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كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  .جامعة باتنة – .1الجزائر
 عضو في المجلس األعلى للغة العربية ( . ) 2003 -1998 مدير مخبر بحث "حوار الحضارات والعولمة" (معتمد بتاريخ : 2003/01/01الى يومنا هذا)
 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ()2010-1999_ العنوان  09 :حي  50فيال (  )EPLFكشيدة  ،باتنة .الجزائر
 الهاتف والفاكس0021333277173 : المحمول+213.666.34.79.63 : البريد اإللكتروني amrani _ abd@yhoo .fr : web :www.amrani-lab-aocd.orgالجائزة:
متحصل على جائزة قوزي للسالم العالمي مانيال ،الفيلبين 27نوفمبر 2013
www.gusipeaceprizeinternational.com
متحصل على لوحة الشرف تمثل رجل السنة للجزائر من معهد البيبليوغرافيةاألمريكية شمال كارولينا ()2011
)Man of the Year for Algeria.(www.Abiworldwide.com
الشهــــادات العلميـــــة
-

بكالوريا شعبة آداب ،البليدة – الجزائر .1976
الليسانس فلسفة من جامعة الجزائر .1981
ماجستير فلسفة(  )M.Littكلية اآلداب من جامعة أقالسقو ( Glasgow
 ).G.Bبريطانيا .1986
دكتوراه فلسفة (( )Ph.Dكلية اآلداب) من جامعة أقالسقو( Glasgow
 ).G.Bبريطانيا .1990

الحيــــاة المهنيـــــة

 معلم إبتدائي ( )1977-1974باألبيار  ،الجزائر. أستاذ في التعليم المتوسط اإلعدادي (تخصص اجتماعيات) (-1977 )1979الجزائر.
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-

-

معيد بجامعة باتنة منذ  1982/10/19 – 1981/12/24و مكلف بتسيير
إدارة "مجلـة البحـث العلمـي" بجامعة باتنة .
أستاذ مساعد متربص بتاريخ  1988/10/30:و أستاذ مساعد مرسم
بتاريخ .1989/10/30 :
أستاذ مكلف بالمحاضرات بتاريخ .1991/06/17:
أستاذ محاضر بتاريخ .1994/12/17 :
أستاذ التعليم العالي بتاريخ 1998/05/06 :
رئيس المجلس العلمي لدائرة العلوم السياسية و عضوا في المجلس
العلمي الجامعي بجامعة باتنة(.)1998-1992
خبير محكم لتقييم المقاالت و البحوث الواردة إلى المجلة (.)1998-1992
مؤسس و عضو في هيئة التحرير بمجلة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية
(مجلة محكمة بجامعة باتنة .)1997-1992-
خبير محكم لتقييم مشاريع البحث لدى الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي
()2004-1999
عضو في لجنة الخبراء لتقييم برامج البحث العلمي الخاصة بالثقافة
والحضارة  DG pnr25بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (-2009
).2010
خبير محكم لتقييم المقاالت و البحوث الواردة الى مجلة العلوم اإلنسانية
لجامعة منتوري – قسنطينة ()2002-1999
خبير محكم لتقييم المقاالت و البحوث الواردة الى مجلة "التواصل"
جامعة باجي مختار عنابة ()2004-2002
عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بجامعة باتنة منذ جويلية (1999
معين بمرسوم تنفيذي )
عضو في المجلس األعلى للغة العربية (معين بمرسوم رئاسي لمدة خمسة
سنوات في لجنة المتابعة و التقويم و التطوير) ابتداء من تاريخ :
 1998/09/26و هذا ما ورد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية العدد  72الصادرة بتاريخ.1998/09/27 :
عضو في اللجنة الجامعية الوطنية :فرع العلوم االنسانية واالجتماعية
لتقييم اساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ()2012-2009
األعمــــال البيداغوجيـــــة

 تم تدريس المقاييس األساسية التالية : -مقياس علم اإلجتماع ( )101في معهد العلوم الدقيقة سنة 1982– 1981
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-

