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 السٌرة الذاتٌة
 ريـفـجعد ــور أحمـلدكتألستاذ اا

 الجـــزائر أدرارأحمد دراٌة  الجامعة اإلفرٌقٌة 
 

 /  البطاقة الشخصٌة 10

  المقب : جعـفـري بن بالقاسم                االسم : أحمد 
   : الجزائر.       10111  . والية أدرار    م0791سبتمبر  82تاريخ ومكان االزدياد 
   : ومـــــدير ملبـــــر الملطوطـــــات الجزائريـــــة  ـــــ  إ ريقيـــــا . . عميـــــد كميـــــة ااداب والم ـــــات المينـــــة                        

 أدرار الجزائر .أحمد دراية  الجامعة اإل ريقية 

  ري .ــــــــــــــــــــالجنسية : جزائ 
   ة الجزائرية.( الجميوري10111أدرار .والية أدرار )  977العنوان :صندوق بريد رقم 
  11807440119270:الثان  الياتف النقال            11807770992070األول:   الياتف النقال  

 :  1180707774701: ىاتف و اكس البيت          1180707770278ىاتف  و  اكس المكتب 

   : الفايسبوك : أحمد أبالصا   جعفري                 11807770992070الواتساب 
 األول  اإللكترونً البريد    : adjaafri@yahoo.fr         

 الثانً :    اإللكترونً البريد  ahmeddjaafri6@gmail.com  

 :  البريد المين  adrar.dz-adjaafri@univ 

 الشخصً الموقع  :www.taouat.net 

 /  المؤهالت العلمٌة 18

   شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الجزائر.0727شهادة البكالورٌا سنة 

    جامعة تلمسان الجزائر. 0777شهادة اللٌسانس تخصص لغة عربٌة سنة 

   جامعة وهران الجزائر. 8118شهادة ماجستٌر تخصص دراسات لغوٌة  سنة 

   جامعة تلمسان الجزائر. 8119شهادة الدكتوراه تخصص أدب جزائري  سنة 

   ًم  8112أستاذ محاضر  صنف  "ب  " ابتداء من جانف 

  م . جامعههة ورقلههة 10/18/8117اذ محاضههر " ابتههداء مههن شهههادة التيهٌههل الجههامعً "أسههت
 ائر.الجز

  م .8117من فبراٌر   أستاذ محاضر  صنف  "أ  " ابتداء 

  8107أستاذ التعلٌم العالً دٌسمبر 

 
 
 
 

mailto:adjaafri@yahoo.fr
mailto:%20ahmeddjaafri6@gmail.com
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 /التجربة المهنٌة :17

   إلى ٌومنا هذا  8108من تارٌخ سبتمبر عمٌد كلٌة اآلداب واللغات 

 . إلى ٌومنا هذا 8108من تارٌخ سبتمبر   مدير ملبر الملطوطات الجزائرية    إ ريقيا                      
  م8108إلى  8117من قسم اللغة العربٌة وآدابها  الجامعة اإلفرٌقٌة أدرار سابق ل رئٌس 

 .الجزائههر  رئههٌس المجلههس العلمههً لكلٌههة اآلداب والعلههوم اإلنسههانٌة الجامعههة اإلفرٌقٌههة  أدرار
(8114_8117 (.)8119/8117.) 

  (8114/8117الجزائر)عضو المجلس العلمً للجامعة اإلفرٌقٌة  أدرار 

 (8117/8117عضو المجلس العلمً للجامعة اإلفرٌقٌة  أدرار الجزائر.) 

 (8101/8107عضو المجلس العلمً للجامعة اإلفرٌقٌة  أدرار الجزائر .) 

 .الجزائههر  عضههو المجلههس العلمههً لكلٌههة اآلداب والعلههوم اإلنسههانٌة الجامعههة اإلفرٌقٌههة  أدرار

8117 /2112.) 

 (.8117/8117الجامعة اإلفرٌقٌة  أدرار .الجزائر) عضو مجلس إدارة 

  عربٌهة بجامعهة أدرار أستاذ مكلف بالدروس لمقٌاس النحهو والصهرف والعهروا والبالاهة ال
 .8114من مارس 

 ٌهة بجامعهة أستاذ محاضر صنف " ب " لمقٌهاس النحهو والصهرف والعهروا والبالاهة العرب
  . 8112أدرار من ٌناٌر 

  لمقٌههاس النحههو والصههرف والعههروا والبالاههة العربٌههة بجامعههة أسههتاذ محاضههر صههنف " أ "
 . إلى ٌومنا هذا   .18/18/8117أدرار من 

 8118حتى سنة 0777أستاذ التعلٌم الثانوي لمادة اللغة العربٌة من سنة . 

  أستاذ مساعد لمقٌاس النحهو والصهرف والعهروا والبالاهة العربٌهة بجامعهة أدرار مهن سهنة
 .8114حتى إلى مارس 8118

 (8114/8112عضو اللجنة المتساوٌة األعضاء  للجامعة اإلفرٌقٌة  أدرار الجزائر.) 

 ( 8117/8117عضو مجلس إدارة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة  ج أدرار الجزائر.) 

 .رئههههههٌس اللجنههههههة العلمٌههههههة لقسههههههم اللغههههههة العربٌههههههة وآدابههههههها الجامعههههههة اإلفرٌقٌههههههة أدرار 
 (.8114_8110()8110_8117الجزائر)

  عضههههههو اللجنههههههة العلمٌههههههة لقسههههههم اللغههههههة العربٌههههههة وآدابههههههها الجامعههههههة اإلفرٌقٌههههههة أدرار
 م(.8117/8108(. )8117_8117.() 8117_8117الجزائر)

  عضو اتحاد المؤرخٌن العرب /بغداد العراق 

 .عضو اتحاد المؤرخٌن الجزائرٌٌن /الجزائر 

 عضو رابطة الكتاب واألدباء العرب /المغرب 

  (.8110-8111النحو والنقد العربً الجامعة  اإلفرٌقٌة .أدرار الجزائر)أستاذ مشارك لمادة 

 .0770الجزائهههر مهههن ) جامعهههة أدرار. أسهههتاذ اللغهههة العربٌهههة بجامعهههة التكهههوٌن المتواصهههل-
 (                                                      8110-8117(ومن سنة 0774

 بلقاٌهد   رأعالمها فً المغهرب العربهً جامعهة أبهو بكهعضو بمخبر الدراسات األدبٌة والنقدٌة و
 8100 -8117تلمسان منذ سنة )

 .8108حتى  -8118الجزائر من سنة عضو مجلس اإلدارة والتوجٌه لدار الثقافة أدرار . 

