
 األستاذ الدكتور الكبار عبدالعزيزقراءة البحوث وتحكيمها:  \عضو الهيأة االستشارية 

 

 السيرة الذاتية 

 
 

                                                            الكبار عبد العزيز :اإلسم واللقب -

 تلمسان –1968- : تاريخ ومكان الميالد -

 .مكان اإلقامة: تلمسان -

 .الحالةالمدنية:متزوج -

 

  :المؤهالت العلمية

 1986 شهادة الباكالوريا من الثانوية المتشعبة أحمد بن زكري بتلمسان سنة -

 1990تماع التربية والثقافة من جامعة وهران سنةشهادة الليسانس في علم االج -

 2001 ماجستير في األنتروبولوجيا من جامعة تلمسان سنة -

 .2014 دكتوراه في علم االجتماع واألنتروبولوجيا من جامعة وهران -

 2017-2016 شهادة التأهيل الجامعي -

 الرتبة العلمية : أستاذ محاضر أ  -

 

  :النشاطات العلمية

مداخلة بعنوان " العنف وإشكالية فهمه في فكر مالك بن نبي " مشاركة في الملتقى الوطني حول الثقافة العنف والثقافة في  -

 2003 الجزائر، أي عالقة ؟ بجامعة تلمسان سنة

 .2004 سنةعضو بمخبر أنثروبولوجيا األديان بجامعة تلمسان  -

مداخلة بعنوان " منهجية البحث في العلوم االجتماعية " في الملتقى الوطني حول " واقع العلوم االجتماعية في الجزائر "   -

 2004 بجامعة سيدي بلعباس سنة

ة تلمسان  مداخلة بعنوان: العنف المسلح من خالل يومية الرأي . يوم دراسي بمخبر أنتروبولوجية األديان ومقارنتها بجامع -

 . 2005 سنة

مداخلة بعنوان : الطقوس والممارسات الدينية في الجزائر بمخبر العادات وأشكال التعبير الشعبي في الجزائر بجامعة تلمسان   -

 2006 سنة

 .2008 مداخلة بعنوان: الفكر الحضاري عند مالك بن نبي في يوم دراسي بقسم علم االجتماع بجامعة تلمسان،سنة-

عنوان " مالمح التجربة الصوفية عند الولي سيدي يحيى بن صفية بمنطقة أوالد نهار " مشاركة في الملتقى الدولي  مداخلة ب -

 .2012حول التصوف وأبعاده االجتماعية والنفسية والثقافية بجامعة تلمسان، سنة

ول العولمة وحوار الثقافات بمخبر  مداخلة بعنوان " الوجه اآلخر للعولمة عند بيير بورديو" مشاركة في اليوم الدراسي ح -

 2013 حوار الحضارات واألديان بجامعة تلمسان سنة

مداخلة بعنوان" سؤال المنهج في األنثروبولوجيا" ملتقى دولي حول : المناهج األنتروبولوجية وتطبيقاتها الميدانية بشعبة   -

 2014 األنثروبولوجيا، بجامعة تلمسان سنة

ت القرابة بمنطقة أوالد نهار . ملتقى وطني حول " مصطلحات القرابة في المجتمع الجزائري  مداخلة بعنوان : مصطلحا -

 2014 البنية والوظيفة بمخبر المعالجة اآللية للغة العربية بجامعة تلمسان سنة

حول : المواطنة   مداخلة بعنوان التصنيع والمواطنة في مركب النسيج بسبدو . أنموذجا . مشاركة في فعاليات الندوة الوطنية -

 2016 والتنمية في الثقافة المتوسطية . بمخبر حوار الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط بجامعة تلمسان سنة

مداخلة بعنوان عالم األفكار وسؤال الحداثة. في فعاليات ندوة مالك بن نبي في حضارة الرقمنة . بمقر كلية العلوم اإلنسانية  

 2016 حوار الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط بجامعة تلمسان سنةواالجتماعية بمخبر 