-

مقياس اللغة األنجليزية لمدة ثالث سنوات  1991-1988مع تحضير
مطبوعات لجميع السنوات لمعهد اآلداب و اللغة العربية (األولى  ،الثانية ،
الثالثة و الرابعة الليسانس– نظام كالسيكي).
و عندما تم فتح قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة تحولت إليه و درست
مقياس مدخل العلوم اإلجتماعية للسنة األولى جذع مشترك ( محاضر و
مطبق في نفس الوقت ومدخل الى الفلسفة السياسية (.)1992-1991
ودرست مقياس تاريخ الفكر السياسي جذع مشترك السنة الثانية علوم
سياسية محاضر و مطبق في نفس الوقت (، )2000-1992درست مقياس
تاريخ الفكر السياسي حتى الفكر السياسي المعاصر ( السنة الثانية و هذه
المحاضرات طبعت كمطبوعة للطلبة).
درست مقياس تاريخ الفكر السياسي حتى القرن التاسع عشر لطلة السنة
األولى علوم سياسية جذع مشترك( .)1999-1998
درست تاريخ الفكر السياسي من القرن التاسع عشر الى يومنا هذا
(.)2008-1999
درست مقياس "نظريات الدولة " لطلبة السنة الثالثة علوم سياسية
(-2008-1996
درست مقياس مدخل إلى الفلسفة العامة بجامعة التكوين المتواصل مركز
باتنة (.)2004-1996
رئيس مشروع ماجستير علوم سياسية ()1995
درست مقياس مناهج البحث العلمي السداسي األول و منهجية و تقنيات
البحث العلمي السداسي الثاني لطلبة الماجستير علوم سياسية (-1995
)1996
درست مقياس منهجية و تقنيات البحث العلمي لطلبة الماجستير علوم
سياسية
(.)1997-1996
مكلف بتوجيه طلبة الماجستير لقسم العلوم السياسية كلية الحقوق و العلوم
السياسية ()1998-1995
رئيس مشروع ماجستير تاريخ الثورة الجزائرية بقسم التاريخ كلية اآلداب
و العلوم اإلنسانية ()2000-1999
درست المصطلحات التاريخية باللغة األنجليزية لطلبة الماجستير  ،تاريخ
الثورة الجزائرية(.)2000-1999
رئيس مشروع فتح قسم الفلسفة بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ( -2003
)2004
درست مقياسـي الفلسفــة اليونانية ،و الفلسفة السياسيــة وفلسفة
الحضارة ( )2012-2005
4

-

رئيس مشروع ماجستير الفلسفة العامة ( . )2005
درست مقياس الفلسفة الغربية لطلبة ماجستير الفلسفة السداسي األول
2005.2006
درست مقياس الفلسفة السياسة لطلبة الماجستير السداسي الثاني -2005
.2006
رئيس مشروع ماجستير فلسفة الحضارة ()2009
درست مقياس حوار الحضارات والثقافات لطلبة الماجستير السداسي
األول والثاني ()2011-2010
درست مقياس الفلسفة السياسية السداسي األول والثاني لطلبة الماستر
)2015-2013( Master
درست مقياس العالقات الدولية والنظم السياسية السداسي األول والثاني
لطلبة ماستر ()2015-2013
درست مقياس اإليديولوجيا السداسي األول والثاني لطلبة الماستر +مدخل
إلى فلسفة السياسة العامة لطلبة الدوكتورة ()2018-2016
أدرس مقياس الدولة والنظم السياسية محاضرة وتطبيق لطلبة ماستر
تطبيقية منذ  2017إلى يومنا هذا  2021مع اإلشراف على مذكرة
ماستر(من  05إلى  07طلبة في السنة)

اإلشراف على بحوث التخرج لطلبة الليسانس في العلوم السياسية و العالقات
الدولية

 اإلشــراف على مذاكرات التخرج لطلبة السنة الرابعة قسم العلوم السياسية التحوالت السياسية و اإلستراتيجيات اإلقتصادية (دراسة تحليلية للنظامالدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية و النظام الدولي الجديد) ()1995-1994
 -2السياسة األمركية في الصراع العربي اإلسرائيلي -1994( 1974-1973:
1995
 -3ميزان القوة و القوى الدولية اإلقليمية (.)1995-1994
 -4القضية الصحراوية و مشروع السالم األممي( )1996- 1995
 -5مشروع السالم األممي  :الشرق (األوسط األسرائيلي – الفلسطيني
()1996-1991
 -6التحليل الواقعي للعالقات الدولية ()1996-1995
 -7العالم اإليدلوجي وتأثيره على ظاهرة الصراع الدولي ( دراسة نموذجية)
( ) 1996– 1995
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 -8السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي  :خلفيات،
واقع ،وآفاق.)1998-1997( .
 -9.باإلضافة إلى اإلشراف على  26طالب ماستر في الفلسفة الغربية
والمعاصرة ()2021-2017
اإلشــــراف علــى رسائل الماجستير و أطروحات الدكتوراه

