
  ـ 1ـ 
 

 السرية الذاتية

 : البيانات الشخصية: أوال 

  .مبارك جعفري: االسم واللقب -
  .غرميانو فنوغيل أدرار 1976مارس  24: &ريخ ومكان  امليالد -
   .جزائري: اجلنسية -
  .يف التاريخ احلديث واملعاصر دكتورة: الدرجة العلمية والتخصص -
  ) أ(أستاذ حماضر : الرتبة -
 .قسم العلوم اإلنسانية أدرار كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالميةأمحد دراية ـ  جامعة : اجلامعة -

   mebarek76@gmail.com: الربيد اإللكرتوين -

  00213699370200/ 00213663433386: اهلاتف النقال -
  :     المؤهالت العلميةالمسار الدراسي و: ثانيا

  .أدرار االبتدائي ابتدائية األمري عبد القادر بقصر غرميانو ومدرسة فنوغيل االبتدائية التعليممرحلة  1986ـ  1980 -
  .أدرار الشيخ عبد القادر بن عومر فنوغيل ةمتوسط مرحلة التعليم املتوسط 1989ـ  1986 -
  .مرحلة التعليم الثانوي Xنوية فنوغيل وXنوية خالد بن الوليد Vدرار 1993ـ  1989 -
  .1993ى شهادة البكالور] دورة جوان متحصل عل -
  .1997متحصل على شهادة ليسانس يف التاريخ من جامعة وهران جوان  -
متحصــل علــى شــهادة الدراســات العليــا املتخصصــة يف املخطوطــات مــن قســم علــم املكتبــات جامعــة اجلزائــر ديســمرب  -

  .بتقدير حسن  2005
 قسـممـن  2009دراسـات إفريقيـة &ريـخ حـديث ومعاصـر مـارس متحصل علـى شـهادة املاجسـتري يف التـاريخ ختصـص  -

احلياة العلمية يف إقليم تـوات وانعكاسـاhا جنـوب الصـحراء خـالل " عنوان الرسالة .التاريخ جامعة اجلزائر بتقدير حسن
   "م18/هـ12القرن 

 حـولمشـرف جـدا قـدير بت 2014جـوان عاصر املديث و احلتاريخ يف الجامعة اجلزائر  منشهادة دكتورة  متحصل على -
  ".م19/ هـ13احلياة االقتصادية واالجتماعية يف منطقة األزواد خالل القرن " موضوع 

  2015أكتوبر  29من جامعة أدرار بتاريخ ـ متحصل على شهادة التأهيل اجلامعي 
  : الخبرة المهنية: ثالثا 
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والفـرتة مـن  24/02/1998لغايـة  1/10/1997خالل الفرتة من مستخلف  األساسيمعلم ابتدائي وأستاذ التعليم  -
  .30/11/1999لغاية  1999 /1/10
  .2004 /30/11 إىل غاية 2000 /16/01 منالثالث و أستاذ جماز يف التعليم األساسي الطور األول والثاين  -
  2009 /30/12 إىل غاية 2004 /01/12 أستاذ التعليم الثانوي من -
  .2010ـ  2009/  2009ـ  2008أستاذ مشارك جبامعة أدرار موسم  -
  .2012سبتمرب30إىل غاية  2009 ديسمرب31من ملركز اجلامعي rلوادي r) أ(و) ب(أستاذ مساعد  -
  .2014جوان 10إىل  2012 أكتوبر 01 من جبامعة أدرار) أ(أستاذ مساعد  -
  .2015أكتوبر  27ىلإ 2014وان ج11من  جبامعة أدرار) ب(حماضر أستاذ  -
  .اليومىل إ2015أكتوبر  27من  جبامعة أدرار) أ(حماضر أستاذ  -

  :المنشورات: رابعاً 

  :الكتبـ  أ

صــدر يف إطـــار  "يالعالقــات الثقافيـــة بــني تــوات والســودان الغـــريب خــالل القــرن الثــاين عشـــر اهلجــر "كتــاب بعنــوان   -1
  .عكنون اجلزائر العاصمة عن دار السبيل للنشر والتوزيع بنب م2009املهرجان الثقايف اإلفريقي الثاين rجلزائر 

الـــدكتور مقـــاليت عبـــد هللا، صـــدر بـــدعم مـــن وزارة الثقافـــة مبناســـبة مخســـينية مـــع " أعـــالم تـــوات معجـــمكتـــاب بعنـــوان   -2
  . 2013، دار الر]حني، اجلزائر، 1، طاالستقالل

  .2016، اجلزائر ،مقاالت وأحباث حول &ريخ وتراث منطقة توات، دار الكتاب العريب: ـ كتاب بعنوان 3
  :دولية مقاالت ـ  ب

م دورية كان التارخيية العدد السادس عشر 18/هـ12ـ علماء منطقة توات و�ثريهم يف السودان الغريب خالل القرن  1
  96ـ  90ص  .issn 2090-0449 2012يونيو 

يـة للمــؤمتر الــدويل الثــاين، ــ الــزوا] ودورهــا الرتبـوي اإلســالمي يف منطقــة تــوات rجلنـوب الغــريب للجزائــر، األوراق العلم 2
، سلســلة أعمــال  ص 1، ج2012رؤى تربويــة إســالمية معاصــرة واقــع وطمــوح، منشــورات جامعــة آل البيــت، األردن، 

  .325ـ  309ص 
م، جملـــة 19و 15منطقــة تــوات يف اجلنــوب الغــريب اجلزائــري ودورهــا يف جتــارة القوافــل الصــحراوية بــني القــرنيني ـ  03

