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 1998جامعة ق�����ة  عام شهادة الل��ان� ت��� تار�خ. 

  م��ل في جامعةMarc Bloch  س��اس��رغ ت��� تار�خ لل��ة

 .2001/2002ال�ام��ة

  25/05/2006ل�ال�ة خ��لة،م�ی��ة ال����ة وال�عل�� ،في ال�عل�� ال�ان��  ال�فاءة األس�اذ�ة شهادة  

  ش��ة آثار ص��او�ة جامعة دمحم خ��� ����ة،  اآلثارشهادة ال�اج���� في

 ال���ة في ال��قي ال�اب م��قة في اس�غاللها و��ق  ال�ائ�ة تآال���: م�ض�ع ال�سالة

: تار�خ ال��اق�ة ت�� إش�اف ال����ر صالح ی�سف ب� ق��ة. واإلسالم�ة ال�ومان�ة

08/03/2009. 

  م�ض�ع  -02-جامعة ال��ائ� اآلثارمعه�  اإلسالم�ة اآلثارشهادة ال����راه في

م�ارد ال��اه وت���قاتها في م��قة ال�اب وواد� ر�غ م� خالل ��اب الق��ة  :ال�سالة

: تار�خ ال��اق�ة). م11/ه05ق(وأص�ل االرض�� الب� ال��اس الف�س�ائي

08/12/2016. 

  ت��� آثار إسالم�ة -أ-م�اض� أس�اذ إلىشهادة ال�أه�ل ال�امعي لل����ة 

 .22/10/2018:تار�خ ال��اق�ة - 02-جامعة ال��ائ� اآلثارمعه� 

  :ال��ار ال���في- :ثان�ا

  1998/1999معل� �ال��رسة االب��ائ�ة ��اضة ال�وس� ����ة ل��س� واح�  ~

تار�خ  إلى 23/12/2003أس�اذ م���� في مادة ال�ار�خ وال�غ�ا��ا إب��اءا م� ~ 

  .ثان��ة ب�ح�امة خ��لة .25/05/2006

غا�ة تار�خ  إلى 25/05/2006في مادة ال�ار�خ وال�غ�ا��ا م� أس�اذ م�س� ~ 

30/11/2009  

  .ثان��ة ب�ح�امة خ��لة

  -ت��ـة جامعـة– االج��ا��ـة العلـ�مواللغـات و  اآلداب �ل�ـةق�ـ� علـ� االج��ـاع،   -ب – ق�� م�اع� أس�اذ-~

  .30/11/2010 م�� م�س� .30/12/2012  إلى-30/11/2009م� 



. ال��ائـ�-ت��ـة جامعـة-واإلن�ـان�ة االج��ا��ـة العلـ�م كل�ـة ،اآلثـارق�ـ� ال�ـار�خ و   -أ – ق�ـ� م�اع� أس�اذ ~

  .2016/ 08/12 إلى 30/12/2012 �م

ال��ائــ� -ت��ــة جامعــة-واإلن�ــان�ة االج��ا��ــة العلــ�م كل�ــة ،واآلثــارق�ــ� ال�ــار�خ  -ب-أســ�اذ م�اضــ� ~

  .08/12/2016م��

ال��ائـ� إب�ـ�اءا مـ� -ت��ة جامعة-واإلن�ان�ة االج��ا��ة العل�م �ل�ةق�� عل� االج��اع،  -أ-أس�اذ م�اض� ~

22/10/2018.  

  

  :وال���اغ�ج�ة اإلدار�ة األع�ال-:ثال�ا

ت��ــ� علــ� االج��ــاع االن��و��ل�ج�ــا، د ل��ــان� أكاد���ــة، .م.ع�ــ� ف�قــة تــأ��� ال��ــ��� ن�ــام ل-

  .2012الى غا�ة2009.، ق�� العل�م االج��ا��ةواإلن�ان�ةجامعة الع��ي ال���ي، �ل�ة العل�م االج��ا��ة 

