اليسرة الذاتية لـ :لألستاذ الباحث يف الفلسفة والرتبية
ذ.خاليد اخلطاط

املعلومات الشخصية
 االسم والنسب :خاليد اخلطاط KHALID KHETTAT
 تاريخ ومكان االزدياد 02 :يناير  1977بسيدي حييى الغرب املغرب
 اهلاتف0630822358 / 0655791219 / 0622820528 :
 الربيد اإللكرتونيkhettat.insp@gmail.com :
 املوقع على شبكة االنرتنيت يف طور اإلعداد
www.khalid-khettat.e-monsite.com

الشهادات اجلامعية واملهنية
 دبلوم مركز تكوين املعلمني سنة  1998بالقنيطرة املغرب
 دبلوم مركز تكوين املفتشني سنة  2011بالرباط املغرب
 شهادة االستفادة من تكوين بناء املشاريع وفق أداة DCA
 اإلجازة يف الفلسفة سنة  2011جامعة ابن طفيل بالقنيطرة املغرب
 املاسرت املتخصص يف الفلسفة والرتبية باملدرسة العليا لألساتذة
مبكناس  2014املغرب
 شهادة البكالوريا علوم جتريبية  1995ثانوية ابن زيدون سيدي حييى
الغرب املغرب.
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 شهادة البكالوريا أداب عصرية  2008ثانوية ابن زيدون سيدي حييى
الغرب املغرب

املسار املهين
 أستاذ التعليم االبتدائي منذ  1998-09-16إىل 2009-09-02
 طالب مفتش منذ  2009-09-02إىل 2011-09-02
 مفتش تربوي للتعليم منذ 2011-09-02
 مكون هليأة االدارة الرتبوية املدرسية باملغرب

االنتاجات العلمية والفكرية
البحوث:
 نظرية املعرفة يف فلسفة سبينوزا(كتاب قيد الطبع دار التوحيدي
باملغرب)
 نظرية الرتبية الطبيعية لدى جان جاك روسو – قراءة يف فلسفة املنهاج
الرتبوي املغربي(-حبث املاسرت).
 بيداغوجيا االدماج :كفاية العد واحلساب باملدرسة االبتدائية( حبث
التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم باملغرب)

املقاالت:
 املتعلم  :صورته يف اخلطاب الرتبوي املعاصر وواقعه يف املشهد الرتبوي
 الطبيعة اإلهلية والطبيعة اإلنسانية يف فلسفة سبينوزا
 سؤال العالقة بني الديداكتيك واالبستيمولوجيا
 احلرية يف فلسفة جان جاك روسو
 مفهوم الطفولة يف فلسفة روسو :من الرت بة إىل علم الرتبية
 مفهوم الطبيعة يف فلسفة جان جاك روسو
 العنف املدرسي :دالالت املفهوم ومنطلقات السلوك
 مشروع املؤسسة ورهان التعلمات األساس.
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الندوات واللقاءات الفكرية:
 املشاركة يف تنظيم ندوة الفلسفة والسياسة باملدرسة العليا لألساتذة
مبكناس شعبة الفلسفة.
 حضور أشغال اليوم الدراسي "الفلسفة والرتبية على املواطنة" باملدرسة
العليا لألساتذة مبكناس شعبة الفلسفة.
 تأطري يوم دراسي خاص بالرتبية الداجمة...أية مقاربة ؟ بنيابة وزان
 تأطري مائدة مستديرة حول العنف املدرسي بنيابة وزان املغرب
 تأطري يوم دراسي حول "املتعلم بني اخلطاب النظري وواقع املمارسة
الصفية" بنيابة وزان ،املغرب.
 تأطري يوم دراسي حول التقويم التشخيصي وبناء اسرتاتيجيات الدعم
الرتبوي مبراكش.
 املشاركة يف ندوة حول األس النظرية لبيداغوجيا االدماج مبراكش.

أعمال علمية قيد االجناز

 رهانات فلسفة الرتبية يف ظل التحوالت العاملية
 األس االبستيمولوجية للفكر الرتبوي احلديث
 سؤال الرتبية بني التنظري والواقع

املهام املنوطة:

 عضو فريق القيادة اجلهوية الرساء بيداغوجيا االدماج مبراكش.
 عضو فريق القيادة اإلقليمية ملشروع املؤسسة بوزان.
 عضو فريق تكوين هيأة اإلدارة الرتبوية.
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