تصــدر عــن كليــة اآلداب واالجتماعيــة، دوريــة أكادمييــة حمكمــة تعــىن rلقضــا] التارخييــة واالجتماعيــة، الدراســات التارخييــة 
  .2014موريتانيا، العدد الثالث، صيف  والعلوم اإلنسانية جامعة نواكشوط

-https://scholar.google.fr/citations?hl=ar&view_op=&user=TRVrVnwAAAAJ#d=gs_md_cita: املوقع

d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dar%26user%3DTRVrVnwAAAAJ%26citation_

for_view%3DTRVrVnwAAAAJ%3Ad1gkVwhDpl0C%26tzom%3D-60  
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، املكتبات واخلزائن اخلاصة ودورها يف احملافظة على املخطوطات منطقة توات rجلنوب الغريب اجلزائري منوذجاـ  4
 28- 27هـ، املوافق  1437رجب  21- 20األربعاء ، يل األول للمخطوطات والوXئق التارخييةاملؤمتر الدو أعمال 
  .453ـ  427، ص ص ماليز] ،املاليزية اإلسالميةجامعة العلوم ، م2016أبريل 

حمكمـة تعـىن  يةدول ية، جملة الدراسات التارخيية واالجتماعية، دورية أكادمييةكتابة التارخيالالرتاث الشفهي وأمهيته يف ـ  5
الرتقــيم الــوطين rلقضــا] التارخييــة واالجتماعيــة، تصــدر عــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية جامعــة نواكشــوط  موريتانيــا، 

  .15 – 05، ص ص 2016، 11العدد ، 3501-2412الرتقيم الدويل 1425/2014
جملة ، م 19ـ  18/هـ13ـ  12ل الق�ن�� ال���قة ال�قان�ة ال��ات�ة وان��ارها في أف��ق�ا ج��ب ال���اء خال ـ  6

الدراسات التارخيية واالجتماعية، دورية أكادميية دولية حمكمة تعىن rلقضا] التارخيية واالجتماعية، تصدر عن كلية 
، 3501-2412الرتقيم الدويل 1425/2014اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة نواكشوط  موريتانيا، الرتقيم الوطين 

  .74 – 63، ص ص 2017 ،22العدد 

  :مقاالت وطنية ـ  ج

م جملة عصور اجلديدة جملة فصلية 20ـ  18هـ  14و 12ـ املؤرخون والكتابة التارخيية يف منطقة توات مابني القرنيني  1
 .2012شتاء  2011خريف   4ـ  3حمكمة يصدرها خمرب البحث التارخيي &ريخ اجلزائر جامعة وهران العدد 

جملة عصور اجلديدة جملة ) 1934ـ  1900(شعبية يف اجلنوب الغريب اجلزائري مقاومة الرقيبات أمنوذجاـ املقاومة ال 2
  .97ـ  85، ص ص 2012صيف  6ئر جامعة وهران العدد فصلية حمكمة يصدرها خمرب البحث التارخيي &ريخ اجلزا

هـ ، جملة البحوث  14و 12لقرنيني أعالم الفتوى والنوازل يف منطقة توات rجلنوب الغريب للجزائر بني ا ـ 3
والدراسات دورية أكادميية دولية نصف سنوي تصدرها جامعة الوادي اجلزائر العدد اخلامس عشر السنة العاشرة ربيع 

  .340ـ  327ص ص  .م2013هـ يناير 1434األول 
جملة " م18/هـ12خالل القرن  الدور التعليمي للزوا] والطرق الصوفية يف إقليم توات rجلنوب الغريب للجزائر"ـ  4

الواحات للبحوث والدراسات، جملة أكادميية دورية حمكمة تصدر عن املركز اجلامعي غرداية اجلزائر، العدد اخلامس 
  .409ـ  399 ، املطبعة العربية، غرداية، ص ص 2011 عشر

أعمال امللتقى الوطين ادر احمللية، هـ من خالل املص 12جوانب من احلياة االجتماعية يف إقليم توات خالل القرن ـ  5
م من خالل 19ـ  18/هـ 13ـ  12الثاين حول احلياة االجتماعية واالقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنيني 

املصادر احمللية، منشورات املركز اجلامعي للوادي مبسامهة الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي، مطبعة منصور 
  .132ـ  121 ص  ً ، ص2012الوادي، 
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جملـة رفـوف، دوريـة أكادمييـة حمكمـة تعـىن  "غرب أفريقيـا مـن خـالل دراسـة عينـةخزائن ـ ماهية املخطوطات التواتية يف  6
 -أمحـد درايــة جامعـة ، يف غـرب أفريقيـااجلزائريـة بقضـا] املخطوطـات والدراسـات اإلنسـانية، يصـدرها خمـرب املخطوطــات 

  .336ـ  302ص ص  ،2013العدد الثاين، ديسمرب  ،2335 – 1381 الرتقيم الدويل ادرار،
أصول "ـأثره rلفكر اإلصالحي للمغيلي من خالل خمطوط تو ) 1818ـ  1754(الشيخ عثمان بن فودي القادري ـ  7

يصدرها خمرب البحث التارخيي &ريخ  ،جملة فصلية حمكمة، جملة عصور اجلديدة، "العدل لوالة األمور وأهل الفضل
  .260ـ  245، ص ص 2015 ـ 2014شتاء ربيع   17ـ  16العدد  ،جامعة وهران ،اجلزائر
  file:///C:/Users/Djafri/Downloads/6fca706c1240d087263b73918ae9179e.pdf :الرابط

