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جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

 /01البطاقة الشخصية
 االسم  :عــــــــمــــــــر


اللقب  :بــــــــــن عـــــــــــراج

تاريخ ومكان االزدياد 20 :جويلية 1981م.

 الجنسية :جزائري.

بوالية سيدي بلعباس ( )22000الجزائر.

 الحالة االجتماعية :متزوج وأب لثالث بنات.


المهنة  :أسـتا محارـر بكليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة .جامعـة الجياللـا اليـابس سـيدي بلعبـاس

الجزائر.

 العنوان  29:شارع فرعون محمد سيدي بلعباس ( )22008الجمهورية الجزائرية.


الهاتف النقال األول 00213560904167 :الهاتف النقال الثانا00213668124657 :

 هاتف و فاكس البيت 0021348686651:

 البريد اإللكترونــــــــــا األولbino.omar@gmail.com :
 البريد اإللكترونا الثاناbino_omar@hotmail.com:

 /02المؤهالت العلمية

 شهادة الباكالوريا سنة  2000تخصص آداب وعلوم إسالمية.

 شهادة ليسانس فا الحرارة اإلسالمية تخصص :تاريخ وحرارة إسالمية – كلية العلوم اإلنسانية
والحرارة اإلسالمية – جامعة وهران دورة جوان .2004

 شهادة الباكالوريا سنة  2004تخصص آداب وعلوم إسالمية.

 شهادة ليسانس فا العلوم السياسية تخصص  :عالقات دولية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة
سيدي بلعباس دورة جوان .2008

 شهادة ماجستير فا تحقيق المخطوطات .قسم :التاريخ وعلم اآلثار .كلية العلوم اإلنسانية والعلوم
االجتماعية.جامعة تلمسان .أكتوبر 2013

 شهادة دكتوراه فا تحقيق المخطوطات .قسم :التاريخ .كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.جامعة
تلمسان 02 .ماي .2018

 /03مهارات اللغة :

 إجادة التحدث والكتابة بالغة األم – العربية – واجادة التواصل بالغة الفرنسية واإلنجليزية .

 /04المهارات االحترافية :
 إجادة استخدام الحاسب اآللا.

 القدرة على مهارات التواصل مع مختلف أنماط األشخاص.

/05التجربة المهنية :

 أستا التعليم الثانوي من  2007إلى .2013

 أستا مشارك بجامعة سيدي بلعباس قسم الفلسفة والتاريخ من اكتوبر 2004إلى  2014تدريس مقياس:
الفلسفة اإلسالمية والفرق اإلسالمية.

 أستا مساعد قسم –أ -بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم العلوم اإلنسانية -من  2015إلى
ماي.2018

 أستا محارر قسم –ب -بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم العلوم اإلنسانية جامعة سيدي بلعباس
إلى يومنا ه ا.

 مؤطر ومشرف على م كرات تخرج فا الفلسفة والتاريخ ،والحرارة اإلسالمية ،وعلم المكتبات.

 أستا مشارك بفرع المركز الثقافا اإلسالما بتقديم محاررات ومداخالت بمناسبة عدة أعياد دينية ووطنية
منها:

 مداخلة بمناسبة يوم الشهيد الموافق ل 18فيفيري  2007بعنوان :السياسة الدبلوماسية الجزائرية إبان

الثورة التحريرية :القرية الجزائرية فا جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة نمو جا .يوم  20فيفري

.2007

 مداخلة بمناسبة عيد النصر المصادف ل 19مارس  2007بعنوان :المفاورات الجزائرية الفرنسية
ومكانتها فا توقيف إطالق النار يوم  19مارس .2007

 مداخلة بمناسبة إحياء ال كرى الثانية والستون لمجازر  8ماي  1945بعنوان :مجازر  08ماي 1945
"المظاهرات االنتفارية فا الغرب الجزائري" نمو جا يوم  08ماي .2007

 مداخلة بمناسبة ال كرى  53الندالع ثورة الفاتح نوفمبر  1954بعنوان :أثر ثورة نوفمبر على الجيل
الناشئ يوم  08نوفمبر .2007

 مداخلة بمناسبة إحياء مظاهرات  11ديسمبر  1960بعنوان :نتائج مظاهرات  11ديسمبر  1960يوم
 11ديسمبر .2007

 عرو فا اللجنة العلمية لقراءة توصيات الملتقيات الفكرية لمكتبة المطالعة العمومية لوالية سيدي
بلعباس* محمد القباطا* مع إلحاق محاررات وتقــــــــديم مداخالت بمناسبة الملتقيات الوطنية منها:

 مداخلة فا إطار فعاليات الملتقى الوطنا األول حول الطفل والكتاب المنعقد يوما  13/12نوفمبر2014
بعنوان :من أجل مكتبة لكل طفل.

