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 الت كوين قر  م -1

 طبيعة الت كوين 1-1

 تأهيل 

 2011/2012.... نة األولى للتّأهيل:السّ   إعادة تأهيل................................... 
 أهيل:نة األولى للتّ السّ    تجميد ...................................... 

 عنوان الت كوين 1-2

 الفلسفة التطبيقية
 

1الفرع
*
  

2الفرع
*
  

3الفرع
*
  

 تمأل هذه الخانات في حالة تضّمن التّكوين لعّدة فروع.*

 محل  الت أهيل المؤس سة 1-3

 القسم ية/ المعهدالكل   سةالمؤس  

 الفلسفة االجتماعيةاآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية  -عنابة -جامعة باجي مختار

 ت كوينلميدان وشعبة ا 1-4

الميدان
1

عبة   الش 

 واجتماعيةعلوم إنسانية 

 

 فلسفة

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT   
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 كوين مسؤول الت   -2
 )أستاذ أو أستاذ محاضر قسم أ(

 مصطفى كيحل :االسم والل قب

 -ا–محاضر  أستاذ: تبةالر  

 kihalmostafa@yahoo.frالبريد اإللكتروني:    038521849 فاكس: 0771348628 :☏

 (وذلك في صفحة واحدة على األكثر كويناتية بملحق عرض التّ يرة الذّ السّ  تُرفق)

 ..........................04....................طلوبةعدد المناصب الم -3
  د ي  ، فروع تضم ن التكوين عد ةفي حالة  وفقا للجدول الت الي:عدد كل  منها حد 

 العدد الفرع

  

  

  

 كتوراهكوين في الد  لجنة الت   -4

 التخص ص الرتبة *قباالسم والل  
عدد 

األطروحات 

 للت أطير

عدد 

األطروحات 

 قيد الت أطير

المؤس سة 

 األصلية
 اإلمضاء

 01 فلسفة محاضر أ د.مصطفى كيحل 
06 

 جامعة عنابة

 

د.عبد العزيز 
 بوالشعير

 01 فلسفة محاضرأ
02 

جامعة سطيف 
-2-  

رابحد.مراجي   01 فلسفة محاضر أ 
04 

جامعة قسنطينة 
-2-  

 01 فلسفة محاضرأ د.دريس نعيمة
02 

المدرسة العليا 
  ساتذةلأل

 .الّسطر األّول للجدوليدرج اسم ولقب مسؤول التّكوين في *
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صات -5 رالمالماستر  تخص   طلب فتح الت كوين ةبر 

 عنوان ماستر
 هادة فيلين على الش  عات عدد المتحص  توق  

 السنة الجامعية الجاريةعقب 

 22 قضايا فلسفية معاصرة

 11 فلسفة نقدية

صات الماستر  -6 لة سةخارج المؤس  من تخص  المشاركة في  حق   المخو 

 ()ثالثة على األقل   المسابقة

 عنوان الماستر

 ابستمولوجيا

 بيوايطيقيا وايكولوجيا

 فلسفة سياسية

 األكثر(على اثنان االختبارات الكتابية )اختباران  -7

 قضايا فلسفية معاصرةالمقاييس: 7-1

 :ساعتان ةالمدّ و ، 03المعامل :، قضايا فلسفية معاصرةقياس األّول: الم

 : ساعتانةلمدّ او 02:  ، المعاملمنهجية البحث اس الثّاني: المقي

 الش روط البيداغوجية لاللتحاق: 7-2

 ......................................................................دراسة الملف -...........

 ...........................................................ماستر في التخصص.-...........

................................................................................. 

 كوينالت   وصف -8

 ........................................................................الفلسفة التطبيقية......... كوين:التّ عنوان 

عبةش  عنوان ال
1

 محاور البحث 

فلسفة الحق+ الفلسفة  + فلسفة التكنولوجيا -فلسفة الحق –البيوايطيقا  - فلسفة 

نظرية العدالة عند  + االنسان الفلسفة والخطاب الجديد لحقوق + النسوية

+ فلسفة الحق عند  البيوايطيقيا في الفلسفة األلمانية + راولس

 هابرماس،فلسفة الجسد

  

  

                                                             
1

 التّكوين شعبا تقّدم محاور البحث الخاصة بهن إذا لم يتضمّ  
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 كوينالت   برنامج -9
 (، وفي حالة تضّمن التكوين ُشعبا عّدة فيقّدم برنامج كّل شعبة على حًدىشاطاتبالملحق تفاصيل النّ  تُرفق)