  2014إلى س�ة  2011 ع�� م� س�ة -02-�جامعة ال��ائ-ع�� م��� ال�����ات-

 .2016ناشـــ�  م�ـــ� م��ـــة أر�ـــ� لل�ـــاح��� ال�ـــا�ق�� �اللغـــة الع���ـــة ع�ـــ� ع�ـــ� فـــي  -

0112-http://arid.my/0001  

ع�ـــ� مـــ��� �ـــال�ل�قى الـــ�ولي ال�ـــاني حـــ�ل تـــ�اث م�ی�ـــة ت��ـــة مـــ� خـــالل ال�ـــ�اه� وال�قا�ـــا  -

  .2015اك����-14-13-12 أ�ام جامعة ت��ة، ال��ائ� واألث��ةال�ار���ة 

 2016 م�ــــــــــــــ� ع�ــــــــــــــ��ة لل�راســــــــــــــات ال���ــــــــــــــة وال��اث�ــــــــــــــةم��ــــــــــــــ� ال��ــــــــــــــ� ع�ــــــــــــــ� - 

http://www.ahmadalhasso.com/  
( ع�ــ� م�لــ� ت�ج�ــه ال���ــف الــ���ي ل�ال�ــة خ��ــلة، قــ�ار وزار� صــادر عــ� وزارة ال�قافــة-

م��ـ�ر وزار�  . 11/10/2017إب�ـ�اءا مـ� . ، ال��ائ�)إث�ات �فاءة في ح�ا�ة ال��اث ال�قافي

  .�ال����ة ال�س��ة ال��ائ��ة

  .2017ن�ف��� 23-19ع�� في الل��ة االس��ار�ة العل�ا لل��فل العل�ي ال�ولي ��ال���ا -

  :االس��ار�ة لل��لة الع���ة للعل�م و ن�� األ��اث ال�ق� ال���ار� ال������ة و ع��  اله��ة -

 5780-ISSN 2518 . ــــــ�مي لل��ــــــ�ث��ــــــ�رها ــــــ� شــــــه� ( –غــــــ�ة  . ال���ــــــ� الق م�

  http://www.ajsrp.com/journals/jhss: اله��ة االس��ار�ة   )2016س�����

http://arid.my/0001-0112
http://www.ajsrp.com/journals/jhss


ال�ـادرة عـ� ال�عهـ�  �لـة ال����ـة ال��ـ��ة وال�علـ�� لأل��ـاث ال����ـ�ةل�ع�� الل��ـة العل��ـة -

   http://www.siats.co.uk/jhdesr/?lang=ar:ال�ا��. مال���االعل�ي لل��ر�� ال��ق�م وال�راسات، 

) اإلمــارات الع���ــة ال���ــ�ة(م�لــة الف�ــ�ن واألدب وعلــ�م اإلن�ــان�ات واالج��ــاعع�ــ� ت���ــ� -

 الع���ـة األمارات في ال�����ة العل�م �ل�ةت��رها   ISSN: 2414– 3833ال�ق� ال���ار� 

  Chief.html-in-http://jalhss.com/Editor 2017غا�ة  إلى.2015 م�� ال����ة

ت�ــ�ر عــ� ال�عهــ� الــ�ولي  )ل�ــ�ن( ال�عهــ� الــ�ولي لل�راســة وال��ــ�ع�ــ� م��ــ� فــي م�لــة -

   & Global Institute for Study-2397-0308الـ�ق� ال���ـار� . لل�راسـة وال��ـ�

J)-Research Journal (GISR 2016 /ال��قـــــــــــــــــع :

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=5  

ال��لـــــــــــــــــــــــة ال��ائ��ـــــــــــــــــــــــة لل�راســـــــــــــــــــــــات ال�ار���ـــــــــــــــــــــــة  م�اجـــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــيع�ـــــــــــــــــــــــ� -

  https://www.asjp.cerist.dz/revues/215/login_as/reviewerوالقان�ن�ة

ت���ــل إدار� مـــ� �ـــ�ف ال�ـــ�ی� ال��ف�ـــ�� ل���ـــة أر�ـــ� للعل�ـــاء وال�ـــاح��� ال�ـــا�ق�� �اللغـــة  -