جامعة ، تصدرها جملة فصلية حمكمة ،جملة احلقيقة، ابن خلدون ومنهجه يف كتابة التاريخ من خالل كتابه املقدمةـ  8
  ..189ـ  166، ص ص2015مارس ، 32ار، العدد أدر 

  file:///C:/Users/Djafri/Downloads/58a3c1523200a58731042643fffb1952.pdf :الرابط

 أبو الدويل الرتاث الوطين املخطوط وأمهيته يف الكتابة التارخيية عند الدكتور أبو القاسم سعد هللا، أعمال امللتقىـ  09
، جامعة الشهيد محة 2015ديسمرب 13/14مفكرا، املنظم جبامعة الوادي، اجلزائر، يوميو  مؤرخا هللا سعد القاسم

  .244ـ  227، ص ص 2017 مطبعة جامعة الوادي، خلضر الوادي،
ـ   1833( وجهاده هالعباس الرقاين قائد مقاومة الدغامشة بعني صاحل حيات مواليبن  هللاعبد  مواليالشهيد ـ  10

عن قسم العلوم اإلنسانية بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية دورية دولية حمكمة، تصدر  املعارف، جمـلة )م1900
، ديسمرب 17، العدد 2437 -0584، الرتقيم الدويل اجلزائر ،وادي سوف/ جلامعة الشهيد محه خلضر rلوادي

  http://www.univ-eloued.dz/el-maaref/index.php: الرابط .165، 146، ص ص 2017

؛ خمطـوط  شـفاء األسـقام العارضـة يف الظـاهر والبـاطن مـن  واألثـر غـرب إفريقيـا الرحلـة يف الكنتيـة املخطوطـاتــ  11
أمنوذجا، جملـة رفـوف، دوريـة أكادمييـة حمكمـة  )م1685/ه1096ت(للشيخ  أمحد بن عمر الرقادي الكنيت " األجسام

 -خطوطــات اجلزائريــة يف إفريقيــا، جامعــة أمحــد درايــة تعــىن بقضــا] املخطوطــات والدراســات اإلنســانية، يصــدرها خمــرب امل
  .32ـ  07، ص ص 2017،  العدد الثاين عشر، ديسمرب 2335 – 1381 ادرار، الرتقيم الدويل

  ads/2018/02/rofof12.pdfcontent/uplo-adrar.dz/wp-http://www.univ: الرابط
https://www.asjp.cerist.dz/en/articleAdvancedResearch  

  :في الملتقيات ة المشاركخامسا 

  :الدولية  01
مداخلة يف امللتقى " العالقة بني إrضّية اجلزائر وإrضّية ُعمان ما بني القرنني احلادي عشر والعشرين امليالديني"ـ  1

من طرف وحدة الدِّراسات الُعمانّية جامعة آل البيت املفرق rلتعاون مع سفارة سلطنة ُعمان يف الدويل الثامن املنظم 
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: األربعاء –التَّواصل احلضارّي الُعماينّ املغارّيب يف العصر احلديث املنعقد يومي الثالXء : اململكة األردنية اهلامشية بعنوان
  .م2011)أكتوبر ( األول  تشرين 12-11: هـ املوافق 1432ذو القعدة  13-14
مداخلة " م18/هـ12الدور التعليمي للزوا] والطرق الصوفية يف إقليم توات rجلنوب الغريب للجزائر خالل القرن "ـ  2

اإلنسان والصحراء الكربى قراءات اجتماعية &رخيية املنعقد rملركز اجلامعي غرداية : الدويل األول حولامللتقى يف 
  .م2011نوفمرب   24-23/ هـ 1432احلجة ذو 28و   27يومي 

املؤمتر الدويل الثاين رؤى تربوية  ."توات rجلنوب الغريب للجزائر منطقةالرتبوي اإلسالمي يف  هادور الزوا] و "ـ  3
املعهد العايل للدراسات اإلسالمية جامعة آل البيت املفرق اململكة األردنية اهلامشية، " واقع وطموح"إسالمية معاصرة 

  .2012إبريل  11/ 10
مداخلة يف املؤمتر الدول األول املنظم من " من خالل دراسة عينة املخطوطات التواتية يف غرب أفريقياماهية "ـ  4

جبامعة أدرار واملعنون املخطوطات اجلزائرية يف غرب أفريقيا واقع طرف خمرب املخطوطات اجلزائرية يف غرب أفريقيا 
   .2013ديسمرب  04ـ  03وآفاق، يومي 

امللتقى " الصحراوية خالل القرن التاسع عشرمنطقة توات يف اجلنوب الغريب اجلزائري ودورها يف جتارة القوافل "ـ  5
تنظيم اجلمعية التونسية املتوسطية للدراسات التارخيية واالجتماعية ) التجارة والتجار عرب التاريخ(الدويل السابع 

   .2014ديسمرب  13ـ  12ـ  11ورية التونسية، أ]م ادية، مبدينة املنستري اجلمهواالقتص
 القاسم أبو الدويل ـ الرتاث الوطين املخطوط وأمهيته يف الكتابة التارخيية عند الدكتور أبو القاسم سعد هللا، امللتقى 06
  .2015ديسمرب 13/14ومفكرا، املنظم جبامعة الوادي، اجلزائر، يومي مؤرخا هللا سعد
، امللتقى الدويل حول اهلجرة غري الشرعية، املنظم من طقة الساحل ودورها يف اهلجرة غري الشرعيةاألزمات يف من ـ 07