 6داسي س  ال 5داسي س  ال 4داسي س  ال 3داسي س  ال 2داسي س  ال 1داسي س  ال شاطاتالن  

اعمال    محاضرات محاضرات محاضرات

 تطبيقية

 اعمال تطبيقية

   ورشات ورشات   ورشات

   ملتقى ملتقى   ملتقيات

أعمال شخصية 

 لطالب الّدكتوراه

عرض 

 اعمال

عرض 

 اعمال

عرض 

 اعمال

عرض 

 اعمال

  

 / / / / / / قاتمتفرّ 

 كوينفي الت   ونلالمتدخ   األشخاص -10

فة قباالسم والل    شاططبيعة الن   الص 
 محاضرة أستاذ د/ جمال مفرج

 محاضرة أستاذ أ.د/ بوبكر بوخريسة

 محاضرة أستاذ أ.د/ صالح نعمان

 محاضرة أستاذ د/ محمد جديدي

 الد ولية و/أو : االت فاقيات الوطنيةركاءالش   -11
 فاقيات بالملحق(االتّ  ترفق)

 :امعات، شركات، مخابر، مراكز بحث()ج سات المشاركةالمؤس  

.........................................................................../.........................................................................

.................................................................. 

 أطير العلميفريق الت   -12

 المؤس سة األصلية  صالتخص   تبةالر   قباالسم والل  
 جامعة عنابة فلسفة عربية -ا–ا. محاضر  / مصطفة كيحل -

ا–ا. محاضر  د.عبد العزيز بوالشعير  جامعة سطيف فلسفة علمية 

ا–ا. محاضر  د.مراجي رابح  قسنطينة جامعة  فلسفة اسالمية 

ا–ا. محاضر  د.دريس نعيمة  لالساتذة المدرسة العليا فلسفة غربية 

 محل  تأدية الت كوينمخبر ال 

 اريخ ورقم االعتمادالت  اإلمضاء، الختم،  مدير المخبر  اسم المخبر 

التنمية والتحوالت الكبرى في 

 المجتمع الجزائري

 158/2002رقم  أ.د/ عبد الحميد بوقصاص
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 مخابر البحث المشاركة

 التاريخ ورقم االعتماداإلمضاء، الختم،  مدير المخبر المخبراسم 

  أ.د/ الطاهر رواينية الشعريات وتحليل الخطاب

   

   

  المتعاقدة في إطارفرق البحث PNR ET CNEPRU 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رقم المشروع عنوان مشروع البحث

/    

/    

 ملحق -13

  وأعضاء لجنة التّكوين في الّدكتوراه. كويناتية للمسؤول عن التّ الذّ يرة السّ إرفاق 

  ّركاءفاقيات مع الشّ االت. 
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 رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية -14

 كوين:عنــــوان الت  

 

 جنة العلمية للقسمالل  

 رأي وتأشيرة اللجنة العلمية :

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 ية )أو المعهد(المجلس العلمي للكل  

 رأي وتأشيرة المجلس العلمي:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 عميد الكلية )أو مدير المعهد(

 رأي وتأشيرة العميد أو المدير:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 الجامعة رئيس

 الجامعة: رئيسرأي وتأشيرة 

 

 

 اريخ :التّ 

 

 لجامعات الش رق دوة الجهويةتأشيرة الن   -15
 كوين(لعرض التّ  لن هائيةسخة االن  في  تُمأل)
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 نماذج الملحقات
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 ل )محاضرات، ورشات، ملتقيات(البرنامج المفص  
 نشاط( لكلّ لة )بطاقة واحدة مفصّ 

 

الفلسفة التطبيقيةعنوان التكوين:  

محاضرات:السداسي األول:-  

مصطفى كيحلاألستاذ المسؤل عن وحدة التعليم:الدكتور : -  

مباحث الفلسفة التطبيقيةالهدف من وحدة التعليم: اطالع الطلبة على مفهوم و -  

الفلسفة التطبيقية :المفهوم و المباحث المضامين:-  

من الفلسفة المثالية إلى الفلسفة التطبيقية-1  

مباحث الفلسفة التطبيقية :-2  

 الفلسفة السياسية

 فلسفة التواصل

 الفلسفة النسويـة

 فلسفة التكنولوجيا

 فلسفة البيئة )االيكولوجيا(

 فلسفة حقوق االنسان

 الفلسفة التطبيقية والقيم:ايتيقا التواصل و الحوار.

