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 السرية العلمية

                          ليل قراين: عبد اجلاالســــــــم واللقـــــــب

 .األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة بقسم التاريخ جامعة حماضرأستاذ  :الوظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة

 .اضر  أ : أستاذ حمالدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الشهادات احملصل عليها:
 شهادة البكالوراي شعبة علوم. 
  شهادة الدراسات العلياD.E.S .يف الكيمياء العضوية 
 .شهادة الليسانس يف التاريخ، شعبة التاريخ الوسيط 
  ه/ 962-633 بعنوان:  السياسة التعليمية للدولة الزاينية املاجستري يف التاريخ الوسيطشهادة

 .جامعة منتوري قسنطينة  م1235-1554
 العلوم العقلية ابملغرب االوسط خالل العهد  املوسومة بـــ   شهادة الدكتوراه يف التاريخ الوسيط

 .عبد احلميد مهري 2، جامعة قسنطينة   م1554-1235ه/ 962 -633 الزاينية الزايين
 شهادة التأهيل اجلامعي.  

 

 :واخلربات األعمال

  .رئيس حترير جملة كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
 عضو اجمللس العلمي لكلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية. 
  عبد احلميد  2 جبامعة قسنطينةالبحث والدراسات يف حضارة املغرب اإلسالمي عضو يف خمرب

 .مهري
 بري يف عدد من اجملالت الوطنية.خ 
 رسائل الدكتوراه واملاسرتجمموعة من على  مشرف. 



2 
 

  عبد احلميد مهري 2أستاذ مشارك جبامعة قسنطينة.  
 مشارك ابملركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم االنسان والتاريخ.) ابحث 

CNRPAH). 
 الفهرسة الوطنية للمخطوطات مشروع يف عضو. 
 قاملة )سابقا(. 1945ماي  8بقسم التاريخ جبامعة  أستاذ التاريخ الوسيط 
 سابقا -عضو اللجنة العلمية بقسم التاريخ جامعة قاملة-. 
 منتوري  بقسنطينة)سابقا(. ةأستاذ مشارك جبامع  

 :إلصـــــــــــــــــــــــداراتا
 النشر اجلامعي اجلديد، ، 2، ج1اتريخ العلوم العقلية ابملغرب اإلسالمي يف العصر الزايين، ج

 م.2020ه/ 1442تلمسان، اجلزائر،
 اجلامعي اجلديد، تلمسان، النشر ، سالمي الوسيطأحباث يف التاريخ احلضاري ابلغرب اإل

   م.2020ه/ 1442اجلزائر،
  ،"جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل "التعليم بتلمسان يف العهد الزايين

ة الثقافة ، صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة يف إطار تلمسان عاصمم2011/ه1432
 .م2011ه/ 1432اإلسالمية 

  ،"م، 2008ه/ 1429الوكالة الفنية للسمعي البصري، اجلزائر،"أم البواقي إطاللة فاتنة
  ابالشرتاك مع جمموعة من الباحثني.

  ه/ 1428؟  مطبعة الفجر، قسنطينة، يوما هل هي بداية النهاية إلسرائيل  33"حرب
 .م2007

 البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث: 
  واآلاثر يف العالقات التجارية بني تلمسان والسودان الغريب خالل العهد الزايين " الواقع

 ، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة حممد بوضياف م1554-1235ه/633-962
   م.2017ديسمرب  13املسيلة، العدد 

  جملة جامعة سوسيوثقافيةسالمي الوسيط قراءة العلوم العقلية والنوازل الفقهية ابملغرب اإل ، 
 م.2015هـ/جانفي 1436، ربيع األول 34 األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، العدد
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  جملة  ،"-قراءة اترخيية -"التالقح العلمي بني حاضريت جباية وتلمسان يف العصر الوسيط
 10اجلزائر، العدد جامعة وهران  –اتريخ اجلزائر  –يصدرها خمترب البحث التارخييعصور اجلديدة، 

 م.2014هـ/1434السنة 
 "جملة املعامل تصدرها مجعية التاريخ واملعامل ( سالمي املزدهر)الوسيطمدينة ابغاية يف العصر اإل ،

