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  ـ المسار الدراسي والمھني 1

  .المسیلة   بمقرة ـ 08/11/1959من موالید 

  .1995شھادة اللیسانس في التاریخ من جامعة الجزائر  ـ متحصل على 

  2003إلى  1995ـ أستاذ التعلیم الثانوي فیما بین 

   2002ـ متحصل على شھادة الماجستیر تاریخ ـ جامعة الجزائر ـ منذ شھر جوان 

 1956ـ  1919 القضایا الوطنیة من خالل جریدة النجاح القسنطینیة" أطروحة البحث موسومة بعنوان 
"  

  2002/2003ـ أستاذ معید بقسم التاریخ بجامعة الجزائر  

  .إلى یومنا ھذا   2003ـ أستاذ مساعد بجامعة المسیلة ابتداء من شھر دیسمبر 

  2011ـ متحصل على شھادة الدكتوراه منذ شھر أفریل 

  ـ 2013ـ  01ـ  13ـ متحصل على شھادة التأھیل الجامعي بتاریخ 

  2013منذ جانفي    أستاذ محاضرـ أـ

                                              : ـ المسؤولیات اإلداریة 2

  2012إلى دیسمبر  2005ـ رئیس قسم التاریخ ابتداء من شھر سبتمبر 

  ـ عضو المجلس العلمي بكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة في الفترة المذكورة

  .إلى یومنا ھذا   2008 قسم منذـ عضو اللجنة العلمیة لل

  2013ـ رئیس فریق تخصص التاریخ العام منذ 

  "تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر" ـ رئیس فریق التكوین ماستر 

  .2014ـ مسؤول الجذع المشترك علوم إنسانیة بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة منذ شھر مارس 

  :ـ النشاطات العلمیة  3

دور "تحت عنوان  2003/2004الملتقى الوطني المنظم من طرف قسم التاریخ  ـ عضو لجنة تنظیم
  "الطلبة الجزائریین في الحركة الوطنیة والثورة

  تحت عنوان 2005ـ عضو لجنة التنظیم للملتقى الوطني المنعقد بقسم التاریخ 

  ".قلعة بني حماد الدولة المدینة" 

البعد العربي اإلسالمي في الحركة " تحت عنوان  2006ـ مدیر الملتقى الوطني الذي نشطھ القسم سنة 
  "الوطنیة والثورة 



قلعة بني حماد " تحت عنوان  2007ـ مدیر الملتقى الدولي من تنشیط قسم التاریخ بجامعة المسیلة سنة 
  "المدینة الدولة 

  :أھمھا . ـ اإلشراف على عدة ندوات من تنشیط القسم  4

  15/04/2008: منطقة الحضنة في ذاكرة التاریخ  

  21/02/2012الثورة التحریریة بمنطقة الحضنة  

 .ـ المشاركة في عدة ملتقیات دولیة ووطنیة 

  .ـ عضو باتحاد المؤرخین الجزائریین

  ).PNR (عضو فرقة بحث 

  )CNEPRU (ـ رئیس فرقة بحث 

  :اإلسھامات والبحوث العلمیة  ـ 5

حولیة " جریدة النجاح نموذجا للتضلیل والدعایة االستعماریة في موازاة الحركة الوطنیة" مقالة بعنوان * 
  .  ¾العدد . المؤرخ التي یصدرھا اتحاد المؤرخین الجزائریین 

  1945األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في الجزائر قبیل أحداث الثامن ماي * 

  .بجامعة سطیف  2005أشغال الملتقى الدولي المنعقد سنة : مداخلة مطبوعة في 

بمجلة العلوم االجتماعیة " 1962ـ  1954الطلبة الجزائریون ودورھم في الثورة    "مقالة بعنوان * 
  .واإلنسانیة بكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة جامعة المسیلة 

المجلة التاریخیة " لجزائري الفرنسي حول قضیة الالجئین الجزائریینالصراع ا" مقالة دولیة بعنوان + 
  . 2013، جویلیة  152المغاربیة ، العدد

.  12مجلة دعوة الحق المغربیة ، العدد " الدعم المغربي للثورة الجزائریة " ـ مقالة دولیة بعنوان 
2012 .  

ـ مجلة " ثورة من خالل نظام التعبئة واإلعالمدور الجالیة الجزائریة فـي المغرب في ال" ـ مقالة بعنوان +
   2013،  16ـ 15، العدد  2الدراسات التاریخیة ، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ـ جامعة الجزائر 

  ـ المداخالت في الملتقیات والندوات6

: تحت عنوان ) الثورة الجزائریة والقانون الدولي ( مداخلة في الملتقى الدولي المنعقد بكلیة الحقوق . 
  . 2009، جامعة المسیلة بتاریخ   ثورة أم حرب تحریر ؟ جدلیة تحدید المفھوم لدى مؤرخي الثورة

الثقافة الدیمقراطیة ( 2011دیسمبر  15ـ  13مداخلة في الملتقى الدولي المنعقد بكلیة الحقوق بتاریخ . 
النخبة الثوریة وإشكالیة السلطة في المؤسسات "والعملیة السیاسیة في المنطقة العربیة ، عنوان المداخلة 

  " .االنتقالیة 

المجتمع العربي بین االستبعاد ( ـ مداخلة في الملتقى الدولي المنعقد بقسم علم االجتماع ـ جامعة المسیلة ـ 
" بعنوان.) 2011أكتوبر  30/31المنعقد بتاریخ ) واالحتواء االجتماعي في ظل التغیرات المعاصرة

  ".االستبعاد من منظور تاریخي ـ األبعاد والدالالت

التحضیرات األولیة للثورة ـ حزب " ى الوطني المنعقد بجامعة الوادي تحت عنوان ـ مداخلة في الملتق
  ".الشعب أنموذجا



منطقة الحضنة في ذاكرة "  15/04/2008ـ مداخلة في الیوم الدراسي المنعقد بقسم التاریخ یوم 
  .الثورات الشعبیة في المنطقة الشرقیة " عنوان المداخلة " التاریخ

ـ ذكرى یوم  19/05/2009ة التاریخیة المنعقدة بقسم التاریخ ـ جامعة المسیلة بتاریخ ـ مداخلة في الندو
دور الطلبة الجزائریین في الثورة ، الطلبة الجزائریین في المغرب األقصى " الطالب ، عنوان المداخلة 

  ".أنموذجا

دراسي المنعقد بقسم التاریخ ـ في الیوم ال" المنطقة الشرقیة من المسیلة واندالع الثورة" ـ مداخلة بعنوان 
  21/02/2012جامعة المسیلة یوم 

  )PNR مشاریع البحث الوطنیة( عضو فرقة بحث 

المھاجرون "عنوان األطروحة . متحصل على شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر 
  " .1962ـ  1930الجزائریون في المغرب األقصى ودورھم في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 

المنعقد بجامعة دمحم بوضیاف ـ المسیلة " تاریخ وآثار قلعة بني حماد"ـ مداخلة في الملتقى الوطني 
  النشاط االقتصادي في المغرب األوسط على عھد الحمادیین: ، تحت عنوان 2015

  الجالیة الجزائریة بالمغرب ودورھا في الحركة الوطنیة والثورة: " ـ ـ كتاب مطبوع بعنوان 
 


