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أ
المؤهالت اال كاديمية
 :2004دك توراه فلسفة ( )Ph.Dفي فلسفة التربية (اصول التربية ) ،كلية التربية ،جامعة بترا ماليزيا.
 :1998ماجستير في التربية (تعليم اللغات االجنبية) كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.
 :1982ليسانس في علوم التربية ،معهد العلوم االجتماعية بالخروبة ،جامعة الجزائر.
آ
 :1978بكالوريا التعليم الثانوي :شعبة االداب ،ثانوية عبان رمضان ،بالحراش ،الجزائر.

ا ألعامل الأاكدميية
الك تب العلمية
 :2012مقوم ات مش روإ داع داد دانس ان الحي ارك ف ي الفك ر الترب وي لمال ب نب ي .الطبعةةة الجزائريةةة االول ة
للترجمة العربية لرسالة الدكةتوراه التةي ت إةم جنجاا ةا باللغةة اإلنجليزيةة .منشةورات دار كلية للطبة والتواية  ،ةي
الكةثبان ،المحمدية ،الجزائر.
 :2012النم وال القران ي للتربي ةض نح و مقتي يات منهبي ة للفه م والت بي ض الطبع ةةة االول ة  .منش ةةورات دار
االصالة للنشر والتواي  ،الجزائر.
 : 2009مقومات مشروإ داعداد دانسان الحيارك في الفكر التربوي لمال ب نبي .الطبعة اللبنانية للترجمة
العربية لرسالة الدكةتوراه التي إتم جنجاا ا باللغة اإلنجليزية .نشر وتواي الشركة الجزائرية اللبنانية ،شارع الهواء
الجميل ،باش جراح ،الجزائر.
 :2006الطبعة االول لرسالة الدكةتوراه باللغة اإلنجليزية بعنوان:
Malik Bennabi’s Approach to the Educational Problem in the Muslim World Towards a New
Theory of Education for the Contemporary Muslim World. Published by Kolej Universiti Islam
Antarabangsa, Selangor, Bangi, Seri Putra, Malaysia

 :2006ال ريقة الفعالة لحفظ القران الكريم وتحفيظه .رسالة مختصرة ول الطريقة إ
الفعالة في فظ وتحفيظ
آ
القران الكريم باللغة العربية.
 .Kaedah Berkesan Mengingat dan Menghafaz Al-Qur’an :2006ترجمة الرسالة المختصرة في تحفيظ
آ
القران الكريم جل اللغة الماليزية .ترجمة االستاذ ابو اكي ،الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية ،سالنغور دار
اإل سان ،ماليزيا.
المقاالت العلمية المنشورك
الماليزي أ
وتاهيله لمواجهة تحديات العولمة :افاق  .2020الترجمة العربية لمحاضرة
 :2012داعداد ا دالنسان
الدكةتور محاضير محمد ،رئيس واراء ماليزيا االسبق .عنوان المحاضرة باللغة اإلنجليزيةGlobalizing " :
 ."Malaysians in 2020في جطار سلسلة محاضرات جامعة يونيتان ماليزيا ،القيت بتاريخ ديسمبر  .2010مجلة
معالم ،المجلس االعل للغة العربية ،الجزائر.2012 .
Nature of Man, A Quranic Perspective :2011ض مجلة التربية واإلبستومولوجيا .المدرسة العليا لالساتذة،
بواريعة ،الجزائر ،العدد  .1سنة .2011
 :2011اليوابط المنهبية لصياغة النموال التربوي المنشود للفرد والمبتمع .مجلة التربيةة واإلبسةتومولوجيا.
المدرسة العليا لالساتذة ،بواريعة ،الجزائر ،العدد  .1سنة .2011

 :2008طبيعة المعرفة في فك ر مال ب نب ي .رتي ة تربوي ة .مجلةة دراسةات فةي العلةوم اإلنسةانية واالجتماعيةة.
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية .جامعة الجوائر .العدد  .10سنة .2008
A Quranic Perspective on the Nature of Man. Journal of Social Studies. Vol 10, 2005. University of :2005
Science and Technology, Sana'a, Yemen.