 الفلسفة التطبيقية و البيوطيقا: األسئلة الفلسفية للبيوطيقا الجسد، الكائن، اإلنسان، هللا، الحياة، الموت، المصير.

 الفلسفة التطبيقية و السياسة:المواطنة، الحكم الراشد، المجتمع المدني.

ا البيئة:الجمال البيئة الطبيعة.الفلسفة التطبيقية و استيطيق  

 عرض أعمال يقوم بها الطالب

الفلسفة التطبيقيةعنوان التكوين:   

محاضراتالسداسي الثاني:  

رابح مراجياألستاذ المسؤول عن وحدة التعليم :الدكتور   

  الهدف من وحدة التعليم: اطالع الطلبة عن قضايا الفلسفة التطبيقية في الثقافة العربية المعاصرة

.الفلسفة التطبيقية في الفكر العربي المعاصر:المضامين -  

 األخالقيات التطبيقية:
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.من األخالق المعيارية إلى األخالق التطبيقية   

.أخالقيات الطب والبيولوجيا  

.أخالقيات البيئة  

.أخالقيات التواصل  

.أخالقيات السياسة  

.أخالقيات االقتصاد  

المعرفة.الفلسفة التطبيقية و مجتمعات   

 اإلسالميات التطبيقية عند محمد أركون 

 الفلسفة و االنتروبولوجيا الثقافية.

 الفلسفة و قضايا الثقافة العربية.

 عرض أعمال يقوم بها الطالب

الفلسفة التطبيقيةعنوان التكوين:   

الطب و الفلسفة  :ورشة حول-السداسي الثالث  

جديديمحمد المسؤول عن الورشة :الدكتور االستاذ  

تمكين الطلبة من جانب مهم من جوانب الفلسفة التطبيقية و هي الفلسفة الطبية في الماضي و  الهدف من الورشة:

 الحاضر

 المضامين:

 الطب و الفلسفة عند اليونان 

الطب و الفلسفة عند المسلمين    

ن ،تغيير الجنس،نقل األعضاء ، تطور الطب الحديث و قضايا البيوايطيقا:اإلنجاب و التحكم فيه،اختيار جنس الجني

 التجريب على األشخاص ،القتل الرحيم، االستنساخ البشري.اقتراض األرحام..

األسئلة الفلسفية للبيواطيقا:سؤال البيوطيقا و سؤال الكينونة،الطب رهان فلسفي ،البيوطيقا و معضلة الحكم األخالقي ، 

فر القيم.البيوطيقا و الدين، البيوطيقا سلطة التقنية و تنا  

 عرض أعمال يقوم بها الطالب

الفلسفة التطبيقيةعنوان التكوين:   

الفلسفة و مجتمعات المعرفة: ملتقى حول :السداسي الرابع  

لجنة التكوينالمسؤل عن الملتقى :  

 محاور الملتقى :
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في مفهوم مجتمعات المعرفة -  

األسس الفلسفية لمجتمعات المعرفة -  

مجتمع المعرفة و تكنولوجيا االتصال -  

مجتمع المعرفة و القيم الجديدة -  

مجتمع المعرفة و التحوالت االجتماعية -  

العلوم االجتماعية و مجتمع المعرفة-  

 الهدف من الملتقى: تمكين الطلبة من تقديم مشاريع البحوث و مناقشتها مع األساتذة المتخصصين

 عرض أعمال يقوم بها الطالب

أعمال شخصية للباحث.سداسي الخامس: ال  

 تحددها و تتابعها  لجنة التكوين 

أعمال شخصية للباحثالسداسي السادس:   
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 اتــاتفاقي

 رسالة نوايا نموذجية

 (معي نةسة جامعية مؤس  نص االتفاقية في حالة الشراكة مع )

 

 ..............الفلسفة التطبيقية... :بـ المعنونكتوراه كوين في الدّ التّ  بخصوص الّشراكة علىموافقة  الموضوع:

 

موافقتها على ب.. ..........-2-جامعة قسنطينة .جامعي(.......المركز ال)أو لهذه الوثيقة، تصّرح جامعة  اوفق