 م.2013ه/1434، السنة 14األثرية لوالية قاملة، العدد 
 " جملة أيب املهاجر دينار" من خالل محلةقراءة يف اسرتاتيجية الفتح اإلسالمي ببالد املغرب ،

  5اجلزائر، العدد  جامعة وهران، –اتريخ اجلزائر  –يصدرها خمترب البحث التارخيي عصور اجلديدة، 
 م. 2012ه/ 1433السنة 

 جملة رصيد الوعي ابلذات واملصري" -الفرنسي  الطالبية اجلزائرية خالل االحتالل ات"احلرك ،
 6اجلزائر، العدد  جامعة وهران، –اتريخ اجلزائر  –ث التارخيي يصدرها خمترب البحعصور اجلديدة، 

 م. 2012ه/ 1433السنة 
 جملة قرطاسم1554-1235ه/962-633"حركة التأليف بتلمسان يف العهد الزايين     

 م.2008ه/  1429السنة   0الدراسات احلضارية والفكرية، العدد
   وزارة الثقافة، اجلزائر، العدد  جملة الثقافة، الوسيط"جوانب من اتريخ مدينة ابغاية يف العصر ،

 م.2007ه/ 1428أكتوبر 16
  "جملة احملراب، حول اتريخ املذهب املالكي يف املغرب األوسط إىل هناية العهد الزايين ،

 م. 2007ه/1428قسنطينة، السنة 

 :ملشاركة يف امللتقـــــــــــــــيات العلمـــــــــــــــــيةا

 :أدبيات الوابء واالحرتاز منه يف الرتاث اجلزائري ، من تنظيم خمرب العلوم األدبية واإلنسانية،    ندوة بعنوان
ه 1442رجب  19بكلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم 

 م.2021مارس  03املوافق

     التجربة األندلسية مع الوابء". أمنوذجابن خامتة عنوان املداخلة:"  
    من تنظيم خمرب العلوم  ، نظام املياه يف بالد املغرب األوسط من خالل كتب النوازلندوة موسومة بـــــــ

 8لقادر للعلوم اإلسالمية يوم مري عبد ااألدبية واإلنسانية ، بكلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية جبامعة األ
 م.2021فيفري  20 املوافقه  1442رجب 

  .     الروض البهيج يف مسائل اخلليج البن مرزوق احلفيد :"قراءة يف انزلةعنوان املداخلة 
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 من تنظيم املعهد الوطين املتخصص يف العلوم التجريبية"  " مسامهة األندلسينياملوسوم بـــــ يوم دراسي
 م. 15/01/2020، يوم لوالية قسنطينة واألوقافلألسالك اخلاصة إبدارة الشؤون الدينية 

 "إحداثيات العلوم التجريبية يف معلم احلضارة األندلسية". عنوان املداخلة:         
  :املنظم من قبل  خمرب البحث يف الدراسات األدبية  احلرمي والسلطان بني األدب والتاريخ""ندوة

جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم   ديسمرب واإلنسانية ، بكلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية 
 م.2019

 نوان املداخلة: "كنزة األوربية وصراع التمكني للدولة اإلدريسية".ع
 شعبة برج زمورة -من تنظيم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  ،الطبعة الرابعة"أعالم منطقة زمورة"  ملتقى

 م. 2018أوت  04و  03ه املوافق لـــ:  1439ذو القعدة  22و  21والية برج بوعريريج يومي  -
  قراءة حول التعليم يف املغرب اإلسالمي الوسيط" .عنوان املداخلة:   
 24-23املوافق ل  ،م2018ماي  10-9والعشرون للتاريخ واآلاثر، بتاريخ ثاين امللتقى الوطين ال 

" املؤسسات الدينية املوسوم بـــ من تنظيم مجعية التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة ه1439شعبان 
 ابملسرح اجلهوي بقاملة. بقاملة والشرق اجلزائري عرب العصور"والتعليمية 

 ." وأثرها يف املنظومة العلمية املغاربية املدارس الزاينية نوان املداخلة: ع
  كلية العلوم قسم التاريخ  من تنظيم  : "اهلجرة واملهاجرون يف العصور اإلسالمية"حولامللتقى الوطين