المؤتمرات والملتقيات
 :2014الملتق الدولي ول مال بن نبي .L’Apport de Malek Bennabi aux Sciences Humaines et Sociales :منظور
أ
مال ب نبي في تناول المشكلة التربوية في العالم داالسالمي :نحو تاهيل داالنسان المسلم الستئناف
وظيفته التاريخية
آ
آ
 :2014الملتق الوطني الثامن للقران الكريم ،بناء المجتم في القران الكريم ،موقع التربية في بناء المبتمعض
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومدرسة عموري والية وادي سوف.
 :2013الملتق الدولي ول التربية في الوطن العربي ،سؤال المقاربة في المشروإ التربوي الوطني العربيض
المدرسة العليا االساتذة ،بواريعة ،الجزائر.
 :2013الملتق الدولي ول مدى مسا مة العلوم االجتماعية في عالج مشكالت المجتم  ،داشكالية المنهج في
أ
الدراسات البامعيةض رسائل الماجستير واطروحات الدك توراه المنبزك في البامعة البزائريةض المدرسة العليا
أ
لالساتذك :بوزريعة والقبة نمواجاضالبحوث المنبزك بي  2000و 2010مض المدرسة العليا لالساتذة ،بواريعة،
الجزائر.
إ
 :2012الملتق الدولي االول ول التربية والعولمة :الفرص والتحدياتض المشروإ التربوي الوطني وتحديات
العولمة .المدرسة العليا لالساتذة ،بواريعة ،الجزائر
 :2012الملتق الوطني االول ول الشيخ العربي التبسي ورسالة اإلصالح والبناء الوطني خصائص المربي
الناجح م خالل شخصية الشيخ العربي التبسيض جامعة الجزائر  ،2بواريعة ،الجزائر.
 :--الملتق الدولي ول جسهامات اعمال التقييم في تطوير المنظومة التربوية ،مشروإ التقويم و داشكاليةالنموال التربوي المنشود .واارة التربية الوطنية ،المعهد الوطني للبحث في التربية ،العاشور ،الجزائر.
 :--الملتق الوطني الثاني ول دور العلوم االجتماعية في جعداد المواطن الصالح .تربية المواط بي التكيفوالتكييف ،قسم الفلسفة ،المدرسة العليا لالساتذة ،بواريعة ،الجزائر.

أ
أ
 :2011الملتق التكويني لمستشاري التوجيه التربوي والمدرسي ،اساسيات التوجيه التربوي بي االهداف
والتقويم التربوي ،واارة التربية الوطنية ،مديرية التربية للجزائر العاصمة ،ثانوية اإلدريسي ،الجزائر.
ة ة الملتق الدولي ول مال بن نبي ،المشكلة التربوية وكيف تواجهنا في العالم داالسالمي .منظور مال ب
نبي .واارة الشؤون الدينية واالوقاف ،كلية الطب ،جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان الجزائر.
أ
ة ة الملتق الوطني االول ول منا ج البحث في العلوم االجتماعية ،داشكالية داالشكالية في البحوث اال كاديمية
في البامعية البزائريةض رسائل الماجستير والدك توراه نمواجا .جامعة يعد د لب ،البليدة ،الجزائر.
 :2010الملتق الوطني الثاني لالسس الفلسفية للتربية في الجزائر .اليوابط المنهبية لصياغة النموال
التربوي المنشود لكل م الفرد والمبتمع .المدرسة العليا لالساتذة ،بواريعة ،الجزائر.
 :2009ملتق وطني ول دور جمعية اولياء التالميذ في العمل التربوي ،التربية مشروإ دالعداد داالنسان وبناء
أ
المبتمعض مهمة جمعية اولياء التالميذ .االتحاد الوطني لجمعية اولياء التالميذ .المدرسة العليا لالساتذة،
بواريعة.
 :2005الندوة العالمية ول مناهج التعليم الديني في العالم داالسالمي :التحديات واالفاق( .مستم ) تنظيم
المعهد العالمي لو دة االمة اإلسالمية باالشتراك م مركز التربية بالبامعة ا دالسالمية العالمية بماليزيا-2 .
 4من شعبان  26 14ة  8-6 /من سبتمبر 2005مة.
 :1996الندوة العالمية ول قيايا تعليم اللغة العربية وتحدياتها في القرن الواحد والعشري ( .مستم ).
تنظيم
مركز اللغات واإلعداد ما قبل الجامعي بالبامعة داالسالمية العالمية بماليزيا.
 :1992الملتق الوطني لبناء منا ج جعداد معلمي الطور االول والثاني :مادك التربية وعلم النفس .تنظيم واارة
التربية الوطنية ،الجزائر .المعهد التكنولوجي للتربية و ران الجزائر.