 مداخلة فا إطار فعاليات الملتقى الوطنا الثانا للكتاب والطفل بين اإلقبال والعزوف بالمشاركة بين المكتبة

وقســـــــــــم العلوم اإلنسانية لجامعة سيدي بلعباس المنعقد يوما  29-28أكتوبر 2015بعنوان دور

المكتبة فا تنمية عادة القراءة لدى الطفل.

 /06النشاطات العلمية المشاركات فا الملتقيات:
الرقم
01

عنوان البحث

عنوان الملتقى

أصالة الفلسفة اإلسـالمية فـا الفكـر الملتقى الوطنا

العربا المعاصر.

األول حول واقع

الفلسفة فا الفكر

نوع

الملتقى

02

03

تحقيق النصوص.

04

قــــــــراءة فــــــــا مخطــــــــوط انقشــــــــاع

المنظمة

االنعقاد

ملتقــــــــــــــى كليـــــــــــــــة اآلداب سيدي بلعباس

وطنا

العربا المعاصر.
الفلسفة بين األصالة والتواصل.

الجهة

مكان وتاريخ

والعلـــــــــــــــــــــــــــــوم يوما

اإلنســــــــــــــــــــــانية 05و06ديسمبر

جامعـــــة ســـــيدي .2006
بلعباس.

الفلسفة والتواصل .ملتقــــــــــــــى كليـــــــــــــــة اآلداب سيدي بلعباس
وطنا

والعلـــــــــــــــــــــــــــــوم يوما

اإلنســــــــــــــــــــــانية 07و08ماي

جامعـــــة ســـــيدي .2007
بلعباس.

مدخل إلى تحقيق

النصوص.

الــــــــــــــدورة جامعــــــــة زيــــــــان

التدريبيــــــة عاشــــور الجلفــــة إلى  11أبريل

الدوليـــــــــــة بالتعـــــــاون مـــــــع .2013
األولى

ال كرى الخامسة

معهـــــــــــــــــــــــــــــــــد

المخطوطــــــــــــــات

العربية بالقاهرة.

نــــــــــــــــــدوة زاويـــــــة الشـــــــيخ أدرار يوم 11

الغمامـــــــــــــة واإللبــــاس عــــن حكـــــــــم لوفاة الشيخ محمد الوطنية

محمد باي بلعالم أفريل .2015

السعيد هرماس.

أدرار.

العمامـــة واللبـــاس مـــن خـــالل ســـؤال باي بلعالم.

05

الجلفة من 08

بـــــــيولف واليـــــــة

المخطــوط الجزائــري فــا إقلــيم ت ـوات المخطوطــــــــــــــــــــات ملتقــــــــــــــى جامعـــــــة أحمـــــــد أدرار يـــــــــــــــــــــــوما

ودوره فا الدراسات الفقهية.

الجزائريــــة ودورهــــا دولا
فــــــــــا الحرــــــــــارة

دراية أدرار.

اإلنسانية.

15و 16نـــــــوفمبر
.2016

06

شـــروط الحفـــد الجيـــد للمخطوطـــات صــــــــيانة وتــــــــرميم نــــــــــــــــــدوة جامعة مستغانم

07

الخ ـزائن التواتيــة ،ودورهــا فــا حفــد المكتبـات الجزائريــة ملتقــــــــــــــى مخبـــــــــــــــــــــــــــــــــر تنـــــــــدوف يـــــــــوما

والوثائق.

المخطوطات.

التـــــراث المخطـــــوط ،خزانـــــة الشـــــيخ ودورها فـا الحفـا
محمد باي بلعالم بيولف أنمو جا.

على المخطوط

وطنية.