ــــة إلن�ــــاح فعال ــــ�م ال�احــــ� الع��ــــي ل�ــــ�ة الع��� ــــي ال�امعــــات �2017/2018/2019ــــات ی ف

  .ال��ائ��ة

: ع�ــــ� م��ــــ�  ال�راســــات فــــي ال�ق��ــــة وصــــ�اعة ال�عل�مــــات االل���ون�ــــة فــــي ال����ــــات--

إب�ــ�اءا  واالج��ا��ــة جامعــة الع��ــي ال���ــي ال��ائــ� اإلن�ــان�ةكل�ــة العلــ�م . وال��ث�ــ� األرشــ��

 . 02/11/2018م� 

 11/01/2020:إب��اءا م� تار�خع�� في الل��ة االس��ار�ة ال��ح�ة ل���ة أر�� -

  األعالم ال����ة واألعـالم ال�غ�ا��ـة مـ� خـالل ال��ا�ـات االث��ـة PRFUع�� في م��وع -

  .2020، اب��اءا م� ف��ای� 2جامعة ال��ائ� 

:ال�قای�� ال�ي ت� ت�ر��ها-  

 ال�ق��� ت���� م�اض�ةع�د م�ات ال�قای��  ال����� 

http://www.siats.co.uk/jhdesr/?lang=ar
http://jalhss.com/Editor-in-Chief.html
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=5
https://www.asjp.cerist.dz/revues/215/login_as/reviewer
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ت���ات ال�ار�خ في . LMD على الع�ی� م� م���ات ال���ج ل��ان� اإلش�افت�  -

  .2010س�ة  �م� � االج��اع واالن��و��ل�ج�اوعل

ب�ا�ة م� س�ة  اآلثارعلى �ع� م� م���ات ال�اس�� ت��� عل�  اإلش�افت�  -

2016.  

 اآلثارت� ال��ار�ة في الع�ی� م� م�اق�ات م���ات ال�اس�� في ت���ات عل�  -

 .2010واالن��و��ل�ج�ا وعل� االج��اع م�� س�ة 

لع�ی� م� رسائل ال����راه ال�����ة في عل� اآلثار ��عه� اآلثار جامعة ت� م�اق�ة ا -

 .2018/2019و  2017/2018م�س� . -02-ال��ائ�

 :األع�ال واألن��ة العل��ة وال���ان�ة -:را�عا

 2020م�ض�ع لل��� ال���� في ت�ل�ل ال�ثائ� ال�ار���ة: ت� تأل�� ��اب. 

 م�ارد ال��اه وت���قاتها: �ع��ان 2018ع� دار ن�ر لل���  إص�ار ��اب ت�. 

ISBN:978-3-330-97130-1

  ل���اس م�خل إلى عل� اآلثار، م�جهة ل�ل�ة ال��ة أولى  ب��اغ�ج�ةم���عة ت� إن�از *   

  .2016/2017).ال��اسي األول وال�اني( LMD.عل�م إن�ان�ة

ال�ل���ات ال�ول�ة وال����ة ق�ل ال���ل  ع�او�� ال��اخالت العل��ة ال��ارك بها في*

  :على شهادة ال����راه

 وال�اض� ال�اضي ب�� ال����� وال��اث األرش���ة ال�ثائ� :ح�ل األول ال���ي ال�ل�قى1-

 وال�ة ب�سعادة ل��ی�ة ال��اث ح�ا�ة ج���ة ت���� ب��سعادة م� 2013 اف��ل 24/25ی�مي

 ب م�رخة تار���ة وث�قة " ال�ار���ة لل�ثائ� ال��ه��ة ال�راسة  :ح�ل ���اخلة ال���لة،

 .أن��ذجا "ه1140

 مـ� 2013 مـارس 14إلـى12 مـا بـ�� ال���ـان م��قـة ل�����ـات األول الـ���ي ال�ل�قـى2-