 . عضو اللجنة الوطنٌة لمشروع الذخٌرة العربٌة 
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 المجلهس اإلسهالمً  عضو اللجنة الوطنٌة  "معلمهة المخطوطهات الجزائرٌهة " المشهتركة بهٌن
 االعلى والمجلس األعلى للغة العربٌة .

  رئٌس مشروع فرقة بحث  بعنوان الطقوس االحتفالٌة فً منطقة أدرار. جامعة أدرار 

   رئهههٌس مشهههروع فرقهههة بحهههث  بعنهههوان تحقٌهههق مخطهههوط الهههدروع الفارسهههٌة فهههً حهههل ألفههها
 . جامعة أدرار8100الشقراطسٌة  لمحمد بن أب المزمري جانفً 

  بعنهوان : نسهٌم النفحهات فهً ذكهر جوانهب رئٌس مشروع فرقة بحث  بعنوان تحقٌق مخطوط
 .. جامعة أدرار8104جانفً  للشٌخ موالي أحمد الطاهري اإلدرٌسً  من أخبار توات .

 .عضو وحدة بحث حول تحقٌق مخطوط نٌل المراد من المٌة ابن المجراد .جامعة أدرار 

  جلهههوي للبحهههوث والدراسهههات اإلسهههالمٌة  بالشهههارقة  عضهههو مركهههز األمٌهههر عبهههد المحسهههن بهههن
  م8112المتحدة منذ سنة  اإلمارات العربٌة

 جزائههر .)مجلههة فصههلٌة ثقافٌههة رئههٌس قسههم المراجعههة والتصههحٌ  اللغههوي لمجلههة النخلههة. ال
 (علمٌة

     :عضو لجنة التيطٌر فً التربص الخاص بيساتذة التعلٌم الثانوي لمادة اللغهة العربٌهة بتهارٌخ
 ( والٌة أدرار الجزائر .00/10/8118)

 .عضو مجلس اإلدارة والتوجٌه الخاص بمكتبة المطالعة العمومٌة لوالٌة أدرار 

  برنامجا لغوٌا وتارٌخٌا واجتماعٌها  08منتج إذاعً بإذاعة أدرار الجهوٌة بالجزائر ألكثر من
 . 8119حتى سنة  0774وهذا منذ افتتاحها سنة 

 70/74جزائرٌة سنة مراسل جرٌدة المنتخب ال. 

  74مراسل جرٌدة الشباك الجزائرٌة سنة 

  . 77مراسل مجلة الموعد األسبوعٌة الجزائرٌة 

 ( 8119حتى  0774المشاركة ببرامج مختلفة باإلذاعة الوطنٌة والثقافٌة الجزائر سنوات ) 

 .مهتم بمجال البحث فً األدب والتارٌخ وتحقٌق المخطوطات والثقافة الشعبٌة 

 احب موقع أنثرناث حول منطقة توات الجزائرٌة تحت عنوان:مؤسس وص          

(www.taouat.net) 

 / الكتب المطبوعة:10

 مكان الطبع تاريخ  الطبع عنوان الكتاب الرقم

 محمـــــد بـــــن أب المزمـــــري حياتـــــو        10  
 وآثاره.

ىـــــــــــــ/01/1425ط/
 م2004

ــــــــاب  ــــــــ .دار الكت  العرب
 الجزائر

 محمـــــد بـــــن أب المزمـــــري حياتـــــو
 وآثاره

 دار ال رب وىران الجزائر 2007/ ديسمبر2ط

/جــــــانف 1429/محــــــرم3ط محمد بن أب المزمري حياتو وآثاره
2008 

 دار ال رب وىران الجزائر

ـــو  18 ـــد اإلدوعمـــ  حيات الشـــيخ ســـيدي محم
 وشعره

/ ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 1ط
 2008/مارس1429األول

 الجزائردار ال رب وىران 

http://www.taouat.net/
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ـــو  ـــد اإلدوعمـــ  حيات الشـــيخ ســـيدي محم
 وشعره

ىــ 1430/ربيع الثان  02ط
 م2009/مارس 

 مكتبة النيضة  القاىرة  مصر

/ ربيـــــــــــــع الثـــــــــــــان  01ط  أبحاث    التراث  الجزء األول  17
 م 2009ىـ /مارس 1430

 مكتبة النيضة  القاىرة  مصر

ـــــن المبـــــروك  10 الشـــــيخ ســـــيدي محمـــــد ب
 وشعرهىـ حياتو 1195

 منشورات الحضارة  الجزائر  2009 01ط

الحركة األدبية    أقاليم توات من القرن  14
 ىـ13السابع حتى نياية القرن 

 منشورات الحضارة  الجزائر  2009 01ط

 دار مقامات لمنشر الجزائر  2011/ أبريل  /01ط  أبحاث    التراث  الجزء الثان   17
 منشورات الحضارة  الجزائر  2011/ ديسمبر  /01ط  أبحاث    التراث  الجزء الثالث  19
الملطوطــــات الجزائريــــة وأع ميــــا  ــــ   12

 اللزائن والمكتبات اإل ريقية 
 دار مقامات لمنشر الجزائر 2013/  01ط 

الميجــــة التواتيــــة الجزائريــــة . معجميــــا   09
ب غتيــــــا  أمثاليــــــا وحكميــــــا   عيــــــون 

 أشعارىا

 الجزائر دار الكتاب العرب . 2012/ 01ط 

الميجــــة التواتيــــة الجزائريــــة . معجميــــا   10
ب غتيــــــا  أمثاليــــــا وحكميــــــا   عيــــــون 

 أشعارىا

 منشورات الحضارة  الجزائر 2014/  02ط 

 منشورات الحضارة  الجزائر 2014/  01ط  األنا    شعر المتنب   11
وأع ميــــا  ــــ  الملطوطــــات الجزائريــــة  12

