
 

 

 

 

 

 

 األستاذ المرحوم محمد الطيب العلوي

وال ٌة قسنطٌنة. بزٌغود ٌوسف  1928: المٌالد   
.جزائرٌة أبا عن جد: الجنسٌة   

بمدٌنة قسنطٌنة: النشأ ة    
———————————————————————————————— 

  1949 – 1948: مدٌر و مدرس بدار الشباب اإلسالمى بعنابة  -
  1949تم نفٌه من عنابة بعد اعتقاله و سجنه نظرا لنشاطه السٌاسى فى   -
  1956 – 1949مدٌر و مدرس بمدرسة الفالح بملٌانة  -
1966-1963: ممثل الجزائر بالجامعة العربٌة و مستشار ثقافً بسفارة الجمهورٌة الجزائرٌة بالقاهرة  -  
  1964اإلشراف على اعداد الجانب الجزائرى فى مؤتمري القمة العربٌٌن بالقاهرة و اإلسكندرٌة  -

               (سفٌر الجزائر فً القاهرة آنذاك)تحت اشراف السٌد األخضر اإلبراهٌمى 
1972  -1967: نائب مفتش أكادٌمٌة الجزائر  -  
  1988-1986ثم  1983 -1972: مفتش عام بوزارة التربٌة الوطنٌة  -
  1983-1982" : التربٌة" مدٌر مجلة  -
  1986 -1983ملحق ثقافً بسفارة الجزائر ببارٌس  -

1988طلب التقاعد و حصل علٌه سنة   
 

 النشاط الوطني و الثوري
   1945منذ : مناضل فً حزب الشعب الجزائري  -
( و كان المرحوم عبد الحمٌد مهري الكاتب العام)  1947: نائب الكاتب العام للطلبة الجزائرٌٌن بتونس -  
  1956-1955: الوالٌة الرابعة  –محافظ سٌاسً عسكري بملٌانة  -
  1957-1956: بوسوي   –البرواقٌة  –لودي : معتقل فً عدة معتقالت  -
سجن و حوكم من طرف المحكمة العسكرٌة الفرنسٌة بالعاصمة  -  
  1962-1957( : قضاء فترة الحكم)الحراش (. تحقٌق)البلٌدة (. تحقٌق)ملٌانة : السجون  -
عضو بسجن الحراش فً لجنة اإلشراف على سجون الجزائر و مكلف بشؤون التوعٌة و التوجٌه و  -

محمد : كانت تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء عٌنتهم الثورة و هم .  1962-1958: التربٌة و التعلٌم 
بعد نقل رابح بٌطاط و محمد خمٌستً الى سجون . )هاشم مالك  –محمد الطٌب العلوي  -السعٌد معزوزي 

(فرنسا و قد كانا مسؤولٌن على سجن الحراش  
  1963-1962عضو باللجنة الوطنٌة التً شكلها المكتب السٌاسً إلعداد الموسم الدراسً  -
  1962عضو بمنظمة المجاهدٌن منذ  -
مقرر ندوات الوالٌة الرابعة التارٌخٌة -  

 رئٌس لجنة التربٌة و الثقافة بالمؤتمر الثامن لمنظمة المجاهدٌن
 
 
 

——————————————————————————————— 
2001دٌسمبر  21بالعاصمة بعد معاناة من شلل نصفً أصابه فً  2005أكتوبر  7توفى فً  -  
دفن فً مقبرة سٌدي ٌحًٌ بالعاصمة -   
و قد قرأ كلمة التأبٌن المرحوم عبد الحمٌد مهري   -   

 رأي في تطور التربية و التعليم منذ االستقالل
 
 

 بقلم األستاذ محمد الطيب العلوي