   – ����ة وال�ة - ال�قافة م�ی��ة ت����



ال�ــ��� مــ� �ــ�ف ق�ــ� " ال��ی�ــة وال��ــ� فــي ال��ائــ� الق���ــة"حــ�ل األولال�ل�قــى الــ���ي -3

ن��ـــة األ :���اخلـــة �ع�ـــ�ان .2013نـــ�ف��� 07-��06امعـــة مع�ـــ�� یـــ�مي  اإلن�ـــان�ةالعلـــ�م 

  )دراسة تار���ة أث��ة(.وراسال��قي وج��ب األ وال�ق��ات ال�ائ�ة في الف��ة الق���ة �إقل�� ال�اب

خالل  األوس�� ال��ازل الفقه�ة وق�ا�ا ال����ع ال�غ�ب ك�"ح�ل األولال�ل�قى ال�ولي -4

م�ائل وق�ا�ا :ع��ان�. ��امعة ال���لة.2013ن�ف��� 18/19:الع�� ال�س�� ال��عق� ی�م

  ) م11/ه05ق( ال��اس الف�س�ائي� االرض�� الب وأص�لال��اه م� خالل ��اب الق��ة 

ال��ا�ـــــة واإلن�ـــــاء وأدب ال��ســـــل فـــــي ال�غـــــ�ب وال��ـــــ�ق " ال�ـــــ�ت�� الـــــ�ولي ال�ـــــاني حـــــ�ل-5

وال��ــــار�ة ب��ــــ� .ال�ــــ��� مــــ� �ــــ�ف جامعــــة م���ــــة ب�ــــ�ن� 2013نــــ�ف���22/23/24ا�ــــام

ــــه دراســــة وثائ��ــــة . ال��ــــام اإلدار� ب�ایلــــ� ال�ــــ�ق وعالق�ــــه �ال�ــــ�فاء وزع�ــــاء ال�وا�ــــا: ع��ان

  .تار���ة

 وال�ـة - ال�قافـة م�ی��ة ت���� ال�اني ح�ل م����ات م��قة ال���ان م�ال�ل�قى ال���ي  -6

” الــ�اب مــ� خــالل ال���ــ�� إقلــ��ه��ســة الــ�� و�ــ�ق ال�ــقي فــي  – 2014مــارس – ��ــ��ة

  . أن��ذجا” م11/ه05ق. ك�اب الق��ة وأص�ل األرض�� ألب� ال��اس الف�س�ائي

صــــ�اعة ال�����ــــات الع���ــــة  ال�ل�قــــى الــــ���ي ال�الــــ� حــــ�ل ال�ــــ� وف�ــــ�ن ال��ا�ــــة فــــي-7

ال�ــ� ال�غــار�ي و أن�اعــه : ���ی�ــة ال��ــ�لة ���اخلــة ال��ســ�مة 2015نــ�ف��� 19و  18یــ�مي

  .ع�امل االزدهار وال�عف

مـــارس والفـــاتح مـــ� شـــه�  31-30یـــ�مي "االوراس ع�ـــ� ال�ـــار�خ:"ال�ل�قـــى الـــ���ي ال�الـــ�-8

  "اله��رول�ج�ة في ج��ب االوراسم��ات ال��ز�ع : ���اخلة ت�� ع��ان. 2015أف��ل 

 واإلسـالميال��اث الع��ـي ال���ـ�� فـي ال��ائـ� وفـي العـال� الع��ـي : ال�ل�قى ال�ولي ح�ل-9

ــة ال��ســ�مة. 2016أف��ــل 20-19یــ�مي  دراســة وت���ــة ن��ذج�ــة ل��ق�ــ� م���عــة : ���اخل

  .وثائ� رس��ة

�ـي اإلسـالمي ���اخلـة حـ�ل ال���ـ�� الع�  2016مـا� 10ال��ار�ة في ی�م دراسـي یـ�م-10

  .م�ه��ة و���قة ال�عامل مع ال�ثائ� ال�ار���ة: ت�� ع��ان

مــــــ� شــــــه�  26-25یــــــ�مي "االوراس ع�ــــــ� ال�ــــــار�خ:"ال�ل�قــــــى الــــــ���ي ال�ا�ــــــع -11