وطنا

مســـــــتغانم يـــــــوما

20و 21فيفــــــــــري
.2017

المخطوطــــــــــــــات 03و 04ديســـــمبر
الجزائريــــــة فــــــا .2017

إفريقيــــا بجامعــــة
أدرار مـع مديريـة
الثقافــــــة لواليــــــة
تندوف.

08

مخبر مخطوطات

مـنهج الشـيخ محمــد بـاي بلعـالم فــا دور المكتبــــــــــــــــات

شرح متون الفقه المالكا مـن خـالل الرئيســية للمطالعــة

الحرـــــــــــــــــــــــــارة

دراسة وتحقيـق مخطـوط فـتح الجـواد العموميـــــــــة فـــــــــا ملتقــــــــــــــى اإلســـــالمية فـــــا

شـــرح علـــى نظـــم العزيـــة البـــن بـــاد الحفا على التراث وطنا.

الكنتا.

المخطوط بـالجنوب

الغربا الجزائري.

البيض يوما

شـــــمال إفريقيـــــا12 ،و 13ديســـــمبر
جامعــــــة وهــــــران .2017
 01بالشراكة مع
مديريــــة الثقافــــة

لوالية البيض.
09

أوعيــــــــــة المعلومــــــــــات التقليديــــــــــة ثقافة الطفــــــــــــــــــــل ملتقــــــــــــــى مختبر بحـث فـا ســـــــيدي بلعبـــــــاس

وااللكترونية وتأثيرها على القـــــــراءة

وطنا.

أنظمـــــــــــــــــــــــــــــــة يوما  27و

المعلومـــــــــــــــــــات
واألرشـــــيف فـــــا

الجزائـــر ،جامعـــة

وهـــــــــــــــــــران 01
بالشـــــــراكة مـــــــع

عند الطفل.

مديريــــة الثقافــــة 28

بالجزائر.

لواليــــــة ســـــــيدي ديسمبر.2017
بلعباس.

10

النســـــخ والمقابلـــــة ومكانتهمـــــا فـــــا واقـــع تـــراث الغـــرب ملتقــــــــــــــى مختبــــر الجزائــــر ســـــــيدي بلعبـــــــاس
تحقيق المخطوط.

11

اإلســــــــــــــــــــــــــــالما وطنا.

والحـوض الغربــا يــــــــوما  29و30

الجزائر.

جامعـــــة ســـــيدي

المخطـــــــــوط فـــــــــا

بلعباس.

اآلفات االجتماعية باألنـدلس بعيـون االنحرافـــــــــــــــــــــــــات ملتقــــــــــــــى مختبــــر الجزائــــر ســـــــيدي بلعبـــــــاس
المحتســــــبين :رســـــــالة ابــــــن عبـــــــد االجتماعية بـالغرب وطنا.

الرؤوف أنمو جا.

12

للبحــر المتوسـ  ،جانفا .2018

الجزائـــــــري خـــــــالل

العصر الوسي .

والحـوض الغربــا يـــــــــــوما 20و21

للبحــر المتوسـ  ،فيفري .2018
جامعـــــة ســـــيدي
بلعباس.

حركة التصوف فـا العـالم اإلسـالما التصــــــــــــــــــــــــــــــوف

مختبــــر الجزائــــر

خـــالل القـــرنين الخـــامس والســـادس الغـــــرب اإلســـــالما ملتقى

للبحــر المتوسـ ،

والمتصـــــــوفة فـــــــا

الهجريين (11-12م).

فا العصر الوسـي

والحديث.

وطنا.

والحـوض الغربــا

جامعـــــة ســـــيدي ســـــــيدي بلعبـــــــاس
بلعباس.
يـــــــــــوما 13و14
مارس .2018

13

مخـــابر البحـــث العلمـــا فـــا الجزائـــر المخطــــوط العربــــا ملتقــــــــــــــى جامعة المسيلة

المســـــــيلة يـــــــوما

المخطوط.

2018م.

وعنايتهــا بــالتراث العربــا اإلســالما الواقع واآلفاق.

14

تطور المكتبات العامة فا الجزائر.

15

المخطوطــــات ودورهــــا فــــا الحفــــا

دولا.

16و 17أفريــــــــــــل

خــــــدمات المكتبــــــة نــــــــــــــــــدوة جامعـــــة ســـــيدي سيدي بلعباس يوم

الجزائريـــة فـــا ظـــل وطنية.
تحديات الرقمنة.

