الاسم :أحمد
اللقب :زيغمي
تاريخ و مكان امليالد 1891 /30/11 :ورقلة -الجزائر.
الحالة العائلية :متزوج وأب لطفلين.
العنوان :حي  03مسكن بلدية سيدي خويلد والية ورقلة -الجزائر.
مؤسسة الانتماء املنهي :جامعة قاصدي مرباح -ورقة الجزائر.
مؤسسة الانتماء البحثي :املدرسة العليا لألساتذة -بوزريعة – الجزائر.
الهاتف+213336778068/+213 333150006 :
البريد إلالكترونيa.zighmi@yahoo.fr :
التخصص :فلسفة غربية حديثة ومعاصرة
الشهادات العلمية:
 /1باكالوريا آداب و علوم و إنسانية .6330
 /6ليسانس فلسفة ( إلاسهام الكانطي في الحداثة الفلسفية الغربية) جامعة الجزائر .6337
 /0ماجستير فلسفة ( تاريخ الفلسفة في نسق هيغل) جامعة الجزائر .6313
 /1دكتوراه في العلوم تخصص فلسفة غربية حديثة ومعاصرة (الفلسفة الدائمة عند هيغل)املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
/أفريل .6313
الخبرات املهنية:
 - 1أستاذ محاضر بجامعة قاصدي مرباح -ورقلة -الجزائر
 - 6عضو املجلس التأديبي لقسم العلوم إلانسانية 6311/6310 ،6310/6316 ،6316/6311
 - 0عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم إلانسانية6315/6311
 - 1رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة الثانية فلسفة للسنة الجامعية 6316/6311
 - 5رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة الثالثة فلسفة للسنة الجامعية 6310/6316
 - 3رئيس فريق التكوين و اللجنة البيداغوجية للسنة الثالثة فلسفة 6311/6310
 - 7عضو املجلس العلمي لكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية.
 - 9عضو اللجنة متساوية ألاعضاء لجامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 - 8رئيس فريق التكوين واللجنة البيداغوجية للسنة ثانية ماستر .6313/6315
 - 13مسئول فريق شعبة التكوين جذع مشترك علوم اجتماعية منذ فيفري  6313إلى نوفمبر 6317
 - 11مكلف بمتابعة مشاريع التكوين ليسانس وماستر تاريخ /إعالم /فلسفة .6310/6316
 - 16مسئول تخصص ماستر تاريخ الفلسفة.
 - 10عضو باحث ضمن فرقة بحثية :املقومات ألاساسية للهوية الجزائرية بين الوحدة و التنوع( مخبر إشكالية البحث
العلمي في بناء املجتمع العربي الحديث و املعاصر الجزائر نموذجا  PNR2011-2013-جامعة الجزائر)6
 - 11باحث متعاون مع مركز دراسات فلسفة الدين ،بغداد.
 - 15رئيس املكتب الوالئي للجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية.
املؤلفات العلمية:
 - 1الحداثة الدينية في فلسفة كانط ،مجلة قضايا إسالمية معاصرة ،مركز دراسات فلسفة الدين بغداد ،العدد
 ( ،10/16ص،ص .6313 )191 ،131
 - 6امليتافيزيقا قبل كانط ،مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،الجزائر ( ،ص،ص
.6316 )659 ،613
 - 0ماكس هوركايمر ،املوسوعة العربية لألبحاث الفلسفية ،دار ضفاف بيروت،دار ألامان الرباط ،دار الاختالف
الجزائر( ،ط ،6310 ،)1الجزء ألاول ( ص،ص )363 ،333
1

 - 1العقالنية بين التاريخية واملنطقية ،مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية ،العدد  6315 /18كلية العلوم الانسانية
والاجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح -ورقة ،الجزائر.
 - 5فلسفة التاريخ عند هيغل ،دار كلمة تونس ،دار ضفاف بيروت ،دار ألامان الرباط ،دار الاختالف الجزائر(،ط)1
.6315
 - 3الفالسفة في التاريخ العام ،مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية ،العدد  /03سبتمبر 6317كلية العلوم الانسانية
والاجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح -ورقة ،الجزائر.
-7
امللتقيات و الندوات:
 - 1سؤال التنوير في فلسفة كانط ،محاضرة ملقاة باملركز الثقافي الجامعي CCUالجزائر أفريل .6337
 - 6معالجة املشكالت الاجتماعية من منظور براغماتي ،ملتقى وطني ،كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية في الجزائر،
جامعة قاصدي مرباح -ورقلة .6311 ،
 - 0كيف تصنع الفلسفة حدثها الفكري؟ ملتقى دولي ،الفلسفة والحدث ،جامعة سطيف  63/65 ،6أفريل .6316
 - 1إلاعالم وألاخلقة املهنية النظرية القيمية عند عزي عبد الرحمان أنموذجا ،امللتقى الوطني ألاول (إلاعالم
والديمقراطية) جامعة قاصدي مرباح -ورقلة 10 /16 ،ديسمبر .6316
 - 5الحداثة من العقالنية إلى ألافق الديني" ملتقى دولي حول :محمد ابن شنب والحداثة ،جامعة يحي فارس – املدية/
وزارة الثقافة /من  17إلى  63فيفري .6310
" - 3هل هناك فلسفة للنهضة في الجزائر؟" ملتقى وطني حول :املشروع النهضوي واملسار التاريخي في الجزائر ،مخبر
مشكالت الحضارة والتاريخ في الجزائر ،جامعة الجزائر بوزريعة يومي  19 /17أفريل .6310
 - 7التحول بين امليتافيزيقا والفيزياء والتاريخ ،ملتقى دولي (الفلسفة والتحوالت) جامعة وهران /مخابر البحث/
الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية.6310
" - 9حدود الذاتية واملوضوعية في الفلسفة النسوية" ملتقى وطني (الفلسفة النسوية) جامعة عباس لغرور -خنشلة،
 38/39ماي .6310
" - 8املواطنة من التأسيس إلى املمارسة" ملتقى دولي (املواطنة والحكم الراشد في املغرب العربي) جامعة قاصدي
مرباح -ورقلة ،مشروع بحث الديمقراطية التشاركية في الدول املغاربية /مؤسسة هانس صيدال ألاملانية /مخبر
البحوث و الدراسات في العالقات الدولية بجامعة الجزائر  0ورقلة يومي  61/60أكتوبر .6310
 " - 13الوحي والتاريخ :أيهما يشمل آلاخر؟ املقاربات الحداثية للوحي ،مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث و الدراسات،
الرباط  01أكتوبر .6310
 - 11ألاصل الفسفي لحقوق إلانسان ،يوم دراس ي "حقوق إلانسان بين العاملية والخصوصية" كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة ابن خلدون  .تيارت يوم 39 :ديسمبر .6313
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