
                                             السرية الذاتية لألستاذ أمحد حبري
 : معلومات شخصية

 BAHRI AHMEDأمحد حبري : االسم واللقب
 بوىران 1970-12-22: اتريخ ومكان ادليالد

 املسارالعلمي
 اثنوية أرزيو ادلختلطة 1989بكالوراي شعبة رايضيات جوان - 
 أحرار 2001بكالوراي شعبة علوم إسالمية جوان - 
 ختصص اتريخ وحضارة إسالمية ادلعهد الوطين العايل للحضارة اإلسالمية 1995ليسانس علوم إسالمية جوان - 

بوىران 
 ختصص اتريخ وحضارة إسالمية بتقدير مشرف جدا من كلية العلوم 2003ماجستري حضارة إسالمية أفريل- 

اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية بوىران 
 ختصص اتريخ وحضارة إسالمية بتقدير مشرف جدا من كلية العلوم 2013سالمية جواناإلدكتوراه يف احلضارة - 

اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية بوىران  
 2015شهادة التأىيل اجلامعي يف التاريخ فرباير -

املسار املهين 
 2002 _ 2001أستاذ تعليم اثنوي - 
 إىل يومنا ىذا 2003أستاذ جبامعة وىران من - 
 15/09/2015 إىل 09/01/2011رئيس قسم احلضارة اإلسالمية من - 

 14/11/2017  إىل15/09/2015رئيس فريق شعبة التكوين يف العلوم اإلسالمية منذ _ 

 2015 إىل 2009عضو اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية من - 
 2015 إىل 2011 ومن 2009إىل 2007عضو اللجنة العلمية لقسم احلضارة اإلسالمية من- 



 14/11/2017 إىل 2010عضو اللجنة ادلتساوية األعضاء لكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية من - 

 2013إىل  2011عضو جلنة اخلدمات االجتماعية اجلامعية للكلية من - 
 إىل يومنا ىذا 2018 من 1عضو اللجنة ادلتساوية جلامعة وىران-
 2013إىل  2008عضو جلنة تنظيم مسابقات ادلاجستري ابلكلية من - 
 2014ل م د منذ عضو جلنة تنظيم مسبقات الدكتوراه نظام - 
 2017نوفمرب  14 للبيداغوجيا منذ 1انئب مدير جامعة وىران- 

  2018ديسمرب  24 منذ 1عضو اجمللس العلمي جلامعة وىران
 2020ديسمرب  08أستاذ تعليم عايل منذ  -

املنشورات 
 2010 سنة 7مقال بعنوان تقدمي سلطوط أرجوزة البليدي يف احلضانة يف اجمللة اجلزائرية للمخطوطات عدد - 

 2012 سنة 9مقال بعنوان مالمح التاريخ الثقايف للجزائر يف العهد العثماين اجمللة اجلزائرية للمخطوطات عدد 
 2011 سنة 1مقال بعنوان الشيخ بوعمامة رائد ادلقاومة الشعبية ابجلنوب الغريب رللة اإلرشاد عدد 

 2013 سنة 22/23مقال بعنوان العادات اإلجتماعية يف جزائر الداايت رللة احلضارة اإلسالمية عدد 
  2014 سنة 11مقال بعنوان وضع التعليم والعلماء يف اجلزائر العثمانية اجمللة اجلزائرية للمخطوطات عدد 

 2015ديسمرب 8مقال بعنوان مازونة من القرية اجلبلية إىل عاصمة لبايليك الغرب مبجلة اخللدونية  عدد

 2018سبتمرب  31مقال بعنوان مازونة عاصمة ابيليك الغرب من النشأة إىل زوال الدور السياسي صدر ابلعدد 

  اسطنبول تركيا Route Educational Social Sciences Journal  مبجلة
صدر مبجلة أحباث م 1031ه 756/م422ه  138مقال بعنوان تنظيم رللس الوزراء ابألندلس يف العهد األموي 

  2020 يناير 1يف العلوم الرتبوية واإلنسانية واألداب واللغات جامعة البصرة العدد

مقال بعنوان الطريقة الشيخية ودورىا يف ادلقاومة الشعبية للمحتل الفرنسي ابجلزائر صدرت يف رللة الدراسات 
  2020أوت  44التارخيية واالجتماعية جامعة نواكشوط يف العدد 

مقال ابلشراكة مع طالب الدكتوراه عبد الوىاب اذلامشي بعنوان احلياة االجتماعية والثقافية يف جباية من خالل 
 صدر يف رللة احلوار ادلتوسطي كتاب عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف ادلئة السابعة ببجاية للغربيين

  2020 02عدد  11اجمللد 



 12مقال بعنوان أخالق الشيخ سيدي اذلواري من خالل منظومتو صدر ابجمللة اجلزائرية للمخطوطات اجمللد
  2017 دسيمرب 3عدد