 اللزائن والمكتبات اإل ريقية
ــراء  لمشــيخ  ويمييــا ملطــوط المحجــة ال 

 اإلداوعم   تحقيق ودراسة

 منشورات الحضارة  الجزائر 2016/  01ط 

رحمتــ  لزيــارة قبــر الوالــد  لمشــيخ ســيدي  13
 ضيف اهلل بن محمد بن أب

 تحقيق ودراسة

 الجزائر دار الكتاب العرب . 2016/  01ط 

 الكتب تحت الطبع:/  14

 18/ج10لبعض العواصم العالمية   جسمسمة توثيقية لزيارات ميدانية :   شاىد ومشيود*/ 

 توات    كتب المؤرلين والرواة */ 
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 / مشارٌع أبحاث ومؤلفات مستقبلٌة   : 17

/ موسوعة )رجال    الذاكرة( سمسمة  تعنى بالبحث    تاريخ  الحركـة العمميـة  ـ  منطقـة تـوات  و ييـا أوال  ا
 تراجم لبعض شعراء توات    الشعر الفصيح  .

ب/ موسوعة )ميراث األجيال ( سمسمة  تعنى بالبحث  ـ  المـوروث الثقـا   الشـعب   ـ  منطقـة تـوات  و ييـا 
 .أوال  تراجم لبعض شعراء توات    الشعر الشعب   

 
 /  المشاركات فً الملتقٌات) أزٌد من خمسٌن ملتقى  منها(:19

 الملتقٌات الدولٌة خارج الجزائر :**/ 

نوع  عنوان الملتقى عنوان البحث الرقم
 الملتقى

مكان وتارٌخ  الجهة المن مة
 االنعقاد

الملطوطــات العمميــة وأع ميــا  10
 ــ  اللــزائن والمكتبــات التواتيــة 

 )جنوب الجزائر(
 

المؤتمر الدول  األول  
   تاريخ العموم عند 

 العرب والمسممين

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

كميــــــــــــــــــــة ااداب 
 جامعة الشارقة

الشارقة / اإلمارات 
80/84/87/89 

 8112مارس 

العربية ل ة القرآن   الم ة العربية  الواقع والتحديات  18
 الواقع وسبل النيوض

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

مركـــز ابـــن جمـــوي 
 لمبحوث والدراسات

 الشارقة  اإلمارات
 8112أبريل  17

العمــــارة اإلســــ مية  ــــ  أقــــاليم  17
 توات

تاريليــــا   ونمــــط أشــــكاليا     
ىندســــــتيا  ومــــــواد بنائيــــــا    

 مبادئيا وأبعادىا القيمية

مؤتمر العمارة 
 اإلس مية

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

 األمارات العربية   جامعة الشارقة 
أبريل   12/17/01:

8112 

ـــــيم  10 ــــ  أقـال ـــــية   ـــــركة األدبـ الحـ
 تـوات 

المؤتمر الثان  لمرسائل 
 الجامعية

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

 الجامعة األردنية
 المممكة األردنية

 82/87/ 89 األردن
 8117أكتوبر

ــــة   14 ــــة والقانوني ــــاد  التاريلي األبع
لملطوط غنية المقتصد السـائل 
 يمـــا وقـــع بتـــوات مـــن القضـــايا 

 والمسائل . 

ــــــــــانون  ــــــــــاريخ والق الت
التقاطعــــــات المعر يــــــة 
 واالىتمامات المشتركة 

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

جامعــــــــة مــــــــوالي 
 إسماعيل مكناس 
 المممكة الم ربية

 /17/10/14الم رب  
 8117نو مبر 

المدرســـة الب داديـــة  ـــ  النحـــو   17
ودورىا    إرسـاء وبعـث قواعـد 

ـــة  ـــر الحضـــارة العراقي أث
ــــر  عمــــى اإلنســــانية عب

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

 العراق جامعة ب داد
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/ ينــــــــــــــــــــــاير  00/08 العصور  العربية
 م8101

ــــدريس الطــــرق الحديثــــة  19  ــــ  ت
عموم العربية وأثرىا    تحصيل 

 الممكة الم وية

الم ة العربيـة  الماضـ  
المحمــــــود والمســــــتقبل 

 المنشود

ــــــــى   ممتق
 دول 

ــــــاء   ــــــة الزرق جامع
 األردن

 األردن 

 10/08و71/00
8101 

ــاب نيــ   12 ــة  ــ  كت الصــورة الفني
 الب غة 

نيـــــ  الب غـــــة ســـــراج 
 الفكر وسحر البيان

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

ـــــــة  ـــــــة جامع الكو 
 العراق

 العراق 

 8100/مارس 89/82
جيود تيسير النحو العربـ  بـين  17

القــدماء والمحــدثين دراســة  ــ  
المـني  والمضــمون ابــن مضــاء 
القرطب  والدكتور شوق  ضـيف 

 أنموذجا

ــــــين  ــــــة ب ــــــة العربي الم 
 االزدىار واالنحسار

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

ـــالم   ـــس الع المجم
لم ــــــــــة العربيــــــــــة  

 بيروت لبنان

 لبنان

 80/84 ـــــ   بيـــــروت
 م8100ماي 

الظــــواىر الم ويــــة  ــــ  الميجــــة  01
 التواتية الجزائرية

دراسة    الع قة بين الفصـحى 
 والعامية

ــ   ــة   ــة العربي دور الم 
 عممية البناء الحضاري

ـــــــى  الممتق
الـــــــــدول  
الســـــــــابع 
ــــــــــــــــة  لم 
 العربية 

اتحـــــــاد مدرســـــــ  
الم ـــــــــة العربيـــــــــة 

 ابإندونيسي

 اأند ونسي

جــــويم00/04/07/09
 8100ية 

ىـــ(  717حــوار اإلمــام  الم يمــ ) 00
الصــــو   القــــادري  مــــع ممــــوك 
ــا وأثــره  ــ   وأمــراء غــرب إ ريقي
 حركة المد اإلس م     إ ريقيا

 