 .فترة تأهيله ، وذلك طيلةعالهأ لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّنالمساعدة على اإلشراف في التكوين 

 عبر:من  ذات التّكوين تلتزم بالمشاركة فيالجامعة )أو المركز الجامعي( فإّن ، وعليه

 ،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنظّمة في إطار التّكوين 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

  ّالوسائل البشرية والمادية. استغاللعاون في الت 

 

لإمضاء الشخص الم  رابح مراجي :قانونا خو 

 

 أستاذ محاضر  الوظيفة:

 

 02/02/2014 اريخ:الت  
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 اتــاتفاقي

 رسالة نوايا نموذجية

 مؤس سة جامعية معي نة(نص االتفاقية في حالة الشراكة مع )

 

 ..............الفلسفة التطبيقيةكتوراه المعنون بـ: ...بخصوص التّكوين في الدّ  الّشراكة موافقة على الموضوع:

 

.. قسنطينة..........-.المدرسة العليا لألساتذة لهذه الوثيقة، تصّرح جامعة )أو المركز الجامعي(....... اوفق

 فترة تأهيله. ، وذلك طيلةعالهبموافقتها على المساعدة على اإلشراف في التكوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أ

 ذات التّكوين من عبر: اركة فيوعليه، فإّن الجامعة )أو المركز الجامعي( تلتزم بالمش

 ،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنظّمة في إطار التّكوين 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

 .التّعاون في استغالل الوسائل البشرية والمادية 

 

ل  نعيمة دريس :قانونا إمضاء الشخص المخو 

 

 أستاذ محاضر  الوظيفة:

 

 02/02/2014 الت اريخ:
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 اتــاتفاقي

 رسالة نوايا نموذجية

 مؤس سة جامعية معي نة(نص االتفاقية في حالة الشراكة مع )

 

 ..............الفلسفة التطبيقيةكتوراه المعنون بـ: ...بخصوص التّكوين في الدّ  الّشراكة موافقة على الموضوع:

 

.. بموافقتها على ..........-2-.جامعة سطيف لهذه الوثيقة، تصّرح جامعة )أو المركز الجامعي(....... اوفق

 فترة تأهيله. ، وذلك طيلةعالهالمساعدة على اإلشراف في التكوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أ

 ين من عبر:ذات التّكو وعليه، فإّن الجامعة )أو المركز الجامعي( تلتزم بالمشاركة في

 ،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنظّمة في إطار التّكوين 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

 .التّعاون في استغالل الوسائل البشرية والمادية 

 

ل  عبد العزيز بوالشعير :قانونا إمضاء الشخص المخو 

 

 أستاذ محاضر  الوظيفة:

 

 02/02/2014 الت اريخ:
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 رسالة نوايا نموذجية

 سة للقطاع المستخدم(عاون مع مؤس  حالة الت   نص االتفاقية في)

 

 

 ................الفلسفة التطبيقيةكتوراه المعنون بـ: .......موافقة على الّشراكة بخصوص التّكوين في الدّ  :الموضوع

 ...........................................-جامعة عنابة–قسم الفلسفة ... بـ : الخاص

مرافقة  . بموافقتها على...........................مخبر....مؤّسسةلهذه الوثيقة، تصّرح  اوفق

اله اهتماما منها بمحاور البحث المتضّمن عكوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أفي التّ  كشريك .....................جامعة.....

 ا.له

 :ما يأتي ل دورنا في ويتمثّ  لمشروع ذات التّكوين، د انضمامنا ، نؤكّ وعليه

 .المشاركة في تحضير موضوع البحث 

  في إطار التكوين، في الملتقيات المنظمةالمشاركة 

 ينان المناقشات كمدعوّ ركة في لجّ المشا، 

  ،تحضير أطروحاتهم. في إطار طلبة الّدكتوراهاستقبال عملية ،قدر المستطاعتسهيل 

مرتبطة بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتنا في التّكوين قصد تحقيق الالمادية والبشرية   اإلمكانياتنوفّر 

 األهداف المسطّرة.