  .2016إبريل26/27 طرف خمرب الدراسات اإلفريقية جامعة أمحد دراية ـ أدرار  يومي
، جلزائري منوذجااملكتبات واخلزائن اخلاصة ودورها يف احملافظة على املخطوطات منطقة توات rجلنوب الغريب ا ـ  08

أبريل  28-27هـ، املوافق  1437رجب  21-  20األربعاء ، املؤمتر الدويل األول للمخطوطات والوXئق التارخيية
  .ماليز] ،املاليزية اإلسالميةجامعة العلوم ، م2016

ر والباطن من ؛ خمطوط  شفاء األسقام العارضة يف الظاه واألثر غرب إفريقيا الرحلة يف الكنتية املخطوطاتـ  09
، للمخطوط الثالث الدويل امللتقى ،أمنوذجا )م1685/ه1096ت(للشيخ  أمحد بن عمر الرقادي الكنيت " األجسام
، املنظم من طرف خمرب املخطوطات اجلزائرية يف أفريقيا ةاإلنساني ضارةحلا يف وإسهاماhا جلزائريةا تطاملخطو ااملوسوم 

  .2016نوفمرب  16ـ  15، أ]م أدرار أمحد دراية ـ جامعة
املوسوم    األول الدويل تقىلامل، م19و 15علماء توات ودورهم يف نشر التصوف rلسودان الغريب بني القرنينيـ 10

 تكوينلل الوطين املعيدتنظيم  التطّرف وحماربةِ  الساحل دولرار استق يف ودوُرمها املرجعيات وتوحيدُ  الديين األمنُ "
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 احلاج العقال أمنيتمنراست rلتعاون مع املركز اجلامعي ب واألوقاف الدينية الشؤون دارة© اخلاصة لألسالك املتخصص
   .2017فيفري  26و 25راست، يومي بتمن أخاموك أق موسى

  :الوطنية سادسا
م مداخلة يف امللتقى الوطين العالقات احلضارية بني 18/هـ 12ـ علماء توات يف حاضرة القرويني بفاس خالل القرن  1
  .جامعة ادرار 2009ابريل  14/15ليم توات وحواضر املغرب اإلسالمي املنعقد بتاريخ إق
يف اجلنوب الغريب للجزائر بني املزاعم التارخيية واحلقيقة االستعمارية يف ) العهد املريين والسعدي( ـ التوسع املغريب 2

تطور مفهوم الدولة اجلزائرية عرب العصور " حماولة ضرب الوحدة الرتابية اجلزائرية مداخلة يف امللتقى الوطين حول
  .املركز اجلامعي rلوادي 2010ماي  04/05املنعقد يومي " التارخيية

حتقيق وترمجة مصادر التاريخ نشر و  وجهوده يف (Octave Houdas)املستشـــرق الفرنسي اوكتــاف هــوداس "ـ  3
لتقى الوطين املستشرقون وحتقيق الرتاث العريب املنعقد مداخلة يف امل "اإلسالمي  لغرب أفريقيا يف العصر احلديث

 .جامعة وهران 2010جوان  09/10بتاريخ 

خالل العصر احلجري احلديث مداخلة يف ملتقى وطين بعنوان  الصحراء الكربىو�ثريه على  املناخي تطورـ ال 4
  .الوادي -امعي اجلديد rلشطrلقطب اجل 2011مارس  02و  01الصحراء اجلزائرية يف القدمي املنعقد يومي 

امللتقى مداخلة يف هـ من خالل املصادر احمللية،  12ـ جوانب من احلياة االجتماعية يف إقليم توات خالل القرن  5
م من 19ـ  18/هـ 13ـ  12الوطين الثاين حول احلياة االجتماعية واالقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنيني 

  .الوادي -rلقطب اجلامعي اجلديد rلشط 2012جانفي  25و  24املنعقد يومي ة، خالل املصادر احمللي
جهود الفقهاء مداخلة يف امللتقى الوطين  اهلجري 12جهود فقهاء توات يف التأليف الفقهي املالكي خالل القرن ـ  6

عية واإلنسانية املركز اجلامعي مبعهد العلوم االجتما 2012مارس  07  ـ   06أ]م  يف خدمة املذهب املالكي اجلزائريني
  .rلوادي

 األرشيفية الوXئقامللتقى الوطين ) احملتوى واألمهية(اخلزائن الشعبية يف منطقة توات rجلنوب الغريب اجلزائري ـ  7

  .جبامعة غرداية 2012أكتوبر  17ـ  16يومي  التاريخ كتابة يف وأمهيتها
مداخلة يف امللتقى الوطين اهلوية الوطنية ومقاومة االستعمار الفرنسي فظة على ـ الزوا] يف منطقة توات ودورها يف احملا 8

، بقاعة 2012ديسمرب  16ـ  15يومي  االستقاللاملوسوم rلبعد الروحي للمجتمع اجلزائري ودوره يف حتقيق 
  .اضرات لدار الثقافية والية أدراراحمل
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لعرب واملسلمني يف القرون الوسطى مداخلة يف امللتقى الوطين ـ إفريقيا جنوب الصحراء من خالل كتاrت الرحالة ا 9
والثقافية بني املغرب األوسط وإفريقيا جنوب الصحراء خالل العصر  واالقتصاديةالرابع حول العالقات السياسية 

  . 2013إبريل  16ـ  15الوسيط املنعقد جبامعة الوادي يومي 
لتاريخ الوطين خمطوط نسيم النفحات ملوالي أمحد الطاهري اإلدريسي املخطوطات اجلزائرية ودورها يف كتابة اـ  10

