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 .  1982بكالوراي التعليم العام.             اثنوية ابن رشد البليدة.  دورة جوان 
 1986جامعة اجلزائر.             ليسانس يف التاريخ.     

 مشرف جدا     2001ماجستري يف التاريخ         جامعة اجلزائر 
حتت إشراف األستاذ الدكتور عبداحلميد  . مشرف جدا.2010دكتوراه يف التاريخ     جامعة اجلزائر -

 حاجيات
 

 املسار املهين.
 ستاذ زلاضر بقسم التاريخ .جامعة ادلسيلة .سابقاأ-
 حاليا. 2اذ زلاضر جبامعة البليدة  أست-
 2رئيس قسم التاريخ جبامعة البليدة -
 2انئب رئيس قسم العلوم اإلنسانية جبامعة البليدة -
 2017حىت أكتوبر  2رئيس قسم العلوم اإلنسانية جبامعة البليدة -

 2010 -1990أستاذ متعاقد مع قسم التاريخ .جامعة اجلزائر.
 لة سلرب الدراسات التارخيية ادلعاصرة عضو زلكم هبيئة حترير رل-
 2عضو زلكم يف رللة متيجة للدراسات اإلنسانية .جامعة البليدة -
 عضو وحدة حبث حول اتريخ اجلزائر. -
 عضو مؤسس يف احتاد ادلؤرخني اجلزائريني. -
.ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة 2000-1996أستاذ متعاقد مع وزارة اجملاىدين. -

 .1954الوطنية وثورة اول نوفمرب 



 .2010-2007-أستاذ متعاون مع ادلركز الثقايف االسالمي لوالية البليدة -
 أستاذ متعاون مع مديرية الثقافة االسالمية  بوزارة الشوؤن الدينية واالوقاف. -
 عضو رللس أعيان مدينة البليدة. -
 .2012عضو اجمللس االستشاري للثقافة  لوالية البليدة. -
 أستاذ متعاون مع التلفزة الوطنية حول  العديد من احلصص التارخيية. -
 2010 -2004أستاذ متعاون مع االذاعة الوطنية األوىل واذاعة القران الكرمي  -
 -2012-2011أستاذ   متعاون مع اذاعة البليدة احمللية. -
 .2012-2010أستاذ متعاون مع مديرية الثقافة .البليدة. -
 متعاون مع جلنة الثقافة لبلدية البليدة. أستاذ -
     2012أستاذ متعاون مع مديرية الشؤون الدينية.البليدة. -
 عضو اجلمعية الوطنية للزوااي. -
 االشراف على ملتقيات متيجة عرب التاريخ -
 1997  -1995أداء  واجب اخلدمة الوطنية    -

 بعض  األعمال  املنشورة. 
 الكتب -1
.مبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة 2006م مدينة اجلزائر ومتيجة .منشورات دار احلضارة.كتاب  أعال  -

 العربية.
 .2010أعيد نشر الكتاب ضمن برانمج رئيس اجلمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة    سنة -
ناسبة تلمسان كتاب  جباية الناصرية.دراسة يف احلياة الفكرية واالجتماعية. منشورات دار كرم هللا .مب   -

 .2011عاصمة للثقافة االسالمية. 
 املقاالت يف جمالت عليمية حمكمة -2
قضية الصحراء اجلزائرية يف ادلفاوضات اجلزائرية الفرنسية.  رللة ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف -

 .1996, عدد فيفري 1954احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب 
ض لبعض ادلراجع ابللغة الفرنسية. رللة ادلركز الوطين للدراسات االسالك الشائكة , دراسة وعر -

 .1996. عدد جوان 1954والبحث يف احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب 



مقاومة الالفاطمة نسومر لالستعمار الفرنسي, رللة ادلركز الوكين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية -
 .1996. عدد جويلية 1954وثورة اول نوفمرب 

الثورة يف وسائل اعالم ادلشرق العريب والكتلة الشرقية, رللة ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة -
 .1996.عددديسمرب 1954مرب الوطنية وثورة اول نوف
الشعبية.عدد خاص ابعمال ادللتقى األول من تنظيم نظارة الشؤون  1871ثورة بين مناصر 

 .1997الدينية .والية تيبازة.
 