مداخلة بعنوان : اإلسالم والهوية القبلية . الملتقى الوطني حول الهوية اإلسالمية في حوض البحر المتوسط بمخبر حوار   -

 2016 جامعة تلمسان سنةالديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ب



مداخلة بعنوان" الحراك الشبابي وتكنولوجيا االتصال الحديثة. الملتقى الوطني حول : الشباب بين الهوية االجتماعية والهوية -

االفتراضية بمخبر حوار الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة تلمسان 

 .2016 سنة

التحقيقات الميدانية بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية " في فعاليات اليوم الدراسي حول :" منهجية   مداخلة بعنوان :" -

 . 2017ديسمبر  13 البحث في العلوم االجتماعية " المركز الجامعي عين تموشنت ، يوم األربعاء

طبعة الدكتورالية الموسوم ب : الباحثون    الوطنيالملتقى  ،  " مداخلة بعنوان :" تقنية المالحظة في البحث األنتروبولوجي -

العلوم االجتماعية  المتوسط بكلية  الديانات والحضارات في حوض البحر  البحثية " بمخبر حوار  المناهج  الشباب وإشكالية 

 .2017ديسمبر  20-19يوم :   واإلنسانية بجامعة تلمسان

في فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ب : رؤى حول فكر مالك بن   مداخلة بعنوان :" الدين والحضارة عند مالك بن نبي " -

يوم    بجامعة تلمسان   نبي "بمخبر حوار الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 1018أفريل 11

طبع - الوطني  الملتقى   " السرية  للهجرة  الجامعي  الطالب  تمثالت  بعنوان:"  العلوم  مداخلة   ": ب  الموسوم  الدكتوراية  ة 

 االجتماعية والمشكالت الراهنة " بمخبر الفنومونولوجيا وتطبيقاتها ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان سنة

 2018أفريل  24:

الف - من  الزمان  ب:  الموسوم  الوطني  الملتقى   " نبي  بن  مالك  عند  والحضارة  الزمان   ": بعنوان  العلوم  مداخلة  إلى  لسفة 

 االجتماعية " بمخبر حوار الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة تلمسان

 2018ماي  07يوم : 

 

  :النشاطات البداغوجية

 .2006 رئيس اللجنة التربوية سنة -

 2008 - 2005 عضو في اللجنة العلمية بقسم علم االجتماع من سنة -

 .2010 رئيس شعبة األنتروبولوجيا سنة -

عضو في اللجنة التنظيمية لليوم دراسي حول " بورديو في الجزائر " بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة  -

 2010 تلمسان سنة

ة والوظيفة بمخبر المعالجة  عضو مشارك في تنظيم الملتقى الوطني حول : مصطلحات القرابة في المجتمع الجزائري البني -

عضو في الهيئة االستشارية والعلمية للملتقى الدولي األول حول المناهج   ---2014  اآللية للغة العربية بجامعة تلمسان سنة

 2014األنتروبولوجية وتطبيقاتها الميدانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تلمسان سنة 

 . كرات الطلبة في التدرج نظام كالسيكي والماستر ل م دمشرف على العديد من مذ -

رئيس فريق تكوين في الماستر تخصص "تحقيقات سوسيولوجية والسبر" بشعبة علم االجتماع ، قسم العلوم االجتماعية  -

 . بجامعة تلمسان

لعلوم االنسانية والعلوم االجتماعية رئيس فريق تكوين طلبة التدرج في شعبة األنتروبولوجيا ، قسم العلوم االجتماعية، كلية ا -

 .بجامعة تلمسان

 2014/2015 مسؤول خلية االشراف بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية -

 2016 من أكتوبر  رئيس قسم العلوم االجتماعية-

 2017 عضو في اللجنة العلمية بقسم العلوم االجتماعية بجامعة تلمسان سنة -

 2017 عضو في المجلس العلمي بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة تلمسان سنة-

