
 السيرة الذاتية
 

 عقيبي لزهر: االسم واللقب

 سيدي عقبة. /10/10/0691تاريخ الميالد ومكانه: 

                               1336199161رقم الهاتف الجوال :    

 Laguibi@yahoo.com:العنوان االلكتروني 

 -ب  -محاضرالدرجة العلمية: أستاذ 

 
 المؤهالت األكاديمية: -0

 0691 في اآلداب شهادة البكالوريا -

 1111في اآلداب والفلسفة شهادة البكالوريا  -

 0699من جامعة منتوري قسنطينة. جوان شهادة ليسانس فلسفة  -

 1119. جامعة بسكرة. جوان فرنسيةال في اللغة شهادة ليسانس-

 1116جويلية  جامعة الجزائر., شهادة الماجستير في الفلسفة-

 أبو القاسم سعدهللا (.  1جامعة الجزائر .1109شهادة الدكتوراه في الفلسفة  -

 :لخبرات التدريسية والبيداغوجيةا -2

 .1101إلى 0699تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي منذ  -

 1101حتى  1119منذ  ستخلفتدريس الفلسفة بالجامعة كأستاذ م -

 .16/01/1100إلى 16/19/1100من كأستاذ متربص   1تدريس الفلسفة بجامعة الجزائر -

 إلى اآلن. 1100/ 16/01دائم منذ  متربص ثم تدريس الفلسفة بجامعة محمد خيضر كأستاذ -

ومن ماي  1109إلى  09/10/1102 ، جامعة بسكرة منذاالجتماعيةو اإلنسانية مسؤول شعبة الفلسفة بكلية العلوم -

 لى يومنا هذا.ا 1103

 

 النشاطات واالنجازات العلمية:-3

، االختالف ضفاف، لبنان ومنشورات هم والتفسير في فلسفة بول ريكور، منشوراتتأليف كتاب: جدلية الف -

 الجزائر.

 .1109. األردن. أكتوبر للنشر والتوزيع تأليف كتاب: مفهوم الفعل في فلسفة بول يكور. دار األيام -

. 1109 حاث في فلسفة الفعل " دار األيام للنشر والتوزيع.كتاب جماعي: " مقاالت وأب تأليف المساهمة في -

 األردن.

 جامعة محمد خيضر ، . نشر مقال: دالالت فلسفة الفعل في الفلسفة العربية المعاصرة، مجلة: اإلنسان والمجتمع -

 .1101 بسكرة.

لغربية المعاصرة. مجلة دراسات فلسفية. قسم العلوم جي لفلسفة الفعل في الفلسفة اوالمنعرج األنطولمقال : نشر  -

 .1103 .11اإلنسانية. جامعة الجزائر

 .1103بسكرة.  . مجلة التغيراالجتماعي. جامعة"وجه الحاجة الى أنثروبولوجيا فلسفية عربية معاصرة"  مقال :نشر -

العربية خالل نصف قرن من الزمن..." من تنظيم كلية العلوم اإلنسانية  المشاركة في ملتقى دولي: " األنثروبولوجيا -

بمداخلة عنوانها: " وجه الحاجة الى أنثروبولوجيا فلسفية عربية  .1103أفريل  01و 00واالجتماعية يومي: 

 معاصرة"

 ر الحضاراتي " من تنظيم مخبر حوامجتمع المعلوماتمستقبل الفلسفة في ظل ال"  وطني: ملتقى المشاركة في -

بمداخلة عنوانها: " جدل مستقبل الفلسفة ومجتمع . باتنة -جامعة الحاج لخضر 01/00/1109والعولمة. يوم 

 المعلومات واالتصال"

mailto:Laguibi@yahoo.com


العقالني" من تنظيم كلية العلوم  بين التأويل االيديولوجي والفهم" إشكالية الهوية  وطني: ملتقى المشاركة في -

. بمداخلة عنوانها: " جدل تأويل بجامعة حمة لخضر. الوادي .1109نوفمبر  19-13يوم  واالجتماعية اإلنسانية

 إيديولوجيا الهوية ".

سوسيولوجيا الحياة اليومية في المدينة الجزائرية" بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. المشاركة في ملتقى وطني: "  -

وانها:" البنية الرمزية والقيمية ألنماط الفعل االجتماعي بمداخلة عن 11/01/1109بسكرة يوم -جامعة محمد خيضر

 في المدينة الجزائرية "

، " التقويم التربوي يام دراسية: " الفلسفة والمجتمع "، " فلسفة التأويل المعاصرة "أل والتحضير  االشراف -

 1109/1109/ 1102: سنوات على التوليللدرس الفلسفي " بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية، 

 .1103/1109-1109/1103االشراف على مذكرات تخرج بعض طلبة الماستر في فلسفة التأويل :  -

 

 .االنجليزية، الفرنسية، العربية اللغة اللغة: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 




