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البيانات األكاديميي
القسم :قسم العلوم االنسانية واالجتماعية– جامعة العربي بن مهيدي-
الشعبة :تاريخ (ليسانس  +ماسرت)
الرتبة :أستاذ حماضر -ب-

التدرج األكاديمي
بكالوريا :آداب سنة .1995
ليسانس :تاريخ جامعة منتوري قسنطينة سنة 1999
ماجستير:يف التاريخ احلديث واملعاصر،جامعة األمًن عبد القادر-قسنطينة( -األول على الدفعة) 2014
دكتوراه :يف التاريخ احلديث واملعاصر ،جامعة األمًن عبد القادر – قسنطينة(-تقدير مشرف جدا)2018

األنلطي
رئيس فرع املنتدي العلمي للمركز الوطين للبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب  1954على مستوى
جامعة العريب بن مهيدي.
عضو فرقة حبث حول أعالم اجلزائر خالل القرن الـ 19م( )cnepru
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المملشرات
-1التأليف
 صفحات من تاريخ منطقة عٌن عبيد من فجر التاريخ إىل الفرتة املعاصر ،دار اهلدى ،عٌن امليلة،
.2012
 إحساناتبايات تونس لبايات وأعيان وقبائل بايلك قسنطينة،

1192هـ 1170 -هـ-1756 /

1778م ،وثائق من الدفاتر اإلدارية واجلبائية باألرشيف الوطين التونسي ،الدفرت رقم  ،2144دار
األقصى ،اجلزائر.2015 ،
-2الممقاات اللعميي
 احصائية مقاربة للثروة احليوانية بالريف القسنطيين يف النصف الثاين من القرن الـ

 19من خالل

قانون السيناتيسكونسلت  22أفريل  ،1863جملة املعامل ،العدد 2014 ، 16
 قرفة يف العهد العثماين من جبال األوراس إىل سهول قاملة ،جملة املعامل ،العدد 2015 ، 17
 بوعزيز بن نصر شيخ احلنانشة ،جملة املعامل ،العدد 2016 ، 18
 إحساناتبايات تونس جلماعات احلنانشة من خالل الدفرتين رقم

 2144و  2145باألرشيف

التونسي ،جملة كلية اآلداب واحلضارة االسالمية ،العدد .2017 ،21
 هجومات  20أوت  1955بعٌن عبيد بٌن مغالطات جريدة الدبيش واحلقائق التارخيية،

جملة

املعامل ،العدد .2017 ، 19
 منظومة األمساء والكىن يف بايلك قسنطينة من خالل الدفرت

 2144باألرشيف التونسي ،جملة

املعامل ،العدد 2017 ،20
 تعمًن الفضاء الواقع بٌن وادي بومرزوق ووادي الشارف خالل العهد العثماين ،جملة املعامل ،العدد
2018 ، 21
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ياا دراايي وعتميات وميي د ليي
الملتقى

عنوان الورقة البحثية

الثروة احليوانية يف الريف القسنطيين من خالل حماضر امللتقى الوطين الـ  18للتاريخ واآلثار املوسوم بـ "
تطور احلياة االقتصادية ملنطقة قاملة والشرق اجلزائري"
السيناتيسكونسلت.
املنعقد يومي  13و  14ماي  (2014مجعية
التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة"
امللتقى الوطين الـ  19للتاريخ واآلثار املوسوم بـ "
أعالم وشخصيات منطقة قاملة عرب التاريخ" املنعقد

بوعزيز بن نصر شيخ احلنانشة

يومي  04و  05ماي  (2015مجعية التاريخ
واملعامل األثرية لوالية قاملة"
يوم دراسي حول مظاهرات  11ديسمرب 1960
بتاريخ  14ديسمرب ( 2015قسم العلوم االنسانية،
جامعة العريب بن مهيدي)