دراسة ونق� لل��ا�ـات الع���ـة حـ�ل تـار�خ األوراس : ���اخلة ت�� ع��ان. 2016مای�

  .ال���ة ال���ن��ة أواخ�في 



� لل�راسات ال���ة وال��اث�ةال�ل�قى  -12   10/2016-18ع�ان  األول ل���� الَ��ُّ

ف�ائ� اس���ام  ح�ان اح�� ال����ات ال��س�مة ب. ���اخلة ق�أتها ع�ضا ع�ي ال����رة د

  . ال��هج ال��ي اإلح�ائي ل�راسة ال��اث م� خالل ع�ض ت���ة

لل�����ات وال�ثائ� ال�ار���ة  ال�ل�قى ال�ولي ال�اني: ال��س� العل�ي لل��ت��ات ال�ول�ة-13

م 2016أك����  27-26  ال��اف� ل هـ 1438م��م  26ال����  و 25ی�مي األر�عاء 

 ال����ة م�لفات ال��ارة اإلسالم�ة :���اخلة جاءت ت�� ع��ان ت���ا –�إس����ل 

 وأص�ل الق��ة ك�اب خالل م� اله��سي وال����� الفقهي ال��� ب�� ال�ائ�ة �ال��ارد

   .أن��ذجا  )م 11 /ه 05 ق( األرض��

ع�او�� ال��اخالت العل��ة ال��ارك بها في ال�ل���ات ال�ول�ة وال����ة �ع� *

  :ال���ل على شهادة ال����راه

ع�امل (ال�� ال�غ��ي أن��ذجا ،أه��ة ودور ال�� الع��ي في ازدهار ال��ارة اإلسالم�ة -

 21-20-19: أ�ام��ال���ا  الن�او� ال��فل العل�ي ال�ولي  ).االزدهار وال�عف

  .2017ن�ف���

الف��ة االن�قال�ة ب�� مق�ل ج�ج�� وف�ح ح�ان ب� ال�ع�ان ل�الد ال�غ�ب، ن�وة عل��ة ح�ل -

 01ال��عق�ة ی�م " واآلثارب�� ال�ار�خ  واألن�ل�ل�الد ال�غ�ب  اإلسالم�ةالف��حات " فعال�ات

  .ع� هللاأب� القاس� س 02م ��امعة ال��ائ� 2018مارس 

م�لفات ال��ارة االسالم�ة ال����ة �ال��ارد ال�ائ�ة ب�� ال��� الفقهي وال����� اله��سي  -

فعال�ات ال��فل العل�ي . أن��ذجا) م11/ه05ق(م� خالل ��اب الق��ة وأص�ل االرض��

  .2018أف��ل  25/26: ال�ولي ال��عق� �أس����ل ی�مي

أول م��ة عال��ة  ARID. أر��. إج�اءات وض�ا�� ال����ل في م��ة ال�اح� الع��ي

�ال�ی�اك��� وم��ات ال��� : ال��م ال�راسي ال��س�م إ�ارفي . لل�اح� الع��ي

  .��امعة دمحم ب�ض�اف ال���لة. 2018ن�ف���  06: ال��عق� ی�م.العال��ة

ة وال����ة ق�ل ال���ل على ال��ار�ة في الل�ان ال������ة لل�ل���ات ال�ول�*

  :شهادة ال����راه



ع�� م��� �ال�ل�قى ال�ولي ال�اني ح�ل ت�اث م�ی�ة ت��ة م� خالل ال��اه� وال�قا�ا  -

  .2015 أك����-14-13- 12 أ�ام. جامعة ت��ة ،واألث��ةال�ار���ة 

ال��ار�ة في الل�ان ال������ة لل�ل���ات ال�ول�ة وال����ة �ع� ال���ل على *

  :شهادة ال����راه

  .2017ن�ف���23- 19فل العل�ي ال�ولي ��ال���ا ع�� في الل��ة االس��ار�ة العل�ا لل�� -

                          :ال��وة العل��ة ح�ل ع�� م�ارك في-

Interdisciplinary Multidisciplinary, scientific research and research 
groups and its role in the development of the international scientific 
movement. 25th April 2018,Istanbul.  