أ -الماجستيـركالسيك :اإلشراف
 -1الديمقراطية بين الفكر اإلسالمي والتصور الغربي(.نوقشت  ،مارس ).2001
 -2أسباب إستمرارية النزاع األفغاني بعد اإلنسحاب السوفياتي
(نوقشت،فيفري)2019
-3دور الحلف األطلسي في الفترة ما بعد الحرب الباردة (نوقشت،جوان )2019
 -4موقف روني قينون )  (René Guenonمن الحضارة الغربية.
(نوقشت،مارس.)2019
-5مفهوم الحرية عند هربرت ماركوز ( نوقشت ،جانفي .)2001
 -6معيقات التحول الديمقراطي ( دراسة حالة الجزائر ) ( نوقشت ،نوفمبر
.)2003
 -7الوجوديــة المؤمنـة جبريال مارسل ( نوقشت ،جوان .)2002
 -8التنظيم األخالقي للتقدم البيولوجي اإلستنساخ البشري
نموذجا(.نوقشت،أكتوبر)2019
 -9العنف والسلطة في فلسفة هربرت ماركوز ( .نوقشت ،ماي ) 2009
 -10ما بعد الدولة – األمــة عند يورغين هـابرماس ( نوقشت ،جوان ) 2009
 -11فلسفة التجديد الحضاري في فكر محمد اقبال (نوقشت ،ماي )2013
 -12اشكالية مستقبل العالقة بين الحضارات :زكي الميالد نموذجا (نوقشت،
نوفمبر )2013
 -13مفهوم التاويل في الفكر العربي المعاصر :نصر حامد ابو زيد
نموذجا(نوقشت ،أكتوبر )2019
 -14المدرسة الفلسفية الحضارية االسالمية المعاصرة :الطيب برغوث نموذجا
(نوقشت،مارس )2019
 -15النقد الحضاري في فكر ادوارد سعيد :اصوله وتطبيقاته (نوقشت ،جانفي
)2015
 -16الدورة الحضارية بين فكر مالك بن نبي وازوالد اشبنجلر (نوقشت  ،جوان
)2012
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 -17األسس االنسانية والمعرفية لنقد الحضارة الغربية (نوقشت ،أكتوبر )2013
-18التفسير الحضاري عند عماد الدين خليل :اسسه المعرفية وتطبيقاته
التاريخية (نوقشت ،أكتوبر )2012
_19فلسفة العالمة عند روالن بارث ،السطورة ونسق الزي انموذجا(نوقشت،
ديسمبر )2012
 -20جدل الغرب واالسالم :من حوار الحضارة الى الحضارة العالمية :روجيه
غارودي نموذجا (نوقشت ،نوفمبر )2012

ب – الدكتــــوراه علوم  :اإلشــراف

-1منهج القاضي عبد الجبار في دراسة األديان :دراسة مقارنة بالفكر الغربي
المعاصر (نوقشت  ،ماي 2003
-2مشروع تهويد الفكر اإلسالمي المعاصر( نوقشت ،نوفمبر 2002
-3قضية الخلق في القرآن الكريم ( دراسة مقارنة بالنظريات العلمية الحديثة)( .
نوقشت ،أكتوبر .)2004
-4الوحي اإللهي في األديان السماوية الثالثة  ( :نوقشت ،أكتوبر .)2004
 -5إشكالية فكر النهضة العربية اإلسالمية :رؤية نقدية لمشروع
النهضة(.نوقشت ،أكتوبر )2011
 -6الـدولة في الفكر العــربي المعـاصر بين قيم التـراث والحـداثة الترقيـة
(نوفشت  ،نوفمبر)2012
 -7المرجعية الفكرية لمشروع أركـون الحـداثي أصولها وحدودها(.نوقشت،
أكتوبر )2011
 -8مفهــوم الســر في فلسفــــة غبــريال مرسيـــل(نوقشت،مارس .)2015
 -9الحضور الفلسفي في كتابات عبد هللا شريط التاريخية(نوقشت ،ماي )2015
 -10مشروع إبستيمولوجيا فوضوية عند بول كارل فيرابند (.توفي الباحث-
رحمه هللا-ولم يناقش)
 -11نهاية الفلسفة وبداية الثورة المعلوماتية (جاهزة للمناقشة)
-12فلسفة االنسان عند ارنست كاسيرر (نوقشت،مارس )2019
-13فلسفة الحوار الحضاري في فكر نعوم تشومسكي (نوقشت ماي )2017
 -14اخلقت الديمقراطية عند نعوم تشومسكي ( جاهزة للمناقشة)
 -15نقد الديمقراطية الليبرالية الغربية :جون رولز انموذجا(جاهزة للمناقشة)
-16نقد جورج طرابيشي لنقد العقل العربي عند الجابري( نوقشت جوان) 2018
 -17نقد المشروع الحضاري في الفكر القومي العربي المعاصر :من الطرح
التقليدي الى الطرح المعاصر( نوقشت ،جوان )2019
-18الفن والرؤية الكونية عند هيجل وروجيه غارودي ( محل دراسة )
 -19فلسفة الفن والجمال عند ميشال دو فران (محل دراسة )
-20العولمة والتيارات الفكرية العربية في فلسفة برهان غليون .نوفشت،نوفمبر
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)2017
-21سؤال النقد في المشروع الفلسفي عند إمانونيال كانط (نوقشت  ،ماي)2019

ج -مناقشـــة الرسائل العلمية:

