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بيان السيرة الذّاتية



السيرة الذّاتية
- البيانات الشخصية:1

محمداالسم: 
اللقب :زيان

 دائرة الحمادنة /والية غليزان.1986 جويلية 22:  تاريخ ومكان الميالد
: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/شعبة فلسفة/جامعة محمد خيضر بسكرةعنوان العمل

: أستاذ جامعي بكلية العلوم االجتماعية/قطب شتمه/ بسكرةالوظيفة
أستاذ مساعد قسم "أ".الرتبة العلمية: 
: أعزب.الحالة العائلية
0671529543: الهاتف النقال

mohamed.ziane@univ-biskra.dz االلكتروني:البريد
: Google scholarرابط 

https://scholar.google.com/citations?user=RE9qHxsAAAAJ&hl=fr

 األكـاديمـية:المـؤهـالت- 2

2004-  حاصلة على شهادة البكالوريا شعبة آداب بوالية غليزان 
المذكرة موضوع كان حيث  2008/ وهران جامعة الفلسفة/ شعبة في ليسانس شهادة على حاصلة - 
إشكالية العلوم اإلنسانية في فلسفة ميشال فوكو ."
التسامح مشروع األخالق، فلسفة تخصص الفلسفة شعبة في المـاجستـير درجة على حاصلة - 

الفلسفية "الفضائل حول الرسالة موضوع كان حيث وهران. جامعة ). 2011عام(والمواطنة 
والتربوية عند جان جاك روسو

السابع. التسجيل في وهران محمد بن أحمد بجامعة فلسفة تخصص علوم دكتوراه  في مسجل - 
"قيم المواطنة في الفكر الغربي الحديث والمعاصر  روسو أنموذجا".موضوع األطروحة : 

 المهنية:السيرة- 3

2011/2012أستاذ مستخلف بجامعة حسيبة بن بوعلي شلف موسم -  
 إلى غاية اليوم2012أستاذ جامعي  جامعة محمد خيضر بسكرة من عام - 

1. Activités pédagogiquesaprès :

:النشاطات البيداغوجية - 1
- في مجال التدريس:1-1



درّست ة العديد من المقاييس كما هو مفصّل في الجدول التدريس في الطور األول: -1
الموالي:

المقاييس
 المدرسة

سنوات التدريس

نظام ليسانس
2011/2012الفلسفة اليونانية

2015/2016
السنة الثانية تكوين توجيهي فلسفة

علوم مشترك جذع األولى السنة 2013-2012مدخل إلى علوم تربية
اجتماعية

السنة األولى جذع مشترك علوم 2013-2012مدارس ومناهج
اجتماعية+ علوم إنسانية

--2014-2013مدخل إلى الفلسفة
2016-2017-

2018

السنة األولى جذع مشترك علوم 
اجتماعية+ علوم إنسانية

-2016-2017مدارس يونانية
/2018-2019

ثانية فلسفة

ثانية فلسفة2017-2016فلسفة الدين

-2015-2014فلسفة إسالمية
2016-2017-

2018-

ثانية فلسفة

-2014فلسفة يهودية مسيحية
2015-2016-
2017-2018-

ثانية فلسفة

-2017-2016فكر عربي معاصر 
2018

ثالثة فلسفة

Productions pédagogiques
االنتاج البيداغوجي



- االنتاج البيداغوجي:1-2
بمجلة نشر . روسو جاك جان فلسفة في المواطنة ومشروع اإلنسان : بعنوان مقال أ- 

شهر من   21العدد في واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية والمجتمع اإلنسان علوم 
2016ديسمبر  

Encadrement

االشراف

::-االشراف على مستوى الطور الثاني ماستر ل. م. د1-3

Mémoires de Master

مذكرات الماستر
تاريخ المناقشةعنوان المذكرةاالسم واللقبالرقم
بن كحول 1

رزيقة
2016جوان المنهج البنيوي عند كلود لفي ستراوس

2016جوان الدين عند وليام جيمس رحال فاتن2
2016جوان السلطة عند ميشال فوكوبن براهيم خولة3
جعرة ريمة4
بن زاف لويزة5
2016جوان التربية عند جون ديويشيتور عصام6
بن مسعود 7

رؤوف
2016جوان السرد والتاريخ عند بول ريكور

2016جوان الخبرة عند جون ديويمودع أشرف8
مودع ليلى9

2016جوان النزعة االنسانية عند غاروديتريعة راضية10

:  مع الشهادة الدراسية االيام

فلسفة التسامح في فكر ابن عربي ( يوم دراسي منظم من طرف شعبة الفلسفة )-
إشكالية المفهوم عند عبد هللا شريط ، دراسة تحليلية لكتاب معركة المفاهيم، ( يوم دراسي -

منظم من طرف شعبة الفلسفة )
-

4- Responsabilités administratives 
- المسؤوليات اإلدارية:4

الهيئةالمدة من إلىالمسؤوليات

-التعيين في المنصب العالي 1

كمساعد رئيس قسم العلوم 

االجتماعية

موسم 

2017-2018

قسم العلوم االجتماعية/ كلية العلوم االنسانية 

واالجتماعية/جامعة محمد خيضر بسكرة

قسم العلوم االجتماعية/ كلية العلوم اإلنسانية - إلى غاية اليوم2018- رئيس قسم العلوم 2



واالجتماعية/جامعة محمد خيضر بسكرةاالجتماعية