امللتقى الوطين السادس حول الرتاث الثقايف بعنوان خزائن املخطوطات يف اجلزائر بني نوازع مداخلة يف أمنوذجا، 
وآليات الصمود واالرتقاء، املنظم من قبل مديرية الثقافة لوالية الوادي rلتعاون مع خمرب املخطوطات اجلزائرية  االنكفاء

  .2013ماي  13ـ  12يف غرب أفريقيا جبامعة ادرار  أ]م 
الوطين ـ الطرق الصوفية ودورها السياسي واالجتماعي والثقايف ©قليم توات إrن االستعمار الفرنسي، امللتقى  11

جامعة  واإلنسانيةالشعيب املنظم من قبل كلية العلوم االجتماعية  واإلبداعحول املمارسات الصوفية بني الذوق العرفاين 
  . 2014مارس  11ـ  10الوادي يومي 

الة مداخلة بعنوان الرواية الشفوية وأمهيتها يف كتابة التاريخ معركة مركالة أمنوذجا امللتقى الوطين معركة مركـ  12
  .2015نوفمرب  28املنظم من طرف املركز اجلامعي بتندوف يوم  1956التارخيية 

حول الزوا] ودورها يف  الوطين األول الزوا] والطرق الصوفية ودورها يف ترسيخ  قيم الوحدة الوطنية، امللتقى ـ  13
 30ـ  29جامعة أمحد دراية ـ أدرار،  التحالف من أجل التجديد الطاليبتنظيم ، احملافظة على األمن ومكافحة التطرف

  .2016نوفمرب 
امللتقى الوطين ) م1962ـ  1900(مسامهة منطقة تندوف يف املقاومة الشعبية واحلركة الوطنية والثورة التحريرية ـ  14

  .2016ديسمرب  11تندوف  .2016ديسمرب  11 تندوفتنظيم وزارة ا®اهدين ديسمرب  11حول مظاهرات 
امللتقى " ي أمحد الطاهري االدريسي وموقفه من قضية فصل الصحراء من خالل خمطوطه نسيم النفحاتالشيخ موال"ـ 

جامعة " النخب املثقفة ودورها يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية"املوسوم  لطلبة الدكتوراه ختصص &ريخ معاصر الثاين
  .2017 ماي 08أمحد دراية ـ أدرار

 16و 12اهلجريني  10و 06طقة توات ودورهم يف قيام البيوت العلمية بني القرن قدوم العلماء إىل منـ  15
م، 20ـ  16/ هـ  14ـ  10امليالديني، امللتقى الوطين األسر العلمية وأعالمها يف منطقة توات بني القرن 

رب املخطوطات ، تنظيم املكتبة العمومية للمطالعة العمومية لوالية أدرار rلتعاون مع  خم2017ماي 17/18يومي
  . 2017ماي  18ـ  17اجلزائرية يف إفريقيا جبامعة أمحد دراية ـ أدرار، يومي 

 19ـ 18/ه13ــ  12التواصل العلمي بني منطقة توات rجلنوب اجلزائري وحاضريت شنقيط ووالته خالل القرنني ـ  16
، املنعقد جبامعة 20و 16قي بني القرنيني اجلزائر وبلدان الساحل اإلفري بني التواصل احلضاري: ، امللتقى الوطينم

   .2017 أكتوبر 26ـ  25الشهيد محة خلضر rلوادي 
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دور "الثاين املوسوم  الملتقى الوطني، )منطقة توات أمنوذجا( يواقع املخطوط يف rجلنوب الغريب اجلزائر ـ  17
تنظيم املكتبة الرئيسة " نوب الغريب اجلزائرياملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية يف احلفاظ على الرتاث املخطوط rجل

للمطالعة العمومية الرق احلاج لوالية البيض rلتنسيق مع خمرب خمطوطات احلضارة اإلسالمية يف مشال إفريقيا جامعة 
  .rلبيض 2017ديسمرب  13ـ  12، يومي 01وهران 

وXئق خزانة موالي  عمار الفرنسي من خاللجوانب من احلياة االجتماعية ألوالد سي محو rحلاج إrن االستـ  18
 30/ ه1439ربيع الثاين  12، امللتقى الثالث أوالد السي محو بلحاج أعالم وآXر، قصر بريع ببودة العباس الرقاين

، تنظيم مجعية الدراسات واألحباث التارخيية والثقافية أوالد السي محو بلحاج rلتعاون العلمي مع خمرب 2017ديسمرب 
  .طوطات اجلزائرية يف إفريقيا جامعة أدراراملخ
امللتقى الوطين الثالث لطلبة الدكتوراه . ـ التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر من خالل جريدة الصباح التونسية 19

الضحا] تعويض  وإشكاليةاجلنوب اجلزائري يف سية نر لفالتجارب النووية ا آXر: "ختصص &ريخ معاصر املوسوم
  .، جامعة أمحد دراية ـ ادرار2018فيفري   13واملقام يوم )" 1967 ـ 1960(

م، املهرجان الوطين الثاين 19و 15/هـ13و 9ـ النظام القصوري الواحي ودوره يف تطور منطقة توات بني القرن  20
  .ين إسدراتن، تنظيم حمافظة املهرجان الوط2018إبريل  19حول اسدراتن واأل]م الدراسية  حول سدراته ورقلة يوم 

 االبيوت العلمية وإسهاماh"، امللتقى الوطين املوسومالِقيافة ودورها االجتماعي واالقتصادي يف منطقة تواتـ  21
تنظيم املكتبة العمومية للمطالعة العمومية لوالية أدرار " م20ـ  15/ هـ  14ـ  09احلضارية  يف منطقة توات بني القرن 

