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 الشهادات
 .1891آداب جوان  بكالوريا

 الرتبة الثانية على مستوى الدفعة..1881تاريخ حديث ومعاصر  ليسانس

ها ومكانتقانة أسرة بن ، موسومة بـ: تخصص تاريخ الجزائر في العهد العثماني 5002 ماجستير
 تقدير جيد جدا. العثماني.في الجزائر خالل العهد  التاريخية
والسلطة في الجزائر خالل العهد  الفقهاء بـ:موسومة  5012في التاريخ الحديث والمعاصر  دكتوراه
 .2385-2015 العثماني

 ائف سابقةظو
 1552-2001 مادة التاريخ التعليم الثانوي أستاذ. 
 .رئيس الجذع المشترك لغة عربية وحضارة اسالمية 
 .رئيس اللجنة العلمية لقسم التاريخ 
 .مسؤول تخصص تاريخ المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية 

 حالياوظائف املمارسة ال

  بد القادر ع األميرأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر تخصص تاريخ الجزائر في العهد العثماني جامعة
 قسنطينة.

 .رئيس قسم اللغات والترجمة 
 .عضو المجلس العلمي للكلية 
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  1520 منذعضو خلية الجودة بالجامعة. 
  مذكرات القادة التاريخيين جمعا ودراسة وتحليال" بحث:رئيس فرقة 

 منشورةمقاالت 
 .2033خالل فترة عقبة ابن نافع جريدة النصر  إفريقياالصراع العربي البربري في شمال  -2

 .2002جريدة النصر أدواته وأخالقياته النقد األدبي  -1

 .1559قانة نموذجا في الجزائر العثمانية أسرة بن  يالشريفالخطاب شكالية إ  -8
 .1525صور وقراءات لعبادات وعقائد جزائرية خالل العهد العثماني من خالل كتابات غربية   -2

موقف الفقهاء من التطرف الفكري والتكفير في المجتمع الجزائري خالل العهد العثماني،   -0
 بوشقرون الوهراني نموذجا.

 مشاركات علمية

 دورات تدريبية في مجال التربية والتعليم.  -2
دورة تدريبية إقليمية في منهجية التكامل المعرفي في التعليم الجامعي من تنظيم المعهد العالمي  -1

 .1525أفريل للفكر اإلسالمي 
 .1525نوفمبر  مؤتمر دولي حول الجزائر والعالم العثماني -8

ة يملتقى وطني حول " قالمة في كتابات الرحالة الغربيين" من تنظيم جمعية التاريخ واآلثار بوال -2
 قالمة.

 .1528-1521 تربص اقامي بجمهورية تونس بجامعة الزيتونة -0

 تشكل الدولة الجزائرية الحديثة. 1520ديسمبرملتقى وطني  -9

 عضو فرقة بحث االصالح واالصالحيون في المغرب العربي خالل العصر الحديث. -1

 

 مستقبليةاريع مش
  2091إلى  2309عدد من سنة  259كلها إلى العربية   ةاإلفريقيالتاريخية ترجمة مواضيع المجلة. 
   .الفكر االسالمي الحديث والمعاصر بين جدلية التراث والتجديد 
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