  :             عضو مشارك في الندوة العلمیة الموسومة ب-
Academic research digital platforms 26th April 2018,Istanbul. 

أف��ل  29-25أ�ام  أر��ع�� م�اه� في ل��ة ت���� ال��ت�� العل�ي ال�ولي ل���ة -

  .�أس����ل ت���ا 2018

 The valuable contribution as an organizing committee At the Arid 

international scientific forum ISF2018. 

  

ال��اث : في االن��و��ل�ج�ا ح�ل  األولع�� �الل��ة العل��ة لل����� لل�ل�قى ال���ي -

  .2018أف��ل  26ال�ع�ي ودوره في ت���� ال��� ال�قا��ة وال��عق� ��امعة الع��ي ال���ي ی�م 

ال��ار�ة في الل�ان ال������ة لل�ل���ات ال�ول�ة وال����ة �ع� ال���ل على -

  :ال�أه�ل ال�امعي شهادة

  .2018د����� 30- 29ال�ولي ع�� الل��ة العل��ة واالس��ار�ة لل��فل -

ع�� الل��ة االس��ار�ة ل���ة أر�� في ال�ل�قى ال�ولي ��امعة الع��ي -

 .2019اف��ل 28ی�م .ال��ائ� -ت��ة-ال���ي

-23ع�� الل��ة ال��ف���ة واالس��ار�ة، وال��لف ال�الي لل��فل العل�ي ال�ولي -

  .ن��ة ال��ائ� جامعة الع��ي ال���ي ت��ة 2019/ن�ف���/24



ع�او�� ال��اخالت العل��ة ال��ارك بها في ال�ل���ات ال�ول�ة وال����ة �ع� -

  :ال�أه�ل ال�امعيال���ل على شهادة 

ال��فل العل�ي  ،ساس�ات وخ��ات ت�ل�ل ال�ثائ� ال�ار���ةأ: ب م�س�مةم�اخلة ����ة  -1

  .2018د�����  31-30-29: أ�ام��ال���ا  ��االل���رال�ولي 

ی�م  ال�اقعي واإلش�ال�ال��اث ال�ائي ب�� االتفاق ال���� : ���اض�ة ال��س�مة م�ار�ة -2

ال�امعة اإلسالم�ة العال��ة  -ن�وة ال��عة-��ل�ة الفقه وأص�ل الفقه 2018د����� 28

  .مال���ا

أول م��ة -أر��-إج�اءات وض�ا�� ال����ل في م��ة ال�اح� الع��ي: م�اخلة ح�ل-3

  .2018ن�ف��� 06:ی�م. ال��ائ� -ال���لة-جامعة دمحم ب�ض�اف .عال��ة لل�اح� الع��ي

" تفع�ل ال��اث اإلسالمي ل��اءمة حاض� وم��ق�ل األمة" :ب م�س�مةم�اخلة ����ة  -4

في م�ت��ها ال�ولي  �ال��ائ� األصالةه م�س�ة �ن��في ال��ت�� ال�ولي ال��  بها م�ارك

  .2019مارس  17في  )ال���ی�ال��اث اإلسالمي وس�االت : (ال��س�م ب

مالح�ات ح�ل ال��ا�ة وال���� ال�غ���ة م� خالل �ع� : م�اخلة ����ة ت�� ع��ان-5

 24-23ی�مي .-ق�� ال�ار�خ -م��� ال�����ات -02-جامعة ال��ائ� .ال�ثائ� ال�ار���ة

  .2019ج�ان 

أه��ة ص�اعة اله��ة العل��ة، وال�ار�ة ال����ة للعال� : م�اخلة إل���ون�ة ح�ل-6

  .31/12/2019ی�م  م��ة أر��.  وال�اح� وال����

االس� وال��ان في تف��� ال�اه�ة ال�ار���ة واالج��ا��ة في ال�ثائ� : م�اخلة �ع��ان-7

