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التكوين:



بكالوريا آداب عام  1985جامعة وهران.



ليسانس يف الفلسفة  1989جامعة الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.



ماجستري فلسفة  1997جامعة الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.



دبلوم اللغة االنجليزية معهد انرتلينك بإنديانا (الواليات املتحدة األمريكية)



دبلوم املستوى اللغوي (الفرنسية) جامعة السربون باريس( فرنسا) 2006



دكتوراه يف الفلسفة  2008جامعة الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.



شهادة التأهيل الجامعي ،جامعة الجزائر.2009 ،



شهادة االستاذية ( استاذ تعليم عالي) جانفي  2015وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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حاصل على جائزة أحسن بحث علمي عربي خالل سنة 2010من االتحاد العربي للمكتبات
واملعلومات.



حاصل على شهادة من األكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي يف مجال
التنمية البشرية.

املهام:
 حاليا  :مدير مخرب الرتبية واالبستيمولوجيا باملدرسة العليا لالساتذة بوزريعة الجزائر
 أستاذ التعليم الثانوي من سنة  1989حتى 1997
 أستاذ مساعد باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة من سنة 1998 1997
 أستاذ مكلف بالدروس باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة من سنة 1998اىل 2008
 أستاذ محاضر باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة إىل يومنا هذا.
 مساعد نائب مدير الدراسات باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة 2008/2007
 مساعد نائب مدير قسم التكوين عن بعد باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة 2009 /2007
 عضو باحث يف مخرب اإلبستومولوجيا والرتبية باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة منذ 2002

 مدير مخرب الرتبية واالبستومولوجيا باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة منذ جوان 2011
 مدير مجلة الحكمة (مجلة علمية أكاديمية تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة بالجزائر)
 عضو مشروع بحث ،موضوعه العوملة من الفكر اىل التطبيق
 عضو االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات
 عضو اتحاد الكتاب الجزائريني
 عضو الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة.
 عضو املكتب االفريقي للجمعية الفلسفية االفريقية
األعمال العلمية

الكتب
 -1املختار من مواضيع البكالوريا يف الفلسفة  ،1989دار األفاق االبيار
 -2يف رحاب الفلسفة  ، 1994دار الجاحظية للنشر والتوزيع.
 -3يف ظالل الفلسفة  ،1995دار هومة للنشر والتوزيع.
 -4منهج التغيري يف فكر سيد قطب  2004 ،دار هومة للنشر والتوزيع .
 -5العوملة من االقتصاد إلي االيدولوجيا( 2009 ،دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -6العوملة فلسفتها  ،مظاهرها وأثارها ( 2009 ،دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -7وجوه الفلسفة ( 2009 ،دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -8أعالم الفلسفة الغربية الحديثة ( 2011دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -9األسس الفلسفية للعوملة االقتصادية ( 2011دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -10الفكر العاملي والفكر العوملي (دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)2012

 -11مصطلحات العوملة 150 :كلمة لفهم العوملة( 2012.دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -12من حكم الفالسفة ( 2012دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)
 -13الفكر بني العاملية والعوملة – دراسة مقارنة( -دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع)2013
حتت الطبع
مصطلحات الفلسفة الغربية
La Migration subsaharienne et ses impacts sur la société Algérienne

األحباث العلمية واملقاالت :
.1

دراسة عن " الجزائر واالتحاد املغرب العربي والتكامل الجهوي"باللغة الفرنسية  ،مجلة اورومسكو

 .2006ومرتجمة اىل اللغة االنجليزية واللغة االسبانية واللغة االيطالية.
www.ceri-sciencespo.com/archive/mai07/art_lm.pdf
.2

ثورة االتصاالت من املجتمع التقليدي إىل مجتمع املعلومات :مجلة الباحث عدد  00ديسمرب

.2007
.3

 -الثقافة بني النمط األحادي والتنوع (قراءة يف تحديات العوملة) مجلة الثقافة عدد .2007/ 10

.4

الرتبية واملجتمع يف زمن العوملة مقال منشور يف مجلة التجديد العربي جوان 2006

.5

تعلم لتكون (نحو رؤية تحليلية لعالقة التعليم باملجتمع يف زمن العوملة،).ملتقى دولي باملركز

الجامعي بالجلفة أيام .2007 /30 ،29
.6

السلوك االستعماري بني فلسفة الهيمنة ومبادئ الثورة الفرنسيةامللتقى الوطني الثالث لقس

التاريخ باملدرسة العليا لألساتذة2007

قيم املجتمع االلكرتوني وأخالقيات العوملة (مقاربة إيديولوجية) امللتقى الوطني باملركز الجامعي