مظاهرات  11ديسمرب  1960الواقع والتحديات

بايلك قسنطينة من خالل الدفاتر اإلدارية واجلبائية يومٌن دراسيٌن حول املظاهر احلضارية لبايلك
باألرشيف التونسي ،الدفرتين رقم  2144و 2145قسنطينة ،التيطري ،وهران ،هناية القرن الـ  16وبداية
القرن الـ  ،19يومي 16و  17ديسمرب ( 2015
املتحف العمومي الوطين للفنون والتعابًن الثقافية
التقليدية " قصر احلاج أمحد باي" ) مبناسبة قسنطينة
عاصمة للثقافة العربية.
17
يوم دراسي حول اليوم الوطين للشهيد ،يوم
فيفري  ( 2016قسم العلوم االنسانية ،جامعة أم

توثيق القتل خالل الثورة التحريرية

البواقي)
امللتقى الوطين حول الشهيد العريب بن مهيدي يومي
 02و  03مارس  ( 2016جامعة العريب بن
مهيدي)

العريب بن مهيدي من خالل الكتابات األوروبية

منظومة األمساء يف بايلك قسنطينة من خالل الدفرت امللتقى الوطين الـ  20للتاريخ واآلثار املوسوم بـ "
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رقم  2144باألرشيف التونسي

أمساء األشخاص واجلماعات واألماكن مبنطقة قاملة
والشرق اجلزائري على مر التاريخ" املنعقد يومي 04
و 05ماي  (2016مجعية التاريخ واملعامل األثرية
لوالية قاملة"

حركة االستيطان وجمازر الثامن ماي 1945

يوم دراسي حول جمازر  08ماي  1945املنعقد
يوم  08ماي  ( 2016جامعة العريب بن مهيدي)

حرب الدميغرافيا والتجويع يف األوراس

يوم دراسي احياء لذكرى اندالع الثورة التحريرية 01
نوفمرب  1954بتاريخ  07نوفمرب  ( 2016قسم
العلوم االنسانية ،جامعة العريب بن مهيدي)

تعمًن الفضاء الواقع بٌن وادي بومرزوق ووادي
الشارف

امللتقى الوطين الـ  21للتاريخ واآلثار املوسوم بـ "
التعمًن البشري يف منطقة قاملة والشرق اجلزائري عرب
التاريخ" املنعقد يومي  10و  11ماي (2017
مجعية التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة"

العريب بن مهيدي من خالل لتقارير األمنية

الندوة التارخيية املخلدة للذكرى الـ  61الستشهاد
القائد الرمز حممد العريب بن مهيدي ،املنعقدة يوم
 03مارس  ( 2018املركز الوطين للدراسات
والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
)1954

العريب بن مهيدي من خالل تقارير بأرشيف ما وراء امللتقى الدويل حول الشهيد العريب بن مهيدي
املنعقد يومي  04و  05مارس  ( 2018جامع ة
البحار
العريب بن مهيدي)
توثيق القتل بالصورة عقب هجومات
1955

 20أوت امللتقى التارخيي املوسوم بـ " هجومات الشمال
القسنطيين  20أوت  1955ومؤمتر الصومام 20
أوت  1956جتلياهتا وانعكاساهتا " ( املتحف
اجلهوي للمجاهد للعقيد علي كايف بسكيكدة)
املنعقد يوم  16أوت 2018
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مواقف من ثورة أول نوفمرب 1954

يوم دراسي موسوم بـ " األبعاد الوطنية والدولية لثورة
أول نوفمرب  ،1954املنعقد يوم  29أكتوبر
 ،2018تنظيم مديرية الشؤون الدينية واألوقاف
لوالية أم البواقي.

استهداف الثورة التحريرية اجلزائرية للمحاصيل

ملتقى وطين حول " الثورة التحريرية بٌن التوثيق

الزراعية للشركة اجلزائرية  ،1961 -1956من والرواية الشفوية املنعقد يومي  29 -28نوفمرب
 (،2018كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
خالل أرشيف ما وراء البحار.
جامعة عبد احلميد مهري -قسنطينة )2
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