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  التكوين الّدراس ي والشهادات املتحّصل عليها:

 ؛م8611دورة ل ،آلادابفي  شهادة البكالوريا 

 ائر من معهد آلاثار بجامعة الجز متحصل عليها ، آثار إلاسالميةفي علم آلاثار، تخصص  شهادة الليسانس

 ؛م8616 سبتمبر العاصمة

  من معهد  جدا، متحّصل عليها مشرفوبتقدير  ،آثار إلاسالميةفي علم آلاثار، تخصص  شهادة املاجستير

 .م0660 جوانبتاريخ  الجزائر العاصمة، آلاثار

  متحصل عليها بتقدير مشرف جدا، أكتوبر  جامعة جاللي اليابس تلمسان،، إلاسالميةفي آلاثار دكتوراه

0682 

 :السيرة املهنية والوظائف املمارسة -

 8661-0668 :؛)باتـنة(اج لخضرجامعة الح بقسم التاريخ وآلاثار بـ: أستاذ مؤقتم 

 0660-81  1عّين املعني في منصب أستاذ مساعد بقسم التاريخ وعلم آلاثار لدى جامعة م 0660جوان 

 ؛م0660 ديسمبر 81قاملـة، ابتداء من تاريخ  8691ماي 

ف بالدروسأستاذ م -
ّ
 قاملـة. 8691ماي  1جامعة ، م0660 جوان 89تاريخ  منابتداء ، كل

 قاملـة. 8691ماي  1جامعة  ،)أ( بقسم التاريخأستاذ مساعد قسم  -

 قاملـة. 8691ماي  1جامعة ، 0682اكتبوبر  1بتاريخ،  أستاذ محاضر "ب"، بقسم علم آلاثار  -

 رئيس اللجنة العلمية لقسم علم آلاثار -

 

 

 



 :حوث والّدراسات املنجزةالب -

 كتب: كتاب قيد الطبع بعنوان : الزخرفة املعمارية في عهد بني مرين وبني زيان 

 الت وندواتمقا 

 ''0660، 89، عدد )وزارة الثقافة( الثقافةمجلة  ،ني حمادمئذنة قلعة ب,  

 ثري، العدد آلاول، أراء حول الزليج إلاسالمي: ضهوره، صناعته وأنواعه، مجلة منبر التراث آلا

 .0682تلمسان، 

  ،تلمسانالثاني عددالفن الزخرفة املعمارية بمدينة سدراتة إلاسالمية، مجلة التراث آلاثري ، ،

0689 

 Les villes disparues de l’Aurès (Disappeared cities of the Aurès), first 

international Conference on historical Geography of antique and medieval 

Maghreb, Souse 2014. 

 The evolution of the defensive system of the Aurès (VII-XII century), first 

International Conference on military history of the Mediterranean Sea, Fatih 

University, Istanbul 25-28 june 2015. 

 

 :يةامليدانوالتربصات ألاعمال  -

م، في إطار 8616-8611-8610* املشاركة في حفريات املوقع ألاثري املنصورة )تلمسان( ألاثري خالل سنوات 

 التربصات امليدانية ملعهد آلاثار بجامعة الجزائر؛

في إطار التربصات امليدانية ملعهد آلاثار  م8666* املشاركة في الحفريات ألاثرية بموقع تيبازة ألاثري خالل سنة 

 ؛امعة الجزائربج

اريخ
ّ
 خالل سنوات ألاثري  تيمقادبموقع  املقامو  ،قاملةجامعة  وآلاثار  * تأطير التربص امليداني لطلبة قسم الت

 ؛م0669-0661-0669-0660

 ؛م8691ماي  1* املشاركة كعضو بلجنة تنظيم فعاليات املائدة املستديرة الدولية حول الجرد ألاثري، بجامعة 

م خالل شهر * املشاركة في امل
ّ
لتقى الدولي حول العالقة بين الجامعات الجزائرية وجامعات ستراسبورغ واملنظ

 ؛م0661أفريل 

 * 

                                                                                                                                                           

 عوملي. لم.

بتاريخ:                                                                                                                                       

68/03/0689.  

 