.7

خميس مليانة أيام  ،11 ،10 ،9مارس .2008
الحوار الحضاري بني رسالة اإلسالم ومقتضيات العوملة -امللتقى الدولي للفكر اإلسالمي

.8

االوراسي الجزائر العاصمة األيام .2008 /03 / 18 ،17
الثقافة بني النمط األحادي والتنوع الثقايف  :قراءة يف تحديات العوملة ,مجلة أقالم االردن مارس

.9
.2008

 .10مقومات التكوين يف املدارس العليا وإشكالية الواقع يف ظل التحوالت العاملية ،مشاركة يف ملتقى
دولي تحت عنوان :املدارس العليا من املاضي إىل الحاضر ,قصر الثقافة  5-4-3ماي  2008من تنظيم
املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة.
 .11الرياضة وصناعة إنسان العوملة امللتقى الدولي الثالث النشاطات البدنية والرياضية :من النشاط
الرتبوي و الرتفيهي اىل النشاط الرياضي الرفيع املستوى تيبازة  2، 1مارس  .2009تيبازة
.12

واقع التكوين الرتبوي بني معطيات الواقع ومتطلبات العوملةامللتقى الوطني الثاني "واقع وأفاق

إصالح املنظومة الرتبوية بني التجارب املحلية والنماذج العاملية"املسيلةيومي 15/14مارس .2009
.13

مهام الدولة يف ظل هيمنة النظام الدولي العاملي( .قراءة تحليلية يف فلسفة السيادة ) .مجلة

الباحث العدد األول  2009املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة.
 .14الديمقراطية وحقوق اإلنسان  :ظروف اإلنتاج و خلفيات التصدير.مجلة الحكمة العدد األول افريل
2009
 .15املجتمع العربي من أزمة التفلسف إىل أزمة التعولم ( قراءة يف الواقع واستشراف للمستقبل ).ملتقى
وطني بجامعة زيان عاشور بالجلفة حول موضوع " الفلسفة واملجتمع العربي املعاصر"يومي  11 ، 10ماي
2009

 .16التهور يف السياقة عند الشباب بني املتعة واملوت "مجلة الوقاية والسياقة"  ،العدد السابع ،املركز
الوطني للوقاية واألمن عرب الطرقات.
" .17التجارب العربية و الدولية يف تنظيم املرور"مشاركة يف ملتقى دولي نظم من طرف جامعة نايف
للعلوم االمنية واملركز الوطني للوقاية من حوادث املرور بالشرياطون الجزائر ايام  3/2/1جوان .2009
 " .18املصالحة الدولية رهينة باإلنصاف التاريخي للحقب االستعمارية" بحث مقدم إىل املنتدى الدولي
لحقوق اإلنسان املنعقد يف طرابلس ليبيا أيام  21-20-19جويلية  2009تحت شعار نحو مصالحة دولية
وعالقات متوازنة.
" .19قراءة يف فلسفة السلم" بحث مقدم مللتقى دولي حول السلم يف املنظومات الرتبوية املنعقد يف
جوغجاكارتا ( اندنوسيا) من 30جوان اىل2جويلية .2010
 .20التصوف واملجتمع :قراءة يف األبعاد االجتماعية للتصوف  ،مجلة الخطاب الصويف  ،مخرب الخطاب
الصويف جامعة الجزائر العدد الثالث  ،سنة 2010
 .21املحتوي الرقمي العربي لالنرتنت :دراسة يف االستخدامات واالشباعات ،بحث مقدم إىل امللتقي
الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات واملعلومات "اعلم" ببريوت أيام  8-6اكتوبر  .2010وقد فاز
البحث بجائزة احسن بحث علمي عربي لعام .2010
 .22اإلعالم و أزمة صناعة األخر يف الخطاب العوملي .بحث مقدم اىل امللتقى الدولي الثالث القانون و
قضايا الساعة تحت موضوع " أخالقيات املمارسة اإلعالمية بني ضوابط القانون و واقع املهنة باملركز
الجامعي بخميس مليانة أيام  27 - 26شهر أكتوبر 2010
 - .23املمارسة الفلسفية بني فضاء العاملية وتحديات العوملة ،بحث مقدم اىل امللتقى الوطني – تدريس
الفلسفة يف الجزائر الواقع واألفاق املنعقد يف املدرسة العليا لألساتذة يومي  23/22نوفمرب . 2010.

