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 الذاتية والنشرة العلميةالسيرة 

 السيرة:أوال 

  دوار اكضي( امدينة طاط :بجنوب المغرب 7711من مواليد سنة رشيد العلوي(. 

 كالوريا بثانوية أقا )بلدية أقا(حصل على شهادة الب. 

  ة محمد عبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجام (عامة)تخصص فلسفة فلسفة التابع دراسته الجامعية في شعبة

 .الخامس بالرباط

  4002بالمدرسة العليا لألساتذة بالرباط سنة  على دبلوم شهادة االهلية التربويةحصل. 

  4074و  4002التدريس في مدينة الدار البيضاء ما بين مارس. 

  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدار  4077فلسفة وآلياتها النقدية سنة على شهادة الماستر في الحصل

 البيضاء.

  4072على دبلوم مركز مفتشي التعليم الثانوي بالرباط سنة حصل. 

  الفضاء العمومي المغربيو" سؤال الدين والديمقراطية حاليا شهادة الدكتوراه في موضوعيعد. 

 ة العلميةالنشر ثانيا:

 دراسات ومقاالت منشورة في مجالت محكمة مغربية وعربيةوكتب 

 :كتب منشورة -أ

 "4072، دار نيبور، العراق، الطبعة األولى "الشر، الدين وخطاب الحداثة. 

 "دار حسن العصرية، بيروت، الطبعة "الجوهر في فلسفة ابن رشد: بين العلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة ،

 .4072األولى 

  ،"4071سيصدر قريبا عن مؤسسة هنداوي، "الفلسفة بصيغة المؤنث. 

 باالشتراك:كتب  -ب 

 "مؤلف جماعي تنسيق واشراف "الفعل السياسي بوصفه ثورة: دراسات في جدل السلطة والعنف عند حنة آرنت ،

 .4072د علي عبود المحمداوي، دار الفارابي ، بيروت، الطبعة األولى 

 الرابطة العربية االكاديمية للفلسفة، ": من البرجماتيين إلى ما بعد الحداثيينكان"موسوعة الفالسفة األمري ،

 .4072بيروت، الطبعة األولى األمان، منشورات االختالف وضفاف،  دارإشراف علي عبود المحمداوي، تقديم محمد الشيخ، 

 :مقاالت ودراسات -ج 

 "لية ك، ضمن؛ دفاتر الدكتوراه، منبر طلبة الدكتوراه، "الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فريزر

 .4072سنة  4االداب والعلوم االنسانية، بن مسيك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، العدد 

 "سفي : النقد الفلالفلسفة وسؤال المؤسسة والديمقراطية: قراءة في كتاب الدكتور محمد نور الدين أفاية

 .4072، أكتوبر 220، العدد 23، المستقبل العربي، بيروت، السنة المعاصر"

 "مجلة دراسات فلسفية، مجلة محكمة تصدر "سؤال الشر بين الجذرية والتفاهة من كانط إلى هنة أرنت ،

 .4072عن الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، العدد الثالث، نونبر 

 "الرباط.4072، غشت / شتنبر 7، ضمن؛ مجلة أفكار، العدد "من العنف الكبير إلى أفق التنوير ، 

 الرباط.4071 فبراير، 72، ضمن؛ مجلة أفكار، العدد أثر موليم العروسي" فة بالفعل في"الفلس ، 

 "السنة الثامنة، الدار البيضاء.24، ضمن؛ مجلة رهانات، العدد "ؤسسة التعليمية بالمغربالفلسفة والم ، 

 "ضمن مجلة تبيُّن للدراسات "الشرط اإلنساني ومشكلة الشر: مفهوم الشر السياسي عند هنة أرندت ،

 ، بيروت.4072، المجلد الثالث، شتاء 77الفكرية والثقافية، العدد 

  4071و 4072ريدة الشرق األوسط، ما بين مقال في ملحق "ورقات فلسفية" بج 20 اربيقما. 