 ه.1439شعبان  7م املوافق 2018أفريل  23قاملة يوم  1945ماي  8االنسانية واالجتماعية جبامعة 
  سالمي قراءة يف الفعل والتفاعل"من املشرق إىل الغرب اإل العلوم املهاجرة": عنوان املداخلة 
  اهلجرة واملهاجرون يف العصور حوللوطين وعضو اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى اامللتقى رئيس" :

قاملة يوم  1945ماي  8كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة قسم التاريخ  من تنظيم  اإلسالمية"
 ه.1439شعبان  7م املوافق 2018أفريل  23

 العمومي الوطين متحف قصر احلاج أمحد ابي بقسنطينة  مج احملاضرات األسبوعية للمتحف يف إطار بران
 م. 2018ماي  17مت إلقاء حماضرة يوم 

 مناذج من خمطوطات علماء قسنطينة يف العصر الوسيط يف خزائن املغرب". عنوان املداخلة:  
 كلية اآلداب واحلضارة من تنظيم   املخطوطات العلمية اجلزائرية املنجز واملأمول  : امللتقى الوطين حول

ه 1439 ربيع األول 11-10عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، أايم اإلسالمية، جامعة األمري 
 م.2017نوفمرب  29-28وافق لـــــــامل

 "احلصيلة والداللة خمطوطات العلوم العقلية ابخلزانة احلسنية)امللكية( ابلرابط" وان املداخلة:عن  
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   20ومؤمتر الصومام  1955اوت  20يوم دراسي حول الذكرى املزدوجة هلجومات الشمال القسنطيين 
برج بوعريريج، من تنظيم  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  شعبة مدينة رأس الوادي والية  1956اوت 
 . م2017وت أ 19يوم 

  . صرار على النصرإلوا يف اجلهاد العزمية :الذكرى املزدوجةعنوان املداخلة: -

  مدينة رأس الوادي والية برج شعبة   مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني تنظيم  الرتبوي منيوم يف الندوة
 م.2017جويلية 07ه/1438شوال  13املوسومة بـــ  الشباب وحتدايت املستقبل ، يوم  بوعريريج،

 . -رؤى ومناذج -مركزية الشباب يف صيانة األمة عنوان املداخلة:  -
 من  ،بيت الشريف وإسهاماته احلضارية ، البيواتت العلمية بتلمسان الزاينية:"امللتقى الوطين الرابع حول

جامعة  -تنظيم املتحف العمومي الوطين للفن والتاريخ ملدينة تلمسان ابلتنسيق مع قسم التاريخ 
 م.2017أفريل  20-19ه املوافق لـــــــ 1438رجب  23-22، أايم -تلمسان

 أيب عبد هللا الشريف التلمساين يف التأسيس للمدرسة العقلية  ةاملداخلة: "مسامه نوانع
 بتلمسان".

 كلية اآلداب  اإلنتاج املعريف لعلماء قسنطينة خالل العصر الوسيط  من تنظيم  : امللتقى الوطين حول
صفر  28-27عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، أايم ري واحلضارة اإلسالمية، جامعة األم

 م.2016نوفمرب  28-27ه املوافق لـــــــ1438
 املدرسة الفلكية القسنطينية يف القرن الثامن اهلجري/الرايع عشر امليالدي". وان املداخلة: "عن  

  ندوة ثقافية   دور احلركة الطالبية يف الثورة التحريرية املباركة  من تنظيم  مجعية أصدقاء املعرفة  بديوان
 ه.1438حمرم  27م املوافق لـــ 2016أكتوبر  29مؤسسات الشباب بقسنطينة، يوم 

 ر"."جوانب من اتريخ احلركة الطالبية يف احلركة الوطنية وثورة التحري  نوان املداخلة :ع

  م، من تنظيم مجعية التاريخ واملعامل 2016للتاريخ واآلاثر، بتاريخ ماي  العشرونامللتقى الوطين
 األثرية لوالية قاملة.