ـــــــــــى  اإلس م    إ ريقيا ممتق
 دول 

المعيـــــــد العــــــــالم  
لوحــــــــــــدة األمــــــــــــة   
ــــــالم   والمعيــــــد الع
لمفكـــــــر والحضـــــــارة 

 اإلس مية 
 ةالجامعـــة اإلســـ مي

   العالمية ماليزيا

 ماليزيا

ـــــــة  07/81/80 جويمي
8100 

الشيخ سـيدي أحمـد بـن يوسـف  08
ـــيش  ـــ  تحقيـــق و أطف منيجـــو  

ملطـــوط  ل المســـائل التحقيقيـــة 
    بيان التحفة ااجروميةل

التواصــــــــل الحضــــــــاري 
العمـــان  الم ـــارب   ـــ  

 العصر الحديث

ـــــــى  الممتق
الـــــــــدول  

 الثامن

وحـــــدة الدراســـــات 
 العمانية 

جامعــــة آل البيــــت 
 األردنيةالمممكة 

 األردن

أكتــــــــــــــــــــوبر  00/08
8100 

 مصطمح العنف : مفيومو   13
وأضـداده  ـ  اللطـاب  ومراد ا ت

 النبوي صحيح البلاري أنموذجا 

ـــــــــــى  ل ة الحديث النبوي ممتق
 دول 

 جـامعة  كيراال
 اليند 

 اليند 

 8108 براير 
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ــــــ  منيــــــاج  14 ــــــة   ــــــة العربي الم 
 المرحمة الثانوية الجزائرية

 العربية ل ة عالمية 
الفـــــــــــــرد  ةمســـــــــــــؤولي
 والمجتمع

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

المجمــــس الــــدول  
لم ــــــــــة العربيــــــــــة  

 بيروت  لبنان

 لبنان

07/81/80/88/87 
 8108مارس 

أبــو الطيــب المتنبــ  بــين األنـــا  15
 األنا الحكيمة  المتعالية و

دراســــة  ــــ  الم ــــة والموســــيقى 
 الشعرية

ـــــ   ـــــد   م مـــــح التجدي
األدب العربــــــــــ   ــــــــــ  

 العباسّ ( العصر
 

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

قسم الم ـة العربيـة 
ــــــــة جــــــــرش  جامع

 األردن 

 األردن
 نيسان 3-5

 م2012أبريل 

الشــيخ الحــاج بمقاســم بمحســين  16
 وملطوطو منياج السالكين

ــ   ــر ســيد عم ممتقــى مي
 اليمزان 

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

 10/11ىمزان /إيران  محا ظة ىمزان 
 2015ديسمبر 

 ـ   واالجتماعيـةاألبعاد العممية  17
 الوالتية التوتية الع قات 

البعـــــد الم ـــــارب   ـــــ  
 التراث الوالت 

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

مركــــــــز البحــــــــوث 
والدراســـــــــــــــــــــــــات 
الوالتيـــــــــــــــــــــــــــــة/ 

 موريتانية

 16/17نواقشــط يــوم 
 2016يناير

المجمـــس األعمـــى لم ـــة العربيـــة  18
 ــ  الجزائــر و جيــود  ــ  مجــال 

 البحث العمم  
 

المــــــــــــؤتمر الــــــــــــدول    
 اللامس لم ة العربية

 

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

المجمــــس الــــدول  
 لم ة العربية 

دب   اإلمارات العربيـة 
 المتحدة أيام:

04/05/06/07 
 2016ماي 

ملــــــــابر الملطوطــــــــات   ــــــــ   19
الجامعات الجزائريـة ودورىـا  ـ  

 مجال حفظ ودراسة الملطوط

الممتقــــى الــــدول  األول 
لمملطوطـــــات والوثـــــاق 

 التاريلية

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

جامعــــــــة العمــــــــوم 
 ماليزيااإلس مية 

ـــــــــــــوم   ـــــــــــــا ي ماليزي
ابريــــــــــــــــــــــل  27/28

2016 
اللصـــــائص الفنيـــــة لمقصـــــيدة  20

ـــــوات  ـــــد شـــــعراء ت المدحيـــــة عن
الجزائريـــة لـــ ل القـــرن الثـــان  

 عشر اليجري

ــع مــال ــدول  الراب ؤتمر ال
 2016لعام 

ـــة وآدابيـــا  ـــة العربي الم 
 وراء الحدود

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

ـــة  ـــة الكوري الجمعي
لم ــــــــــة العربيــــــــــة 

ــــــا ــــــة  وآدابي جامع
لمدراســات  ىــانكوك
 األجنبية

ــــــــــــــــــوبر  07/08 أكت
2016 

21 
إسهامات العلماء العرب 
والمسلمٌن فً مجال 
 صناعة األلوان 

 دراسة فً  مخطوطٌن 

المؤؤؤؤؤؤلعملمال ؤؤؤؤؤؤ لم م

االولملتؤؤ خ امال مؤؤ نم

التطبيقيؤؤؤؤلموالطبيؤؤؤؤلم

عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل م

 والمسممين

ـــــــــــى  ممتق
 دول 

ج م ؤؤؤؤؤؤؤلما مؤؤؤؤؤؤؤ نم

محمؤؤؤ مسؤؤؤنم ؤؤؤ   م

ا  الميلمالمممكؤلم

 الس    لال لسيلم

مم8109م يممم18/10

 

الوقف اإلسالمً فً زواٌا  22
ومدارس إقلٌم توات)جنوب 

ـــــــــــى المـــــــــــؤتمر العـــــــــــالم   / يوليو 08-00(جامعــــــــة القــــــــرآن ممتق
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 الجزائر(

ودوره فً النهضة العلمٌة 
 لإلقلٌم

 اللامس 

ــــــــــف اإلســــــــــ م   الوق
)التحـــديات واستشـــراف 

مالمستقبل

ـــــــوم  دول  ـــــــريم والعم الك
 –اإلســــــــــــــــــ مية 
 –الســـــــــــــــــــــودان 