االنشطة االقتصادية ابجلزائر يف العصر الوسيط, عدد خاص ابعمال ادللتقى الوطين االول حول - -

 .1998وفمرب اتريخ مدينة ندرومة, والية تلمسان, ن
دراسة حول ادلياه يف ضواحي مدينة اجلزائر يف القرن التاسع عشر. محام ملوان منوذجا, جريدة اجليل , -

 .2002اوت  12يوم االثنني 
دور ادلضايق يف الفتح االسالمي , مضيق جبل طارق منوذجا. رللة اجلمعية الوطنية ابن التومي, -

 .2002بسكرة . ماي 
 .4/9/2002من رواد اللغة العربية يف اجلزائر.جريدة صوت األحرار.األربعاء ابن معطي الزواوي -
عظماء أورواب درسوا يف اجلزائر.االيطايل  ليوانردو البيزي .جريدة صوت -

 .2/9/2002االحرار.االثنني
ذكرى البعد ادلغاريب للثورة التحريرية اجلزائرية. رللة اجمللس الشعيب الوطين .}النائب  {  مبناسبة ال-

 .2005اخلمسني الندالع الثورة ادلسلحة.
دور الرتمجة يف الدراسات التارخيية واسهامات بعض ادلؤرخني اجلزائريني يف كتابة التاريخ الوطين.رللة -

 2005اجمللس االعلى للغة العربية. راسة اجلمهورية. .
 
 يف امللتقيات واألايم الدراسية:املداخالت العلمية.-
.احياء الذكرى الرمسية األربعني دلؤمتر الصومام .جباية  1956مؤمتر الصومام   دراسة يف أرضية -

1996. 
ادلشاركة يف ادللتقى الدراسي حول ضباط الشوؤن االىلية وتصدي الثورة ذلم.اجلزائر العاصمة   -

15/09 /19997. 



اىل 16رية .اجلزائر.ادلشاركة يف ادللتقلى الدويل حول األرشيف .تنظيم األرشيف الوطين.رأسة اجلمهو -
19/02/2000. 

 .19/05/1998اىل 17ادلشاركة يف ادللنقى   الوطين  حول ادلرأة اابن الثورة .جيجل  -
 .1998ادلشاركة يف ادللتقى الوطين للمقاومة الشعبية ابلصحراءاجلزائرية.بسكرة  ديسمرب  -
 .2000اي م 7و6.ملتقى والية برج بوعريريج .يومي 1871ثورة احلاج ادلقراين -
 .2002-2001تنظيم ملتقيات متيجة عرب العصور.اجمللس الشعيب البلدي دلدينة البليدة.ماي -
 .2002مارس 19ادلشاركة يف االحتفاالت الرمسية لعيد النصر.والية اليزي -
ادلنظم من طرف قسم     2017االشراف على ادللتقى الدويل حول االعالم والثورة التحريرية .اكتوبر -

 02وم اإلنسانية .جامعة البليدة . العل
 . االمن الوطين .البليدة.   2017ادلشاركة مبحاضرة حول الثورة التحريرية .ديسمرب - 
. من تنظيم مديرية 1958القاء مداخلة مبناسبة الذكرى الستني جملزرة ساقية سيدي يوسف   -

.وزارة الدفاع الوطين. فيفري  االيصال والتوجيو واالعالم.ادلتحف ادلركزي للجيش الشعيب الوطين
2018. 

القاء مداخلة ابدلركز اإلسالمي ابجلزائر مبناسبة يوم الشهيد حتت عنوان العريب بن مهيدي حكيم  -
 .14/02/2018الثورة. 

 
            الدكتور / دمحم شريف سيدي موسى.                        

 