.24

التعليم الجامعي ودوره يف تعزيز مبدأ الوسطية بني الجامعيني .مداخلة مقدمة مللتقى األسس

الرتبوية يف الجزائر املنظم من طرف مخرب الرتبية واالبستيمولوجيا يومي  13/12ديسمرب  2010املدرسة
العليا لالساتذة بوزريعة .املقالة منشورة يف العدد الثاني  2011من مجلة مخرب الرتبية واالبستيمولوجيا.
 .25اإلعالم و أزمة الخطاب العوملي  :قراءة نقدية يف مرآة اإلعالم املؤدلج.مداخلة فيمؤتمر " اإلعالم
واألزمات :الرهانات والتحديات املنعقد يف كلية االتصال بجامعة الشارقة يومي 14و/15ديسمرب .2010
 .26املجتمع املعريف :أو قراءة يف الثورة املعلوماتية يف زمن العوملة مقال منشور يف مجلة اإلعالم العلمي
والتقني RISTالكتاب رقم  19التابعة اىل مركز cerist
 .27التنوع الديني يف مواجهة تحديات العوملة  :قراءة تحليلية لواقع الدين اإلسالمي يف زمن التنميط
العوملي مداخلة يف امللتقى الدولي املنظم من طرف جامعة الجزائر وجامعة طهران تحت عنوان "الدين
والعوملة" بالجزائر يومي 22و 23نوفمرب 2011
 .28من ثقافة الحوار اىل واقع الصراع يف زمن العوملة  ،مقال منشور يف مجلة الحكمة مجلة علمية

أكاديمية تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة بالجزائر،العدد التاسع .2011
 .29األبعاد العاملية للرسالة اإلسالمية من خالل األحاديث النبويةمشاركة يف الندوة الدولية حول
الحديث النبوي الشريف بعنوان" لغة الحديث وفلسفته ودراساته يف  18- 16فرباير  2012يف قسم اللغة
العربية وآدابها بجامعة كرياال ،ترفاندرم  ،الهند.
 .30فلسفة التحديث والتغريب أثناء فرتة االحتالل قراءة يف جدلية السيد والعبد مشاركة يف امللتقى
الرابع ملخرب التاريخ والجغرافيا تحت عنوان "املؤسسات التعليمية يف الجزائر إبان فرتة االستعمار "يف 5- 4
مارس .2012املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة.
 .31إسرتاتيجية االستثمار املعريف من عصر النهضة إىل عصر املعلوماتية -مجلة الباحث العدد
الخامس جوان –ديسمرب  2011املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة.

 .32حقوق االنسان يف زمن العوملة بني الذاتية واملوضوعية -امللتقى الوطني الثاني يف الفلسفة تحت
عنوان "دور العلوم االجتماعية يف تكوين املواطن الصالح " يومي  25- 24افريل 2012
 .33األخالق والسياسة بني الرؤية الدينية والرؤية الفلسفية مداخلة ألقيت يف ملتقى األخالق
والسياسة يومي  4-3جوان  2012بطهران بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 .34وقفات مع التنوير الفلسفي واإلصالح االجتماعي يف الجزائر عند الشيخ محمد الصالح
النيفر مداخلة القيت يف ندوة نظمتها الجامعة الدولية بتونس يوم  17اوت  2012بتونس.
.35GLOBALIZATION AT A CROSSROADS: FROM TOKYO TO TOKYO
املشاركة يف املؤتمر السنوي للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي املنعقد أيام 8و9و10و11و 12نوفمرب 2012
بطوكيو – اليابان.
 .36التنميط العوملي :االعتداء على الفكر واإلنسانمداخلة القيت بمناسبة انعقاد امللتقى الوطني
الثالث تحت عنوان الرتبية والعوملة يف املغرب العربي املعاصر الرتبية والعوملة يف املغرب العربي
املعاصربجامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،يومي  28و 29نوفمرب 2012
.37

العوملة :الفكر والدور والخطر مداخلة امللتقى الدولي ملخرب الرتبية واالبستمولوجيا باملدرسة العليا

لألساتذة تحت عنوان الرتبية والعوملة الفرص والتحديات يومي  9و 10ديسمرب 2012
 .38القيم االجتماعية يف املجتمع املعاصر بني وسائل االتصال واقتصاد العوملة مداخلة ألقيت أثناء
املشاركة يف امللتقى الدولي املوسوم ب:

…« Les réseaux sociaux (facebook,twitter,google,you tube,internet
.) et les changements dans
» les sociétés actuelles
املنعقد يف 15ديسمرب  2012بالجزائر

39

 -املشاركة يف املؤتمر العاملي للفلسفة الذي انعقد باليونان تحت عنوان الفلسفة كاشكالية

وكطريقة يف الحياة ايام  10-04اوت  2013بجامعة اثينا
40

-تطور العلوم والتقنيات يف العصر الحديث مقاربة ابستيمولوجية .مقال نشر يف مجلة الرتبية

واالبستمولوجيا العدد الخامس السداسي الثاني 2013
41

 -تأثري العوملة على مقومات الدولة :الهوية الثقافية أنموذجامداخلة القيت اثناء املشاركة يف امللتقى