 رئيس لجنة في المناقشة لرسالة ماجستير بمعهد أصول الدين جامعة األميرعبد القادر للعلوم " .قصة الخلق بين اليهودية واإلسالم دراسة مقارنة"
بتاريخ.1992/04/13:
 عضو في لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان" منهج المودودي في صياغةالعقيدة اإلسالمية" بتاريخ 1992/04/30:بمعهد أصول الدين جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة.
 عضو في لجنة المناقشة لرسالة ماجستير بعنوان" القياس بين المنطقوأصول الفقه .بتاريخ 1993/10/28:بمعهد أصول الدين جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة.
 رئيس لجنة المناقشة لرسالة ماجستير بمعهد أصول الدين جامعة األمير عبدالقادر للعلوم اإلسالمية  .قسنطينة بعنوان " :اإلنتماءات اإليديولوجية في الشرق
العربي وأثرها في الدعوة اإلسالمية " ( رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في
الدعوة واإلعالم) بتاريخ .1998/11/26
 رئيس لجنة المناقشة لرسالة ماجستير بقسم اللغة اإلنجليزية  -كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية جامعة باتنة ( .)2000-1999
The effect of oral –Error treatment on lerners motivation
and achievement in learning English . A case study of
Batna secondary school learners aged –16/17.
مناقشة أطــروحـة دكتــوراه الوجودية عند جان بول سارتر ( نوقشت مارس .)2004قسم الفلسفة جامعة الجزائر
رئيس لجنة المناقشة لألطروحة دكتوراه بكلية اآلداب و اللغات – قسم الترجمة ،
الموسومة  :أخطاء الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية  :دراسة ميدانية على
طالبات المستوى المتقدم بكلية اللغات و الترجمة – جامعة الملك سعود الرياض
بتاريخ 2009/02/26
من 2004الى  2021رئيسا او عضوا في عدة لجان المناقشة لرسائل
الماجستير و الدكتوراه علوم في الجامعات الجزائرية وجامعة باتنة  1بخاصة
.واإلشراف على  31باحث دكتوراة تمت مناقشتهم .
الدراسات العلمية التي تم نشرها

الكتــــــب:
-1كتاب  :النخبة الفرنسة المثقفة والثورة الجزائرية  (1962– 1954 :باتنة:دار
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الشهاب )1995 ،ص ص 272
 -2كتاب  :جان بول سارتر والثورة الجزائرية ( القاهرة :مكتبة مدبولي)1996 ،
ص ص  ( 218الطبعة األولى )
 -3كتاب باللغة اإلنجليزية:
(The Concept of Bad Faith in Jean – Paul Sartre‘s
Philosophy
(Batna : B.U.P., 1997) pp : 188
 -4كتاب  :محاضرات في تاريخ الفكر السياسي ( باتنة :منشورات جامعة باتنة،
 )1999ص ص  ( .206الطبعة األولى )
 -5كتـــاب :مستقبل حوار الحضارات في ظل العولمة ( دبـي  :ندوة الثقافة و
العلوم دبي  ( ) 2004 ،الطبعة األولى )
 -6كتاب  :جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  ( 1962 -1954 :عين مليلة
دار الهدى  ( ) 2007 ،الطبعة الثانية ،في اطار الجزائر عاصمة للثقافة العربية )
 -7كتاب  :محاضرات في تاريخ الفكر الفلسفي و السياسي ( الجزائر  :دار
الحبر  ( ) 2008 ،الطبعة الثانية )
 -8كتاب  :مستقبل حوار الحضارات في ظل العولمة ( عمان  :دار المسيرة
( ) 2009الطبعة الثانية ،توزيع دار الوليد للتوثيق بومرداس  ،الجزائر )
-9التواصل والتثاقف (عبد المجيد عمراني ،عبد الكريم غريب ،عالل بن العزمية،
العربي فرحاتي وجماعة من الباحثين ،المملكة المغربية( ،الجديدة :منشورات
عالم التربية  )2011ص.310 :
-10نداء الى حضارة واحدة لعالم واحد (عمان :دروب ثقافية للنشر
والتوزيع)2016.ص 208.
 -11الحقيقة التي نحتفظ بها :السيرة العلمية الذاتية ( العلمة  :الوطن )2020،
ص224:
-12فلسفتنا ...وحضارتهم  (.أربد  :عالم الكتب الحديث )2021،ص250:
اإلشراف على منشورات مخبر حوار الحضارات والعولمة:
-1سؤال الهوية واالنية عند مولود قاسم نايت بلقاسم في ظل العولمة ،اعمال
الملتقى األول :تحت اشراف أ.د عبد المجيد عمراني مدير المخبر( جامعة باتنة:
منشورات المخبر )2010 ،ص .402
-2التثاقف في زمن العولمة ،كتاب جماعي لمجموعة من الباحثين الجزائريين
والجانب ،تحت اشراف أ.د عبد المجيد عمراني مدير المخبر(جامعة باتنة:
منشورات المخبر )2011 ،ص .303 :
-3الكتابة الفلسفية في الجزائر :الواقع واآلفاق (أشغال الملتقى الثاني) تحت
اشراف أ.د عبد المجيد عمراني مدير المخبر(جمعة باتنة :منشورات المخبر،
 )2014ص .236 :
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-4كتاب جماعي لمجموعة من الباحثين في اطار النشاطات العلمية لمخبر حوار
الحضارات والعولمة ،تحت اشراف أ.د عبد المجيد عمراني مدير المخبر (جامعة
باتنة ،منشورات المخبر )2015 ،ص .210:
 -5نساء فيلسوفات كتاب جماعي بمناسبة اليوم العالمي لفلسفة نوفمبر
(.2017جامعة باتنة : 1منشورات المخبر )2017،ص180:
 -6حوار الحضارات وأتباع األديان ،كتاب جماعي الجزء 1و( 2جامعة باتنة: 1
منشورات المخبر )2017 ،ص395 :
 -7مستقبل الفلسفة في ظل المجتمع المعلوماتي بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة
نوفمبر ( 2018جامعة باتنة )2018 ، 1ص 300
مالحظة :فضال عن االشراف الكامل كعميد للكلية عن اصدار خمسة اعداد لمجلة
اآلداب والعلوم االنسانية مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة باتنة ( 2011-2006 ،1راجع االفتتاحية ألعداد
المجلة)

