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  ا  :العلميةالمؤهالت  .ثانيا

 معسكر )الجزائر(جامعة مصطفى إسطمبولي،  الجامعة 
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 المؤسسة ل عليهتاريخ الحصو التخصص المؤهل العلمي

 شهادة البكالوريا 

 

حي ثانوية محمد حيرش الثقنية،  م.1991جوان  تقني اقتصاد 

 وهران. الجزائر. ،النخيل

بتاريخ جوان  تاريخ شهادة الليسانس 

 م.1995

قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة 

 وهران، الجزائر

بتاريخ أفريل  التاريخ اإلسالمي  شهادة الماجستير 

 م.2002

قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة 

 وهران، الجزائر

قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة  م.2010جويلية  13 التاريخ اإلسالمي ة الدكتوراه شهاد

 وهران، الجزائر

شهادة التأهيل 

 الجامعي

قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة  م16/04/2012 

 وهران، الجزائر

  

  ا  :الجامعي المهني المسار .ثالثا

 

 المؤسسة العلمية التاريخ  الدرجة العلمية 

 أستاذ مشارك  01

 

بقسم العلوم السياسيـة، جامعة  م2000ــ 1998

 وهران، الجزائر 

 أستاذ مساعد  02

 

ابتداءا من تاريخ 

 م.2002 /25/11

بالمركز الجامعي مصطفى 

 اسطمبولي، معسكر

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس  03

 

 /20 ابتداءا من تاريخ

   م.12/2005

بالمركز الجامعي مصطفى 

 اسطمبولي، معسكر

 أستاذ محاضر صنف "ب"  04

 

ابتداءا من تاريخ: 

 م  07/06/2010تاريخ:

 جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر

 أستاذ محاضر صنف "أ"  05

 

ابتداءا من تاريخ: 

 م16/04/2012

 جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر

تاريخ: ابتداءا من  أستاذ زائر  06

م إلى 25/03/2013

 م26/03/2013غاية 

 Dokuz Eylül 

Üniversitesi - İlahiyat 

Fakültesi 

Dekanligi. IZMIR/ Turkey 

 ابتداءا من تاريخ: أستاذ التعليم العالي  07

 م2017جويلية  07

 جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر

 

  بها المكلّف اإلدارية المهام: رابعاا:  

 

 فترة التكليف المهام اإلدارية 

http://www.google.fr/url?q=http://www.ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/2013-01-08-19-34-11/2012-06-25-08-09-18&sa=U&ved=0ahUKEwi0zYDjuMXJAhUFbhQKHVCNCIsQFgglMAM&usg=AFQjCNHLeMRG8jlGPGtBEgxk95v5_YlwaA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/2013-01-08-19-34-11/2012-06-25-08-09-18&sa=U&ved=0ahUKEwi0zYDjuMXJAhUFbhQKHVCNCIsQFgglMAM&usg=AFQjCNHLeMRG8jlGPGtBEgxk95v5_YlwaA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/2013-01-08-19-34-11/2012-06-25-08-09-18&sa=U&ved=0ahUKEwi0zYDjuMXJAhUFbhQKHVCNCIsQFgglMAM&usg=AFQjCNHLeMRG8jlGPGtBEgxk95v5_YlwaA
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لف بما بعد نائب رئيس قسم العلوم اإلنسانية مك  .1

بكلية اآلداب واللغات والعلوم  التدرج والبحث العلمي

 ، جامعة مصطفى اسطمبولي.نسانيةالجتماعية واإل

  146: بمقتضى القرار الوزاري رقم

 .م2011/ 04/ 06المؤرخ في 

رئيس قسم العلوم اإلنسانية، بكلية اآلداب واللغات   .2

 والعلوم الجتماعية واإلنسانية. 
 102بمقتضى القرار الداخلي رقم 

 .م2011ماي  12المؤرخ في 

 رئيس قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية  .3

 ، جامعة مصطفى اسطمبولي. والجتماعية
 018بمقتضى القرار الداخلي رقم 

 .م2013 فيفري 11المؤرخ في 

رئيس قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية،   .4

 جامعة مصطفى اسطمبولي. 
 836بمقتضى القرار الوزاري رقم 

 .م11/2013/ 13المؤرخ في 

رئيس قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية،   .5

 جامعة مصطفى اسطمبولي.
 1631بمقتضى القرار الوزاري رقم 

 م.25/12/2017المؤرخ في 

مصطفى اسطمبولي،  عضو مجلس إدارة جامعة  .6

 .معسكر

     943 رقم:بمقتضى القرار الوزاري 

 م.03/12/2013: المؤرخ في

 عضو مجلس إدارة كلية العلوم اإلنسانية  .7

 .جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر ،والجتماعية

 11، مؤرخ في 099قرار داخلي رقم: 

 م.2013مارس 

 عضو مجلس إدارة كلية العلوم اإلنسانية  .8

 .جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر ،والجتماعية

 ديسمبر 26مؤرخ في  1859قرار رقم 

 م2016

عضو المجلس التأديبي لكلية العلوم اإلنسانية   .9

 والجتماعية

 19ـ مؤرخ في 130داخلي رقم: قرار 

 م.2013فيفري 

 

  العلمية الهيئاتالعضوية في : خامساا:  

 فترة عمل اللجنة اللجنة طبيعة 

( L.R.S.H)عضو مؤسس لمخبر العلوم الجتماعية والتاريخية   .1

 لمقيدا بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر

  W0280600 :رقم تحت

الى  م2008من تاريخ 

 نا هذا.يوم

الى  م2008من تاريخ  عضو فرقة بحث "تاريخ وحضارة المغرب األوسط".  .2

 نا هذا.يوم

 المركز الجامعي، معسكر.()التاريخ معهد المجلس العلمي لعضو   .3

 

 م2005 - 2002

، 12مقرر داخلي رقم   المركز الجامعي، معسكر.()المجلس العلمي لقسم التاريخ عضو   .4

مؤرخ في: 

28/09/2009. 

 ،577قرار وزاري رقم  عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم اإلنسانية، جامعة معسكر.  .5

مؤرخ في: 

18/09/2013. 

عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة   .6

  .معسكر

، 576قرار وزاري رقم 

مؤرخ في: 

18/09/2013. 

، 1692قرار وزاري رقم  عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم اإلنسانية، جامعة معسكر.  .7

 13/11/2011مؤرخ في: 
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 :خبرة، العضوية في المجالت المحكمة 

عضو اللجنة العلمية للمدرسة الدكتورالية: الدين والمجتمع، جامعة   .8

 وهران.

ابتداءا من تاريخ أفريل 

 م.2012

عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة   .9

 معسكر. 

، 1693قرار وزاري رقم 

 13/11/2016مؤرخ في: 

عضو فريق التكوين في الماستر أكاديمي: التاريخ القتصادي   .10

 والجتماعي والثقافي للمغرب األوسط.

 م2010-2014

عضو فريق التكوين في الماستر أكاديمي: تاريخ وحضارة الغرب   .11

 اإلسالمي

 م2014ابتداءا من 

المغرب عضو هيئة التدريس ماجستير مشروع "تاريخ وحضارة   .12

 معسكر.( )بجامعةالعلوم اإلنسانية  لقسم "إلسالميا

 م2008-2009

عضو هيئة التدريس ماجستير مشروع "تاريخ وحضارة المغرب   .13

  معسكر.( )بجامعةلقسم العلوم اإلنسانية  األوسط"

 م2010-2011

التكوين في الدكتوراه، مشروع الحوض الغربي للمتوسط:  لجنةعضو   .14

 )بجامعةالعلوم اإلنسانية والجتماعية،  كليةوحضارة، تاريخ 

 .معسكر، قرار داخلي ةجامع .(معسكر

، 343قرار داخلي رقم: 

مؤرخ في: 

21/10/2012. 

عضو لجنة التكوين في الدكتوراه، مشروع الحوض الغربي للمتوسط:   .15

 تاريخ وحضارة، جامعة معسكر.

، 200رقم قرار داخلي 

مؤرخ في: 

15/09/2013. 

 األمانة العامة لالتحاد الدولي للمؤرخينعضو   .16

 السنة الهيأة المعنية وصف محتوى الخبرة 

 تصدر محكمة مجلة" المواقف" لمجلة عضو هيئة التحرير   .1

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية،  عن

 جامعة معسكر، الجزائر. 

ابتداء من عددها 

 م(09-2014)

ذات الترقيم 

المعياري الدولي 

-7872)ردمد: 

1112.) 

 عضو هيئة التحرير   .2

 

 تصدر محكمة مجلة ،"الناصرية" لمجلة

 والتاريخية الجتماعية البحوث مخبر عن

 الجزائر. جامعة معسكر، 

ابتداءا من العدد 

 م2011األول 

-2170ردمك 

 م1822

 والدراسات للبحوث الجزائرية المجلة عضو الهيئة الستشارية   .3

مجلة أكايمية - المتوسطية التاريخية

محكمة تعنى بالدراسات التاريخية تصدر 

عن مخبر الجزائر والحوض الغربي 

للمتوسط، جامعة جاللي اليابس، سيدي 

 بلعباس.

ابتداءا من العدد 

 م2015األول 
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 مجلة في علمية بحوث محّكم عضو  .4

 إلى األول عددها مند" المواقف"

 .هذا يومنا

 تصدر محكمة مجلة" المواقف" لمجلة

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية،  عن

 الجزائر. جامعة معسكر، 

 م2012ابتداءا من 

ذات الترقيم 

المعياري الدولي 

-7872)ردمد: 

1112.) 

