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 بیان السیرة الذاتیة 
 للدكتور  مــوسى ھیصـام

 
 

 

 . أستاذ محاضر بجامعة الدكتور " یحي فارس" بالمدیة

 ، برسالة2002حاصل على شهادة الماجستیر في التاریخ من قسم التاریخ، جامعة الجزائر سنة 

 لجیش في العهد الحماديعنوانها: " ا 405ـ 547/ هـ1014 -1153م".

 :، بأطروحة عنوانها2011، سنة2وعلى الدكتوراه في التاریخ بنفس القسم، جامعة الجزائر

  "المذهب السني في المغربین األدنى واألوسط " من296هـ إلى 547هـ /  909ـ 1153م".

 mous_haiss@yahoo.fr :عنوان البرید اإللكتروني

 

 :  من إصداراته
 :أ ـ الكتــب

م "، منشورات 1153- 1014هـ/547- 405صداركتاب بعنوان:" الجیش الجزائري في العهد الحمادي إ-1

  .2008مدیریة الثقافة بالمدیة،ط

ـ عضو مشارك بمقال ضمن كتاب بعنوان:" أعمال الملتقى الوطني حول واقع الدراسات التاریخیة في 2

. منشورات وزارة  2006سبتمبر 17ـ16ردایة یومي الجزائر ـ المقاومة و الثورة نموذجا ـ" المنعقد بوالیة غ

 .2007المجاهدین ، طبعة

 ـ عضو مشارك في إصدار كتاب بعنوان " المدیة مهد الحضارة وشذى األصالة"، منشورات والیة المدیة3

  .2006،الجزائر، طبعة 

وم: األستاذ ـ عضو مشارك في إصدار كتاب بعنوان " دراسات وبحوث مغربیة" أعمال مهداة إلى الرح4

الدكتور : موسى لقبال ، أستاذ التعلیم العالي والدراسات العلیا بقسم التاریخ ، جامعة الجزائر ، إصدار 

 : والدراسات في حضارة المغرب اإلسالمي بجامعة منتوري ، قسنطینة ، بمقال عنوانه مخبر البحوث

 " قبالآراء وأفكار مستخلصة من مقاالت األستاذ الدكتور :مـــوسى ل "

 .2008إصدار دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ،قسنطینة ، الجزائر، ط 

 
 :ب ـ المقاالت المنشورة

 ـ1 :المقاالت المنشورة في مجالت وطنیة

ـ مقال بعنوان : " آشیر : عاصمة الزیریین األولى .. إشعاع حضاري و علماء أفذاذ "، بمجلة"الثقافة" 

/  12قافة، الجزائر، بمناسبة ( الجزائر عاصمة الثقافة العربیة )، عدد مجلة إبداعیة تصدر عن وزارة الث

 . هـ 1428الموافق لجمادي األولى  2007جوان 

  :ـ المقاالت المنشورة في مجالت محلیة2

نموذج الوالیة الرابعة التاریخیة " ، بمجلة " آشیر "، مجلة فصلیة  –مقال بعنوان : " اإلعالم و الثورة  -
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  . 2005مارس  4،  3یریة الثقافة لوالیة المدیة ، العدد تصدرها مد

مقال بعنوان : " المدینة بین األصالة و المعاصرة " ، بمجلة " آشیر " مجلة فصلیة تصدرها مدیریة  -

  .2007، جانفي 8الثقافة لوالیة المدیة ، العدد 

 :نشاطات أخرى
 :أ ـ نشاطات بیداغوجیة

 .31/08/2006إلى  01/11/2003ة واإلداریة بالمركز الجامعي بالمدیة من :ـ رئیس دائرة العلوم القانونی

  .31/12/2006الى01/09/2006ـ رئیس مصلحة اإلعالم والتوجیه بالمركز الجامعي بالمدیة سابقا من:

 .2007ـ رئاسة لجان مداوالت امتحان شهادة البكالوریا دورة جوان 

  نشاطات علمیة ب ـ

الوسیط  قیات وندوات(دولیة،وطنیة،محلیة)، شملت مواضیعها مجال التاریخ الوطنيـ المشاركة في عدة ملت

 .والمعاصر

 .ـ عضو المجلس العلمي لمعهد العلوم القانونیة واإلداریة، بالمركز الجامعي" یحي فارس" بالمدیة سابقا

 .ـ عضو المجلس العلمي لكلیة الحقوق بجامعة الدكتور" یحي فارس" بالمدیة حالیا

 2004و2003ستاذ مشارك بقسم التاریخ، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة الجزائر،لسنتي ـ أ

 .ـ عضو المجلس العلمي لمتحف المجاهد "سي أمحمد بوقرة " بالمدیـــة

 . ـ عضو اللجنة الوالئیة لكتابة تاریخ الوالیة الرابعة التاریخیة بالمدیـــة

 .ت العلمیة ، والفعالیات المخلدة لألعیاد الوطنیة على مستوى والیة المدیــةـ المشاركة في مختلف التظاهرا

ـ عضو مشارك في فرقة بحث مشروع دراستها:التعلیم وأهمیته في تاریخ الجزائر الحدیثة من خالل 

  .المخطوطات

 ةإشراف الدكتور : عبد العزیز شهبي ، المدرسة العلیا لألساتذة في اآلداب والعلوم اإلنسانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