المقــاالت والبحوث المعتمدة:

فرانسيس جونسون والثورة الجزائرية ،بحث بصحيفة " األوراس "األسبوعية الحلقة
األولى بتاريخ 1994/02/28:العدد 218 :الحلقة األخيرة العدد .219 :
 بحث بعنوان "جان بول سارتر والثورة الجزائرية  "1962-1954 :دراسةبصحيفة " األوراس" األسبوعية الحلقة األولى بتاريخ1994/05/16 :
العدد . 229:الحلقة األخيرة .230
 ألبير كامو والثورة الجزائرية 1962 -1954 :بحث بصحيفة " األطلس"األسبوعية بتاريخ  1994/05/23:العدد.92:
 بحث بعنوان " النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية " ،مجلة التراث "،مجلة تاريخية أثرية ( نوفمبر  -1994العدد  )07ص ص.180-130 :
مشكلة " الكينونة وأصالتها"و" الوجود لآلخرين " في فلسفة هيدجر (.دراسةباللغة اإلنجليزية).
Martin Hedegger’s Philosophy : The question of
"Authentic
existence " and Mit-Sein ».
مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية لجامعة باتنة العدد  02ديسمبر  1994ص -5
19
( رواد البراغماتية ،دراسة باللغة اإلنجليزية) بعنوان ( The Pionneers ofPragmatism
مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية لجامعة باتنة العدد 3:جوان  1995ص
ص.54 – 45:
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 مقال باللغة اإلنجليزية بعنوان)Husserl’s Phenomenology ( :الفينمينولوجيا عند هوسرل بمجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ،العدد 06
جوان  1997ص . 7-5
 مقال في مجلة المجلس األعلى للغة العربية بعنوان :نحو منظور جديد لتدعيموتطوير اللغة العربية في ظل العولمة ،العدد  ،2000 ،2ص.ص 83-67
 فلسفة العولمة والمنظومة التربوية في الجزائر  ،مجلة المجلس األعلى للغةالعربية( العدد  ،2001 )-03-ص ص .16-01
نحو منظورجديد لتدعيم اللغة العربية في ظل حضارة المجتمعالمعلوماتي"المجلس/.اإلستمرارية المتجددة :احتفائية بالذكرى العشرين -1998
."2018المجلس األعلى للغة العربية.ص ص (. 83-71:وتم تكريمنا من رئيس
المجلس األعلى للغة العربية  -رئاسة الجمهورية الجزائرية  -بتاريخ  23سبتمبر
)2018
مـــجاالت ونشاطـــات اإلهتمــام في تطوير البحث العلمي

 عضو في الجمعية الفلسفية العربية ( )2000 -1995 عضو في الجمعية الفلسفية السارترية لشمال أمريكـــا)2000-1997 (. عضو في الجمعية الفلسفية الفينومينولوجيا البريطانية( )2008-2007 عضو في الجمعية الفلسفية الصينية ()2013- 2007 عضو مؤسس للجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية بتاريخ  25جوان2012
المشاريع المنجزة في إطار ترقية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
-1
-2
-3
-4