ی�م  -ق�� ال�ار�خ -م��� ال�����ات -02- جامعة ال��ائ�ن�وة ن���ها  .وال�����ات

  .��2020ف��  12

ال�ي ���� بها ال�ثائ�  األقالم وأن�اعأن�ا� ال��ا�ة، : ال��اخلة ال����ة ال��س�مة-8

، ال��فل العل�ي ال�ولي ال�ام� ���اكة جامعة الع��ي ال���ي وم��ة ار�� ن��ة ال�غار��ة

  .2020 أف��ل 16-15ی�مي ال�� س�عق� ال��ائ� 

  

 



  :ال�أه�ل ال�امعي�ع� م�اق�ة  -ال�قاالت العل��ة ال����رة *

م�لة  " االفقارة أن��ذج"تق��� م��انی ح�ل ه��سة ال��اه وال�� ����اء ال��ائ� -1

 :ال�ا�� .20، الع�د 20ال��ل�  - االت�اد العام لآلثار��� الع�ب
https://jguaa.journals.ekb.eg/?_action=current&_is=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D

%8A8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9 

 .اإلسالميق�اءة نق��ة لل��ا�ة ال�ار���ة ح�ل ح�اض� وق��ر إقل�� ص��اء ال�غ�ب -2

  .2019ی�ن��  األولالع�د  21ال��ل� – )سل�لة العل�م اإلن�ان�ة(  غ�ة-م�لة جامعة األزه�

ـــــــة دراســـــــ�ة  -3 ـــــــى واحـــــــات ج�ـــــــ�بالق�ـــــــ�ات ال��فـــــــ�رة فـــــــي ال�ـــــــ�� ل�ـــــــ� ال��ـــــــاه حال  عل

) م43(ف�ــل�ة، عل��ــة، م���ــة العــ�د ،م�لــة ال�ــ�اث العل�ــي الع��ــي، أن��ذجــا) ال��ائــ�(األوراس

 2019/12/31: ت�����اریخ النش�����ر2019/12/18 :ت�����اریخ القب�����ول2019/11/13 :ت�����اریخ االس�����تالم ) 2019(

  )272-247(ال�ف�ات 

  :ال�أه�ل ال�امعي�ع� م�اق�ة  -ال�ي ت���� ال���ال�قاالت العل��ة *

ك�اب ال���ف ألب� ��� أح�� ب� ع�� هللا  م� خالللل��ألة ال�ائ�ة   ق�اءة ت�اث�ة-2

  .30/11/2018 اإلرسالتار�خ  مال���ا-م�لة ال���ی� )ق�� ال�����( )هـ557ت (ال��و� 

 :�ع� م�اق�ة أ��وحة ال����راهال�قاالت العل��ة ال����رة *

ق�ــا�ا وم�ــائل ال��ــاه مــ� خــالل ��ــاب الق�ــ�ة و أصــ�ل االرضــ�� ألبــي : مقــال �ع�ــ�ان-1

ــــاس الف�ســــ�ائي  ــــة  )م11/ه05ق(ال�� جامعــــة القــــ�س ال�ف��حــــة لأل��ــــاث ، م��ــــ�ر ���ل

-01م�لـــ� . وال�راســـات، ع�ـــادة ال��ـــ� العل�ـــي، جامعـــة القـــ�س ال�ف��حـــة، رام هللا، فل�ـــ���

 .ISSN: -5618-2074 .2017جانفي . 41ع�د

لع��ان�ـة وق��ـة تـ�م�� م�ـ�� سـ��� م�سـى ال�ـ�ر� ب���ـان ال��ائـ� ا: مقال آخ� �ع��ان-2

ــ� و دراســة" ت�ــ�رها إدارة ال�راســات والعالقــات . 32عــ�د م��ــ�ر فــي م�لــة أوقــاف، " ت�ق�

ـــةال�ارج�ـــة  ـــة ال���ـــ�-لألوقـــافالعامـــة  �األمان م�رجـــة ضـــ��  -ISSN1609-4662 -دول