 تصدر محكمة مجلة ،"الناصرية" لمجلة  علمية بحوث محّكم عضو  .5

 والتاريخية الجتماعية البحوث مخبر عن

 جامعة معسكر، الجزائر. 

مند عددها 

م األول 2011

 إلى يومنا هذا.

 اإلنسانية للدراسات الساورة مجلة عضو هيئة اإلشراف العلمي.   .6

 اإلنسانية العلوم كلية والجتماعية،

 بشار، محمد، طاهر جامعة والجتماعية،

 .الجزائر

 م2015ابتداٍء من 

ذات الترقيم 

المعياري الدولي 

-9881)ردمد: 

2477) 

 

 اإلنسانية للدراسات الساورة مجلة عضو محّكم بحوث علمية  .7

 اإلنسانية العلوم كلية والجتماعية،

 بشار، محمد، طاهر جامعة والجتماعية،

 .الجزائر

 م2015ابتداٍء من 

ذات الترقيم 

المعياري الدولي 

-9881)ردمد: 

2477) 

الصادرة عن معهد  والمجالمجلة اإلنسان  عضوية اللجنة الستشارية   .8

العلوم اإلنسانية والجتماعية بالمركز 

 الجامعي نور بشير بالبيض.

مجلة اإلنسان 

 والمجال

ISSN: 2477-

9865 

 

الصادرة عن معهد  مجلة اإلنسان والمجال عضوية لجنة القراءة   .9

العلوم اإلنسانية والجتماعية بالمركز 

 الجامعي نور بشير بالبيض.

اإلنسان مجلة 

 والمجال

ISSN: 2477-

9865 

مجلة القرطاس للدراسات الحضارية  عضوية الهيئة الستشارية   .10

مخبر الدراسات  الصادرة عن والفكرية،

 بكر أبي جامعة ،الحضارية والفكرية

 .تلمسان بلقايد،

ابتداءا من تاريخ 

 م2017

مجلة المرآة للدراسات المغاربية، مجلة  عضو اللجنة العلمية الستشارية   .11

علمية تصدر عن مخبر الدراسات 

المغاربية "النخب وبناء الدولة الوطنية" 

 .1جامعة وهران  -أحمد بن بلة

 م2014ابتداٍء من 

اإليداع القانوني: 

 م2306-2014

0533-2437 : 

ISSN 

النشر الجديد الجامعي م د ش ود م م  رئيس لجنة القراءة   .12

 للنــشر والتوزيــع

شارع بن برنو  15المقر المركزي 

 تواتي مستغانم

تعاونية الدواجن  2المقر المركزي رقم 

 حي الكيفان تلمسان

 م2016ابتداٍء من 
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  ا    :(والدكتوراهالماجستير ) :العلمية البحوث على اإلشراف .سادسا

 اإلشراف في جامعة وهران -

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة معسكر في اإلشراف -

courriel : npu_book@yahoo,fr 

Mobil     :   05 50 48 35 77 

مدرسة الدكتورالية "الدين والمجتمع" جامعة  ماجستير ودكتوراه

 وهران

 تا.المناقشة الطالب المذكرة عنوان المذكرة 

"األقليات الدينية في المغرب اإلسالمي   .1

 من خالل نوازل الونشريسي"

لخضر  ماجستير

 سعيداني

 م02/06/2013

خالل العصر تأليف النوازل في الجزائر   .2

 الوسيط

أطروحة 

 دكتوراه علوم

لخضر 

 سعيداني

 قيد اإلعداد

 كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة معسكر أطاريح الدكتوراه 

 تا.المناقشة الصفة الطالب المذكرة عنوان المذكرة 

الفكري للمذاهب غير السنية النشاط   .1

في المغرب اإلسالمي من منتصف 

م إلى نهاية القرن 8ه/2القرن 

 م11ه/5

أطروحة 

دكتوراه 

(LMD) 

مشرفا  محمد غزالي

 ومقرراا 

30/06/2016 

الطفل في األندلس عصر الخالفة   .2

 م(1031-928ه/316-422)

أطروحة 

دكتوراه 

(LMD) 

مشرفا  خالفي زهية

 ومقرراا 

 قيد اإلعداد

أطروحة  التجاه الكالمي عند اإلباضية  .3

دكتوراه 

(LMD) 

مشرفا  محمد زقاوي

 ومقرراا 

 قيد اإلعداد

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة معسكر رسائل الماجستير  .4

 

 تا.المناقشة الصفة الطالب كرةذالم عنوان المذكرة  .5
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 ا سابع   :والدكتوراه( الماجستير) :المناقشة لجان في العضوية. ا

 أطاريح الدكتوراه( كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة معسكر( 

 الماجستير( رسائل) كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة معسكر 

التحركات والهجرات القبلية   .6

األوسط خالل والسكانية في المغرب 

 م11-10ه/5-4القرنين 

مشرف  طاهر بخدة ماجستير

 مساعد

04/10/2011 

اإلسهامات العلمية لعلماء المغرب   .7

 األوسط في األندلس.

مشرف  سعيدة بوحاج 

 مساعد

02/07/2012 

"الحياة األسرية في المغرب األوسط   .8

ما بين القرنيين السادس والتاسع 

 الهجريين )دراسة سوسيوتاريخية("

مشرفا  عبد الكريم بصديق ماجستير

 ومقرراا 

27/01/2014 

"قضايا المرأة في المغرب األوسط   .9

ما بين القرنين الثامن والتاسع 

 م(.15-14الهجريين)

مشرفا  قاسيمي ربيعة. ماجستير

 ومقرراا 

20/05/2014 

 كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة معسكر (L M D) رسائل الدكتوراه

 المذكرةعنوان 

 المذكرة

 تا.المناقشة الصفة الطالب

الفقر بالمغرب اإلسالمي ما بين القرنين السابع   .1

 ( واقعه وآثاره15-13والتاسع الهجريين )

 م2016 /12 /01 رئيساا  خليلي بختة

السفارات في المغرب اإلسالمي خالل القرنين السابع   .2

 م(14 -13والثامن الهجريين )ق 

أمال سالم 

 عطية

 م29/01/2017 رئيساا 

 كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة معسكر رسائل الماجستير

 تا.المناقشة المشرف الطالب المذكرة عنوان المذكرة 

الكوارث الطبيعية والجوائح واألويئة   .1

في المغرب األوسط وأثرها في المجتمع 

ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين 

 م(15-13)القرن 

 م27/06/2011 عبيد بوداودد.  بن دومي عابد ماجستير

الحرف في مدينة تلمسان على العهد   .2

-م1235ه/633الزياني )

 م(1554ه/962

العربي  ماجستير

لخ

 ضر

 م28/06/2011 عبيد بوداودد. 

نظام السوق في المغرب األوسط على   .3

 العهد الموحدي,

 م13/05/2012 عبيد بوداودد.  نصيرة شيبان ماجستير
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  1 بلة بن أحمد - وهرانكلية الحضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، جامعة 

صورة المغرب األوسط في كتابات   .4

الرحالة والجغرافيين العرب 

 والمسلمين

 م30/05/2012  عبيد بوداودد.  خديجة بورملة ماجستير

هجرة العلماء الجزائريين خالل العهد   .5

 العثماني

د. ودان  حبيب خنفار ماجستير

 بوغفالة

 م13/05/2013

قضابا مجتمع المغرب األوسط من   .6

خالل كتب النوازل ما بين القرنين 

 م(15-13السابع والتاسع الهجريين )

 م15/12/2013 عبيد بوداودد.  محمد بلحسن ماجستير

السياسية عند أبي حمو موسى  النظرية  .7

م( 1389-1323ه/791-723الثاني )

من خالل كتاب "واسطة السلوك في 

 سياسة الملوك"

شخوم د.  سمير مزرعي ماجستير

 سعدي

10/03/2014 

 

  

تطور نظام الجباية في المغرب   .8

األوسط "دراسة نموذج من دول 

 المنطقة"

 03/02/2014 عبيد بوداودد.  سميرة مغراوي ماجستير

أحمد  -  كلية الحضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، جامعة وهران أطاريح الدكتوراه

 1بن بلة 

 تا.المناقشة المشرف الطالب المذكرة عنوان المذكرة 

 

دراسة  ـــــــةــــــحاضرة مازون  .1

تاريخية وحضارة خالل العصر 

-1500ه/1317-905الحديث" )

 م(1900

دكتوراه 

 علوم

أ.د. محمد بن  بحري أحمد

 معمر

 م18/06/2013

أخبار الضطرابات السياسية بعد قيام   .2

 الدولة األموية

دكتوراه 

 علوم

د. غازي  براهيم بن مهية

 جاسم

 م08/05/2014

منهجية الكتابة التاريخية عند   .3

القلقشندي من خالل كتابه مآثر اإلنافة 

 في معالم الخالفة

دكتوراه 

 علوم

أ.د. محمد بن  قدور وهراني

 معمر

 م07/09/2014

-41السجون في الدولة األموية )  .4

 ه(132

دكتوراه 

 علوم

أ.د. محمد بن  مصطفى بن واز

 معمر

 م04/06/2014

األوسط نظام الرعي في المغرب   .5

 ه(5-4خالل القرنين )

دكتوراه 

 علوم

أ.د. فاطمة  بلمداني نوال

 بلهواري

 م24/04/2014

المياه ودورها الحضاري في بالد   .6

 م(16-13ه/10-7المغرب اإلسالمي )

دكتوراه 

 علوم

أ.د. محمد بن  سياب خيرة

 معمر

22/05/ 

 م.2014

الحياة الجتماعية في األندلس على   .7

 ه(422-138)عهد الدولة األموية 

دكتوراه 

 علوم

صفي الدين محي 

 الدين

أ.د. عبيد 

 بوداود

 م02/12/2015

جهود المرابطين في التوحيد المذهبي   .8

 لبالد الغرب اإلسالمي.