رئيس مشروع معتمد بتاريخ  1995/01/01فلسفة إبن رشد و تأثيرها
في الفكر الفلسفي السياسي الحديث
رئيس مشروع معتمــد بتـاريخ  1998/01/01تحت رقـم
 w050/02/98المعنون  " :نهاية الفلسفة في القرن العشرين "
0 2003/0101:رقم
رئيس مشروع بحث معتمد بتاريخ
w0501/05المعنون  " :مستقبل الحضارات بين الصراع و الحوار "
رئيس مشروع بحث معتمد بتاريخ  2008/01/01 :رقم
 w1320070015المعنون  :الموقف الفكري الجزائري من ظاهرة
العولمة  :مالك بن النبي  ،مولود قاسم " ،محمد أركون  ،نماذج "
.2008
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 -5مشروع علمي جماعي مشترك مع مجموعة من الباحثين من الجزائر و
المملكة المغربية و تونس المعنون  " :راهن العلوم اإلنسانية أي نموذج تربوي
؟ " تحت إشراف مجلة عالم التربية (الجديدة :منشورات عالم التربية العدد 16
سنة ) 2005ص486:
 -6مشروع علمي جماعي مشترك مع مجموعة من الباحثين من الجرائر و
المملكة المغربية  :المعنون  " :العولمة و حوار الحضارات و الثقافات "
شخصية العدد األستاذ المهدي المنجرة  ،وضيف المجلة األستاذ الدكتور عبد
المجيد عمراني حول " حوار الحضارات و الثقافات " ،منشورات عالم التربية –
العدد  2007-17الجديدة المملكة المغربية .ص519 :
 -7اإلشراف على الملتقى الدولي حول "سؤال الهوية واإلنية عند مولود
قاسم نايت بلقاسم في ظل العولمة".طبع أشغال الملتقى الوطني األول تحت
إشراف األستاذ الدكتور عبدالمجيد عمراني مدير المخبر (جامعة باتنة:1
منشورات المخبر )2010،ص402 :
المشاركة في المؤتمرات و الملتقيات و الندوات الوطنية و الدولية
 المشــاركة فــي النــدوة العلميــة حــول دور البحــث العلمــي فــي معالجــة مشــكلةالجريمــة واإلنحــراف فــي الــدول العربيــة الريــاض (  – 25-23نــوفمبر )1998
بمداخلة " :التصور الفينمينولوجي في معالجة مشكلة الجريمة واإلنحـراف فـي
الدول العربية" بأكادمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الريـاض المملكـة العربيـة
السعودية.
 مداخلــة فــي المــؤتمر العمــل التطــوعي واألمــن فــي الــوطن العربــي بالريــاض،المملكة العربية السعودية (  27-25سبتمبر  )2000بعنوان  ":العمـل التطـوعي
والحــد مــن مشــكلة المخــدرات " ( عــرش أوالد عمــران نموذجــا ) بتــاريخ :
.2000/09/27
 عضو في الهيئة العلمية للمؤتمر و رئيس الجلسـة الخامسـة للفتـرة الصـباحيةبتاريخ .200/09/26 :
 اإلشراف كعميـد كليـة اآلداب و العلـوم اإلنسـانية علـى تنظـيم الملتقـى العلمـيالدولي األول بعنوان " الخطاب النقدي العربي المعاصر بـين النقـل و التأصـيل و
صياغة اآلفاق " بتاريخ  12:نوفمبر .2001
 مداخلة في ندوة النقد الحضاري في الفكر العربي المعاصر  :اسئلة الحاضـر وتحديات المستقبل بعنوان  ":اللغـة العربيـة و تحـديات العولمـة –2001-30-28
تطوان ،المملكة المغربية.
 المشاركة في ندوة علمية " اإلسالم و حوار الحضـارات " بمكتبـة الملـك عبـدالعزيز العامة الرياض  ،المملكة العربية السعودية بعنوان " مستقبل الحضـارات
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بين الصراع و الحوار من  04الى  07نوفمبر .2001
 المشــاركة فــي مــؤتمر دولــي بكليــة العلــوم االجتماعيــة و اإلنســانية بجامعــةاإلمارات العربية المتحدة العين – حول العولمة … التعامل و التفاعل (– 23-22
مارس  )2003بمداخلة" :مستقبل اللغة العربية في ظل العولمة".
 اإلشراف كمديـر مخبـر على تنظيم الملتقى األول حول التعليم العالي فـي القـرنالواحد و العشرين تحت شعار الجامعة و المستقبل بتاريخ  10 -09 :ماي 2004
حوار الحضارات والثقافات في ظل العولمة..
 المشاركة في مؤتمر دولي بكلية اإلتصـال بجامعة الشارقة – اإلمارات العربيةالمتحدة حول العـالقـات العـامـة و العولـمة  05-04مـاي  2004بمداخلــة" :
نحو منظور جديد للعالقات العامة في ظل العولمة ".ص ص130-121:
 المشاركة في ندوة العولمة ...وأوليويات التربية بمداخلة " :نحو منظور جديدلتدعيم األخالق في الفكر اإلسالمي المعاصر في ظل العولمة كلية التربية  ،جامعة
الملك سعود  ،الرياض ،المملكة العربية السعودية  ( . 2004/04/22– 20 ،طبع
أشغال الندوة إلى ثالثة أجزاء ) ص ص1692-1679:
 المشاركة في الملتقى الكويت األول للشعر العربي في العراق في مؤسسةجائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري من  07إلى .2005/05/09
 المشاركة في المؤتمر الدوحة – قطر – الرابع لحوار األديان  2006يومي 2006/04/26/ 25دور األديان في بناء اإلنسان.
 المشاركة في المؤتمر الدولي " دوره شــوقي واإلمــارتين" ( الدورةالعــاشرة) مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري
الكويتيــة " بالتعــاون مع منظمـــة اليونسكو ( ) UNESCOمن 31
أكتوبر إلى  02نوفمبر  2006بباريس .فرنسا.
 المشاركة في منتدى أمريكا و العالم اإلسالمي ( 19-17 ) U.S -ISLAMIC WORLD FORUMفيفري2007الدوحة – قطر بمداخلة :نحو منظور جديد للتحالف الحضاري بين أمريكا و
العالم اإلسالمي في ظل العولمة .
