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  السیرة الذاتیة 

  الدكتورة  نادیة طرشون  

  

  المعلومات الشخصیة : 

  نادیة طرشون:  واللقب اإلسم ـ

  بقصر الشاللة، والیة تیارت  . 1957ـ تاریخ ومكان المیالد : خالل  عام 

  .26000ـ المدیة   340ـ العنوان : صـ ب 

  0556603675ـ الھاتف : 

 nadios2010@hotmail.frلكتروني : ـ البرید اإل

  الشھادات العلمیة :

  المدیة .  ، ثانویة ابن شنب 1976ـ شھادة البكالوریا : 

  ـ جامعة الجزائر . 1980ـ شھادة لیسانس تاریخ 

  .1983دمشق ـ دبلوم الدراسات العلیا في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ـ جامعة 

  .1985ـ شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ـ جامعة دمشق 

  . 2008ـ شھادة دكتوراة دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر ـ جامعة وھران 

  المسار البیداغوجي : 

  ـ رئیس مشروع بحث : الھجرة الجزائریة الى البالد العربیة  .  صدر 

  .  2لتاریخ  جامعة بوزریعة ـ عضو اللجنة العلمیة بقسم ا

  ـ خبیرة بالمعھد الوطني للبحث في التربیة التابع لوزارة التربیة  ، كتب التاریخ.

  . 2ـ حالیا أستاذة محاضرة  فئة أ ، بقسم التاریخ بجامعة الجزائر 

 ـ اإلشراف على عدد من رسائل الماجستیر والدكتوراه .

  النشاط العلمي : 

  الدراسات الجامعیة : 

، ماجستیر في التاریخ الحدیث  1911 - 1847ـ الھجرة الجزائریة الى بالد الشام 
  1986والمعاصر، كلیة اآلداب جامعة دمشق ، 

ـ المھاجرون الجزائریون في بالد الشام دوافع ھجرتھم وأضاعھم االجتماعیة واالقتصادیة 
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خ الحدیث والمعاصر ، ، رسالة دكتوراه دولة في التاری 1914- 1830ومساھماتھم الفكریة  
  .2008جامعة وھران ، 

  الدراسات المنجزة :

. سلسلة 1911- 1847إنجاز مشروع بحث الموسوم : الھجرة الجزائریة نحو البالد العربیة ـ 
المشاریع الوطنیة للبحث ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 

  .0072، دار ھومة ، الجزائر ،  2نوفمبر 

  المؤتمرات الدولیة : 

من خالل وثیقة فرنسیة ، بحث قدم في الندوة  1863زیارة نابلیون جیروم لبالد الشام ـ 
  2006دسمبر ، جامعة دمشق ،  20-25الدولیة  دمشق في التاریخ ، 

ھجرة الشیخ الطیب بن سالم خلیفة األمیر عبد القادر بالقبائل الى بالد الشام، بحث قدم في ـ 
أكتوبر  31- 30تمر الدولي حول الھجرة الجزائریة الى الخارج المنعقدة بفندق األوراسي المؤ

  . 2006، الجزائر ، 

  المقاالت المنشورة :

ـ  تأمالت في الدور النضالي للمرأة الجزائریة إبان ثورة التحریر ، زھور ونیسي نموذجا، 
ات والبحث في الحركة الوطنیة فب كتاب : كفاح المرأة الجزائریة ، المركز الوطني للدراس

  . 1996، دار ھومة ، الجزائر ، 1954وثورة أول نوفمبر 

من خالل تقریر محافظ مدین  1899-  1889ـ الھجرة الجزائریة الى بالد الشام بین عامي 
  .2000المدیة وتقریر لوسیاني ، مجلة عصور ، مخبر التاریخ ، جامعة وھران ، 

، مجلة دراسات تاریخیة ، جامعة دمشق،  1909-1910الشام  ـ الھجرة الجزائریة الى بالد
  .1985السداسي األول ، 

  .1899- 1889ـ مصیر المقاومة الوطنیة بین البقاء والھجرة من خالل تقریر حاكم المدیة 

بحث قدم في الملتقى الوطني اللة نسومربین المقاومة والتصوف  ، جامعة المدیة ، منشورات 
  .2009یة المدیة ، المدیة ، مدیریة الثقافة لوال

  

 
 
 
 
 
 
 
 