ماللرطوم

م(م8109 جويمية 

جهود علماء توات جنوب  23
الجزائر فً ترسٌخ منهج 
الوسطٌة ونشره محلٌا 

 ودولٌا

المؤتمر الدول  الحادي 
عشر عن دور اإلسـ م 
 ــــــ  تحقيـــــــق األمـــــــن 

 والس م العالم 

ـــة  دول  ـــة العالمي الجامع
اإلســـــــــــــــــــــــــ مية 
بشــــــــــــــــــــــيتاغون  

 بن  ديش

ديسمبر  71/70
8109 

"السلم" مفهومه مصطل   24
، مرادفا ته وأضداده فً 

 ضوء السٌرة النبوٌة

دراسـة إحصائٌة وصفٌة 
 فــً المـعـنً واألبعــاد

صحـٌحا البخــاري ومسلم 
 أنموذجا

المؤتمر الدولً 
 الثانً

 الموسوم ب :

استقرار باكستان 
فً ضوء السٌرة 

 النبوٌة

 كمية البنات  دول 
الجامعـــة الوطنيـــة 
 يصـــــــــــل آبـــــــــــاد 

 باكستان

جانف   17/01
8102 

 والوطنٌة داخل الجزائر : الدولٌةالملتقٌات **/ 

 مكان و تاريخ االنعقاد الجية المنظمة نوع الممتقى عنوان الممتقى عنوان البحث     الرقم

ــــــــــــــائق      10 الملطوطــــــــــــــات والوث
 التاريلية    بوالية أدرار

الملطوطـــــــــــــــات 
 وضعية وآ اق

الوطنيـة المكتبة  ممتقى دول 
 الجزائر

 م0772الجزائرمارس

عمماء توات من ل ل الملطوطات  18
 والوثائق التاريلية

الملطوطــات  ـــ  
 الجزائر

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

وزارة 
 الثقا ة.الجزائر

 م0777 يأدرار ما 

أدب الثـــــورة  ـــــ   شعر المقاومة    الجنوب 17
 الجزائر .

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

جامعـــة ســـطيف 
 الجزائر

ســــــــــطيف .نــــــــــو مبر 
 م8110

شـــــــكالية  10 الملطـــــــوط الم ـــــــارب  وا 
 التحقيق

الدراســــــــــــــــــــــــات 
ــــــذ  ــــــة من الم اربي

 ىـ 4حتى 7القرن 

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

ملبــر الدراســات 
الم اربيـــــــــــــــــــــة 
وأع ميـــــا منـــــذ 

 ىـ4ىـ حتى 7ق

تممســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
        8110أ ريل87/71

البنـاء الفنـ  لمقصـيدة النبويـة عنـد  14
 ىـ08شعراء توات ل ل القرن 

الدراســات النقديــة 
الجزائـــــــر .  ـــــــ  
 .الجزائر.8114

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن  

ـــــــــر     جامعة سعيدة  ســـــــــعيدة.  الجزائ
 م8114مارس
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ـــــــة وع قتيـــــــا    17 الميجـــــــات التواتي
 بالفصحى

ممتقـــــــــــــــــــى  الم ة وال يرية 
 دول .

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 مست انم.الجزائر

مســــــــــت انم. أبريــــــــــل 
8114 

الدكتور شوق  ضيف وجيـوده  ـ   19
 تيسير النحو العرب 

قضـــــــايا النحـــــــو 
العربـــــ  .الواقـــــع 

 واا اق 

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

ـــــارت  جامعـــــة تي
 الجزائر

 .م8114تيارت ماي 

الملطوطـــات بمنطـــقة زاويـــة كنتــو  12
 )والية أدرار(

لــــزائن أوالد أســـ  حـمــــو بمـحـــــاج 
 أنموذجا

التــراث الملطــوط 
 ــــــــــ  الجزائــــــــــر 
ـــــاق  .وضـــــعو وآ 

 العناية بو 

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

ـــــق  ـــــر تحقي ملب
الملطوطــــــــــــات 
ودراســــة التــــراث 
األدبـــ  والم ـــوي 
 .جامعة الجزائر

 8117ماي 

عمماء  قو النوازل    أقـاليم تـوات  17
ل ل القرنين الثـان  عشـر والثالـث 

 عشر اليجريين 

ملطوطــــات  قــــو 
 النوازل

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

ملبـــــــــــــــــــــــــــــــر 
 تملطوطــــــــــــــــا

الحضـــــــــــــــــــــــارة 
ــــ   اإلســــ مية  
شــــــــــــــــــــــــــــــمال 
ـــــــة  إ ريقيا/جامع
 وىران .الجزائر

 تندوف .الجزائر أيام :

. نــو مبر 07/00/ 08
8117 

منظومــة الشــيخ ســيدي البكــري بــن  01
 ىـ(0777التوات ) نعبد الرحما

   ــ  ليــر أنـــواع الفيــوم )التوحيـــد
 الفقو  التصوف (

ممتقــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ملطوطــات الفقــو 

 والتصوف

ملبـــــــــــــــــــــــــــــــر  ممتقى دول  
ملطوطــــــــــــــــات 
الحضـــــــــــــــــــــــارة 

 اإلس مية 
 .وىــران .جامعــة
 الجزائر

 07/09وىران 

 8117ديسمبر 

الملطوطات الجزائريـة  ـ  اللـزائن  00
 والمكتبات اإل ريقية 

) مكتبــة مامــا حيــدرة لمملطوطــات  
 والوثائق )مال ( أنموذجا(

ــــــ   ــــــراث العرب الت
 الملطوط 

ملبـــــــــــــــــــــــــــــــر  ممتقى دول 
 الملطوطات 

ـــة الجزائـــر  جامع
 .الجزائر

 غميزان يوم  :

 8119/ أ ريل 10/14

اإلمـــــام المـقـــــري  ــــ  ملـطـــــوطات  08
 التواتيين

تراث المقري مشروع 
 إعادة قراءة

كميـــــــــــــة ااداب  ممتقى دول 
 جامعة المسيمة

المســــــــــــــــــــــــــــــــيمة 17
/مـــــــــــــــــارس 10/14:/

8112 
ـــة وأع ميـــا  07 ــــات الجزائري ــــــ  الملـُطوَط ــــــراث العرب أدرار  وزارة الثقا ة دول ممتقى الت
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    اللزائن والمكتبات اإل ريقية
لـــــزائن ومكتبـــــات كادونـــــا وأبـــــدان 
بنيجريــــــــــــــا   وشــــــــــــــنقيط وودان 