دكتوراه 

 علوم

أ.د. بلهواري  الشيخ عدة 

 فاطمة 

 م2017
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 

  ،سيدي يلعباس–جامعة الجاللي اليابس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية- 

 

9.       

 العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانكلية  رسائل الماجستير

 تا. المناقشة المشرف الطالب المذكرة عنوان المذكرة 

 

إقليم توات وعالقته بالجوار من   .1

 م(18-13ه/12-ه7القرن )

بالغ عبد  دكتوراه علوم

 الرحمان

أ.د. مبخوت 

 بودواية

 م26/11/2014

السياسية والروابط الثقافية  العالقات  .2

بين المغربين األوسط واألقصى 

 ه 10و 7خالل القرنين 

أ.د. مبخوت  بكاي هوارية دكتوراه علوم

 بودواية

 م27/02/2014

البيوتات العلمية في األندلس   .3

النصرية خالل القرنين الثامن 

ولبتاسع الهجريين "دراسة توثيقية 

 تحليلية"

أ.د. مبخوت  رشيد يماني دكتوراه علوم

 بودواية

 م23/06/2015

البربر في األندلس في عهد الطوائف   .4

 م(11ه/ 5خالل القرن )

د. نصر الدين  عمر بوخاري دكتوراه علوم

 بن داود

 م10/11/2015

تطور الفالحة في المغرب األوسط   .5

ما بين القرنين الثاني والسادس 

 م(12-8الهجريين )

داودي  دكتوراه علوم

 األعرج 

 م15/11/2017 عبيد بوداودأ.د. 

سيدي –جامعة الجاللي اليابس العلوم اإلنسانية والجتماعية، كلية  رسائل الماجستير

 -يلعباس

 تا.المناقشة المشرف الطالب المذكرة عنوان المذكرة 

 

بالمغرب تاريخ القالع والحصون   .1

األوسط "قلعة بني حماد وحصن 

 المشور نموذجا

 م2013 د. كريم ولد النبية مونير قانة ماجستير

المذهبية ودورها في  التجاهات  .2

التطور الثقافي بالمغرب األوسط ما 

 ه6ه و 3بين القرنين 

  أ. د. بلعربي خالد .سايح دين دكتوراه علوم

أدوار المذهب الظاهري بالمغرب   .3

اإلسالمي من القرن الرابع إلى 

 م13-10السابع هجريين/ 

د. شقرون  مبارك بشير  دكتوراه علوم

 الجياللي

6/6/2017 
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 (الماسترمذكرات ) :العلمية البحوث على اإلشراف .ا  ثامن:   

 م(2015-2012) لجتماعي والثقافي للمغرب األوسطالماستر أكاديمي: التاريخ القتصادي وا -

 م(2017-2015) تاريخ وحضارة الغرب اإلسالمي الماستر أكاديمي: -

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية،  مذكرات الماستر 

  جامعة معسكر
المذكر عنوان المذكرة

 ة

 تا.المناقشة المشرف الطالب

بالمغرب األوسط  الجالية األندلسية  .1

 وتأثيرها الحضاري

13/06/2012 د. عمر بلبشير زهرو زوليخة ماستر

 م.

جوانب من الحياة القتصادية   .2

من خالل كتاب "بحفة  والجتماعية

الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر 

وتغيير المناكر" للعقباني التبمساني )ت 

 م(1467ه/871

15/10/2012 د. عمر بلبشير فافة الحجاري ماستر

 م.

"النسق الفكري لفئة العلماء والمتصوفة   .3

من خالل كتاب "أنس الفقير وعز 

 الحقير"

 28/05/2013 د. عمر بلبشير البشير مختارية ماستر

المتصوفة والفقهاء خالل العهد الزياني ما   .4

م( "طبيعة 15-14ه/9-8بين القرنين )

 العالقة وحدودها"

 29/05/2013 بلبشيرد. عمر  صابر نعيمة ماستر

"النسق الفكري لفئة العلماء والمتصوفة   .5

 من خالل كتاب "البستان لبن مريم"

 30/05/2013 د. عمر بلبشير خالفي زهية ماستر

ظاهرة الولية وتأثيراتها على مجتمع   .6

المغرب األوسط فيما بين القرنين السادس 

 والتاسع الهجريين 

29/05/2013 .بلبشير عمر دحمور منصور ماستر

. 

 01/06/2014 د. عمر بلبشير قنيش سعاد ماستر األشراف في المغرب األوسط  .7

البعد الجتماعي لقضايا الخلع والطالق   .8

من خالل المصادر النوازلية والكتب 

 الفقهية في مجتمع المغرب األوسط. 

02/06/2014 .بلبشير عمر إلزعر محمد ماستر

. 

إسهامات علماء المغرب في إثراء نوازل   .9

المعيار المعرب على العهد الزياني من 

 م(15-13هـ/9-6القرن )ق

01/06/2014 د. عمر بلبشير صفراني سامية ماستر

. 

"النسق الفكري لفئة العلماء والمتصوفة   .10

 من خالل كتاب "المناقب المرزوقية"

 03/06/2014 د. عمر بلبشير بلبشير منيرة ماستر
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 والندوات الملتقيات في العلمية المشركات. ا  تاسع: 

 :الدولية الملتقيات فيالعلمية  المشاركة .1

 تاريخ  ومكان النعقاد اسم التظاهرة عنوان المداخلة رقم

إسهامات النخب العلمية في   .1

تطوير فقه النوازل من خالل 

 انموذج "المعيار للونشريسي"

ندوة تكريمية علمية دولية 

تكريما ووفاء لروح األستاذ 

الدكتور علي الغزيوي في 

موضوع: جهود العلماء في 

 خدمة التراث األندلسي

تراث الغرب  رمخب

مخبر األبحاث واإلسالمي 

المصطلحية، والدراسات 

كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، جامعة سيدي 

محمد بن عبد هللا، فاس. 

ماي  03-02المغرب: 

 م.2012

قضايا من الحياة األسرية   .2

بالمغرب األوسط على العهد 

الملتقى الدولي األول حول: 

كتب النوازل الفقهية وقضايا 

قسم التاريخ، كلية العلوم 

اإلنسانية والجتماعية، 

 25/05/2015 د. عمر بلبشير عباد محمود ماستر تاريخ وأعالم منطقة جبال الونشريس  .11

علماء المغرب الوسط من خالل كتاب"   .12

ازهار الرياض في أخبار القاضي 

 عياض" للمقري التلمساني

 15/05/2016 د. عمر بلبشير مداني حورية ماستر

النحرافات الفكرية والعقدية في مجتمع   .13

الغرب السالمي من خالل كتاب 

 المعيار للونشريسي"دراسة لنماذج"

بنننننن كنننننرامنننننة  ماستر

 حفيظة

05/06/2016 د. عمر بلبشير  

النخب السياسية والعلمية من خالل كتاب   .14

 المغرب في حلى المغرب لبن سعيد

 14/05/2017 د. عمر بلبشير يكرلف كريمة ماستر

 

تاريخ األندلس من خالل المصادر   .15

الكامل في التاريخ لبن  -المشرقية 

 األثير  أنموذجا.

العنننالم بن عبننند  ماستر

                    القادر طاهر

 31/05/2017 د. عمر بلبشير

 

 مناقشة العديد من مذكرات الماستر
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الزياني من خالل نوازل 

 مازونة

مجتمع المغرب األوسط 

 الوسيط.خالل العصر 

 19-18جامعة المسيلة: 

 .م2013نوفمبر 

إسهامات الشيوخ العقبانيون   .3

في إثراء نوازل "الدرر 

المكنونة في نوازل مازونة" 

للمازوني "قراءة إحصائية 

 وصفية للفتاوى"

فعاليات الملتقى الدولي 

الثاني للشيخ مصطفى 

"مدرسة مازونة  الرماصي

 الفقهية الجزائرية"

وزارة الشؤون الدينية 

 -ولية غليزان-واألوقاف 

 م2014ماي  27-28

النص النوازلي مصدر   .4

لدراسة األوقاف 

ومصطلحاته: األوقاف في 

 معيار الونشريسي 

الدولي حول  المؤثمر

"الوقف ومصطلحاته: بين 

الواقع الجتماعي المحلي 

 والمعايير الفقهية"

 

 م2014جوان  24-23ومي ي

 الجتماعيةمخبر  البحوث 

( CASHوالتاريخية )

بالتعاون مع فريق البحث 

الدولي "األوقاف في العالم 

اإلسالمي" 

(GDRI.CNRSفرنسا ). 