 مداخلة بعنوان  :فكرة الحرية في فلسفة جان بول سارتر و موقفه تجاهالثورة الجزائرية  1962-1954في الندوة الفلسفية السادسة عشرة التي
نظمتها "الجمعية الفلسفية المصرية" بجامعة القاهرة تحت شعار  :ثقافة
المقاومة  ،أشغال الملتقى طبع (ببيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية
. )2007ص ص316-281:
 المشاركة في المؤتمر العالمي للفلسفة الصينية الخامس عشر  15بمداخلةالمعنونة " موقف جان بول سارتر "المثالية " من الثورة الجزائرية "
 "1962-1954:بجامعة أوهان  wuhanالصين  Chinaبتاريخ -24
 28جوان .2007
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 المشاركة في الملتقى العالمي الرابع إلكتشاف المعرفة عن طريق اإلعالماآللي – معهد اإلتصال و اإلعالم التكنولوجي جامعة هانان
 China Hainan Universityالصين 2007/08/28-24
المشاركة في المؤتمر العالمي للفلسفة " 22اعادة التفكير في الفلسفة"بمداخلة:
Jean-Paul Sartre’s Bad and Good Examples of Bad
Faith.22 World Gongress of Philosophy
( Rethinking Philosophy Today ) July 30August 5 , 2008,
Seoul National University, South Korea
 المشاركة في دورة معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع والعشرين و تنظيم ندوة عالم اليوم  :ثقافات و مصالح مؤسسة جائزة عبد
العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري  30-27أكتوبر  ،2008الكويت
 المشاركة في الملتقى الدولي للتحالف الحضاري تحت إشراف األمم المتحدةتركيا مفترق طرق تالقي الثقافات.
 Alliance of Civilizations Turkey at the Crossroads ofCultures January 29-31, 2009
Kennesaw State University , Atlanta , Georgia , USA
Paper titled: Turkish Muslim Immigration to the West :
From dialogue to Alliance of Civilization
 المشاركة في منتدى الثاني لتحالف الحضارات تحت إشراف األمم المتحدة –إسطمبول – تركيا  7-6أفريل 2009
 Second Forum of the UN Alliance of Civilizations, April6-7 ,2009 Istanbul, Turkey
 المشاركة في المؤتمر العالمي للحوار المنظم من قبل رابطة العالم اإلسالميفي جنيف يومي  02 – 30أكتوبر 2009
 المشاركة في ندوة اشكالية التراث الثقافي العربي بين حدود الهوية وآفاقالعالمية بمداخلة" :نحو منظور جديد لجدل األنا واآلخر في ظل العولمة"
الدوحة .قطر 18-17 .فيفري (2010في اطار الدوحة عاصمة الثقافة
العربية/الطبعة األولى /2010ردمك)99921-82-84-9:
 المشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( 25الجنادرية) -17 23مارس  ،2010الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 المشاركة في المنتدى الثالث للتحالف الحضاري بريودي جانيرو ،البرازيل( UNAOC-Third Forum Rio-de Janeroبمداخلة" :الدعوة الى
حضارة واحدة لعالم واحد" ( An Appeal to One Civilization to
)One World
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 29-26ماي 2010
 المشاركة في المؤتمر العالمي حول البوذية ومختلف العلوم بجامعة ماهيدول،بانكوك ،تايالند  2-1ديسمبر 2010
 دعوة خاصة من وزارة الخارجية األمريكية للمشاركة في فعاليات حواراألديان والثقافات بالواليات المتحدة األمريكية ( USAواشنطن ،سولط الك
سيتي ،لوس انجلس و داالس) المنظم من قبل وزارة الخارجية ومؤسسة
ميريديان من  19مارس الى  09افريل 2011
 المشاركة في فعاليات منتدى اصيلة حول الهوية والكونية من -02 2007/07/05بالمملكة المغربية
 المشاركة في المؤتمر الدولي عن الدعوة االسالمية بجامعة جاكرتاالحكومية ،اندونيسيا بمداخلة :الدعوة االسالمية واشكالية الديمقراطية :من
الحوار الى التحالف الحضاري في ظل العولمة  10-08جويلية 2011
 المشاركة في المؤتمر الدولي العشرين ليسمون دي بوفوار :الفلسفة ،األدب،واالنسانيات ،جامعة اوسلو-النرويج
20th International Conference of the Simone de Beavoire
Society :Philosophy,Literature and the Humanities,June
20th-23th 2012,University of Oslo
 المشاركة في منتدى تحالف الحضارات بفيينا ،النمسا ،تحت اشراف األممالمتحدة  28-26فيفري 2013
 المشاركة في اسبوع التقارب والوئام االنساني الثالث بمداخلة :الحوارالسياسي ودوره في تقوية التقارب االنساني ،مركز سلطان قابوس العالي
للثقافة والعلوم  6-2فبراير  2014مسقط .سلطنة عمان
 المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني-رابطة العالم االسالمي -العالم االسالميالمشكالت والحلول .التضامن االسالمي بمداخلة :خطط التواصل والحوار مع
مؤسسات العالم الخارجي  4-2مارس  ،2014مكة المكرمة ،المملكة العربية
السعوديةweb.www.themwl.org.
 المشاركة في مؤتمر مكافحة االرهاب بمداخلة المقترحة" :ضعف االهتمامبقضايا األمة اإلسالمية" ،رابطة العالم االسالمي ،مكة المكرمة25-22 ،
فيفري  ،2015المملكة العربية السعوديةweb.www.themwl.org .
 المشاركة في المنتدى العالمي الثالث حول "حوار تداخل الثقافات " بباكو –أذربيجان
ماي 2015/ 19-18
 السنة السبتية (إجازة للتفرغ للبحث العمي إلى المملكة المغربية ،الرباط)2016-2015
 المشاركة في المؤتمر العالمي للفيلسوف اليوناني أرسطو بمداخلة " تأثير15