 ( اخللفيات 1882مارس  23)قانون ستعماري انون احلالة املدنية يف العهد اإلقنوان املداخلة:" ع

 ".واألهداف
  شعبة قاملة املوسومة   ابن ابديس مربيا    العلماء املسلمني اجلزائرينيمجعية  ندوة يوم العلم من تنظيم

 ه. 1437رجب 9م، املوافق لـــ 2016أفريل 16يوم  سالميعة احملاضرات ابملركز الثقايف اإلبقا
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 نوان املداخلة: :"جهود مجعية العلماء يف الرتبية والتعليم".ع
 2قيا جنوب الصحراء من القرن ملغرب األوسط وإفريندوة  العالقات االقتصادية والثقافية بني ا-

م، من تنظيم فرقة العالقات 2015جوان  14هـ/1436شعبان  24م  يوم 16-8/ه10
الثقافية بني املغرب األوسط والسودان الغريب، مبخرب الدراسات األدبية واإلنسانية لكلية اآلداب 

 بقسنطينة.اإلسالمية   واحلضارة اإلسالمية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم

 نوان املداخلة: "العالقات التجارية بني تلمسان وإفريقيا جنوب الصحراء يف العهد الزايين".ع
  نظمت شعبة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ملدينة رأس الوادي بوالية برج بوعريريج    ليوم العلم إحياء

 .2015أفريل  16نشاطا علميا حول  العلم ودوره يف اجملتمع ، يوم 

 نوان املداخلة: "مقومات النجاح يف املنظومة العلمية".ع
   ديسمرب  01يوم عصور الوسطى سالمي يف الالعالقات االقتصادية للعامل اإليوم دراسي حول

 قاملة . 1945ماي  8م من تنظيم خمرب التاريخ لألحباث والدراسات املغاربية جبامعة 2014

  نوان املداخلة:" التبادل التجاري بني تلمسان والسودان الغريب يف القرننيع
 م".14و13ه/8و7

  16و 15ملتقى وطين حول  النقود اإلسالمية وتطورها وأمهيتها التارخيية واالقتصادية  يومي 
 ،مجعة، مبجمع سويداين بو  خمرب التاريخ لألحباث والدراسات املغاربية من تنظيم  م2013ديسمرب 
 قاملة.م 1945ماي  08جامعة 

 "-الظاهرة والنتائج-الغش يف النقود ابملغرب اإلسالمي الوسيط  نوان املداخلة:"ع
 الدويل حول: كتب النوازل الفقهية وقضااي جمتمع املغرب األوسط خالل العصر الوسيط   امللتقى

 -18 أايم عية قسم التاريخ، جبامعة املسيلةمن تنظيم كلية العلوم اإلنسانية واالجتما
 م.2013نوفمرب19

 "العلوم العقلية والنوازل الفقهية.. قراءة سوسيوثقافية". املداخلة:نوان ع
  خمرب البحوث والدراسات يف  املشاركة يف الدورة التدريبية األوىل يف حتقيق املخطوطات من تنظيم

،  مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ابإلشرتاك مع  2جبامعة قسنطينة   حضارة املغرب اإلسالمي
   .2013ماي  23-18أايم 
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  م، من تنظيم مجعية 2012ماي  16 - 15امللتقى الوطين السابع عشر للتاريخ واآلاثر، بتاريخ
 التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة، املوسوم ب  التاريخ االجتماعي ملنطقة قاملة والشرق اجلزائري . 

االجتماعية يف الشرق اجلزائري الوسيط من خالل نوازل جوانب من احلياة نوان املداخلة:"ع
 ".  الربزيل

  م، من تنظيم مجعية 2012ماي  17 - 16امللتقى الوطين السادس عشر للتاريخ واآلاثر، بتاريخ
 التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة، املوسوم ب  املدينة اتريخ وآاثر . 

 اثر مدينة ابغاي: التناغم الوظيفي لإلنسان والطبيعة".  عنوان املداخلة: "اتريخ وآ        
  القافلة العلمية  قافلة التواصل العلمي والثقايف بني جباية وتلمسان  يف إطار تظاهرة تلمسان عاصمة

ذو احلجة  20، 19وتنظيم وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، يومي  2011الثقافة اإلسالمية 
 م ابملسرح اجلهوي ملدينة جباية.  2011نوفمرب  16، 15هـ املوافق لـ 1432

 عنوان املداخلة:" التالقح العلمي بني جباية وتلمسان يف العصر الوسيط".       
  الندوة الوطنية املوسومة بـ:  الوجود اليهودي ببالد املغرب األوسط من الفتح إىل االحتالل

جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  الفرنسي  املنعقدة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 .2011مارس  02بقسنطينة يوم 

قراءة -غرب واألندلس خالل العصر الوسيطالعلماء العقليون اليهود يف امل:  عنوان املداخلة 
 اترخيية".