 بموريتانيا

 81/80/88/87: الملطوط

 8112أبريل 

الملطوطــات الم ويــة وأع ميــا  ــ   00
اللــــزائن والمكتبــــات التواتية)واليــــة 

 أدرار
(ىـــــ إلــــى 01مـــن القــــــرن العاشــــر)

 (ىـ00نياية  القــرن  الرابع عشر)
ـــــــــــ   ـــــــــــا    دراســـــــــــة  بيبميوغرا ي

 الموضوعات  واألع م

إســيامات عممــاء 
الم ــــرب العربــــ  
 ــ  لدمــة الم ـــة 
 العربية وترقيتيا 

كميـــــــــــــة ااداب  ممتقى دول 
جامعـــــة وىـــــران 

 الجزائر

/ أكتـــــــــــــــــــوبر 87/89
8117 

العممـــاء التممســـانيون ودورىـــم  ـــ   04
بعـــــــث الحركـــــــة األدبيـــــــة جنـــــــوب 

 الصحراء

ــــــــــــــــــــــرون  المفك
والشلصــــــــــــــيات 
 ال معة بتممسان

أبريــــــــــــــــل 02/07/81 جامعة تممسان ممتقى دول 
8100 

ممتقـــــــى الشـــــــيخ  الشيخ الم يم  حياتو وأدبو 07
 الم يم 

 

وزارة الشــــــــؤون  ممتقى دول 
 الدينية الجزائر

 برايــــــــــــر  10/14/17
8108 

وصــــف صــــحراء إقمــــيم تــــوات مــــن  09
ــة الشــيخ ســيدي ضــيف  لــ ل رحم

 اهلل  

ـــــى حضـــــور  ممتق
الصحراء    أدب 

 الرحمة  

ـــة  ممتقى دول  ـــة الثقا  مديري
 لوالية ورقمة

ديســــــمبر  07/00/04
8104 

شـــــر اء أوالد ســـــ  حمـــــو بمحـــــاج  02
وع قــــاتيم بعممــــاء تــــوات  عائمــــة 

 سيدي محمد بن أب نموذجا 

ممتقــى أوالد ســ  
حمـــــــــو بمحـــــــــاج 

 أع م وآثار

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن 

جمعيــــة أوالد ســــ  
حمـــــــــــو بمحـــــــــــاج 
لمدراسات واألبحـاث 

 التاريلية

87/08/8104 

الشــــيخ الحـــــاج بمقاســــم بمحســـــين  07
أسبوع المولد النبوي مؤسس احتفالية 

 الشريف بتيميمون  متصو ا

ممتقـــــــى الشـــــــيخ 
الحاج بمقاسم بن 

 الحسين

ممتقـــــــــــــــــــى 
 وطن  

ـــة  ـــة الثقا  مديري
 لوالية أدرار

71/08/8104 
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 : الجزائر/  األبحاث والمقاالت المنشورة فً المجالت الدولٌة خارج 12

 الصفحة التاريخ الجزء والعدد الييئة المشر ة الدولة اسم المجمة عنوان المقال الرقم

البعــد الجمــال  واإلبـــداع    10
   اللطاب الصـو   عنـد 

 شعراء توات قديما 

مجمــــة  كــــر 
بداع  وا 

رابطــــــــــــــــــة األدب  مصر
الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث 
 .جميورية مصر

ـــــــــــــــــــزء  الج
 األربعون

ص 8119ماي 
870 

مجمة تـاريخ  توات ...الذاكرة المنسية 18
ــــــــــــــــــرب  الع

 والعالم 

تصـــــدر عــــــن دار  لبنان
ـــــــة  النشـــــــر العربي

لمدراسات والتوثيق   
 بيروت .لبنان

الســــــــــــــــــنة 
السادســــــــــة 
والعشــــــرون 

 07/المجمــد 
 889العدد: 

/جـــــــــــــــــوان 
8119 

 17ص 

ــــدكتور شــــوق  ضــــيف   17 ال
وجيوده    تيسـير النحـو 

 العرب 

مجمــة معيــد 
البحـــــــــــــوث 
والدراســـــــات 

 العربية

معيـــــــد البحـــــــوث  مصر
 والدراسات العربية 

القــــــــــــــــاىرة 
 مصر

ـــــــــــــــــــو  يوني
8119 

ص 
027 

مصطمح العنف : مفيومو  10
وأضـــداده  ـــ   و مراد ـــا تـــ

اللطــــاب النبــــوي صــــحيح 
 البلاري أنموذجا

مجمــــة  كــــر 
بداع  وا 

رابطــــــــــــــــــة األدب  مصر
الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث 
 .جميورية مصر

الجزء الرابـع 
 واألربعين

أبريــــــــــــــــــــل 
8112 

ص
044 

الحفــــاظ دور الزوايــــا  ــــ   14
 عمى التراث الملطوط

ـــــــارات  مجمة تراث اإلم
 العربية 

ــــ   ــــو ظب ــــة أب ىيئ
لمثقا ـــة واإلعـــ م. 
مدينـــــــــة العـــــــــين 
 اإلمارات العربية/

الســــــــــــــــــنة 
 العاشرة

/ العـــــــــــــــدد 
008 

/ العـــــــــــــــدد 
ــــاير  008 ين

8117 

ص
071 

لزائن الملطوطات بأقـاليم  17
 توات الواقع واا اق

ــة آ ــاق  مجم
الثقا ــــــــــــــــة 

 والتراث/

ـــــــارات  اإلم
 العربية 

مركــــــــــز جمعــــــــــة 
الماجـــــــــد  دبـــــــــ  
 اإلمارات العربية/

الســــــــــــــــــــــــنة 
السادســــــــــــــــة 
عشـــــر العـــــدد 
الرابـــــــــــــــــــــــــع 

 والستون 

محــــــــــــــــــــرم 
ىــــــ / 0071

ينـــــــــــــــــــــاير  
 م8117

ص 
081 

العمـــارة اإلســـ مية  ـــ  أقـــاليم  19
 توات

تاريليـــــا  ونمـــــط أشـــــكاليا   
ىندســــــــتيا ومــــــــواد بنائيــــــــا  