 الحميد بوقصاصد/ عبد  قانونا: المخولخص إمضاء الش  

 

 مدير مخبر :الوظيفة
 

 :التاريخ

 

 ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  
  مصطفىاالسم: 

كيحل : اللقب  

،والية:سكيكدة1968ماي 18:تاريخ و مكان االزدياد  

  :أستاذ جامعيالوظيفة

-ا–:أستاذ محاضر الرتبة  

:قسم الفلسفة ،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،جامعة ، باجي مختار ، عنابة ، الجزائر العنوان المهني  

07.71.34.86.28:الهاتف  

:العنوان االلكتروني  kihalmostafa@yahoo.Fr 

: متزوجالحالة المدنية  

 أوال: الشهادات

1987جوانبكالوريا:-1  

جامعة قسنطينة 1991:في الفلسفة ليسانس-2  

مشرف، جامعة قسنطينة 1997: في الفلسفة الماجستير-3  

:دكتوراه العلوم-4  مشرف جدا ، جامعة قسنطينة 2008 في الفلسفة 

جامعة قسنطينة . 2011التأهيل الجامعي ، فيفري -5  

 المقاالت العلمية: - أ
 

مجلة شؤون اجتماعية، ، "" موقع الحضارة العربية اإلسالمية في فرضية صدام الحضارات عند صموئيل هنتنغتون-1

.2003عام  78علمية محكمة تصدر عن الجامعة األمريكية في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة العدد   

2- .2005عام  63المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، األردن، العدد "فلسفة المعنى عند زكي نجيب محمود "   

.2006عام 59مجلة كتابات معاصرة ، بيروت لبنان، العدد، "ابستيمولوجيا العلمنة عند محمد أركون " -3  

4- .2007عام  64مجلة كتابات معاصرة، بيروت لبنان ، العدد "إشكالية المنهج التأويلي و األصيل "   
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مجلة المستقبل العربي  "من نقد إيديولوجيا الكفاح إلى رفض الدولة اليعقوبية  موضوعة الوطن في فكر محمد أركون -5

.2009عام  365، العدد ، لبنان  

.2009عام  73مجلة كتابات معاصرة، لبنان، العدد  "الخطاب األبوي و ارتهان الحقيقة  "-6  

2010، جانفي 75غادامير و االنصات للتاريخ ، مجلة كتابات معاصرة ، لبنان ، العدد -7  

الملتقيات: -ب  

، في الملتقى الوطني :المؤسسات االجتماعية و  "ساتيالمجتمع المدني بين اإليديولوجي و المؤس "مداخلة بعنوان  -1

.2004ماي  17و  16تحديات التغيرات في المجتمع الجزائري، جامعة باجي مختار عنابة ، الجزائر   

، في الملتقى الوطني : إشكاالت األدب في  "سؤال الهوية في الخطاب الثقافي للحركة الوطنية "مداخلة بعنوان -2

.2005افريل 28-27-26الجزائر، جامعة عنابة ،   

في الملتقى الوطني حول حوار الحضارات،  "اإلسالم و الغرب :رهانات المعرفة و إرادات القوة "مداخلة بعنوان -3

.2005ماي  17و 16المكتبة الوطنية و قسم العلوم السياسية ، جامعة عنابة   

الملتقى الدولي: الحكم الرشيد و استراتيجيات التغيير  "دور المجتمع المدني في التأسيس للحكم الراشد "مداخلة بعنوان  -4

. 2007ابريل  09و 08في العالم النامي، جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر   

وطني : الفلسفة بين تعدد المناهج و وحدة الملتقى ال "الفهم التأويلي للحقيقة عند هانز جورج غادامير "مداخلة بعنوان  -5

. 2009ابريل  26و  25الحقيقة ،جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة ،   

الملتقى الدولي : اللسانيات وتحليل الخطاب ، جامعة عنابة  "المقاربة اللسانية للخطاب المقدس  "مداخلة بعنوان -6

2009نوفمبر  11و  10و  09الجزائر ،   

الجوانب الشكلية و  "اليومان الدراسيان حول  "أهمية المصادر و المراجع في البحث السوسيولوجي  "مداخلة بعنوان  -7

  2005ابريل  16/17يومي  "إلعداد مذكرات التخرج الليسانس و الماجستير

مارس  29/30/31ى ، ملتقى دولي ، االسالم و العلوم العقلية في الماضي و الحاضر ، المجلس االسالمي االعل-8

الجزائر العاصمة 2010 . 