من صعوبات توظيف   .5

النصوص النوازلية في 

الدراسات التاريخية "أوضاع 

المرأة من خالل نوازل 

 المعيار للونشريسي نموذجا"

 -إشكالت ومعطيات–

الملتقى الدولي للمذهب 

المالكي في طبعته الحادي 

 عشر

"الفقه والحياة من خالل 

موسوعة المعيار المعرب 

 .للونشريسي"

وزارة الشؤون الدينية: دار 

الثقافة األمير عبد القادر عين 

رجب  24 -23الدفلى: يومي 

ماي  13-12ه/ 1436

 .م2015

ضرورة الشيخ لسلوك طريق   .6

تصوف بين فتاوى الفقهاء ال

 وممارسات الصوفية.

قى الدولي فعاليات الملت

الثالث حول التصوف 

"المشيخة وأصول 

 التصوف"

وزارة الشؤون الدينية: ولية 

شعبان  15 -14غلزان يومي 

جوان  03-02ه/ 1436

 م.2015

 بدار الثقافة الجديدة، غليزان.

فكر األمير  فيواألسرة المرأة   .7

 من خالل أسئلة عبد القادر

 دوماس أوجين الجنرال

 م(.1871 – 1803)

المؤتمر الدولي األول 

 بعنوان

النزعة اإلنسانية عند األمير 

 عبد القادر الجزائري:

رمز للتعايش وحوار 

 الحضارات

نوفمبر  30-29يومي 

 م2015

كلية العلوم اإلنسانية 

البحوث مخبر والجتماعية و

الجتماعية والتاريخية 

(CASH بالتعاون مع ) كلية

 -جامعة أولوداغإلهيات، 

 .بورصا )تركيا(

لغة التخاطب والتواصل لدى   .8

األمير عبد القادر مع األخر 

 من خالل إجاباته عن أسئلة

دوماس  أوجين الجنرال

"Eugène Daumas" 

 م(.1871 – 1803)

فعاليات الملتقى الدولي 

الرابع حول التواصل وقيم 

الحوار في األخالق 

يومي اإلثنين اإلسالمية 

رجب  18-17والثالثاء: 

أفريل  26-25ه/ 1437

 م2016

وزارة الشؤون الدينية: ولية 

غليزان بدار الثقافة الجديدة، 

 .الجزائر

المستشرقين بكتب عناية   .9

 النوازل في المغرب اإلسالمي

 "رصد للمسالك والنتائج"

حول المؤتمر الدولي 

 "الستشراق ما له وما عليه"

 /03 /17-15في الفترة من 

كلية العلوم واآلداب بمحافظة 

الرس، جامعة القسيم، 

 : المملكة العربية السعودية



13 

 

 16-14ه الموافق ل 1438

 م.2017 /1/

الصوفية العلوية الطريقة   .10

 والتصالح مع البيئة

من خالل مشروع جنة 

 العارف.

المؤتمر العالمي الثالث 

للتصوف تحت شعار 

"التصوف وبناء السلم 

ماي  10-08: أيام العالمي

 م.2017

المركز األكاديمي الدولي 

للدراسات الصوفية 

 والجمالية، بالتعاون مع 

جامعة سيدي محمد بن عبد 

 هللا، فاس. المغرب

تاريخ تطور البرلمان   .11

قراءة في األبعاد –الجزائري 

 السياسية والظروف التاريخية

حول  األول المؤتمر الدولي

تطور النظام البرلماني 

والدستوري العربي "دراسة 

تاريخية سياسية قانونية 

 .مقارنة"

التحاد الدولي للمؤرخين 

بالتعاون مع مجلس النواب 

 بغداد، العراق.. العراقي

بين الموقفيه األمراض الوبائية   .12

من خالل الفقهي والطبي 

 مخطوط ابن خاتمة 

الملتقى الدولي "الطب 

  واألطباء في ديار اإلسالم 

مخبر التنوع الفكري 

بالمغرب اإلسالمي، جامعة 

 01أبو بكر بلقايد، تلمسان: 

 م.2018فبراير  19و

 :الوطنية المشاركة في الملتقيات واأليام الدراسية .2

 

 يخ  ومكان النعقادتار اسم التظاهرة عنوان المداخلة رقم

"الشيخ عدة بن غالم هللا   .1

 مؤسس الزاوية العداوية".

الملتقى الوطني الثاني حول 

 تاريخ وأعالم منطقة

جمعية الفكر والثقافة لولية 

، بالتنسيق مع مخبر تيارت

 المخطوطات، جامعة وهران:

 م2004ماي  06-05يومي 

القواعد العلمية في تحقيق   .2

 ، وإحياء التراث.المخطوط

الصالون الوطني األول حول 

المخطوطات المنعقد بولية 

 معسكر.

 24إلى  21من  دار الثقافة:

 م.2004أفريل 

الدور التربوي والتثقيفي   .3

 للمتحف

الندوة العلمية بمناسبة شهر 

التراث: حول دور المتحف في 

 الحفاظ وترقية التراث الوطني.

ندوة بمناسبة شهر التراث لسنة 

م بالمتحف الوطني "أحمد 2004

 زبانة" 

المشهد التاريخي للجزائر   .4

إلى  1962من نوفمبر 

من خالل  1962مارس 

كتاب ديغول والجزائر 

 لمؤلفه "جان موران"

الملتقى الوطني الثالث حول 

"الجزائر في الكتابات 

 التاريخية".

كلية العلوم اإلنسانية والحضارة 

-11اإلسالمية، جامعة وهران: 

 م. 2004ديسمبر  12

أثر األحداث في التعجيل   .5

 بالثورة التحريرية.

اليوم الدراسي الذي نظمه 

المجلس الشعبي البلدي معسكر، 

ماي  08بمناسبة أحداث 

  .م1945

 م. 08/05/2005يوم 

دور المنظمة المدنية في   .6

 منطقة وهران 

اليوم الدراسي الذي نظمه 

 «أحمد زبانة»المتحف الوطني 

المتحف الوطني أحمد زبانة: 

 م.2006أكتوبر  31بتاريخ 
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بمناسبة ذكري أول نوفمبر 

 م 1954

أهمية نوازل المعيار في   .7

رسم صورة مجتمع المغرب 

 اإلسالمي.

المناظرة الوطنية الثانية حول 

"الميراث الفكري للعالمة أحمد 

 بن يحي الونشريسي"

ولية  وزارة الشؤون الدينية،

-12أيام  : دار الثقافة تيسمسيلت

 م2009نوفمبر  13

مالحظات حول جهود يحي   .8

بوعزيز في مجال تحقيق 

"روضة النسرين  التراث

ا"  نموذجا

حياة وآثار المؤرخ يحي 

 بوعزيز

مخبر البحوث الجتماعية 

جامعة معسكر:  والتاريخية

 م20/04/2010

الحياة العائلية على العهد   .9

الزياني من خالل المصادر 

 النوازلية

اليوم الدراسي: "المرأة 

الجزائرية من المنظور 

الجتماعي والتاريخي" ضمن 

فعاليات الحتفال بخمسينية 

 الستقالل الوطني.

 مخبر البحوث الجتماعية

: جامعة معسكر والتاريخية

 م.07/03/2012

الفقهاء والضوابط الشرعية   .10

لألنشطة الحرفية "قراءة في 

مواقف الفقهاء من بعض 

في المغرب المهن والحرف 

 "األوسط على العهد الزياني

الملتقى الوطني األول: حول 

الحرف والمهن في المغرب 

 األوسط.

 الجتماعيةالبحوث  مخبر

( جامعة CASHوالتاريخية )

-10مصطفى اسطمبولي: 

 م11/04/2012

نماذج من إسهامات عمال   .11

 ميناء وهران.

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

الستقالل: عقد مائدة مستديرة 

حول موضوع: تاريخ الحركة 

 العمالية في الجزائر.

كلية اآلداب واللغات والعلوم 

الجتماعية واإلنسانية: 

 م.02/05/2012

الفكرية للطرق البنية   .12

 الصوفية في الجزائر.

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

مائدة مستديرة الستقالل: عقد 

حول موضوع: التصوف 

 والزوايا في الجزائر.

كلية اآلداب واللغات والعلوم 

الجتماعية واإلنسانية: 

 م.11/06/2012

معالم شخصية الشهيد أحمد   .13

 زبانة

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

الستقالل: عقد مائدة مستديرة 

: إعدام الشهيد حول موضوع

 أحمد زبانة

كلية اآلداب واللغات والعلوم 

الجتماعية واإلنسانية: 

 م.19/06/2012

أساليب ووسائل التعذيب   .14

 أثناء الثورة

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

الستقالل: عقد مائدة مستديرة 

حول موضوع: الستنطاق 

خالل الثورة والتعذيب 

 التحريرية

كلية اآلداب واللغات والعلوم 

الجتماعية واإلنسانية: 

 م.27/06/2012

دور األوقاف في دعم   .15

الحركة العلمية على العهد 

 الزياني.

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

الستقالل: عقد مائدة مستديرة 

حول موضوع: األوقاف 

 ودورها الجتماعي والثقافي.