  .23/3/2017ب�ار�خ  27ت�� رق� EBSCOقائ�ة ال�اش� ال�ولي

https://jguaa.journals.ekb.eg/?_action=current&_is=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://jguaa.journals.ekb.eg/?_action=current&_is=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A


ال�ق��ة ال��ائ��ة على ال��م ال���� ال���� م� خالل ت�ق�� ودراسة ل�ث�قة  اإلسهامات-3

واالج��ا��ة، جامعة  اإلن�ان�ةكل�ة العل�م : م�لة ال��ا��) م1620/ه1030(رس��ة

  .2017. -110ص إلى 97ص- 13ع�د ال�ف�ات ، 12ع�د مع��� ال��ائ�، 

 :م���رة ق�ل م�اق�ة أ��وحة ال����راه أخ�� مقاالت *

م�لـة علـ�م  أن��ذجـام��ات ت�ز�ـع ال��ـاه إلقلـ�� الـ�اب الق�ـاة ال�ومان�ـة ، : مقال �ع�ـ�ان-1

. 19العـ�د. واالج��ا��ـة جامعـة دمحم خ�ـ�ر ��ـ��ة اإلن�ـان�ةوال����ع ع� �ل�ة العل�م  اإلن�ان

 . 2016-09-11ت� ن��ه في.299ال�ف�ة  إلى 279م� ال�ف�ة 

مـ� خـالل ال��ـادر ال�غ�ا��ـة  اإلسـالم�ة، أح�ال وأوضاع م�ی�ة ت��ة مقال آخ� �ع�ـ�ان-2

واالج��ا��ـة جامعـة الع��ـي ال���ـي  اإلن�ـان�ةم�لـة العلـ�م  .وال�ار���ة، قـ�اءة تار���ـة أث��ـة

تــــ� ن�ــــ�ه فــــي جــــ�ان . 442ال�ــــف�ة  إلــــى 429مــــ� ال�ــــف�ة . 11العــــ�د. ال��ائــــ� -ت��ــــة–

2016. 

 

 :وال��ا�ات ال���ان�ة األع�ال*

 اإلسـالمي ال�قـافي وال���ـ� ال�ـ�ر�  م�سـى س��� م��� خ�انة ل�����ات فه�سة-1 -

 ..2007وال�ة ����ة

وال�ـة ��ـ��ة  جـالل وأوالد م�ـ��د� ��ـ��� خاصـة خ�انـة ل�����ـات فه�سـة-2 -

 .2013  ال��ائ�

 )تهـ�دة و ادسخ�قة سـ��� نـاجي، �ـ(ال��قي �ال�اب : أث��ة ل�ـ�اقـع أثـ��ـة م��حـات-3 -

 . 2008  وال�ة ����ة

وال�ـة  )ت�قـ�رت ع�ـ� و�لـ�ة اسـلي تـ�� ر�ـغ( بـ�اد� أث��ـة  ل��اقــع أث��ـة م�ـ�حات-4 -

 ..2011ورقلة

  .2013أدرار وال�ة إقل�� ت�ات و ت�����ن   أث��ة  ل��اقـع أث��ة م��حات-5 -

  :ال��ائ� ودرجات ال��ف العل��ة*



ال�ص� ال�ع�في و ال�ق�ي  :���ار�ة ����ة ح�� ن� إعالمي،أل األولىفائ� �ال�ائ�ة  -1

 "م��ة أر�� العال��ة إلىم� دار ال���ة ال�غ�اد�ة . العل�اء ألح�ال العل� و

http://arid.my/blog/post.aspx?id=58   م��ة أر��ARID 2016، مال���ا. 

�ال���ال�ة ال�ه��ة ودرع ال���ة م��ال ل�امعة الع��ي ال���ي �أح� ال�امعات  فائ� -2

و  أر��الفاعلة في ال��فل العل�ي ال�ولي ال�ال� وت� ت���� رئ�� ال�امعة ����ل ل���ة 

-http://www.univ: ال�ا��: ال����ار العل�ي لل��فل العل�ي ال�ولي

tebessa.dz/index_ar.php  
 

http://arid.my/blog/post.aspx?id=58
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