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 البيانات الشّخصيّة :
 سعيد السلماني االســـــــــم واللّقب

 مغربي الجنسيّة 1983 12 28 تـــاريخ الميـــالد  

 متزوج :الحالة االجتماعيّة اقليم شفشاون والية تطوان الميــــــالد  محـــلّ 

 

 نيابة الفقيه بن صالح مكان العمل التدريس المهنة

 0662.79.58.15 رقم الهاتف 

 Selmanisaid2015@gmail.com البريد اإللكترونيّ 

 http://arid.my/0001-3781 منصة أريد للباحثين

 المؤّهالت العلمّية :
 الكرمي من اجمللس العلمي )وجدة(.اجازة يف القرآن  -1

 شهادة التخرج من معهد البعث اإلسالمي )وجدة( شرق املغرب. -2
 شهادة البكالوريوس علوم شرعية الثانوية العامة للتعليم األصيل )تطوان(. -3
 شعبة علم االجتماع )تطوان(. ةإجازة من كلية اآلداب والعلوم اإلنساني -4
 تواصل يف الفكر الغريب املعاصر من نفس الكلية.)ماسرت( يف فلسفة ال -5
 خريج مركز التكوين اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين شعبة الفلسفة )تطوان(. -6
 .مدرس مادة الفلسفة يف الثانوية العامة نيابة الفقيه بن صاحل -7

 واللق اءات العلمية والتأطيريةّندوات  الالمشاركة في  
: أُلقيت يف اليوم الدراسي الذي نظمه أساتذة يف عالقة اهلوية بالعنف تصور أمارتيا صن منوذجامداخلة بعنوان:  -1

 . 2016مارس  12الفلسفة  مبنطقة لفقيه بنصاحل، حتت شعار، هل حنن يف حاجة اىل الفلسفة؟  يوم: 
يوليوز دار ولد زيدوح. يف اطار أنشطة  9مداخلة بعنوان: املخدرات ومستقبل الشباب: ألقيت بدار الشباب  -2

 . 2016/ 05/ 22نادي التنمية الذاتية. بتاريخ 
مجعية السالم للتكافل  والتنمية مداخلة بعنوان: ومن تطوع خريا فهو خري له. ألقيت يف االفتتاحية اليت أقامتها   -3

 .2014 اقليم الفقيه بن صاحل. يوليوز دار ولد زيدوح 9الشباب دار ب
مبناسبة األيام التحسيسية  مبخاطر املخدرات اليت ، آفة املخدرات وأثرها  الفرد واجملتمعمداخلة بعنوان:  -4

 ، دار ولد زيدوح.2015/ 03/ 06بتاريخ: « املرأة والطفل:»تنظمها مجعية 

 س      يرة ذاتي   ّ  ة
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فهل أنت  زيدوح بعنوان "االمتحان على األبوابدار ولد ثانوية احلسن األول التأهيلية طالب دورة تكوينية ل -5
 مستعد"؟.

مبناسبة جتديد مكتبة مجعية ألقيت . باجملتمعأمهية العمل التطوعي يف اإلسالم ودوره يف النهوض  مداخلة بعنوان: -6
  5/1/2017اجلمعية بتاريخ: مقر املرأة والطفل دار ولد زيدوح. 

 قراءة في كتاب ، دراسات  مق االت
اليت يشرف عليها الدكتور  ةاإللكرتوني، نشرته الصحيفة كن صحايب عصرك: اإلنسان أوالا مقال بعنوان:   1

 .http://www.islammaghribi.comاسالم مغريب منتصر محادة، 
 اسات واألحباث.مركز مناء للدر  "قراءة يف كتاب "الصورة اإلشهارية: آليات اإلقناع والداللة 2

center.com-namahttp:// 
. صحيفة الفكر االكرتونية، االنغالق اهلويايت والعنفمقالة بعنوان:  3

http://www.alfikre.com 

 http://www.alfikre.comمقالة بعنوان: احلداثة حتت جمهر النقد. صحيفة الفكر االكرتونية،  4

صحيفة الفكر . منوذجاا  مقتطفات من تاريخ العنف السلطوي .. العهد العباسيمقال بعنوان:  5
 .alfikre.comhttp://wwwاالكرتونية، 

: ةاإللكرتوني، الصحيفة الغمارية املال واجلهل يف مشال املغربمقالة بعنوان:  6
m/?p=202cohttp://ghomarra. 

 .http://www.islammaghribi.com ةاإللكرتونيالصحيفة  مىت الح أول فجر للعقل؟ مقال بعنوان: 7

يف كتاب  حتت الطبع  كومار صن منوذجا ـ اهلوية بالعنف" تصور أمارتيا  يف عالقة"دراسة:  8
 مجاعي . أشغال اليوم الدراسي "هل حنن ي حاجة اىل الفلسفة". 

. نشر يف ، "ظاهرة الصلحاء بقبيلة بين مسيح "سيدي امحد البوهايل منوذجاا قال بعنوان: م 9
 p=202http://ghomarra.com?/االكرتونية:  الصحيفة الغمارية 

ملركز ا املستقبليات الدكتور املهدي املنجرة. خبرياالسالم دين املستقبل؛ رؤية  مقال بعنوان:  10
  http://www.cmerc.ma: املغريب للدراسات واألحباث املعاصرة

 . مل ينشر.التوجيهات النورسية اىل األمة االسالميةنوان: مقال بع 11
 مقال بعنوان: هلذه األسباب اختار املغاربة الفقه املالكي. مل ينشر. 12
 : املغريب للدراسات واألحباث املعاصرةملركز ا قراءة يف كتاب: السلطوية يف الرتبية العربية. 13
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