بلعباس.

 24أفريل .2018

مفهوم الهوية لدى ملتقــــــــــــــى جامعـــــة ســـــيدي ســـــــيدي بلعبـــــــاس

على الهوية والتاريخ.

الشباب الجزائري.

16

رئيس اللجنة التنظيمية.

مفهوم الهوية لدى ملتقــــــــــــــى جامعـــــة ســـــيدي ســـــــيدي بلعبـــــــاس

17

عرو اللجنة العلمية.

18

فهرســـة مخطوطـــات خزانـــة الزاويــــة الملتقــــــى الــــــدولا ملتقــــــــــــــى جامعـــــــة أحمـــــــد أدرار يـــــوما -13

الشباب الجزائري.

وطنا.

وطنا.

20

بلعباس.

فـــا تـــاريخ منطقـــة دراسا.

بلعباس

العلوية بمستغانم.

الرابع للمخطوط.

دولا.

رئيس جلسة علمية.

أعالم منطقة

ملتقــــــــــــــى جامعة سيدي

فا الملتقى الوطنا الثانا.

المكتبات ودورها فا الحفا

ماي .2018

يــــــــوما  07و08
ماي .2018

شخصــــيات مــــؤثرة يـــــــــــــــــــــوم جامعـــــة ســـــيدي سيدي بلعباس يوم
سيدي بلعباس.

19

بلعباس.

يــــــــوما  07و08

سيدي بلعباس.
على

التراث العربا المخطوط (الرقمنة

انمو جا).

وطنا.

دراية أدرار.

بلعباس.

 09ماي .2018

 14نــــــــــــــــــــــوفمبر
.2018

ســـــــيدي بلعبـــــــاس

يـــــــــــوما 21و22
نوفمبر 2018

استخدام تكنولوجيا نــــــــــــــــــدوة بمركـــــز الفنـــــون تلمســــان يــــوم 28

المعلومات

ومجتمع المعرفة.

وطنية.

والمعـــــــــــــــــــارض نوفمبر .2018

تلمســـــــــــــــــــــــــــان
بالتنســــــيق مــــــع
مخبـــــــــــــــــــــــــــــــــر

المؤسســـــــــــــــــات

الصـــــــــــــــــــــناعية
والمجتمــــــــــــــــــــــع

الجزائــري جامعــة
تلمسان.

21

عناية علماء توات بمخطوطات

مخطوطات العقائد ملتقـــــــــــى

جامعــة وه ـران  2وهـــــــــــــــــــــــــــران

اإلسالما؛

التصوف

مخطوط وعلم

الكوكب الوقاد فا فرل المشايخ والفلسفة
واألوراد للشيخ سيد المختار الكنتا المغرب

(ت1226:ه1811-م) ،ومختصره الكبير.
للشيخ

ابن

باد

1388ه1966-م)

الكنتا

الكالم دولا

بالشـــــــراكة مـــــــع أيــــــــــــام ،16 ،15

العربا

االنتروبولوجيــــــــا .2018

فا

مركز البحـث فـا  17ديســـــــــــــــــــمبر

االجتماعيـــــــــــــــــة
والثقافية.

(ت:

 /08األبحاث والمقاالت المنشورة فا المجالت الدولية والوطنية :
الرقم
01

عنوان المقال

اسم المجلة

الدولة

الهيئة المشرفة

الجزء

والعدد

التاريخ

قيمة المخطوط العربا فا مجلــــــــــــــــــــة الجزائر.

مخبـــــــــر الـــــــــنص العـــــــــــــــــــــدد يناير .2014

اإلسالمية.

ودراسة فا األبعاد

الحرـــــــــــــــارة العربيـــــــــــــــة النص.

المســـــرحا جمـــــع األول.
الفكريــة والجماليــة
جامعـــــة الجاللـــــا

اليــــــابس ســـــــيدي
بلعبــــاس.

02

المخطـــوط العربـــا أســـباب دوريـــة كـــان مصر.
الدمار وعوامل التلف.

03

التاريخيـــــــــة

الدولية.

منظمـــات المعرفـــة العـــــدد رقـــــم ديسمبر .2015

الدولية .القاهرة.