واللغات والعلوم  كلية اآلداب

الجتماعية واإلنسانية: 

 م.01/07/2012

النخب اإلصالحية  مساهمة  .16

الجزائرية في الخارج في 

 دعم الثورة التحريرية

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

الستقالل: عقد مائدة مستديرة 

حول موضوع: "مساهمة 

والعلوم  كلية اآلداب واللغات

الجتماعية واإلنسانية: 

 م.17/10/2012
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الهجرة الجزائرية في الثورة 

 التحريرية"

إطارات الولية الخامسة من   .17

أبناء جمعية العلماء المسلمين 

 الجزائريين

بمناسبة الحتفاليات بخمسينية 

الستقالل: الملتقى الوطني 

الولية الخامسة حول موضوع: 

 أثناء الثورة التحريرية

كلية اآلداب واللغات والعلوم 

-31-30واإلنسانية:  الجتماعية

 م10-2012

الطالب زدور إبراهيم بلقاسم   .18

 "شهيد بال قبر

اليوم الدراسي حول ذكرى يوم 

 م.1956ماي  19الطالب 

قسم اإلنسانية، كلية العلوم 

اإلنسانية والجتماعية، جامعة 

 م16/05/2012معسكر: 

معطيات عن المدن التاريخية   .19

من خالل المصادر 

 الجغرافية الوسيطية

الملتقى الوطني األول: المدينة 

 والريف في الجزائر القديمة

قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم 

اإلنسانية والجتماعية، جامعة 

نوفمبر  07-06معسكر: 

 م2013

قراءة في فتاوى كتاب   .20

الحاوي ألبي راس 

 الناصري

الملتقى الوطني حول "زمن 

 الحافظ أبي راس الناصري"

كلية العلوم اإلنسانية 

والجتماعية، جامعة معسكر: 

م. جامعة 2013أفريل  -19- 18

 معسكر

اضاءات حول مساهمة   .21

البوعبدلي في كتابة تاريخ 

الجزائر الثقافي في الفترة 

الوسيطية من خالل مجلة 

 األصالة.

الملتقى الوطني األول حول 

"العالمة الشيخ المهدي 

م( 1992-1907) البوعبدلي

 حياته وأعماله"  

قسم التاريخ، كلية العلوم 

اإلنسانية والجتماعية، جامعة 

 م.2014 /05/03-04معسكر: 

قراءة في إسهامات ابن   .22

مرزوق الحفيد في إثراء 

 نوازل المعيار

الملتقى الوطني حول: البيوتات 

العلمية بتلمسان الزيانية: بيت 

 القري انموذجا.

 م 2014ماي  13-12يومي 

المتحف العمومي الوطني للفن 

والتاريخ لمدينة تلمسان 

 بالتنسيق مع جامعة تلمسان

علم اآلثار بين المسار   .23

 الدراسي واألفاق المستقبلية

اليوم الدراسي حول: التاريخ 

 وعالقته بعلم اآلثار.

قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم 

جامعة اإلنسانية والجتماعية 

 م2015 /25/02معسكر: 

نظرات في أدب الرحلة   .24

"إشكالت منهجية 

 ومعرفية"

يوم دراسي حول "التاريخ 

وأدب الرحلة" القيمة المعرفية 

 والتوثيقية

قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم 

جامعة والجتماعية اإلنسانية 

 .م2015مارس  11: معسكر

خطاب الشرف في المغرب   .25

األوسط من خالل فتوى ابن 

مرزوق "قراءة في األنساق 

 الفكرية والسياسية"

 البيوتات العلمية بتلمسان

الزيانية "بيت المرازقة 

 وإسهاماته الحضارية"

المتحف الوطني للفن والتاريخ 

لمدينة تلمسان بالتنسيق مع 

 07: الخميس جامعة تلمسان

 م.2015ماي 

قة التاريخية في دور الوثي  .26

حفظ المعرفة وصناعة 

التاريخ "قراءة معرفية 

 ومنهجية في اإلشكالت"

الندوة الوطنية األولى 

 للدكتوراليين الشباب

 الجتماعيةمخبر البحوث 

والتاريخية، جامعة مصطفى 

أفريل  16اسطمبولي/ معسكر: 

 م2015

لمنطقة  الجتماعيةالمكونات   .27

أولد ميمون: مقاربة 

 .تاريخية

: تاريخ منطقة أولد يوم دراسي

 ميمون

لولية تلمسان:  الثقافة مديرية

 .م2015ماي  30
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ابن الجّزار ومذهبه في حفظ   .28

 .صحة المرأة

 

الندوة العلمية الوطنية حول 

أعالم المغرب اإلسالمي: ابن 

 الجّزار القيرواني أنموذجا

 

 

تاريخ الجزائر، كلية  مخبر

العلوم اإلنسانية والحضارة 

 1جامعة وهران  -اإلسالمية 

 /12 /17يوم  أحمد بن بلّة.

 م2015

النخب العلمية في المغرب   .29

األوسط العهد الزياني من 

 خالل كتاب 

 «ألهل الّضوء الالمع»

للسخاوي )ت 

 م( 1496ه/902

دراسة في القيمة »

 .«واألهمية

الندوة العلمية األولى لفرقة 

"أعالم ومصادر تاريخ  بحث

الجزائر في العصر الوسيط" 

 –مخبر البحث التاريخي 

مصادر وتراجم حول: المغرب 

اإلسالمي في الكتابات التاريخية 

 المشرقية 

 

 –خبر البحث التاريخي م

، كلية العلوم مصادر وتراجم

-اإلنسانية والحضارة اإلسالمية 

أحمد بن بلّة.  1جامعة وهران 

 م2015 /12 /17يوم 

صناعة الفتوى عند األمير   .30

 عبد القادر

الملتقى العلمية حول األمير عبد 

 القادر 

 بمناسبة يوم العلم. 

 م.2016أفريل  16

 

كلية العلوم اإلنسانية 

بالتنسيق مع والجتماعية 

التحاد العام الطالبي الحر، 

جامعة مصطفى إسطمبولي، 

 م.2016أفريل  19-18 معسكر.

العقبانيون من فتاوى الشيوخ   .31

خالل "الدرر المكنونة" ألبي 

زكرية يحي بن موسى 

 المازوني التلمساني. 

البيوتات العلمية بتلمسان 

 "العقيانيالزيانية "بيت 

المتحف الوطني للفن والتاريخ 

بالتنسيق مع لمدينة تلمسان 

 28-27يومي جامعة تلمسان: 

م يمقر المتحف 2016أفريل 

 -والتاريخالعمومي الوطني للفن 

بالتنسيق مع قسم التاريخ، جامعة 

 أبو بكر بلقايد، تلمسان.

عناية الدارسين المغاربة   .32

بشخصية األمير عبد القادر 

 الجزائري

 الندوة العلمية حول 

صورة األمير عبد القادر 

 م(1808-1883)

العربية، اإلسالمية في الكتابات 

  واألجنبية

 

كلية العلوم اإلنسانية 

جامعة مصطفى والجتماعية، 

مع مديرية  بالتنسيقإسطمبولي، 

 23الثقافة لولية معسكر: يوم 

 م.2016ماي 

مدرسة مازونة النوازلبة من   .33

 أبو زكرياءخالل قاضيها 

يحي بن موسى )ت 

م1478/ه883 ) 

-« الدَُّرُر المكنُونة»ومعلمته 

 -القيمة واألهمية

الملتقى الوطني الموسوم: 

مازونة اإلرث التاريخي 

 والحضاري

مخبر الدراسات الجتماعية، 

النفسة واألنثروبولوجية، 

المركز الجامعي أحمد زبانة، 

جانفي  24-23ولية غليزان. 

 م.2017

ية كتب التراجم في رسم أهم  .34

بين  الصالت الثقافية

المغارب اإلسالمية في 

نيل –الفترة الوسيطية 

 -البتهاج أنموذجا

الملتقى الوطني الثالث حول: 

العالقات الخارجية لدول 

المغرب األوسط بين العداء 

 والسلم.

مصادر –مخبر البحث التاريخي 

مع مخبر  بالتنسيق-وتراجم

مخطوطات الحضارة اإلسالمية 

في شمال إفريقيا، جامعة وهران 

-27أحمد بن بلة. وهران:  -1-

 م.2017فبراير  28
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 صلحاء ومتصوفة  .35

زمن الشيخ محمد بن عمر 

(ه843الهواري المغراوي )  

العالم الملتقى الوطني حول: 

الجليل والوالي الصالح محمد بن 

 عمر الهواري.

المتعقد بمقر كلية العلوم 

 اإلنسانية والعلوم اإلسالمية.

مخبر مخطوطات الحضارة 

اإلسالمية في شمال إفريقيا، 

بن بلة.  أحمد -1-ة وهران جامع

وهران: المنعقد يوم األربعاء 

 م.2017أبريل  12

شيوخ المدرسة المحمدية   .36

 بمدينة معسكر

الملتقى الوطني حول: الدور 

الحضاري لبيلك الغرب خالل 

 الفترة العثمانية.

كلية العلوم اإلنسانية 

جامعة مصطفى والجتماعية، 

مخبر مع  بالتنسيقإسطمبولي، 

 والتاريخية.البحوث الجتماعية 

 م2017أفريل  16معسكر: يوم 

إسهامات علماء بيت   .37

الشريف في الفتوى من 

خالل نوازل المعيار 

 للونشريسي

البيوتات العلمية بتلمسان 

 الزيانية بيت الشريف 

 وإسهاماته الحضارية

 

المتحف الوطني للفن والتاريخ 

لمدينة تلمسان بالتنسيق مع 

 20-19يوميجامعة تلمسان: 

م بمقر المتحف 2017 أفريل

-والتاريخالعمومي الوطني للفن 

مع قسم التاريخ، جامعة  بالتنسيق

 أبو بكر بلقايد، تلمسان.