 29اجلزائرية يف إفريقيا جبامعة أمحد دراية ـ أدرار، املكتبة العمومية للمطالعة أدرار يوم  rلتعاون مع  خمرب املخطوطات
  .2018إبريل 

  :وال�
وات ـ األام ال
راس�ةسا�عا 

اليوم  مداخلة يف م18 /ـه 12 ق(النوازل الفقهية خالل  إقليم توات منيف  األسرية ومكانة املرأةاحلياة مناذج عن ـ  1 
 من خالل النوازل الفقهية ونصوص احملاكم الشرعية والقوانني العرفية�جمتمع اجلنوب اجلزائري وفعالياتهوسوم الدراسي امل

  .rملركز اجلامعي الوادي 2011أبريل  18يوم االثننياملنعقد 
ق مبادئ وقيم املوسوم معارك العر البعد القيمي اإلسالمي يف معارك العرق الغريب الكبري مداخلة يف اليوم الدراسي ـ  2 

 2013مارس  21املنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف احتفاء rلذكرى اخلمسني لالستقالل يوم اخلميس 
  .rملسجد الكبري تنركوك

مبناسبة اليوم الوطين للشهيد واملنظم من طرف قسم العلوم ـ رسالة الشهيد أمحد زr· مداخلة يف اليوم الدراسي  3
  .2015فيفري  18معة أمحد دراية أدرار يوم اإلنسانية جا
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ماسرت &ريخ، تنظيم قسم  -اليوم الدراسي تقنيات إعداد مذكر التخرج مداخلة يف ، تقنيات مجع املادة العلميةـ  4
   .2018 إبريل 16العلوم اإلنسانية، جامعة أمحد دراية ـ أدرار، 

، اليوم الدراسي الرتاث ودوره يف خدمة التنمية تنظيم مجعية سيدي ـ الرواية الشفوية وأمهيتها يف كتابة الرتاث احمللي 5
بالل الثقافية بقصر تيطاف rلتعاون مع بلدية &مست وقسم العلوم اإلنسانية جامعة أمحد دراية ـ أدرار، متاسخت يوم 

  .2018إبريل  27اجلمعة 
غيلي حتقيق ودراسة الدكتور مبارك جعفري، اليوم امل لإلمامـ تقدمي كتاب &ج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني 6

والدراسات حول الشيخ دمحم بن عبد الكرمي املغيلي تنظيم تنظيم املكتبة العمومية للمطالعة  األحباثالدراسي جديد 
  .2018ماي  12العمومية لوالية أدرار، املكتبة العمومية للمطالعة أدرار، يوم 

  .اإلش�اف: ثام�ا

��ر �  :عل�م اهـ د

  .2013ـ  2012 جامعة ادرار، ،م1962-1954 ةاإلفريقيالثورة اجلزائرية وعالقاhا rلبلدان : ـ بلبايل عبد الكرمي
  .2017ماي  11&ريخ املناقشة 

  .2016ـ  2015، جامعة ادرار )م1992-1979(اجلزائر ودورها يف القضا] العربية املعاصرة : كمون عبد السالمـ 
ـ  2015جامعة ادرار  .م19/هـ13يف السودان األوسط خالل القرن  اإلصالحيالفودية ودورها العائلة : ـ هداجي دمحم

2016.  

جامعة ادرار  ).م19/هـ13(احلياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل املصادر احمللية : سليماين حليمةـ 
  .2017ـ  2016

م من خالل سجالت 1962-1900ت إrن االحتالل الفرنسي بتوا واالقتصاديةاحلياة االجتماعية  :ـ rr عبد هللا
  .2014ـ  2013، جامعة أدرار، احملكمة الشرعية Vدرار

��ر �  :أل#
" اهد

-1944 اجلهود العلمية واإلصالحية للشيخني موالي أمحد الطاهري اإلدريسي ودمحم بن الكبري يف منطقة تواتـ 
  .2017ـ  2016للطالب حمرزي عبد الرمحان، ، م2001

م، لل�ال6 1831/1910ـ ال��خ ماء الع���� القلق0ي ودوره العل0ي وال/هاد, في ال���اء الغ�*�ة 

  .جامعة أح90 درا;ة أدرار 26-02-2018ـ  2017ن�ر ال9ی� ح0ادو 

  جامعة أدرار  2015ـ   2014ـ ـ ماس�� ال#�س' ال&امعي 
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. مناقشة د موالي أدمحم و أ 1914ـ  1884االستعمارية  احلركةيف مؤمتر برلني ودوره : ـ مؤذن كرمية وجعفري فتيحة 1
  .بلبايل عبد الكرمي

الصواريخ الكوبية وأثرها على العالقات الدولية بني الشرق  أزمة: القاسم سنكيهي وأبوـ حاج أمحد عبد القادر  2
  .مناقشة أسباعي أدمحم وأ بلبايل عبد الكرمي. 1962والغرب 

منوذجا مناقشة أ صديقي بالل و  1973حرب اكتوبر  ةاحلروب العربية اإلسرائيلي: ةـ ·صري عائشة وسعيدي فاطم 3
  .rr عبد هللا

. بلبايل عبد الكرمي، و أ. مناقشة أ. منوذجا 1967حرب  اإلسرائيليةاحلروب العربية : ـ بوخشبة علي وعبادي دمحم 4
  ختري  الصايف

  ار جامعة أدر  2016ـ   2015و ـ ماس�� ال#�س' ال&امعي 

إعداد الطالبتني الزويين  1980ـ  1962ـ التعليم يف توات بعد االستقالل من خالل أرشيف ابتدائية البنات من  1
  .فتيحة والزهرة بوشرى