اخلربة املهنية (ا ألقدمية يف املهنة)
المرحلة :1من سنة 1984مة جل سنة 1993مة  :المعهد التكنولوجي للتربية ،الحراش ،الرغاية ،بودواو.
المرحلة  :2من سنة 1994مة جل سنة 1998مة :انقطاع عن العمل لتحضير شهادتي الماجستير والدكةتوراه في
الجامعة الماليزية.
المرحلة  :3من سنة 1998مة جل سنة 2006مة :التدريس في المعا د والجامعات الماليزية.
آ
المرحلة  :4من سنة 2007مة جل االن ،التدريس في المدرسة العليا لالساتذة بواريعة الجزائر

أ
أ
اما تفصيل ال فهو كما ياتي:
من  – 2011دوالى االن :تدريس مادة :مناهج البحث التربوي ( )Educational Research Methodologyلطلبة
الماجستير (فلسفة التربية).
ً
ابتداء من  :2009استاذ محاضر (ا) ،المواد المكلف بتدريسها:
 مدخل جل علوم التربية.
 المنا ج التعليمية.
 :2008استاذ محاضر (ب) ،المواد المكلف بتدريسها:
 مدخل جل علوم التربية.
 المنا ج التعليمية.
 :2008 – 2007استاذ مساعد إ
(متربص) ،المواد المكلف بتدريسها:
 مدخل جل علوم التربية( ،محاضرة).
 تاريخ التربية في القديم والحديث( ،محاضرة).
 المنا ج التعليمية( ،محاضرة وتطبيق).
 علم النفس التربوي( ،تطبيق).
 علم النفس االجتماعي المدرسي( ،تطبيق).
 :2007 – 2006أاستاا متعاقد ،المادة إ
الكلف بتدريسها :مدخل جل علوم التربية.
 :2005 - 2003أاستاا ّ
متفرغ :مهارات اللغة العربية في الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنغور ،ماليزيا.
 :2002استاذ متعاقد :مادة النقد االدبي العربي ،قسم اللغة العربية كلية اللغات الحديثة واالتصاالت ،جامعة
بترا ماليزيا ،سردانغ ،والية سالنغور دار اإل سان ،ماليزيا .
 :2002 – 2000استاذ متعاقد :مهارات اللغة العربية .جامعة العلوم اإلسالمية ،كوال المبور ،ماليزيا.
 :2002 – 2001استاذ متعاقد :مهارات اللغة العربية ،معهد الدراسات اإلسالمية ،كاجانغ ،والية سالنغور  ،ماليزيا.
 :2000 – 1999استاذ متعاقد :مواد مهارات اللغة العربية في كلية سالنغور دار اإل سان اإلسالمية ماليزيا.
آ
آ
 :1998استاذ متعاقد :مادة اإلنسان في القران والسنة .قسم دراسات القران والسنة ،كلية معارف الو ي والعلوم
اإلنسانية ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.
 :1993 – 1984استاذ التربية وعلم النفس في المعا د التكنولوجية للتربية بالحراش والرغاية وبودواو ،الجزائر.

نشاطات أأاكدميية اضافية
أ
 :2015رئيس دائرك الدراسات التربوية والنفسيةض مركز االصالة للدراسات والتدريب والنشر ،ي
الطاماريس ،المحمدية ،الجزائر.
 :2012عيو فرقة بحث في داطار البرامج الوطنية للبحوث ،مخبر اإلبستومولوجيا والتربية .المدرسة العليا
لالساتذة ،بواريعة ،الجزائر.