تشكل المرجعية الدينية في   .38

الغرب اإلسالمي ما بعد 

 العصر الموحدي

الملتقى الوطني حول 

المؤسسات الدينية في بالد 

 المغارب

كلية العلوم اإلنسانية 

جامعة مصطفى والجتماعية، 

مخبر مع  بالتنسيقإسطمبولي، 

 .البحوث الجتماعية والتاريخية

نوفمير  -15-14: معسكر

 م2017

معلمة المعيار للونشريسي    .39

"دراسة في منهجه وموارده 

 وأهميته"

الملتقى الوطني حول: اإلنتاج 

الفكري والثقافي لمنطقة 

أحمد بن يحي  –الونشريس 

 الونشريسي أنموذجا

المركز الجامعي بتسمسيلت 

 م2017ديسمير  13-12يومي: 

األمراض الوبائية من خالل   .40

 مخطوط ابن خاتمة 

 ةالندوة الوطنية حول: علم البيئ

 في تراث الغرب اإلسالمي. 

كلية العلوم اإلنسانية 

جامعة مصطفى والجتماعية، 

مخبر مع  بالتنسيقإسطمبولي، 

 .البحوث الجتماعية والتاريخية

 م2017نوفمبر  29

إعداد الرسائل الجامعية بين   .41

الحصيلة والمتطلبات 

 المنهجية 

اليوم الدراسي حول األطاريح 

والرسائل األكاديمية الخاصة 

بتاريخ المغرب األوسط 

 "عرض ونقد" 

كلية العلوم اإلنسانية 

جامعة مصطفى والجتماعية، 

مخبر مع  بالتنسيقإسطمبولي، 

 .والتاريخيةالبحوث الجتماعية 

 .م2017ديسمبر  05

ثنائية النحراف واإلصالح:   .42

قراءة في رؤية ابن تومرت 

 لالنحراف.

للملتقى الوطني حول:  

الجتماعية بالغرب  تالنحرافا

 اإلسالمي خالل العصر الوسيط

 م2018فبراير  20

إسهامات علماء بيت أولد   .43

 المام في الفتوى.

الملتقى الوطني حول "البيوتات 

العلمية في تلمسان الزيانية 

المتحف العمومي للفن والتاريخ 

لمدينة تلمسان، بالتنسيق مع قسم 

التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية 
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واسهاماتهم الحضارية: بيت 

 أبناء المام واسهاماتهم العلمية"

والجتماعية، جامعة تلمسان: 

 م2018أفريل  23-24

 

 األعمال المنشورة. ا  عاشر:  

 كتب منشورة .1

عدد  السنة الناشر عنوان الكتاب 

 الصفحات

مرجعية اإلحياء ومشكل الحكم في   .1

 تاريخ المغرب اإلسالمي

-وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

 -الجزائر

 قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

 978-9931-411-22-2ردمك: 

 572 م2015

 

حجة المغاربة أبو العباس   .2

ومعلمته النوازاية  الونشريسي

  «المعيار»

 ِدَراَسة في ِمنَهجِه َوَمواردِه وأَهِميَّتهِ 

 دار النشر الجامعي الجديد

-ISBN  :5-50-606ردمك 

9931-978. 

 230 م2016

 النوازل الفقهية والتاريخ  .3

وصعوبة  الستغاللإمكانيات  

 التوظيف

 نوازل الجزائريين"من خالل "

 دار النشر الجامعي الجديد

-ISBN :  5-07-659ردمك 

9931-978. 

 م2017

  م2017

 

 :في إطار كتب جماعية المنشورة بحوثال .2

 

 الصفحات المؤسسة موضوع الكتاب عنوان البحث 

 في المعيار نوازل أهمية  .1

 مجتمع صورة رسم

 .اإلسالمي المغرب

 أعمال المناظرة

 الثانية الوطنية

 الميراث" حول

 للعالمة الفكري

 يحي بن أحمد

 "الونشريسي

 ولية وزارة الشؤون الدينية،

 13-12 أيام: دار الثقافة تيسمسيلت

 م2009 نوفمبر

97-115 

إسهامات الشيوخ   .2

العقبانيون في إثراء 

نوازل "الدرر المكنونة 

مازونة" في نوازل 

للمازوني "قراءة 

إحصائية وصفية 

 للفتاوى"

أعمال الملتقى 

الدولي الثاني 

للشيخ مصطفى 

الرماصي "مدرسة 

مازونة الفقهية 

 الجزائرية"

-وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

 م2014ماي  28-27 -ولية غليزان

175- 

216. 

رحلة مع أستاذ األجيال   .3

 ناصر الدين سعيدوني

كتاب جماعي 

تكريمي للمؤرخ 

الدكتور ناصر 

 الدين سعيدوني.

 والتاريخية الجتماعية البحوث مخبر

 م.2014جامعة معسكر، الجزائر: 

34-35 

دور النخب المثقفة من   .4

رجال جمعية العلماء 

كتاب جماعي 

اليوم فعاليات 

مديرية الثقافة لولية تلمسان، 

 البحوث مخبربالتعاون مع 

91- 96  
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المسلمين في النظال ضد 

الستعمار "قباطي بشير 

المدعو السي لخضر 

 نموذجا"

الدراسي حول 

تاريخ منطقة أولد 

 ميمون.

جامعة  والتاريخية الجتماعية

 2015ماي  30 معسكر، الجزائر:

عناية المستشرقين   .5

بكتب النوازل في 

 المغرب اإلسالمي

"رصد للمسالك 

 والنتائج"

بحوث المؤتمر 

الدولي 

"الستشراق ما له 

 وما عليه"

منشورات كلية العلوم واآلداب 

بمحافظة الرس، جامعة القسيم، 

المملكة العربية السعودية: في الفترة 

ه الموافق ل 1438 /03 /17-15من 

 م.2017 /1/ 14-16

1363-

1382 

مناهج الحوار وأساليب   .6

النسائي في التواصل 

 .القرآن الكريم

أعمال الملتقى 

التصوف: الدولي 

التواصل وقيم 

الحوار في األخالق 

 اإلسالمية.

- وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

ه، 1437رجب  18-17-غليزانولية 

 م.2016أبريل  26-25الموافق ل

234-

213 

مدرسة مازونة   .7

النوازلبة من خالل 

قاضيها أبو زكرياء 

يحي بن موسى )ت 

 ومعلمته(م1478ه/883

-« الدَُّرُر المكنُونة»

 -القيمة واألهمية

الملتقى الوطني 

الموسوم: مازونة 

اإلرث التاريخي 

 والحضاري

مخبر الدراسات الجتماعية، النفسة 

واألنثروبولوجية، المركز الجامعي 

 م.2018أحمد زبانة، ولية غليزان. 

147-

172 

 

 :في المجالت المحكمة الدولية البحوث العلمية المنشورة .3

 

 الصفحة العدد/ السنة اسم المجلة/ المؤسسة عنوان المقال 

فتاوى ابن مرزوق الحفيد من خالل   .1

قراءة إحصائية »المعيار كتاب 

 وصفية تحليلية"

مجلة العلوم اإلنسانية 

مجلة والحضارة اإلسالمية، 

علمية دولية محكمة تصدر 

عن كلية العلوم اإلنسانية 

والحضارة اإلسالمية، 

، أحمد بن 1 وهرانجامعة 

  بلة.

ربيع  28العدد: 

ه/ 1437األول 

 .م 2016جانفي 

: ISSNردمد 

5357- 1112. 

357-

394 

العالّمة الحافظ  مدارس العلم زمن  .2

أبو راس الناصر المعسكري 

أواخر العهد  هـ(1238هـ/1150)

المدرسة  العثماني في الجزائر

ا   المحمدية نموذجا

Les écoles traditionnelles a 

l’époque d’el Hafidh Abou 

Rass al Nasseri, a la fin de 

l’époque ottomane en 

Algérie : l’école 

 المجلة التاريخية المغاربية

REVUE 

D’HISTOIRE 

MAGHREBINE 

تصدر عن مؤسسة التميمي 

للبحث العلمي والمعلومات. 

 الجمهورية التونسية

43ème 

Année                              

N° 163                           

Juin/ June 

2016 

 :ISSNردمد 

0330 – 8987 

 

13-30 
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« Mohamedienne» comme 

exemple 

 

 

 :الوطنيةالبحوث العلمية المنشورة في المجالت المحكمة  .3

 

 الصفحة العدد/ السنة اسم المجلة/ المؤسسة عنوان المقال 

 الونشريسي وآثار حياة عن ورقات  .1

 المعيار صاحب

 محكمة عصور، مجلة مجلة

مخبر البحث  عن تصدر

التاريخي "مصادر 

وتراجم"، جامعة وهران: 

 .4237-1112ردمك 

- 5-4: العدد

 /م2003 ديسمبر

 .م2004 جوان

51-64 

 عنوان وكتابه الغبريني العباس أبو"  .2

  «الدراية

 محكمة عصور، مجلة مجلة

مخبر البحث  عن تصدر

التاريخي "مصادر 

وتراجم"، جامعة وهران: 

 .4237-1112ردمك 

/  7-6العدد: 

 ديسمبر - جوان

 .م2005

42- 62 

نظام األوقاف ودوره في الرعاية   .3

 نوازل المعيارالجتماعية من خالل 

مجلة العلوم اإلنسانية 

والحضارة اإلسالمية، 

جامعة وهران: ردمك 

1112-5357. 

، شعبان 14العدد: 

 م:2010ه/1430

191-

198. 