  .إعداد الطالبة دينار رقية 1957ـ  1934ـ الشهيد دينار الطيب حياته وجهاده  2
إعداد الطالبني rدة بومجعة . 1979ـ  1978شرق والغرب واثره على الصراع بني ال نـ الغزو السوفيايت ألفغانستا 3

  .وجمدي بكري
  .م توات وورجالن منوذجا إعداد الطالبة بن مزورة حليمة 19ـ احلياة االجتماعية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرن  4
  .عبد الغاين إعداد الطالبني حمرزي عبد الرمحان وصديقي 1957ـ  1939ـ الشهيد هامشي أدمحم نضاله وجهاده 5

  جامعة أدرار  2017ـ   2016ز ـ ماس�� ال#�س' ال&امعي 

  إعداد الطالبة ربيعة سليماين) م2000-1947(التعليم الديين يف إقليم تواتـ  1
كلثوم  إعداد الطالبتني  ).م19-16/هـ13-10(التواصل العلمي بني اجلنوب اجلزائري وإفريقيا جنوب الصحراءـ  2

  عوديزهراء مس، حمو صالح

  إعداد الطالبني عال العيد وعبد الكرمي منويف م19- 17خالل القرن  موإسهاماhعلماء قصور تيمي ـ  3
  نرميان الطيب، فرح خدجية إعداد الطالبني -حياته وأثره –الشيخ احلاج دمحم الكنيت ـ  4
، العداد الطالب حرمة عبد 1948ـ  1916ـ السياسة الربيطانية يف الشرق االوسط ودورها يف قيام دولة اسرائيل  5

  .لكرمي
  جامعة أدرار 2018ـ   2017ز ـ ماسرت املوسم اجلامعي  

  الشيخ حيمد منري بإعداد الطال م19/ه13يف وادي مزاب خالل القرن  واالقتصاديةاحلياة االجتماعية ـ  1
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  بن عبد املوىل عالل، وليد يزيدبن إعداد الطالبني لسكان اجلزائر خالل العهد العثماين  االجتماعيةالرتكيبة  ـ  2
، دمحم مساوي إعداد الطالبني م19/هـ13يف منطقة قورارة خالل القرن  واالقتصاديةجوانب من احلياة االجتماعية ـ  3

  .خلضر ·صري
  .إعداد الطالب هيباوي عبد القادر م 1962ـ  1957إقليم توات ودوره يف الثورة  4
  .بن عبد لكرمي  محزةدمحم عقباوي  إعداد الطالبني 1801ـ  1798اساhا ـ احلملة الفرنسية على مصر وانعك 5

  :وال�أه�ل ـ ال#�اق*ةعاش�ا 

��رة عل�مأ ـ �  :د

الدكتور صاحل  األستاذإشراف ، إعداد الطالب لوصيف موسى، 1962ـ  1954املغريب والثورة اجلزائرية  اإلعالمـ  1
  .راية ـ ادرارجامعة أمحد د 08/02/2017&ريخ املناقشة  مليش

دراسة &رخيية واجتماعية من خالل الرحالت ) 1830ـ  1518(ـ ركب احلج اجلزائري خالل العهد العثماين  2
  .3/05/2018الدكتور دمحم حوتية، &ريخ املناقشة  األستاذاحلجازية، إعداد الطالب أمحد بوسعيد، إشراف 

  :ماج1���ب ـ 

األستاذ للطالب مصباحي بدر الدين إشراف  م19-16/هـ13-10ريقيا منذ جتارة الصحراء بني اجلزائر وغرب إفـ  1
  .2016ادرار أمحد دراية ـ الدكتور دمحم حوتية جامعة 

، للطالبة امبارك رقية، اللغة اللوبية القدمية من خالل املصادر املادية والكتابية منذ فجر التاريخ إىل العهد النوميديـ  2
  .2016جامعة أمحد دراية ـ ادرار  الطاهر، دراعإشراف األستاذ الدكتور 

/ هـ14م إىل النصف الثاين من القرن 18/هـ12قصر أدغاغ دراسة ©قليم توات دراسة اجتماعية وثقافية من القرن ـ  3
  .2016، للطالبة حليمة سليماين، إشراف األستاذ الدكتور بوصفصاف عبد الكرمي، جامعة أمحد دراية ـ ادرار م20

، للطالبة كحالوي حليمة، إشراف الدكتور م19-18/هـ14-12الثقافية بتوات الوسطى خالل القرنني  احلياةـ  4
 .2016رموم حمفوظ، جامعة أمحد دراية ـ ادرار 


ر34 حاد" ع*��  :ـ ال

أستاذ حماضر ملقياس قضا] عربية . أملدي ختصص &ريخ معاصرأستاذ حماضر ملقياس منهجية لطلبة الدكتورة ـ  1
االجتماعي، االقتصادي و سي الثالث ماسرت حديث ومعاصر، أستاذ حماضر ملقياس مدخل إىل &ريخ اجلزائر السدا

حماضر مقياس قضا] دولية معاصرة السداسي الرابع ماسرت  أستاذماسرت حديث ومعاصر،  األول والثاينالسداسي 



  ـ 12ـ 
 

 الجتماعية السنة األوىل علوم إنسانيةمدارس ومناهج العلوم اإلنسانية وا أستاذ حماضر ملقياسحديث ومعاصر، 
  .السداسي األول والثاين