الكتب:-ج  

الصادر  "الحكم الرشيد و استراتيجيات التغيير في العالم النامي "مقال في كتاب جماعي تضمن أعمال الملتقى الدولي  -1

2006عن جامعة سطيف   

2005عة عنابة الصادر عن جام "إشكاالت األدب  "مقال في كتاب جماعي تضمن أعمال الملتقى الوطني -2  

2010مقال في كتاب جماعي ، الفلسفة بين تعدد المناهج وو حدة الحقيقة ،تحت اشراف ، جمال حمود -3  
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 2005/03/2301vرقم  "ثقافية-عالقة التنمية بالتحوالت السوسيو"عضو مشروع بحث بعنوان -1وحدات البحث:-د

 2008و انتهى في  2005جانفي  1اعتمد 

.جامعة عنابة  -بقسم الفلسفة 2010-2009للسنة الجامعية  "الفلسفة و قضايا العصر  "مشروع ماستير بعنوان  -2  
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: نعيمة إدريساللقب واالسم  

أستاذ محاضر أ الرتبة:  

المدرسة العليا لألساتذة  قسنطينة الجامعة :  

فلسفة التخصص:  

0770.36.20.95 الهاتف:  

:البريد االلكتروني drisnaimaens@yahoo.fr 

 

 بعض الملتقيات التي  فيها شاركت فيها بتقديم محاضرات:

الملتقى الدولي:"علم مقارنة األديان وأهميته الحضارية" المنضم بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة،  -

دعوة الكنيسة للحوار والرد اإلسالمي عليها. ، بعنوان:2002ماي  6-5-4أيام   

-29المؤتمر الدولي من تنظيم المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الجامعة األردنية ووزارة الثقافة بعمان، األردن يومي -

م ، تحت عنوان" الفلسفة في الفكر اإلسالمي: قراءة منهجية ومعرفية" بمحاضرة عنوانها أثر المفاهي2008أكتوبر  30

 الغربية في الفلسفة اإلسالمية " العلمانية وتداعياتها أنموذجا".

الملتقى الدولي الثاني من تنظيم جامعة ابن زهر كلية العلوم اإلنسانية بالمملكة المغربية أغادير، حول لسانيات النص -

الكتاب المقدس نموذجا.، بمداخلة تحت عنوان، منهج نقد النص الديني ، 2011مارس  24-23-22وتحليل الخطاب أيام   

، عنوان المداخلة: 2011أكتوبر  11-10لملتقى الدولي للتاريخ والحضارة اإلسالمية بجامعة ماليا، بماليزيا يومي ا -

 الحضارة اإلسالمية واالنفتاح على آخر.

جلس اإلسالمي الملتقى الدولي " حوار الحضارات والثقافات" تحت الرعاية السامية لرئاسة الجمهورية وتنظيم الم-

، بمحاضرة عنوانها : الحوار الحضاري بين اإلسالم والغرب : 2003مارس  25-24-23األعلى بالجزائر العاصمة أيام 

 من التحدي إلى التأسيس.

الندوة الدولية من تنظيم جامعة القيروان، كلية العلوم اإلنسانية، قسم الفلسفة بجمهورية تونس حول الطب والفلسفة أيام 

بمداخلة بعنوان التطورية والهرم المقلوب. 2010أفريل  06-07-08  

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية 
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: عبد العزيز بوالشعيراللقب واالسم  

أستاذ محاضر أالرتبة:   

2جامعة سطيف الجامعة :  

: فلسفةالتخصص   

07.79.21.09.69:الهاتف  

:البريد االلكتروني bouch_abde01@yahoo.fr 

 النشاطات العلمية:

اإلصالحية  دور الحركةثوابت ومتغيرات" بمداخلة بعنوان " -المشاركة في الملتقى الوطني الخامس" األسرة الجزائرية -
بدار الثقافة  م،2004ماي  08،09الموافق ل  ـه 1425ربيع األول  18،19" المنتظم يومي في تكوين األسرة وتوعيتها

حميد بن باديس.هواري بومدين بسطيف، تنظيم مؤسسة الشيخ عبد ال  

المشاركة في الملتقى الدولي الثامن حول األعمال الفلسفية والفكرية واألدبية لألستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم بمداخلة  -

، بمخبر الدراسات 2006جوان  19،20" المنعقد يومي صورة محمد عابد الجابري في كتابات الدكتور قسومبعنوان "

لعلوم االنسانية والعلوم االجتماعية جامعة منتوري قسنطينة.التاريخية والفلسفية كلية ا  

 األعمال والمقاالت المنشورة:

طبعة أولى، اتحاد الجمعيات الفلسفية  بين العلم والفلسفة في فلسفة غاستون باشالر""كتاب بعنوان العقالنية التطبيقية  -

م.2008العربية، القاهرة، مصر، جانفي   

وية واإلنية في فكر مولود قاسم نايت بلقاسم، منشورات مخبر حوار الحضارات جامعة الحاج كتاب جماعي: سؤال اله -

م.2001لخضر باتنة،   

بمجلة الشهاب الجديد، "مجلة فكرية  دورالحركة االصالحية في تكوين االسرة وتوعيتهامقال  منشور تحت عنوان "  -
شاملة تصدرها دوريا مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس "، المجلد الرابع: السنة الرابعة: العدد الرابع، ربيع األول 

م.شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين امليلة.2005هـ/أفريل 1426  

اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة  في مجلة اآلداب، د الرزاق قسومصورة الجابري في فكر عبمقال منشور بعنوان  -
م.2009األمير عبد القادر للعلوم االسالمية " العدد العاشر، جانفي   

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
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سم : رابحاال  

 اللقب : مراجي 

فسم الفلسفة -2-الجامعة : قسنطينة   

 الشهادات المحصل عليها :

-جامعة قسنطينة –الليسانس  -  

-جامعة القاهرة –ماجستير  -   

-جامعة قسنطينة –دكتوراه  -   

 الوظيفة : أستاذ بجامعة قسنطينة

-أ–الرتبة : أستاذ محاضر   

 -المنطق الصوري –علم الكالم  – اإلسالمية الفلسفة -الفكر الشرقي القديم –اليونانية  الفلسفةالمقاييس المدرسة : 

-النقدية الفلسفة –مجتمع المعرفة  –المعرفة  إسالمية  

المطبوعة : األعمال  

مجلة وزارة الشؤون الدينية – اإلسالميتجديد الفكر  -       

-كتاب جماعي –التسامح عند عبد الحميد بن باديس  -       

–كتاب جماعي  –عند ابن حزم  والفلسفةالدين  -       

-كتاب جماعي –والنقلي عند المسلمين العقلي  -       

-كتاب جماعي -فلسفة التاريخ عند ابن خلدون -      

-كتاب جماعي –ابن حزم والمنطق األرسطي  -      

–كتب جماعي  –التجديد عند حمدان خوجة  -      

-مجلد الحوار الفكري –المناظرة عند المسلمين  -     

 

 

 

 

 

 

 السيرة ذاتية
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 بطاقة تلخيص

 كتوراهلنيل شهادة الد  خاصة بالت كوين 
 

، كما يجب أن ُترفق الكّلية المعنية ورئيس المجلس العلمي لها يجب أن يؤّشر على هذه البطاقة كّل من عميد مالحظة:
 الجهوية لجامعات الّشرق. بمحاضر الّندوة

  ّكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . ......... الكلّية/المعهدعنابة-جامعة باجي مختارسة: .المؤس

 ..............................الفلسفة........... القسم....واالجتماعية

 ... :علو انسانية واجتماعيةالميدان........................... 

 ..... :فلسفةالّشعبة.......................... 

 .. :الفلسفة التطبيقيةعنوان التّكوين.................... 

  أ–أ.محاضر .... الّرتبة ....مصطفى كيحللّقب(...لاومسؤول التّكوين: )االسم- 

 2011سبتمبر  تاريخ أّول تأهيل

 2013/2014 -   2012/2013 سنة أّول تجديد

 04 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة األولى

 04 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثانية

 06 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثّالثة

  المسّجلين في الّسنة الّرابعةعدد الطّلبة 

 14 العدد اإلجمالي للطّلبة المسّجلين

 / سنة التّجميد

 رــــــة الت أطيــفرق

 المؤسسة االصلية الّرتبة االسم واللقب

 -ا–ا. محاضر  / مصطفة كيحل -
 -عنابة–جامعة 

ا–ا. محاضر  د.عبد العزيز بوالشعير  
 -2-جامعة سطيف 

ا–ا. محاضر  د.مراجي رابح  
 -2-جامعة قسنطينة 

ا–ا. محاضر  د.دريس نعيمة  
 المدرسة العليا لألساتذة

 تاشيرة عميد الكلية / مدير المعهد                                 تأشيرة رئيس المجلس العلمي للكلية / المعهد


