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 المؤّهالت العلمّية : 

ي الّلغة العربّیة وآدابھاشھادة ا��ستاذیّة  -   
 الم�حظة: متوّسط         1997 ��

ي الحضارة شھادة الماجست�ي  -   
 الم�حظة: حسن جّدا                  2004 ��

ي الحضارةشھادة الدكتوراه  -   
ّف جّداالم�حظة: م                   2015  �� �� 

 

ومراكز البحث  بر البحث/ مخالجمعيات ووحدات البحثالعضوّية في   
 

جمة بقفصة/ تونس   * عضو بھیئة ملتقی ال��

ي الثقافة العربیة * عضو بوحدة البحث: اتصال
مخ�� بحث بمرکز البحوث بو  ،العلوم وانفصالھا �ن

ي حوار الحضارات وا��دیان المقارنة: حضارات وأدیان. كلیة ا��داب سوسة/ تونس
 والدراسات �ن

نسانّیة/ الکویت.  * عضو مؤّسس بمرکز نقد وتنویر للدراسات ا��

بیة والثقافة والمجتمع)، مجّلة * عضو هیئة الّتحریر بمجّلة نقد و  ي ال��
تنویر (مقاربات فكّریة �ن

 فکریّة فصلّیة محّکمة.

 

  الخبرات التدريبّية

ي - 
نسانیة ا�� علیم الجامعي, كلیة تبیداغوجیا التدریس بالدورة تدریبیة �ن داب والعلوم ا��

 بصفاقس

ي التعلیم الثانوي -
ن �ن اف ع� أساتذة متدّربني  ا����

جمة من العربیة إ� الفرنسیة، والنقل من العربّیة إ� الفرنسیة -  إجادة اللغة الفرنسیة وال��

 

 المنشورات:
ي مجلة الرافد، عمان، العدد  ، ن�� الحوارحوار مع المفّکر برهان غلیون -1

، أكتوبر 170�ن

ي العدد 2011
ه �ن  2011، نوفم�� 171، وأعید ن��



  

ي تطویر الّثقافة العربّیة المعا�ة -2
جمة ودورها �� ّ جمة یمداخلة ألق: ال�� ّ ي ملتقی ال��

ت �ن

 ّ ي جمة والّلقاء با��خر، وقد نّظمھا نادي ابن منظور ا��دى� ّ ي دورته ا��و� تحت عنوان: ال��
بقفصة �ن

ي ابن
ت بمجلة الحیاة 2014 -01 -10منظور بقفصة، وذلك بتارخ  بدعم من المرّکب الّثقا�ن ، ون��

  38 -24، ص ص 2014، سبتم�� 253الثقافّیة التونسیة، العدد 

جمة والعولمة وا�خت�ف.  - 3 ّ جمة (الدورة الثانیة) تنظیم ال�� ي ندوة ملتقی ال��
مداخلة ألقیت �ن

نسانیات بقفصة بالّتعاون مع  ي ا��
قسم اللغة العربیة بالمعھد العا�ي للدراسات التطبیقیة �ن

جمة والتعریب. التار  ّ   2015ماي 7یخ: الخمیس: المندوبیة الجھویة للثقافة والجمعیة التونسیة لل��

ي التصّوف والّسلفّیة -4
. حوار: حوار �� ي والحا��

ي موقع مؤمنون ب� : أسئلة الما��
ن�� �ن

/ خالد محمد عبده أجرى الحوار:  .2015دیسم��  17حدود (مؤسسة دراسات وأبحاث) بتاریخ: 

 م�

 المقاالت المحّكمة:

وع الجابري الفکرّي : مقاربة تحلیلّیة نقد -1 ي م��
ي یّة، إشكالیة التحدیث ��

(مداخلة ألقیت �ن

ي زید والجابري وأرکون بكلیة ا��داب بسوسة یومْي:  ي فکر ن� حامد أى�
 6-5ندوة: العق�نیة �ن

ت بـالمجلة 2012أفریل  نسانیات و الدولیة . ون��  International الدراسات الثقافیة (محّکمة)ل��

Journal of Humanities and cultural studies, January- March 2015 volume 1 Issue 4.  

pp567- 591 http://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs  

2-  ّ ي
ي الفکر ا��رکوى�

  ألبابأرسلت إ� مجّلة : من نقد الحداثة إ� الحداثة الّنقدیّة ��

یعّیة ( -3 ي تونس قبل "الثورة" وبعدها إ� ا�نتخابات الت��
ّ �ن ي والّسیا�ي

: )2014 أكتوبر 26الّدیىن

ي   مقاربة تحلیلّیة نقدیّة.
اتیجیة منشور �� مارات  ،(محّکمة) مجلة رؤى اس�� تصدر عن مرکز ا��

اتیجیة . 2015، یولیو 11، العدد3مج -للبحوث والدراسات ا�س�� ي  أبو ظي�

ي انتظار إشكالیة الخصوصیة المغاربّیة: جذورها وامتداداتھا المعا�ة  -4
مقال محّکم و��

 الن�� 



  

ي الّتجربة الّصوفّیة: الرّسالة  -5
ي القاسم من إشكالیات الّ� �� ي علم الّتصّوف ��ى�

یّة  �� القش�ي

ّي أنموذجا ي  .عبد الکریم القش�ي
ي اللغة وا��دب والثقافة  ندوة ندوة عالمّیة: الّ�  ألقیت ��

�� .

نسانبات بقفصة أیام  ي ا��
    كانون ا��ّول/دیسم��  4-3-2المعھد العا�ي للدراسات التطبیقیة ��

2015                                     

: قراءة تحلیلیة - 6  ي
�� ي مؤّلفات عبد المجید ال��

منشور بمجّلة نقد  ،من إشكالّیات الّتحدیث ��

ونّیة2016وتنویر ربیع   ./ صیغة إلك��

 الّرسائل الجامعّية

 -(تّمت مناقشتھا بكلیة ا��داب  : العقل والعق�نیة لدى برهان غلیون وعبد � العرويرسالة الماجست�ي * 

ي 
ت سنة  ، الم�حظة: حسن جّدا)2004جانفي  19صفاقس ��  عن الدار التونسیة للكتاب. 2015ون��

ي مواقف بعض المفکرین المغاربة  * رسالة الدكتوراه: 
: بحث �� ي ي المغارى�

ي الفکر الحداى�
إشكالیة القطیعة ��

اث.  ي كلیة(المعا�ین من ال��
ي  تمت مناقشتھا ��

وان �� ّف جّدا2015فیفري  4ا��داب بالق�ي  .)، الم�حظة: م��
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