  مغربية عدة.وجرائد في جريدة األخبار الدولية، والحياة اللندنية. مقاالت 
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 :مشاركة في ندوات -د 

 "يوم دراسي من تنظيم مختبر الفلسفة والشأن العام،  ،"مفهوم الفضاء العمومي في الفلسفة السياسية المعاصرة

 .4072كلية اآلداب والعلوم االنسانية، بن مسيك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، مارس 

 "يم شعبة الفلسفة وكلية اآلداب ؛ ندوة من تنظقراءة في كتاب محمد نور الدين أفاية "النقد الفلسفي المعاصر

 .4072أبريل  40بنمسيك، الدار البيضاء، 

 "4072، يناير للدراسات واالبحاث في العلوم اإلنسانية ندوة من تنظيم مركز مدى ؛"الفلسفة وسؤال المؤسسة. 

 ندوة من تنظيم مؤسسة أيت الجيد بنعيسى لمناهضة العنف والحق في الحياة، مارس  "العنف الكبير وأفق التنوير"؛

4072. 

  عالم والتكوين، مدينة أيت ملول، ركز مدينتي لإلندوة من تنظيم م ،المغرب"في والديمقراطية "عالقة الدين

 .4072رمضان 

 ،"مدرسي الفلسفة  فرع الرحامنة، بن ندوة من تنظم الجمعية المغربية ل "هوية مدرس الفلسفة وسؤال االصالح

 .4072جرير، رمضان 

  74 ، ندوة من تنظيم نيابة الفقيه بن صالح، وثانوية الخوارزمي بسوق السبت،"؟الفلسفة إلى"هل نحن في حاجة 

 .4072مارس 

 ،"4072تاهلة، أبريل مدينة هيلية، أوم دراسي نظمته ثانوية تاهلة التي "الفلسفة والحب. 

  ي مالل، فرع بن –يوم دراسي من تنظيم الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة  عقالني""في سبيل خطاب فلسفي

 .4072أبريل 

  ،"مارس  2يوم الرحامنة، فرع  –ة المغربية لمدرسي الفلسفة الجمعي"الفلسفة والراهن: األخالق والسياسة نموذجا

4071. 

  "نتدى غربية لمدرسي الفلسفة بتنسيق مع ممن تنظيم فرع الدار البيضاء للجمعية الم"الفلسفة وتنمية اإلنساني

 .4072دجنبر  71يوم السبت  سطات، –ية للتربية والتكوين الدار البيضاء المواطنة، باالكاديمية الجهو

 "اسفيمدينة ب 4072دجنبر  42آسفي، يوم فرع  –، الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة "الفلسفة وسؤال الراهن. 

 " بمدينة بن جرير.4072ابريل  42السبت الفلسفة،  أصدقاءاتحاد جمعية  ،"الديني اإلصالحالتنوير وسؤال ، 

 "اث بكلية مختبر الفلسفة والتر باالشتراك معة التخصصات دكلية متعدال من تنظيم "،والتفكير النقدي الفلسفة

صادية بجامعة واالقت بجامعة القاضي عياض ومختبر المجتمع والقانون بكلية العلوم القانونيةوالعلوم اإلنسانية داب اآل

 . 4071مارس  42و  44يومي كادير أ -ابن زهر 

 "فبراير  42يوم  ،الدار البيضاء ،دبي الهمذانيالصالون األ "قراءة في المنجز الفكري للدكتور عبد العالي معزوز

4071. 

 "شعبة الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  أيام دراسية من تنظيم "،فكر ما بعد الحداثة :موليم العروسي– 

 .4072 دجنبر 44و  47 البيضاء يومي:الدار  –الحسن الثاني جامعة 

 " 72ومالل )اللجنة التحضيرية( يبني مفرع  –الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ، فكر عقالني حر"من أجل جميعا 

 .4072ابريل 

 :تداريب وتكوينات

  ساعة( الفصل الثالث من سلك الماستر المتخصص، فلسفة الدين،  24) ؛دور الدين في الفضاء العموميتدريس مادة

 .الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة بنمسيك ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 4072 - 4072موسم 

 ساعة( الفصل األول من سلك الماستر المتخصص، الهندسة  24؛ )تدريس مادة التعبير الفني في الفضاء العمومي

 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. 4072 - 4072الثقافية والفنية موسم 

 (.4072-4074لمدة سنتين )، ي المركز الوطني لمفتشي التعليم، الرباط تكوين ف 

 

 

 

 

 