الدولي "مفهوم الدولة الجزائرية يف سياق التطور من الفرتة الحديثة اىل مفاوضات ايفيان  1962املقام
بجامعة مولود معمري بتيزي وزو ايام  -05/04نوفمرب .2013
42

 -تنظيم امللتقى الدولي ملخرب الرتبية واالبستمولوجيا تحت عنوان " الواقع العربي بني تشخيص

الراهن واستشراف املستقبل ايام 20/19نوفمرب 2013
43

"الجسد االنثوي بني املنظور الفلسفي والتصور الديني" مداخلة علمية ألقيت يف مؤتمر املرأة

املسلمة يف املئة سنة االخرية بطهران بتاريخ /19/18ديسمرب 2013
44

تنمية منطق ومنهجية التفكري لدي االخر يف الخطاب النبوي مداخلة القيت بمؤتمر الرتبية

بماليزيا يومي  4و  5مارس 2014
45

 -أهمية اللغة العربية ودورها يف االرتقاء بمفهوم املواطنة لدى الطالب يف الجزائر دراسة علمية

قدمت يف مؤتمر اللغة العربية بدبي (االمارات العربية املتحدة) ايام 10/9/8/7ماي 2014

رئاسة او عضوية مشاريع علمية

طبيعة املشروع

صفة املشاركة

عنوان املشروع

عضو مشروع

اتجاهات الفكر السياسي املعاصر يف

W05120070003

الجزائر

cnepru

رئيس مشروع

pnr

رئيس مشروع

cnepru

الصفة

عضو

العوملة من الفكر والتطبيق

رئيس

العوملة بني النظرية والتطبيق

رئيس

W05120110004

تنظيم تظاهرات علمية
التظاهرة

التاريخ

ملتقى دولي

الصفة
رئيس

العوملة والرتبية الفرص والتحديات

املدرسة العليا لألساتذة

ملتقى وطني " جامعة الشلف املوسوم"

نوفمرب 2012

الرتبية والعوملة يف املغرب العربي املعاصر"

جامعة الشلف

امللتقى

املكان

2012

رئيس جلسة 2012

ملتقى دولي "الواقع العربي بني قراءة الواقع
واستشراف املستقبل"
ملتقئ وطني
تقويم الطالب األستاذ يف املدرسة العليا
لألساتذة

رئيس
املدرسة العليا لالساتذة

2013/04/28
املدرسة العليا لالساتذة

امللتقى

2013

عضو امللتقى 2013

ملتقى وطني موسوم  .مذكرة نهاية التكوين
األولي بني البحث املعريف األكاديمي وبناء

/28/27نوفمرب 2013رئيس جلسة 2013

الشخصية املهنية
يوم دراسي

2014/03 /12

رئيس

الفلسفة والتغيري يف عالم معولم

املدرسة العليا لالساتذة

التظاهرة

يوم دراسي

2014/05/04

رئيس

العقالنية وصناعة الوعي العربي

املدرسة العليا لالساتذة

التظاهرة

ندوة فكرية

2014/04/22

رئيس

دراسات فلسفية يف األخالق والسياسة

املدرسة العليا لالساتذة

التظاهرة

ندوة فكرية

2014/04/29

رئيس

مقومات مشروع بناء انسان الحضارة يف

املدرسة العليا لالساتذة

التظاهرة

2014

2014

2014

2014

فكرمالك بن نبي الرتبوي
ندوة فكرية

2014/04/30

رئيس

الرتبية والتعليم يف الجزائر "واقع وآفاق"

املدرسة العليا لالساتذة

التظاهرة

2014

عضوية يف جلان قراءة
الصفة

املجلة

خبري لدى الوكالة املوضوعاتية للبحث الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم
يف العلوم والتكنولوجيا
ريئس التحرير مجلة الحكمة
للدراسات الفلسفية

والتكنولوجيا

التاريخ

2012/2011

مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 2014 -2009

عضو هيئة التحرير

مجلة الرتبية واالبستمولوجيا

2012 - 2011

رئيس التحرير

مجلة الرتبية واالبستمولوجيا

 – 2012االن

عضو هيئة التحرير

مجلة كرياال الهند

 - 2014االن

رئيس التحرير مجلة الحكمة
للدراسات اإلسالمية

مجلة الحكمة للدراسات اإلسالمية  -2009االن

تدريس املقررات :
 -1مقرر فلسفة الرتيبة
 -2تاريخ الرتبية
 -3فلسفة العوملة
 -4تاريخ الفلسفة الغربية
 -5فلسفة األخالق
االشراف واملناقشة
أطروحات دكتوراه كثرية و مذكرات ماجيستري عديدة
قراءة  392مراتآخر تعديل على السبت 24 ,كانون/2يناير 21:06 2015