 : -----عيو المبلس التقني والبداغوجي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في بئرخادم ،الجزائر.أ
ّ :-----مؤطر دورك التكوي لالساتذك المتعاقدي  ،مديرية التربية لوسط العاصمة ،ثانوية الثعالبية،
سين داي ،الجزائر2012 / 07 / 08 – 01 ،م.
 :2011اإلشراف عل رسالة ماجستير في اللسانيات التربوية تحت عنوان :بناء االسئلة في منهاج اللغة
ً
نموذجا
العربية ،التعليم الثانوي
 :2010جعداد مشروع "دليل الطالب المتدرب في إ
التربص الميداني"
آ
 :2009اإلشراف عل بحوث إ
تخرج عدد من الطالب من المدرسة العليا لالساتذة في االداب والعلوم
اإلنسانية ،بواريعة ،الجزائر.
إ
 :2008جعداد مشروع مادة تاريخ التربية في القديم والحديث الموجه لطلبة قسم الفلسفة .المدرسة العليا
لالساتذة ،بواريعة ،الجزائر.
َ
ْ
َ
 :2007عيو مؤسس لمك تب "المعلم" للدراسات التربوية واالستشارك النفسية ،شارع ابو ذر الغفاري،
سين داي ،الجزائر.
 :2005رئيس تحرير نشرك داالحسان باللغة العربية .الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية سالنغور دار
اإل سان ،ماليزيا.
 :2004مراجعة وتدقيق لغوي لمناهج اللغة العربية المعتمدة للتدريس في قسم اللغة العربية ،كلية اللغات
واالتصاالت .الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية سالنغور دار اإل سان ماليزيا .إ
وتضمنت ذه المراجعة
آ
المستويات االتية :االول .الثاني .الثالث .الراب  .الخامس.
 :2000اإلشراف عل بحوث ّ
تخرل سبعة ( )7طالب دراسات الليسانس في اللغة العربية في قسم اللغة
العربية .الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية .سالنغور دار اإل سان ،ماليزيا.
 :2000ترجمة اول دليل جامعة العلوم اإلسالمية في ماليزيا من اللغة اإلنجليزية جل اللغة العربية.
 :1992عضو اللجنة الوطنية إلعادة بناء برامج العلوم اإلسالمية للتعليم الثانوي .واارة التربية الوطنية،
الجزائر.
أ
ا دالشراف اال كاديمي على ال لبة
م  2006والى االن :اإلشراف عل إ
مذكرات إ
التخرج لطلبة الليسانس (مستوى إ
متوسط وثانوي وابتدائي).
د
م  2011دوالى االن :اإلشراف عل عدد من رسائل الماجستير واطرو ات الدكةتوراه للطلبة في المدرسة العليا
لالساتذة بواريعة وجامعة الجزائر ،كما المشاركة في لجان مناقشة االطرو ات والرسائل.
أ
أ داالشراف على داعداد الرسائل واالطروحاتض بعض النماال :
اوال :الدك توراه:
 دراسة تحليلية لمنهج تدريس الرياضيات في قسم السنة اول ابتدائي في ضوء نظريات إ
التعلم
المعرفية .رموش مروان.
 المرجعية الفلسفية للنظام التربوي الجزائري .جصال ات  .2003دراسة تحليلية نقدية .اال كحل مدي.

ثانيا:الماجستير
 بناء االسئلة المستخدمة في منهج تدريس اللغة العربية للمر لة الثانوية في ضوء الكةفاءات المستهدفة
آ
 :دراسة تحليلية تقويمية -السنة الول -جذع مشترك-اداب انموذج .طلحاوي صليحة.
 المشروع التربوي عند عبد الحميد بن باديس ومدى جمكانية االستفادة منه في الجزائر .اال كحل مدي.
 اسس التربية في الوطن العربي بين دعاة والتاصيل ودعاة التغريب .مناد محمد.
 إ
مركب القابلية لالستعمار في ضوء العالقة بين مفهوم الذات والفاعلية الذاتية .فتيح خالد.