مالحظات حول جهود يحي   .4

 بوعزيز في مجال تحقيق التراث

"الناصرية"، مجلة  مجلة

محكمة تصدر عن مخبر 

البحوث الجتماعية 

جامعة معسكر،  والتاريخية

 .الجزائر

، جوان 01العدد: 

 م:2011

 -1822ردمد: 

2170 

73-79. 

بعض المعطيات عن المحاصيل   .5

الزراعية والثروة الحيوانية في بالد 

المغرب األوسط من خالل المصادر 

 الجغرافية.

"المواقف" مجلة  مجلة

كلية  محكمة تصدر عن

العلوم اإلنسانية 

والجتماعية، جامعة 

معسكر، الجزائر.  ردمك 

1112-7872 

، 06العدد: 

 م.2011ديسمبر  

-7872ردمد: 

1112 

73-79 

مساهمة في دراسة النشاط الصناعي   .6

والحرفي في المغرب اإلسالمي من 

خالل النصوص النوازلية 

 والجغرافية.

 مجلة ،"الناصرية" مجلة

 مخبر عن تصدر محكمة

 الجتماعية البحوث

جامعة معسكر،  والتاريخية

-2170الجزائر: ردمك 

1822 

، جوان 04العدد: 

 .م2013

 -1822ردمد: 

2170 

285-

310. 

النص النوازلي مصدر لدراسة   .7

" نموذجاا معيارنوازل "الاألوقاف 

 "إشكالت ومعطيات"

 مجلة ،"الناصرية" مجلة

 مخبر عن تصدر محكمة

 الجتماعية البحوث

جامعة معسكر،  والتاريخية

 ، 07العدد: 

 م2016

 ISSNرد مد 

1822-2170 ،

رقم اإليداع 

191-

222 
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-2170الجزائر: ردمك 

1822 

 -5530القانوني: 

2011. 

الفكرية العقدية في  المعتزلة وأراءهم  .8

بالد المغرب من منتصف القرن 

  م10ه/4-م8ه/2

 غزالي محمد –عمر بلبشير 

 مجلة، الجديدة عصور مجلة

مخبر  عن تصدر محكمة

، جامعة تاريخ الجزائر

أحمد بن بلة،  1 وهران

 الجزائر.

، 22-21العدد: 

 م2016ماي 

oussourrevue

gmail.com@ 

ISSN 2170-

1636 

167-

181. 

العناية بالمرأة والطفل من خالل   .9

 كتاب "خلق الجنين وتدبير الحبالى

والمولودين" لغريب بن سعيد 

 القرطبي.

 

 الدراسات" المواقف" مجلة

 المجتمع في والبحوث

علمية دولية  والتاريخ، مجلة

محكمة تصدر عن كلية 

 العلوم اإلنسانية

والجتماعية، جامعة 

 الجزائر. معسكر، 

 عرقم اإليدا

-1910القانوني: 

2016. 

-7872: ردمد

1112. 

117-

138. 

خطاب الشرف في المغرب األوسط   .10

من خالل فتوى ابن مرزوق "قراءة 

 في األنساق الفكرية والسياسية"

 ، مجلةالجديدة عصور مجلة

مخبر  عن تصدر محكمة

، جامعة تاريخ الجزائر

أحمد بن بلة،  1 وهران

  الجزائر.

أبريل  26العدد: 

 م2017

oussourrevue

gmail.com@ 

ISSN 2170-

1636 

102-

127 

المناظرات الباضية المالكية في   .11

بالد المغرب اإلسالمي حتى نهاية 

 ه06القرن 

"المواقف" مجلة  مجلة

كلية  محكمة تصدر عن

العلوم اإلنسانية 

والجتماعية، جامعة 

معسكر، الجزائر.  ردمك 

1112-7872 

 ،12العدد: 

 م.2017ديسمبر  

: ISSNرد مد 

7872-1112 

239- 

258 

الحركة العلمية بورجالن من خالل   .12

نظام حلقة العزابة ما بين القرنين 

 ه(: علم الكالم نموذجا.4-5)

 مجلة ،"الناصرية" مجلة

 مخبر عن تصدر محكمة

 الجتماعية البحوث

جامعة معسكر،  والتاريخية

-2170الجزائر: ردمك 

1822 

العدد:  08المجلد: 

جوان  ، 01

 م2016

 ISSNرد مد 

1822-2170 ،

رقم اإليداع 

 -5530القانوني: 

2011. 

199-

222. 

قضايا التصوف بين فتاوى الفقهاء   .13

وممارسات المتصوفة: طبيعة 

 العالقة وحدودها.

 مجلة ،"الناصرية" مجلة

 مخبر عن تصدر محكمة

 الجتماعية البحوث

جامعة معسكر،  والتاريخية

-2170الجزائر: ردمك 

1822 

، 1، العدد9المجلد

رد م. 2017السنة 

 ISSNمد 

1822-2170 ،

رقم اإليداع 

 -5530القانوني: 

2011. 

147-

164. 

 

mailto:oussourrevue@gmail.com
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 تنظيم الملتقيات الوطنية والدولية .حادي عشر: 

 

 المؤسسة المنظمة/ التاريخ وان الملتقىعن صفة العضوية 

 مخبر البحوث الجتماعية والتاريخية حياة وآثار المؤرخ يحي بوعزيز  عضو لجنة التنظيم  .1

 م20/04/2010جامعة معسكر: 

اليوم الدراسي: "المرأة الجزائرية  جنة العلميةلالعضو   .2

من المنظور الجتماعي 

 والتاريخي" 

ضمن فعاليات الحتفال بخمسينية 

الستقالل الوطني. مخبر البحوث 

: جامعة معسكر الجتماعية والتاريخية

 م.07/03/2012

الملتقى الوطني األول: حول  رئيس اللجنة العلمية  .3

الحرف والمهن في المغرب 

  األوسط.

والتاريخية  الجتماعيةالبحوث  مخبر

(CASH جامعة مصطفى )

 م11/04/2012-10اسطمبولي: 

الملتقى الوطني حول "زمن  جنة العلميةلعضو ال  .4

  الحافظ أبي راس الناصري"

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 أفريل-19- 18جامعة معسكر: 

 م. 2013

الملتقى الوطني األول حول  العلميةرئيس اللجنة   .5

"العالمة الشيخ المهدي البوعبدلي 

 م( حياته وأعماله" 1907-1992)

اإلنسانية قسم التاريخ، كلية العلوم 

-04والجتماعية، جامعة معسكر: 

 م.2014 /05/03

الدولي حول "الوقف  المؤثمر عضو لجنة التنظيم  .6

ومصطلحاته: بين الواقع 

الجتماعي المحلي والمعايير 

جوان  24-23الفقهية" يومي 

 .م2014

البحوث الجتماعية والتاريخية  مخبر

(CASH بالتعاون مع فريق البحث )

الدولي "األوقاف في العالم اإلسالمي" 

(GDRI.CNRS.فرنسا ) 

يوم دراسي: تاريخ منطقة أولد  عضو اللجنة العلمية   .7

 ميمون 

ماي  30مديرية الثقافة لولية تلمسان: 

 م2015

 المؤتمر الدولي األول بعنوان عضو اللجنة العلمية  .8

النزعة اإلنسانية عند األمير عبد 

 القادر الجزائري:

الحضارات رمز للتعايش وحوار 

 م.2015نوفمبر  30-29يومي 

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية 

الجتماعية والتاريخية  ومخبر البحوث

(CASH ،بالتعاون مع كلية إلهيات )

 )تركيا(. بورصا-أولوداغجامعة 

حول األمير عبد التاريخي الملتقى  رئيس اللجنة العلمية  .9

 القادر 

 بمناسبة يوم العلم. 

 

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية 

بالتنسيق مع التحاد العام الطالبي 

جامعة مصطفى إسطمبولي، الحر، 

 م.2016أفريل  19-18 معسكر.

 الندوة العلمية حول  رئيس اللجنة العلمية  .10

صورة األمير عبد القادر 

 م(1808-1883)

العربية، اإلسالمية في الكتابات 

  واألجنبية

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

يالتنسيق جامعة مصطفى إسطمبولي، 

مع مديرية الثقافة لولية معسكر: يوم 

 م.2016ماي  23
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الملتقى الوطني حول: الدور  تنظيميةرئيس اللجنة ال  .11

الحضاري لبيلك الغرب خالل 

  الفترة العثمانية.

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 بالتنسيقجامعة مصطفى إسطمبولي، 

مخبر البحوث الجتماعية مع 

أفريل  16معسكر: يوم  والتاريخية.

 م.2017

الملتقى الوطني حول: الدور  عضو اللجنة العلمية  .12

الحضاري لبيلك الغرب خالل 

  عثمانية.الفترة ال

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 بالتنسيقجامعة مصطفى إسطمبولي، 

مخبر البحوث الجتماعية مع 

أفريل  16معسكر: يوم  والتاريخية.

