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 التظاهرة التاريخ الصفة املكان

2012 
رئيس  

 امللتقى

  

 لألساتذةاملدرسة العليا 

 ملتقى دولي

 العوملة والرتبية الفرص والتحديات

 رئيس جلسة 2012

 2012نوفمرب 

 جامعة الشلف

" جامعة الشلف املوسوم"  ملتقى وطني

 الرتبية والعوملة يف املغرب العربي املعاصر"



2013 
رئيس 

 امللتقى

  

 املدرسة العليا لالساتذة

"الواقع العربي بني قراءة الواقع  ملتقى دولي

 واستشراف املستقبل"

 عضو امللتقى  2013

28/04/2013 

 املدرسة العليا لالساتذة

 ملتقئ وطني

تقويم الطالب األستاذ يف املدرسة العليا 

 لألساتذة

 2013/نوفمرب27/28 رئيس جلسة 2013

. مذكرة نهاية التكوين  ملتقى وطني موسوم

األولي بني البحث املعريف األكاديمي وبناء 

 الشخصية املهنية

2014 
رئيس 

 التظاهرة

12 /03/2014 

 املدرسة العليا لالساتذة

 يوم دراسي

 الفلسفة والتغيري يف عالم معولم

2014 
رئيس 

 التظاهرة

04/05/2014 

 املدرسة العليا لالساتذة

 يوم دراسي

 العقالنية وصناعة الوعي العربي

2014 
رئيس 

 التظاهرة

22/04/2014 

 املدرسة العليا لالساتذة

 ندوة فكرية

 دراسات فلسفية يف األخالق والسياسة

2014 
رئيس 

 التظاهرة

29/04/2014 

 املدرسة العليا لالساتذة

 ندوة فكرية

مقومات مشروع بناء انسان الحضارة يف 



 فكرمالك بن نبي الرتبوي

2014 
رئيس 

 التظاهرة

30/04/2014 

 املدرسة العليا لالساتذة

 ندوة فكرية

 الرتبية والتعليم يف الجزائر "واقع وآفاق"

  

 قراءة  عضوية يف جلان

 الصفة املجلة التاريخ

 2011/2012 
الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم 

 والتكنولوجيا

الوكالة املوضوعاتية للبحث   خبري لدى

 يف العلوم والتكنولوجيا

 مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 2014 -2009
ريئس التحرير مجلة الحكمة 

 للدراسات الفلسفية

 عضو هيئة التحرير مجلة الرتبية واالبستمولوجيا 2012  - 2011

 رئيس التحرير مجلة الرتبية واالبستمولوجيا االن – 2012

 عضو هيئة التحرير الهند  مجلة كرياال االن - 2014

 مجلة الحكمة للدراسات اإلسالمية االن -2009
رئيس التحرير مجلة الحكمة 

 للدراسات اإلسالمية



 تدريس املقررات : 

 مقرر فلسفة الرتيبة -1

 تاريخ الرتبية -2

 فلسفة العوملة -3

 تاريخ الفلسفة الغربية -4

 فلسفة األخالق -5

 االشراف واملناقشة

 دكتوراه كثرية و مذكرات ماجيستري عديدة  أطروحات

 21:06 2015/يناير 2كانون 24آخر تعديل على السبت, مرات 392 قراءة
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