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فلسفة -فلسفة معاصرة

الربيـد اإلليكرتوني
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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

املاجستري -فلسفة االخالق عند رسل
الدكتوراة -الفكر الرتبوي االفالطوني
يف فلسفة برتراند رسل

عنوان البحوث العلمية املنشورة

1اراء ديوي الرتبوية
2جتربة وليم جيمس الدينية
 3دعوات ديوي االخالقية
4اراء سبنسر الرتبوية
5اراء برجسون امليتافيزيقية
6فلسفة السلطة عند رسل
7مدينة روسو املثالية
8اثر روسو يف فلسفة كانت الرتبوية

9فلسفة الرتبية عند توفلر
11التقارب الفين الديين
11اللعب والسالم
12فلسفة االرهاب
 13االنسان االعلى يف الفكر الفلسفي
الغربي
14االبطال لكارليل -قراءة معاصرة
15اثر

املكيافيلية

يف

الفلسفة

الربامجاتية املعاصرة
16اسرار الفلسفة التوفيقية املعاصرة
17فلسفة الطاقة االنسانية الكامنة
18العود االبدي من التجذير اىل
التحوير
19فلسفة تفعيل الوجود االنساني
21عقلنة فروم لدوافع االنسان التدمريية

21التنسيق يف حدود النسق
 22التقدم العلمي التقين وازمة العامل
23العدمية والتاريخ -قراءة يف فلسفة
موران املستقبلية
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

1اضواء على فلسفات حديثة ومعاصرة
 2دراسات معاصرة يف الفلسفة
3فلسفة االخالق عند رسل
4حضور الفكر الرتبوي االفالطوني يف
فلسفة برتراند رسل
5فلسفة

املدينة

الفاضلة

الفالسفة املعاصرين
كتب الشكر والتقدير

عدد من عمادة الكلية
وواحد من رئاسة اجلامعة

املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية

1تطوير -اجلزائر

وواقعية

اجلزائر- العلوم االنسانية2

والفرق االستشارية

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا عشرات الطلبة
عشرات املناقشات

Name and academic Title
Specialization (Major & Minor)
Email

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

prof.dr Heba Adeil
Philosophy-contemporary
philosophy
www.ohh31.com
MA.Russell moral philosophy

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

D.Educational thought platonic in
the philosophy of Russell
1Deweys educational views
2william games religions experience
3Deweys moral calls

Titles of Published Research

4Spencers educational opinions
5Russells philosophy of power
6Rousseau idealism
7the impact of Rousseau in
educational philosophy of Kant

8Toffler educational philosophy
9convergence of religion and art
10philosophy and peace
11The philosophy of terrorism
12the superman in western
philosophical thought
13The Heros -contenporary
reading14The impact Machiavellism in
Pragmatism
15Secrets philosophy of
compromise
16The philosophy of Human
potential energy
17Eternal recurrence
18The philosophy of activation of
human existiveness motines
19coordination with the layout
20Fromm rationalgation of human
destruction uctiveness motines
21Ceintific and technical progress
and the crisis in the world
22Nihilism and history –Read in the

Morin future philosophy23Bergson metaphysical views
1Lights on modern contemporary
philosophies
2contemporary studies in
philosophy
Titles of Published Books (Authored
&Translated Books)

3Russell Moral philosophy
4Attend educational thought
plotonic in the philosophy of Russell
5philosophy of Utopia and a
ٌrealistic contemporary philosophers
Number of college Deanship
One of thepresidency of the

Letters of Appreciation & Recognition.

-

Professional Experience
Membership

(Journals,

university

Scientific

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

Tatower-Algeria
HumanitiesDozens of students

Students.
Total Number of Graduate Examining

ِDozens of discussions

Committees.