 م.2017

الملتقى الوطني حول المؤسسات  رئيس اللجنة العلمية  .13

 الدينية في بالد المغارب

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 بالتنسيقجامعة مصطفى إسطمبولي، 

مخبر البحوث الجتماعية مع 

نوفمير  -15-14: معسكر .والتاريخية

 م2017

الملتقى الوطني "الجامعة  عضو اللجنة العلمية  .14

 والمتحف"

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 06-05 جامعة مصطفى إسطمبولي،

 م.2017نوفمبر 

الملتقى الوطني حول: اإلنتاج  عضو اللجنة العلمية  .15

الفكري والثقافي لمنطقة 

أحمد بن يحي  –الونشريس 

 الونشريسي أنموذجا

المركز الجامعي بتسمسيلت يومي: 

 م2017ديسمير  12-13

اليوم الدراسي حول األطاريح  رئيس اللجنة العلمية   .16

والرسائل األكاديمية الخاصة 

بتاريخ المغرب األوسط "عرض 

 ونقد" 

كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 بالتنسيقجامعة مصطفى إسطمبولي، 

مخبر البحوث الجتماعية مع 

 .م2018ديسمبر  05 .والتاريخية

الدولي: الطب واألطباء للملتقى  عضو اللجنة العلمية  .17

 في ديار السالم

، مخبر الدراسات الحضارية والفكرية

 01يوم: أبو بكر بلقايد، تلمسان. جامعة 

 م2018فبراير 

للملتقى الوطني حول:   عضو اللجنة العلمية  .18

الجتماعية بالغرب  تالنحرافا

 اإلسالمي خالل العصر الوسيط

مخبر الجزائر والحوض الغربي للبحر 

المتوسط، جامعة جاللي اليابس، سيدي 

 م2018فبراير  20بلعباس. في: 

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها. ثاني عشر:  

 سنوات التدريس في المرحلة األولى و التدرج ) نظام كالسيكي + نظام. ل.م.د+ نظام الماستر(. -

 

سنوات  المقاييس المدرسة

 التدريس

نظام 

 كالسيكي

 نظام

ليسانس 

 )ل.م. د(

 نظام الماستر
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تاريخ العرب حتى 

/  نهاية الخالفة األموية

 محاضرة  

2002- 

 م2006

السنة 

األولى 

 ليسانس

/ / 

المغرب اإلسالمي من 

الفتح إلى سقوط 

 محاضرة  /  غرناطة

2002-

 م2010

السنة 

الثانية 

 ليسانس

/ / 

الحياة الثقافية في 

المغرب اإلسالمي 

 السنة الرابعة ليسانس 

2003-

 م2006

السنة 

 الرابعة

 لسانس

/ / 

مجتمع المغرب 

 /األوسط ماستر

 محاضرة  

  

2011-

 م2012

القتصادي التاريخ ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 ( 02-01)س  األوسط

النشاط الفالحي 

والرعوي بالمغرب 

 محاضرة   /األوسط

  

2011-

 م2012

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 (01)س  األوسط

 

النشاط الحرفي 

 محاضرة   / والتجاري

2011-

 م2012

القتصادي التاريخ ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 (02)س  األوسط

 

مجتمع المغرب 

 / األوسط ماستر

 محاضرة  

  

2012-

 م2013

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 ( 02-01)س  األوسط

النشاط الفالحي 

والرعوي بالمغرب 

 محاضرة   / األوسط

  

2012-

 م2013

القتصادي  التاريخماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 (01)س  األوسط

 

النشاط الحرفي 

 محاضرة   /والتجاري

2012-

 م2013

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 .(02)س  األوسط

لتيار الصوفي ا

 / بالمغرب األوسط

 محاضرة  

2012-

 م2013

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 ( 03)سد  األوسط
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النشاط الحرفي 

 محاضرة   /والتجاري

2012-

 م2013

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 (02)س  األوسط

مجتمع المغرب 

 محاضرة   /األوسط 

 

2013- 

 م2014

التاريخ القتصادي ماستر  / /

 والجتماعي والثقافي للمغرب

 ( 02-01)سد  األوسط

لتيار الصوفي ا

 /بالمغرب األوسط

 محاضرة  

 

2013- 

 م2014

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 ( 03)سد  األوسط

مجتمع المغرب 

 األوسط 

 محاضرة   /

2014 – 

 م2015

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 ( 02-01)سد  األوسط

لتيار الصوفي ا

 /بالمغرب األوسط

 محاضرة  

 

2014 – 

 م2015

التاريخ القتصادي ماستر  / /

والجتماعي والثقافي للمغرب 

 ( 03)سد  األوسط

مجتمع الغرب 

 اإلسالمي 

 محاضرة   /

2015- 

 م2016

تاريخ وحضارة الغرب  ماستر / /

 ( 02-01( )سد 01اإلسالمي )س 

لتيار الصوفي ا

 /الغرب اإلسالميب

 محاضرة  

 

2015- 

 م2016

تاريخ وحضارة الغرب  ماستر / /

 ( 03اإلسالمي )سد 

مجتمع الغرب 

 اإلسالمي 

 محاضرة   /

2016-

 م2017

تاريخ وحضارة الغرب  ماستر / /

( 02-01( )سد 01اإلسالمي )س 

 محاضرة

لتيار الصوفي ا

 /الغرب اإلسالميب

 محاضرة  

 

2016-

 م2017

تاريخ وحضارة الغرب  ماستر / /

 ( 03اإلسالمي )سد 

 

 

 سنوات التدريس فيما بعد التدرج ) الماجستير و الدكتوراه( : -

 الدكتوراه الماجستير سنوات التدريس المقاييس المدرسة
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التاريخ 

االقتصادي 

واالجتماعي 

 للمغرب األوسط. 

"تاريخ وحضارة المغرب  م2008-2009

األوسط"، رقم االعتماد: 

المؤرخ في: ، 99

 م09/07/2008

/ 

التاريخ 

االقتصادي 

واالجتماعي 

 للمغرب األوسط. 

"تاريخ وحضارة المغرب  م2010-2011

األوسط"، رقم االعتماد: 

المؤرخ في:  255

27/07/2010. 

/ 

ندوة المنهجية 

 والمتابعة العلمية

 التكوين في الدكتوراه الطور الثالث / م2014 -2013

مشروع الحوض الغربي للمتوسط: 

 تاريخ وحضارة، 

ندوة المنهجية 

 والمتابعة العلمية

2014 – 

 م2015

 التكوين في الدكتوراه الطور الثالث /

مشروع الحوض الغربي للمتوسط: 

 تاريخ وحضارة، 

ندوة المنهجية 

 والمتابعة العلمية

 التكوين في الدكتوراه الطور الثالث / م2016 -2015

مشروع الحوض الغربي للمتوسط: 

 تاريخ وحضارة، 

ندوة المنهجية 

 والمتابعة العلمية

 التكوين في الدكتوراه الطور الثالث / م2016-2017

مشروع الحوض الغربي للمتوسط: 

 تاريخ وحضارة، 

 

 

 

  .والخبرة لجان التأهيل ية فيعضوالثالث عشر:  

 

التقرير/  تاريخ المؤسسة اسم المرشح الصفة في اللجنة  

 تاريخ المناقشة

عضو خبير   .1

إعداد مكلف ب

 تقارير خبرة

تقييم ودراسة 

في مشاريع البحوث 

البرامج إطار 

 الوطنية للبحث

 (PNRالعلمي )

"مركز البحث في 

الجتماعية  األنتروبولوجيا

 والثقافية"، 

 م2011-2013

 

 مناقش عضو  .2

 الجامعي()التأهيل 

كلية الحضارة اإلسالمية   بوشريط امحمد،

والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 1أحمد بن بلة  -  وهران

 م18/05/2014
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 مناقش عضو  .3

 )التأهيل الجامعي(

كلية العلوم اإلنسانية  حجازي مصطفى

جياللي والجتماعية، جامعة 

 ليابس، سيدي بلعباس.

05/12/2013. 

 مناقش عضو  .4

)التأهيل 

 الجامعي(

بن سادات نصر 

 الدين

كلية الحضارة اإلسالمية 

والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 1أحمد بن بلة  -  وهران

 م03/11/2013

 مناقش عضو  .5

)التأهيل 

 الجامعي(

تقييم سند بيداغوجي "تاريخ  هرباش زاجية

كلية العلوم المشرق اإلسالمي" 

اإلنسانية والجتماعية، جامعة 

 مصطفى اسطمبولي.

أكتوبر  11

 م2015

 مناقش عضو  .6

)التأهيل 

 الجامعي(

كلية الحضارة اإلسالمية  ات خيرةسي

والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 1أحمد بن بلة  -  وهران

 م01/02/2016

 

 

 مشاريع البحثعشر.  رابع : 

 

البحث في "الوقف واألوقاف في الجزائر في العصر  عضو فرقة" 01

 الوسيط" مخبر البحوث الجتماعية والتاريخية.

 م.2009ابتداءا من تاريخ 

فرقة بحث في إطار اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث عضو  02

بعنوان: " الوقف في المغرب  (C.N.E.P.R.U-633)الجامعي

م(، دراسة 1554-1235هـ/962-633األوسط على العهد الزياني )

تاريخية في حجم النتشار واألدوار/ تحت رقم 

(o03720070005(،2008-2010).)   

 م2008-2010

بحث في إطار اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث  فرقةرئيس  03

: "الحرف والمهن في بعنوان (C.N.E.P.R.U-633)الجامعي

المغرب األوسط )الجزائر( مابين القرنين السادس والتاسع الهجريين 

   0 03720120009تحت رقم: م(" 12-15)

-01تاريخ بداية المشروع 

01-2013 

العلمي  البرامج الوطنية للبحثبحث في إطار  رئيس مشروع 04

(PNR :حول موضوع ) النصوص المكتوبة لتاريخ وحضارة

م( 1554هـ/962-م1235/هـ633الجزائر على العهد الزياني )

 " "جمع وتحقيق

 م2011-2013