 . عضو فريق التكوين في الجذع المشترك علوم اجتماعية

 . م واالتصالعضو فريق التكوين في الماستر علم االجتماع اإلعال -

: السيدة فرانسواز بجامعة   عن خاليا اإلشراف تحت إشراف الخبيرة الفرنسية أستاذ مشارك في األيام التكوينية للمسؤولين -

 2015 تلمسان سنة

سان أستاذ مكون ألساتذة التعليم االبتدائي والمتوسط في مجال علم النفس التربوي والتعليمية بجامعة التكوين المتواصل بتلم -

 .2014 سنة

إلى  2016 :عضو في لجنة القراءة بمجلة " اإلنسان والمجتمع " بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تلمسان من سنة -

 . يومنا هذا

الرعيل األول   –عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي الوطني حول كتاب " علماء اجتماع التنظيمات والعمل في الجزائر   -

 08 ذ الدكتور بشير محمد . مخبر الفنومونولوجيا وتطبيقاتها ، بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة تلمسان يوملألستا

 2018ماي 

الوطني   - للملتقى  العلمية  الجنة  الراهنة " بمخبر   – عضو  العلوم االجتماعية والمشكالت   : الموسوم ب  الدكتورالية  طبعة 

 2018أفريل  24 : ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان سنة الفنومونولوجيا وتطبيقاتها



-2008  مدرس سابق بقسم العلوم السياسية لمقياس: تاريخ الفكر السياسي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان سنة -

2009 

العلوم اإلنسانية  عضو في لجنة تصحيح مسابقة الدكتوراه ل م د في شعبة األنتروبولوجيا ب  - العلوم االجتماعية بكلية  قسم 

 2018 واالجتماعية ، جامعة تلمسان سنة

 

 :المنشورات العلمية

مقال بعنوان " العنف وإشكالية فهمه في فكر مالك بن نبي " مجلة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية بجامعة  -

 .2005 تلمسان سنة

 2007 مجلة مخبر األديان بجامعة تلمسان سنة مقال بعنوان "صورة العنف المسلح من خالل يومية الرأي " -

 فية عند الولي سيدي يحيى بن صفية بمنطقة أوالد نهار، مقال حول " التجربة الصو -

واإلنسانية   االجتماعية  العلوم  بكلية  المتوسط  البحر  في حوض  والحضارات  الديانات  بمخبر حوار  المتوسطي  الفكر  مجلة 

 .2012بجامعة تلمسان، العدد السابع، سنة

النهاريين بمر  - الصناعيين  العمال  القبيلة عند  النسيج بسبدو. احتفالية وعدة سيدي يحيى بن صفية مقال حول " ثقافة  كب 

 2013 أنموذجا ، مجلة اإلنسان والمجتمع بكلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، العدد الخامس، سنة

تلمسان أنموذجا " مجلة فكر ومجتمع طاكسيج    - مقال حول " التنشئة االجتماعية في الفضاء المصنعي.مركب النسيج بسبدو -

 2015. كوم للدراسات والنشر والتوزيع، العدد السابع والعشرون أكتوبر، الجزائر

العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة   - مقال حول " مفهوم اإلنسان في فكر مالك بن نبي " مجلة اإلنسان والمجتمع بكلية 

 2016تلمسان، العدد العاشر،فبراير،

، قسم   2017، ديسمبر ،  1، العدد  04عي عند مالك بن نبي" ، مجلة منيرفا ، المجلد  مقال حول : "التربية والتغير االجتما -

 الفلسفة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة تلمسان 

الدائرية -  النظرية  في  الحضارة  "سؤال  حول:  العلوم   -مقال  مجلة  وتوينبي"  وشبنغلر  خلدون  ابن  حول  تطبيقات 

 2018ديسمبر    07برلين،العدد-اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا   قراطي العربي للدراساتاالجتماعية،المركز الديم

 