 مبادئيا وأبعادىا القيمية

ـــــــارات  مجمة تراث اإلم
 العربية 

ــــ   ــــو ظب ــــة أب ىيئ
لمثقا ـــة واإلعـــ م. 
مدينـــــــــة العـــــــــين 
 اإلمارات العربية/

الســــــــــــــــــنة 
 العاشرة
 004/ العدد

/ العـــــــــــــــدد 
004   

ـــــــــــــــــارس   م
8117 

ص 
088 

ومـــــــــــــا 
 بعدىا
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إســـيامات عممـــاء الجزائـــر  12
 ـــ  مجـــال العمـــوم الطبيـــة 

 والفمكية

ــا  ــ   ل دراســة  بيبميوغرا ي
 الملطوطات و األع م

مجمــــة  كــــر 
بداع  وا 

رابطــــــــــــــــــة األدب  مصر
الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث 
 .جميورية مصر

ص  8117ماي  40الجزء 
**** 

ـــــــارة نظـــــــام الســـــــق   17 الفق
 الصحراوي العجيب  

ـــــــارات  مجمة تراث اإلم
 العربية 

ــــ   ــــو ظب ــــة أب ىيئ
لمثقا ـــة واإلعـــ م. 
مدينـــــــــة العـــــــــين 
 اإلمارات العربية/

/ العـــــــــــــــدد   070العدد 
070 

أغســـــــــطس 
8101 

ص
001 

 ةاإلنجميزيــــــــــــالحممــــــــــــة  01
ـــــة  ـــــى مدين ـــــة عم اليولندي

 الجزائر 

ـــــــارات  مجمة تراث اإلم
 العربية 

ــــ   ــــو ظب ــــة أب ىيئ
لمثقا ـــة واإلعـــ م. 
مدينـــــــــة العـــــــــين 
 اإلمارات العربية/

/ العـــــــــــــــدد   077العدد 
ـــل  077 إبري

8100 

 70ص
ومـــــــــــــا 

 بعدىا

محمــــد ابــــن أب الجزائــــري  00
 حياتو وآثاره

مجمـــة جامعـــة 
غـــرب كرد ـــان 
لمعمــــــــــــــــــــــــوم 

 واإلنسانيات

جامعـــــــــة غـــــــــرب  السودان
 كرد ان

العــــــــــــــــــــــــد 
 اللامس 

الســــــــــــــــــنة 
 الرابعة 

ينـــــــــــــــــــــاير 
8100 

ص 
097 

ومـــــــــــــا 
 بعدىا 

الملطوطـــــــــات الم ويـــــــــة  08
 ــــــ  اللــــــزائن وأع ميــــــا 

ــــات التواتية دراســــة  والمكتب
بيبميوغرا يـــــــــــــــا   ـــــــــــــــ  

 الموضوعات  واألع م

مجمة التراث 
العممــــــــــــــــ  

 العرب 

تشـــــــــــــــرين  العدد الثالث جامعة ب داد العراق
0077األول

 م8100ىـ/

ص
..إ812

ـــــــــــــــى  ل
884 

جيود القـدامى  ـ  تيسـير  07
ــــــــن مضــــــــاء  النحــــــــو  اب

 القرطب  أنموذجا

مجمــــــــــــــــــــة  
 العاصمة

جامعـــــــــة كيـــــــــراال   اليند
 اليند

ــــــــــــــــد   المجم
8100 

ديســـــــــــــمبر 
8100 

 44ص 

ـــــــــة  00 الملطوطـــــــــات العممي
وأع ميــــــا  ــــــ  اللــــــزائن 
والمكتبـــــــــــات  التواتيـــــــــــة 

 )جنوب الجزائر

مجمــة عـــالم 
الملطوطات 

 والنوادر  

المممكــــــــة 
ــــــــــة  العربي
 السعودية

ــــــــــــــــد   المجم
الســـــــــــادس 
عشــر العــدد 

 الثان   

ذو –رجــــــــــــــــب 
الحجــــــــــــــــــــــــــة 

ىـــــ    ل 0078
–يوليــــــــــــــــــــــو 

ديســــــــــــــــــــــمبر 
 م8100

مــــــــــــــــــــن 
الصــــــفحة 

إلـــى  797
الصــــــفحة 

770 

 والقانونية التاريلية األبعاد 04

 المقتصد غنية لملطوط

قسم الم ة العربية  اليند مجمة كيراال
 جامعة كيراال 

ــــــــــــــــد  المجم
 الرابع 

ص  8104
094 
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 من بتوات وقع  يما السائل

 والمسائل القضايا
تر اندرم كيراال 

 اليند 
ومـــــــــــــا  العدد األول 

 بعدىا 
الحديثة     الطرق 07

تدريس عموم العربية 
وأثرىا    تحصيل الممكة 
الم وية: دراسة وصفية 
تحميمية لبرنام  النحو 
-والصرف لمسنة األولى 

جامع  ليسانس ل ة  
 وأدب

 

مجمــــــــــــــــــــة 
 العاصمة

قسم الم ة العربيـة  اليند
كميــــــــة الجامعــــــــة 

م  كيـــراال  تروننتبـــر 
 اليند 

ــــــــــــــــد  المجم
 السابع 

 العدد األول 
 
 

ىـــــــــ  0079
 م8104

ص 
ومــــا 07

 بعدىا 

األبعاد التاريلية     09
رواية تمك المحبة لمروائ  

 لحبيب السايح

مجمــــــــــــــــــــة 
 العاصمة

قسم الم ة العربيـة  اليند
كميــــــــة الجامعــــــــة 

م  كيـــراال  تروننتبـــر 
 اليند 

ــــــــــــــــد  المجم
 التاسع

 العدد األول 
 
 

ىـــــــــ  0077
 م8109

 02ص 
 ومـــــــــــــا 
 بعدىا 

 : دالل الجزائر المج ت الوطنية /  األبحاث والمقاالت المنشورة    17

 الصفحة التاريخ العدد والسنة الجية المسؤولة مكان النشر عنوان البحث

/ عممـــــاء تـــــوات مـــــن لـــــ ل    10
 الملطوطات والوثائق التاريلية

وزارة الثقا ـــــــــــــــة  مجمة الثقا ة 
واالتصـــــــــــــــــــــــال 

 .الجزائر

009/002 
 80السنة 

 810ص م0777

/ الملطـــــــــــــوط الم ـــــــــــــارب   18
شكالية التحقيق   وا 

مجمــــــــة الفضــــــــاء 
 الم ارب  .