 .السداسي األول مدارس ومناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية السنة األوىل علوم إنسانية  أستاذ مطبق ملقاييسـ  2
اجلزائري، السداسي  التاريخ االجتماعي. التاريخ االجتماعي للجزائر يف الفرتة املعاصرة السنة الثانية علم االجتماع

  .الثاين ماسرت حديث ومعاصر، استعمار وحترر السداسي الثاين ماسرت حديث ومعاصر

   وح
ات ال678: ع*�  ثاني
-هـ 12/13احلياة االجتماعية يف اجلنوب  اجلزائري خالل القرنيني : بعنوان  CNEPRUعضو فرقة حبث ـ 

  2013إىل  2011، من O03220100012شروع رمز امل .أمنوذجا) توات -مزاب  - واد سوف (م 18/19
-1464/هـ 1000-869(احلركة العلمية يف مملكة سنغاي اإلسالمية : بعنوان CNEPRUعضو فرقة حبث ـ 

  .2016إىل  2014، من 02520130002Oرمز املشروع  .2016ـ إىل  2014من  )م 1591
  .ملصري مربوك. د. روع أرٍئيس املش .تحقيق مصنفات المغيلي: بعنوان  PNR عضو فرقة حبثـ 

ـ عضو مشروع حبث البوابة اجلزائرية للمخطوطات، يف إطار ميزانية الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير 
  .أمحد جعفري جامعة أمحد دراية أدرار. د. رئيس املشروع أ. 2020ـ  2018التكنولوجي 

  :أخ�; و إدار4ة ـ مهام عل#�ة 

لوم اإلنسانية بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية، جامعة أمحد مسؤول فريق شعبة التكوين العـ 
  .ولغاية اليوم 2017سبتمرب  27دراية ـ أدرار، منذ 

عن قسم العلوم اإلنسانية بكلية العلوم تصدر املعارف، دورية دولية حمكمة،  اهليئة االستشارية والعلمية ®ـلةـ عضو 
  .2437 -0584، الرتقيم الدويلاجلزائر وادي سوف/ ية جلامعة الشهيد محه خلضر rلوادياالجتماعية واإلنسان

مبجلة رفوف، دورية أكادميية حمكمة تعىن بقضا] املخطوطات والدراسات اإلنسانية، يصدرها خمرب  ـ عضو مراجع
  .2335 – 1381 ادرار، الرتقيم الدويل -املخطوطات اجلزائرية يف إفريقيا، جامعة أمحد دراية 

ر ت م  ، ادرار -جامعة أمحد دراية جملة علمية حمكمة تصدر بصفة دورية عن مبجلة احلقيقة،  ـ عضو مراجع
  .2139-2588  ر ت م د إ  4210-1112د
ر ت ، تصدر عن جامعة الوادي، .دورية أكادميية دولية نصف سنوية حمكمةوالدراسات، مبجلة البحوث  عضو مراجعـ 

  6456-2600.  ت م د إر  4938-1112 م د
 31/07/2016الصادر بتاريخ  935التخصص &ريخ معاصر قرار رقم جامعة أدرار ـ رئيس مشروع دكتورة أملدي  

  .10عدد املناصب 



  ـ 13ـ 
 

 27/07/2017الصادر بتاريخ  834ـ رئيس مشروع دكتورة أملدي جامعة أدرار التخصص &ريخ معاصر قرار رقم 
  .03عدد املناصب 
 مــن. العلميـة لقســم العلـوم اإلنســانية كليـة العلــوم اإلنسـانية واالجتماعيــة و العلـوم اإلســالمية جامعـة ادرارــ عضـو اللجنــة 

  .ولغاية اليوم 2016 سبتمرب
ولغايــة  2014مــن مــارس . ـــ عضــو ا®لــس العلمــي لكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والعلــوم اإلســالمية جامعــة ادرار

  .2016 سبتمرب
ـــ عضـــو ا®لـــس ـــوم 2017فيفـــري  12 مـــن. أدرارالعلمـــي جلامعـــة  ـ ـــة الي ـــرار رقـــم ولغاي فيفـــري  12املـــؤرخ يف  166، ق

2017.  
، 2018أفريـل  30املـؤرخ يف  27ــ عضـو جلنـة آليـة املتابعـة التكنولوجيـة والعلميـة جلامعـة أمحـد درايـة ـ أدرار، مقـرر رقـم 

  . عن جامعة أمحد دراية ـ أدرار
  . إىل غاية اليوم 2009منذ جانفي ) الصفة عضو عامل(زائريني املؤرخني اجل احتاد  عضو  -
وعضـــو ا®لـــس العلمـــي م 2016إىل ابريـــل  2014نـــوفمرب  نمـــا®لـــس العلمـــي ملتحـــف ا®اهـــد بواليـــة أدرار  رئـــيس -

  .إىل غاية اليوم 2004 ذومشارك يف خمتلف أنشطة املتحف من
  .2018جانفيولغاية  2015 جانفي من .دين أ وب جبامعة أدرارلألساتذة املساعـ عضو اللجنة املتساوية األعضاء 

  ولغاية اليوم 2015منذ ـ عضو ا®لس التأدييب لقسم العلوم اإلنسانية جبامعة أدرار 
  ولغاية اليوم 2015منذ  لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية جبامعة أدرار ـ عضو ا®لس التأدييب

    .ولغاية اليوم 2013منذ الصفة عضو عامل الكتاب اجلزائريني  احتادـ عضو 
  .18/02/2018ولغاية  02/2015/ 19ـ رئيس جلنة اخلدمات االجتماعية لعمال جامعة أدرار منذ 

  
 

  