دمحم لعباسي ىي دراسة للحياة . صفحة مبساعدة د 1160كتاب بعنوان اجلزائر يف عهد الداايت من ثالث أجزاء 
-0-5):ردمك): حتت رقم2013االجتماعية ابجلزائر إابن احلقبة العثمانية صدر عن دار الكفاية أواخر سنة 

9066-9931-978) 
 ENPERINFO Editionعن دار  2020صفحة صدر شهر جوان  135كتاب بعنوان زلاضرات يف السرية النبوية 

عن دار  2020صدر شهر جوان صفحة 170، 1كتاب بعنوان زلاضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث وادلعاصر
ENPERINFO Edition  

 
 :امللتقيات

ادلنعقدة جبامعة أوراب " الفتاوي اإللكرتونية ضوابطها، مشكالهتا، ومعاجلتها"الدورة العلمية السابعة حول 
تغري الفتوى بتغري األشخاص : مبداخلة موسومة ب 2013نوفمرب  15-14اإلسالمية بروتردام ىولندا يومي 

 "واألزمنة واألمكنة
ادلنعقدة بكلية العلوم اإلسالمية بربوكسل بلجيكا " ادلسلم النموذجي يف اجملتمعات الغربية"الندوة العلمية حول 

 "سلوك ادلسلم مع اجملتمع غري اإلسالمي: "مبداخلة موسومة ب 2013نوفمرب  13-12يومي 
 2015مارس  10-9ادلؤدتر العادلي الثاين للدراسات العربية واحلضارة اإلسالمية ادلنعقد بكواالدلبور ماليزاي يومي 

 "دور الطرق الصوفية يف ادلقاومة الشعبية خالل القرن التاسع عشر: "مبداخلة موسومة ب
 2015نوفمرب  24 – 23 يومي 1ادللتقى الوطين الثاين حول الثورة اجلزائرية وصداىا الدويل ادلنعقد جبامعة وىران

 "الثورة اجلزائرية يف مؤدتر ابندونغ"مبداخلة موسومة ب 
مبداخلة  2015ديسمرب  9-8 يومي 1ادللتقى الدويل حول  وىران وإسبانيا التاريخ ادلشرتك ادلنعقد جبامعة وىران

 جتهيزات جيش البايليك حلصار وىران من خالل شرح أرجوزة احللفاوي للجامعي: موسومة ب 
يف الكتاابت العربية واألجنبية ادلنعقدة جبامعة معسكر  1883-1808الندوة العلمية حول صورة األمري عبد القادر 

األمري عبد القادر يف عني اآلخر مقارنة بني الفرنسيني وغريىم من :مبداخلة موسومة ب 2016مايو  23يوم 
 "الغربيني



أبريل  7-6ادلنعقد بوىران يومي " البعد الثوري واالجناز الوطين  1949أبريل 05عملية بريد وىران "ادللتقى الوطين 
 أمهية الدعم اللوجيسيت لعملية بريد وىران من خالل دور عبد القادر الزاوي: مبداخلة موسومة بـ 2017

 2018ادلنعقد مبدينة مدريد أايم فرباير " La historiacompartida Argelia(oranesado)- España " ادللتقى الدويل

 ابيليك الغرب اجلزائري من خالل ادلصادر اإلسبانية :مبداخلة موسومة ب 
 العلمية األعمال

عضو سلرب سلطوطات احلضارة اإلسالمية يف مشال إفريقيا 
مث زلرر مساعد ومراجع منذ ذلك إىل  2017نوفمرب 14إىل  2011أمني حترير اجمللة اجلزائرية للمخطوطات منذ 

 يومنا ىذا
عضو فرقة حبث حتقيق سلطوط شرح أرجوزة احللفاوي للجامعي 

 L’orientalism et les sciences coraniques : le cas de l’exegese du  coran par Michel Cuypers:   عضو فرقة حبث

عضو فرقة حبث األزمات السياسية يف الوطن العريب 
  2019 رئيس فرقة حبث كناشة القاضي شعيب التلمساين دراسة وحتقيق منذ 

  الشعبية خالل القرن التاسع عشر الطرق الصوفية ودورىا يف ادلقاومةpnrعضو فرقة حبث 
نوفمرب  6-5رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطين األول حول الثورة اجلزائرية يف ذكراىا الستني ادلنعقد يومي 

2014  
نوفمرب  24 – 23رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطين الثاين حول الثورة اجلزائرية وصداىا الدويل ادلنعقد يومي 

2015  
 2015ديسمرب  9-8رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدويل حول  وىران وإسبانيا التاريخ ادلشرتك ادلنعقد يومي 

 