جامعــــة تممســــان 
 .الجزائر

العـــــــدد الثـــــــان / 
 السنة الثالثة

8110أ ريل

 م

 707ص

/ الشـــــــــــــــــــــيخ البكـــــــــــــــــــــري  17
ىـــ(ومناظرتو الشـــييرة مـــع 0777)

 الشنقيط  

مجمــــــــة الفضــــــــاء 
 الم ارب  .

جامعــــة تممســــان 
 .الجزائر

العـــــــدد الثالـــــــث/ 
 الرابعةالسنة 

ســـــــــــــبتمبر
 م8114

 099ص

ـــــة)أدرار حـــــديث10 ( ا/ الملطوطـــــات التواتي
وأع ميــا  ــ  اللــزائن والمكتبــات اإل ريقيــة 

 .)مركز أحمد بابا بتمبكتو أنموذجا(

ــة الوحــات لمبحــوث  مجم
 والدراسات 

المركـــز الجـــامع  
 غارداية

ـــــــــــــــــدد األول  الع
 السنة األولى 

ديســـــــــــــمبر 
8117 

 024ص 

وع قتيـــــا / الميجـــــة التواتيـــــة 14
 بالفصحى

مجمـــــــة حوليـــــــات 
 التراث

جامعـة مسـت انم. 
 الجزائر

ـــــــــــــــــارس  العدد اللامس م
8117 

 44ص 

http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/resources/Journal/Asima_7/Asima%207_2.pdf
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/البناء الفنـ  لمقصـيدة النبويـة 17
 عند شعراء توات 

 800ص  8117ماي  العدد الثامن جامعة أدرار مجمة الحقيقة 

/ نظـــام الفّقـــارة وآلــــية توزيـــع المـــاء 19
ملتمـــف  ـــ  منــــطقة تـــوات وأثـــره عمـــى 

التحوالت االجتماعية  والمجاليـة لسـكان 
 اإلقميم

مجمــــــــة دراســــــــات 
 تراثية

ــــــــاء  ملبــــــــر البن
الحضاري لمم رب 
ــــة  األوســــط جامع

 الجزائر

ـــــــــــــــــدد األول  الع
 السنة األولى 

 007ص  8119آوت 

/ اإلمام الشيخ محمـد بـن عبـد 12
 الكريم الم يم  مصمحا أديبا  

مجمــــــــة الفضــــــــاء 
 الم ارب 

جامعــــة تممســــان 
 .الجزائر

ـــــــــع  العـــــــــدد الراب
 السنة السادسة

 

 0082رمضان 
 8119أكتوبر 

 000ص

ــــ  تحقيــــق 17 ــــني  القــــدامى   م
 الملطوطات

ـــــــــة الحـــــــــوار  مجم
 الفكري

ـــــــة جامعـــــــة  مجم
 أدرار

 العدد األول
 السنة األولى

  

العممـــاء التممســـانيون ودورىـــم 01
 ـــ  بعـــث الحركـــة األدبيـــة جنـــوب 

 الصحراء

مجمــــــــة الفضــــــــاء 
 الم ارب 

تممســــان جامعــــة 
 .الجزائر

العـــــدد الســـــادس 
والســـــابع الســـــنة 

 الثامنة

ذو الحجـــــــة 
0078 

ـــــــــــــــو مبر  ن
 م8100

 01ص 

 
 /  اإلشراف على العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه.01

 / عضوٌة لجان مناقشات العدٌد من رسائل  الماجستٌر  والدكتوراه .00

 م 8119إلى  0774سنة من  08/ العمل اإلعالمً لما ٌزٌد عن 07

 صٌاً:ذاعٌة المعدة ُوالُمَقّدَمة َشخومن أهم البرامج اإل

 تارٌخ اإلنتاج اسم اإلذاعة مجال البرنامج عنوان البرنامج الرقم

ٌعنههى بالبحههث فههً الفكههر الشههعبً  مٌراث األجٌال 10
 وآدابه بمنطقة توات .الجزائر

الجزائهههههر إذاعهههههة 
 من أدرار

اإلذاعهههة الثقافٌهههة 
 الجزائرٌة

 م0774من آوت
 م8114إلى ماي

ٌعنههى بالبحهههت فهههً تهههارٌخ علمهههاء  رجال فً الذاكرة 18
 منطقة توات . أدرار.الجزائر.

إذاعهههههة الجزائهههههر 
 من أدرار

اإلذاعهههة الثقافٌهههة 
 الجزائرٌة

 

 م0774من آوت
 م8114إلى ماي

فههههههههههً ضههههههههههٌافة  17
 القصور

تههارٌخ قصههور ٌعنههى بالبحههث فههً 
 منطقة توات .أدرار. الجزائر

إذاعة الجزائر 
 من أدرار

 0779من سنة
 م8110إلى سنة

 م0779من ماي إذاعة الجزائر جلسههههة شههههاي ثقافٌههههة اجتماعٌههههة  كاس أتاي) شاي( 10
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 م0779إلى أوت من أدرار .الجزائر مباشره من دوائر أدرار

العالمٌهة ٌعنى بتتبع رحلة اإلسهالم  فً بالد اإلسالم 14
 عبر أشهر  البلدان

إذاعة الجزائر 
 من أدرار

 م0777رمضان
 م8111رمضان 

إذاعة الجزائر  برنامج ثقافً متنوع أصداف وجواهر 17
 من أدرار

 م8110رمضان 

إذاعة الجزائر  برنامج أدبً  من وحً الخواطر 19
 من أدرار

 م0779رمضان
 م0772رمضان
 م 8119

                                       

 قاسم جعفريالدكتور  أحمد بن بال  االستاذ
 أدرار الجزائر .أحمد دراٌة  الجامعة اإلفرٌقٌة 

 

 


