلماء  1954-1931المسلمين الجزائريين 

-1931في الجزائر المسلمين الجزائريين في مواجهة المشروع االستعماري الفرنسي 
 .2016-04-16" يوم 1954

مداخلة في الندوة العلمية الوطنية من تنظيم مخبر الموسوعة الجزائرية الميسرة بجامعة  -
بالتعاون مع جمعية الروافد الثقافية لوالية بسكرة حول واقع النشاط اللغوي عبر  1باتنة 

ة العربية في البيئة شبكات التواصل االجتماعي موسومة '' استخدام و تداول اللغ
 2018-04-21االفتراضية '' يوم 

من تنظيم مخبر دراسات افريقية حول  2بجامعة الجزائر  مداخلة في الملتقى الوطني -
المساعي الجزائرية في فض "  :موسومةالجزائر دبلوماسية في خدمة تحرير إفريقيا 

 .2018-04-22يوم  2000-1998النزاع اإلثيوبي االريتري 
بقسم العلوم االجتماعية جامعة تبسة حول :التراث الشعبي  في الملتقى الوطنيمداخلة  -

قضايا من التراث الشعبي الجزائري من "  :موسومةو دوره في تثبيت القيم الثقافية 
".        1954-1919خالل الصحافة اإلصالحية األفراح و المناسبات أنموذجا 

 .2018-04-26يوم 



مداخلة في اليوم الدراسي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
محطة حاسمة في  1945ماي  08اهرات ظمبسكرة حول:  –جامعة محمد خيضر 

الحرب العالمية الثانية ومواقف الحركة  ''مسار الحركة الوطنية الجزائرية موسومة 
 . 2018-05-07الوطنية و النخب الجزائرية منها" يوم 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعضو مناقش في لجنة مناقشة التأهيل الجامعي ب -
 .2018-05-15للدكتور المترشح عولمي الربيع يوم  1جامعة باتنة 

مداخلة في الملتقى الدولي بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
 إلى 14(من عالمية واالتصالية في ظل البيئة الرقميةالظاهرة اإل)حولبسكرة  جامعة
 ''. البيئة الرقمية ودورها ي تدوين وتوثيق الوقائع التاريخية''موسومة 2018نوفمبر 15

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية مداخلة في الندوة الوطنية بقسم العلوم اإلنسانية   -
 1960ديسمبر  11ديسمبر بعنوان مظاهرات  11بسكرة بمناسبة مظاهرات  جامعة

 . 2018-12—11الطريق نحو االستقالل يوم 
 ظاهرات العلمية:تتاطير ال

من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة بمناسبة انعقاد  شهادة شكر وتقدير -
كتوبر أ 29-28العمل الوظيفي ( أخالقياتالملتقى الدولي للعلوم االجتماعية حول )

 فعاليات الملتقى. إنجاحبالمساهمة في  2013
شهادة رئاسة جلسة علمية للملتقى الدولي حول التراث العربي المخطوط في الجزائر  -

 اإلنسانيةكلية العلوم  اإلنسانيةمن تنظيم قسم العلوم  واإلسالميوالعالم العربي 
 .2016فريل أ 20-19واالجتماعية جامعة بسكرة يومي 

شهادة مشاركة في اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي حول: التراث العربي المخطوط في  -
 اإلنسانيةنسانية كلية العلوم من تنظيم قسم العلوم اإل واإلسالميالجزائر والعالم العربي 

 .2016فريل أ 20-19واالجتماعية جامعة بسكرة يومي 



شهادة رئاسة جلسة علمية في اليوم الدراسي تحت عنوان قراءات في بعض قضايا  -
واالجتماعية  اإلنسانيةكلية العلوم  اإلنسانيةتاريخ الجزائر المعاصر بقسم العلوم 

 .2016 أكتوبر 30جامعة بسكرة يوم 
جتمع ) مساهمة المرأة اإلفريقية في ترقية الم:شهادة رئاسة اليوم الدراسي تحت عنوان -

واالجتماعية جامعة بسكرة  اإلنسانيةكلية العلوم  اإلنسانيةعبر العصور( قسم العلوم 
 .2017مارس  07يوم 

بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم شهادة عضوية اللجنة العلمية للملتقى الدولي  -
البيئة الظاهرة اإلعالمية واالتصالية في ظل حول)بسكرة  اإلنسانية واالجتماعية جامعة

 . 2018نوفمبر 15 إلى 14(من الرقمية
 والمناقشات: اإلشراف -

 رسائل الدكتوراه:-1
 رسائل  3اإلشراف على 

 نماذج:    

 (.1954-1900الواقع االجتماعي للجزائريين من خالل الصحافة العربية ) -
نظام الفصل العنصري في فلسطين وجنوب إفريقيا )الحركة الصهيونية ونظام  -

 دراسة تاريخية وقانونية مقارنة.األبارثيد( 
  .19وبداية القرن  18صورة العثمانيين من خالل كتابات المغاربة خالل القرن  -

 

 

 

 



 مذكرات الماستر: -2

 :اإلشراف - أ
  مذكرة 30على  اإلشرافتم.  

 نماذج:         

  1948دور الفضيل الورتالني في الثورة اليمنية. 
  1979الواليات المتحدة األمريكية )سياسة العراق الخارجية تجاه-

1991.) 
 ( 2000-1998النزاع األثيوبي االرتيري.) 
 ( 1932-1914التواجد البريطاني في العراق.) 
 ( 1946-1920االنتداب الفرنسي على لبنان.) 
 ( 1982-1920سياسة تهجير الفلسطينيين) 
  1979دور آيت اهلل الخميني في إسقاط الشاه محمد رضا بهلوي. 
 (.1978-1962الجزائر االجتماعي والثقافي فيما بين ) واقع 
 ( ( ودور دول الجوار فيها )سوريا1989-1975الحرب األهلية اللبنانية- 

 إسرائيل(.
 ( والمواقف الدولية منها.1994الحرب األهلية في رواندا ) 
 ( 2017-2011الدور الغربي في األزمة الليبية.) 
 ( 2010-1979العالقات اإليرانية األمريكية.) 
 ( عبد الكريم 1979-1958ظاهرة االنقالبات العسكرية في العراق من )

 قاسم وصدام حسين أنموذجا.
 :المناقشات - ب

  مذكرات 15تمت مناقشة. 



 رئاسة لجان المناقشات : -ج            

  لجنة مناقشة 20س ؤ تم تر.   
 : مذكرات الليسانس -1

  مذكرات 6تم االشراف على.  

 نماذج:          

 (.1945-1914النخبة الجزائرية ونشاطها السياسي ) -
 (.1453-1249الدولة العثمانية قبيل فتح القسطنطينية ) -
 (.1830-1780الحياة االجتماعية والثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماني ) -
 (.1595-1574الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الثالث ) -

 

 