-

-

-

سارتر " أثينا،اليونان World .
أرسطو في أنطولوجي
Congress:Aristotle
2400
Year.May
2328,2016.AristotleUniversity of Thessaloniki.Greece.
المشاركة في المؤتمر الدولي حول حوار األديان والمذهب األرثوذكسي
بجامعة كونستانطا برومانيا من 28-21جوان .2018
المشاركة في المؤتمر العالمي للفلسفة  24ببكين .الصين.بمداخلة :الحرية
السياسية عند فرانتز فانون وموقفه من الثورة الجزائرية-1954:
.1962أوغست .2018/.20-13
th
24 World Congress of Philosophy (Learning to Be
Human)Frantz
Fanon
and
the
Algerian.
Revolution:1954-1962.August,13-20,2018.Peking
university (Beijing) .China.
اإلشراف على تنظيم عدة مؤتمرات وملتقيات وندوات وفعاليات في جامعة
باتنة من2010إلى  2018أهمها" اليوم العالمي للفلسفة" بالتعاون وتمويل
مخبر حوار الحضارات والعولمة . LDCM
المشاركة في اليوم العالمي للفلسفة بكوااللبور،نوفمبر 2018/15-14
.بمداخلة :موقف النخبة الفرنسية من الثورة الجزائرية World .
Philosophy
Day
:November14,2018,Kuala
Lumpur.Paper titled: The Attitude of the French
Philosophers Toward the Algerian Revolution:19541962.
دعوة رسمية خاصة لحضور فعاليات المنتدى الثامن" تحاف الحضارات ،
األمم المتحدة " 21-19نوفمبر  -2018بنيويورك .تحت إشراف األمين العام
لألمم المتحدة السيد أنطونيو قوتيراس (8th Global Forum of the .
UN
Alliance
of
Civilizations
UNAOC.

United
 المشاركة في يوم العالمي لألمم المتحدة" فيزاك "Nations
Day
of
Vesak
Celebration
2019.Theme : Buddhist Approach to Global Leadership
and Shared Responsabilities for Sustainable Societies
.Discussing:”An Appeal to One Civilization to One
World.12th-14thMay,2019.Hanoi,Vietnam.
–اإلشراف على تنظيم الملتقى األول حول " الفلسفة واألدب "قسم الفلسفة
بالتعاون مع مخبر حوار الحضارات والعولمة  10-9،مارس  .2020جامعة
باتنة (1حيث تم طبع أشغال الملتقى)
16

"اليوم العالمي:–المشاركة في فعاليات الندوات اإلفتراضية الخاصة ب
International 2021 إلى2020 للضمير الذي يغير العالم بالضمير "من
)day of conscience change the world with conscience
ICDAY.www.icday.org FOWPAL.www.fowpal.org :هي،  المشاركة في أهم الفعاليات المتخصصة عن بعد1-Participated on ICDAY’s Virtual Event in support of
UN Day of Democracy . September 15,2020
2-Participated on ICDAY’s Virtual Event in support of
the 75th Unniversary of United Nations.October
24,2020
3-Participated on ICDAY’s Virtual Event in support of the International Day of Tolerance. November 16,2020
4-Participated on ICDAY’s Virtual Event in support of Human Rights Day “Stand Up for Human Rights”.
December 10,2020
5-Participated on ICDAY’s Virtual Event in
Commemoration World Day of Social Justice .Feb
20,2021
6-Participated on ICDAY’s Year-End Virtual Gathering International Human Solidarity Day “Let’s Unite to
Make 2021 a better Year “.December 20,2020
7-Participated on ICDAY’s Virtual Event in
Celebration of International Day of Happiness .March
20,2021.
www.icday.org,www.fowpal.org
.Live Stream on
Facebook,You Tube,Twitter.
" التجربة: المعنونة، المشاركة في المحاضرة العلمية اإلفتراضية عن بعد-8
 قسم الفلسفة بالتعاون مع المجمع." الفلسفية –قراءة في الماهية والتوظيفات
2021  ماي30. جامعة بغداد، كلية اآلداب. الفلسفي العربي
المشاركة في الندوة العلمية اإلفتراضية عن بعد ( تطبيق الزووم) "أثر-9
.بيت الحكمة. قسم الدراسات الفلسفية." التعددية الدينية في السلم اإلجتماعي
.2021  جوان24. بغداد
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