.30

آليــــــات الحفــــــد الحديثــــــة مجلــــــــــــــــــــة الجزائر.

دوريـــــــــة دوليـــــــــة العـــــــــــــــــــــدد سبتمبر .2014

الواقع واآلفاق.

تعنــــــــى بقرــــــــايا

للمخطـــــوط العربـــــا بـــــين رفوف.

أكاديميـــة محكمـــة الرابع.
المخطــــــــــــــــــــــــــوط
والدراســــــــــــــــــــــــات

اإلنســـــــــــــــــــــــانية.

يصـــــــدرها مخبـــــــر

المخطوطــــــــــــــــــات
الجزائريــــــــة فــــــــا

غـــــــــرب إفريقيـــــــــا

بأدرار.
04

التـــراث العربـــا اإلســـالما
المخطــــــــــــــوط وجهــــــــــــــود
المحققــــين ،المستشــــرقين
أنمو جا.

الجزائر.
مجلــة آفــاق

مجلــــــــة فصــــــــلية العدد 06

تصــدر عــن مخبــر

جانفا .2017

البحــوث ودراســات
الفكـــــر اإلســـــالما
فــا الجزائــر ،كليــة

فكرية.

العلــــوم اإلنســــانية
واالجتماعيــــــــــــــــــة

جامعــــــة جياللــــــا

اليــــــابس ســـــــيدي
بلعباس

05

الجزائر.

اإلمــام محمــد عبــد البــاقا

الزرقانا (ت1122 :ه)،

ومنهجــه فــا شــرح متــون مجلــة آفــاق

الفقه المالكا.

فكرية.

مجلــــــــة فصــــــــلية العدد 08

تصــدر عــن مخبــر

ديسمبر .2017

البحــوث ودراســات
الفكـــــر اإلســـــالما
فــا الجزائــر ،كليــة

العلــــوم اإلنســــانية
واالجتماعيــــــــــــــــــة

جامعــــــة جياللــــــا

اليــــــابس ســـــــيدي
بلعباس

06

عنايــــــــة علمــــــــاء تــــــــوات مجلــــــــــــــــــــة الجزائر.

مجلـــــــــة دوريـــــــــة العدد 13

مخطوط الوجيز شرح على والمجتمع.

كليـــــــــــة العلـــــــــــوم

بمختصرات الفقه المالكا ،اإلنســــــــــــان

مختصر خليل للعالمة ابن

اإلنســــــــــــــــــــــــــانية

العـــالم الـــزجالوي التـــواتا

واالجتماعيــــــــــــــــــة

أنمو جا.

بلقايد ،تلمسان.

(ت1212 :ه1797-م)
07

محكمــــة تصـــــدرها

مخـابر البحــث العلمــا فــا مجلــــــــــــــــــــة المسيلة

الجزائـــر وعنايتهـــا بـــالتراث العمدة

جانفا .2018

بجامعــة أبــا بكــر
مجلـــــــــة علميـــــــــة عــدد خــاص ماي 2018

دوليـــــــة محكمـــــــة بـــــــــــالملتقى

العربــــــــــــــا اإلســــــــــــــالما

المخطوط.

تصـــدر عـــن كليـــة الــــــــــــــوطنا

اآلداب واللغـــــــــــات للمخطوط
بجامعـــــــة محمـــــــد

بورياف المسيلة

08

المخطوطات والخزائــــــــــــن المجلــــــــــــــــة لبنان

مجلـــــــــة علميـــــــــة العـــــــــــــــــــــدد فيفري 2019

بإقليم توات فا القـــــــــــرن الدوليـــــــــــــــة بيروت

دورية تصـدر عـن السابع

بيبليوغرافية لمخطوطـــــات اإلنســــــــانية

اإلنســــــــــــــــــــــــــانية

السابع الهجري؛ دراســـــــــة للعــــــــــــــــــــوم
خزانتـــــــــــــــــــــــــا العقباوي ،واالجتماعية
وآركشاش فا بلدية آقبلا

بالجنوب الغربا الجزائري.

كليـــــــــــة العلـــــــــــوم
واالجتماعيــــــــــــــــــة
ببيروت لبنان

الدكتــــــور عمر بن عــــــــــــــــراج جامعة الجياللا اليابس سيدي بلعباس .