  1956ماي 19حماضرة من تنظيم السفارة اجلزائرية ابململكة املغربية مبناسبة عيد الطالب اجلزائري ،
  ابملغرب. 2010ماي  26يوم 

رصيد احلركة الطالبية اجلزائرية "الوعي ابلذات  1956ماي  19إضراب :  عنوان املداخلة 
 .واملصري"

 ة ميلة حول:  الفاتح العظيم أبو املهاجر دينار ، يوم دراسي من تنظيم مديرية السياحة لوالي
 م.2009سبتمرب 27يوم

 .موقع مدينة ميلة من إسرتاتيجية الفتح اإلسالمي يف عهد أيب املهاجر دينار" :    نوان املداخلةع



8 
 

  مجادى األوىل  30لوفاة الشيخ البشري اإلبراهيمي من  44األايم الرتبوية والثقافية الثانية يف الذكرى
حتت شعار:  حمنة فلسطني من منظور  2009ماي  31-25هـ/  1430 مجادى الثانية 06إىل 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، من تنظيم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني شعبة رأس الوادي 
 والية برج بوعريريج.

  .  يف دعم فلسطني جهود مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:  عنوان املداخلة        
  يومني دراسيني من تنظيم مديرية الثقافة ومجعية التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة حول:  محاية

 م.2009أفريل   29 – 28الرتاث الثقايف حتت شعار   تراث و أتمني ، يومي 

 ". -مقارنة بني اجلزائر واملغرب –عنوان املداخلة:" احملافظة على اآلاثر اإلسالمية         
  اجلزائر  حتت  -أدرار -امللتقى الدويل احلادي عشر للتصوف ابجلامعة اإلفريقية العقيد أمحد دراية

هـ 1429ذو القعدة  13-12-11عنوان:  التصوف يف اإلسالم والتحدايت املعاصرة  ، أايم 
 م.2008نوفمرب  11-10 -9املوافق لـ 

 متصوفة زماهنم يف القرننيفقهاء املغرب واألندلس من أفعال  ف"مواق املداخلة:نوان ع     
 ." (م15-14/ه8-9)

   املشاركة يف ورشة تكوينatelier de formation مؤسسة البحث من أجل   أقامتها
 IRDالتنمية 

Institut de recherche pour le développement-Mentpelier-France     
م مبدينة مونبلييه الفرنسية، وذلك يف إطار مشروع حبوث التعاون حول 2007ديسمرب  7 – 3ن م     

شهادات حول املعارف التقليدية " أرشيف: خمطوطات و  أرشيف الري يف حوض املتوسط  حتت عنوان :
 للري".

"Archives: manuscrits et témoignages sur les savoirs traditionnels de 
l'irrigation" 

  جوان  28 - 27 - 26ملتقى دويل حول:  املراكز األثرية يف صريورة ، املنعقد بتيبازة أايم
التاريخ، وزارة ر ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان و م، من تنظيم املركز الوطين للبحوث يف عصو 2007
 الثقافة.
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 اتريخ مدينة ابغاية يف العصر الوسيط".:  ن املداخلة عنوا         
  م 2007جوان  13 – 12ملتقى وطين حول:  حضارة منطقة تلمسان عرب العصور ، أايم

 جبامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان.

 م".1554-1235/ه962-633حركة التأليف بتلمسان يف العهد الزايين،عنوان املداخلة:" 
  م، من تنظيم مجعية 2005ماي  17 - 16اآلاثر، بتاريخ الثاين عشر للتاريخ و امللتقى الوطين

 التاريخ واملعامل األثرية لوالية قاملة، بعنوان:  أعالم منطقة قاملة والشرق اجلزائري عرب العصور . 

 م، أبو الفضل املَشدَّايل 15هـ/9عنوان املداخلة: "من رواد احلركة الفكرية ببجاية يف القرن     
 منوذجا".

 
 
 
 
 
 


