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 1: الشهــائد العلـــمية

العربيغغة (اختصغغاص: حضغغارة) إعغغدااد أطروحغغة ادكتغغورا فغغي اللغغغة و الاداب

" قضايا تجديد الدترشريع في الفكغغر العربغغي المعاصغغر"، إشغغراف الغغددكتور بعنوان

كدلية الاداب - منوبة - محدمد بالطدي ب

العربديغغة بملحظغغة جديغغد جغغددا- والاداب اللغغغة شغغهاادة الدراسغغات المعدمةقغغة فغغي

دسغغاادس اختصاص: حضارة إسلمية غ درسالة: "مةقالة الدنسخ فغغي الةقغغرن ال عنوان ال

للهجرة من خل ل كتاب "الدناسغغخ والمنسغغوخ فغغي الةقغغرآن الكريغغم" لبغغي بكغغر بغغن

 2003غ سوسة  غ جوان   كدلية الاداب    -   العربي".

غ سوسغغة   كدلية الاداب    -   العربدية والاداب اللغة شهاادة الدراسات المعدمةقة في

 1995غ جوان

1991   غ جوان  باكالوريا آاداب غ جوان غ المعهدالثانوي بالعل ء غ الةقيروان

 دورات تدريبيية 2

،"المرشاركة في ادورة تدريبدية بعنوان "مهغغارات إعغغدااد الخطغغط التنفيذديغغة لحغغداث مراكغغز البحغغث
.1434 ربيع الثاني 9- 7بجامعة الملك سعواد، - المملكة العربدية السعواددية، 

المرشاركة في ادورة تدريبدية بعنوان "افهم واقعك وافهغغم ادينغغك"، جامعغغة الزيتونغغة، جمعديغغة صغغدناع
.2012الحياة، تونس، 

IIالدرامسات المنشورة - : 

في شكل كتاب : -

المرشاركة في تأليف كتاب جماعي بعنوان "السلمديون ونظام الحكم الغغدديمةقراطي"، بتةقغغديم فصغغل
دسياسغغي والقتصغغاادي للددولغغة (قغغرا ءة نةقدديغغة)"، بعنوان "السلمديون في تغغونس وتحغغدديات البنغغا ء ال
دطبعغة الولغى، أيلغو ل/ سغبتمبر دسياسغات، الددوحغة، بيغروت، ال المركز العربي للبحاث وادراسة ال

2013.



المرشاركة في تأليف كتاب جماعي بعنوان "الدلغة والهوديغغة فغغي الغغوطن العربغغي: إشغغكالديات الدتعليغغم
والدترجمة والمصطلح"، بتةقديم فصل بعنوان "تعري ب المصطلح الدتةقني: قغغرا ءة نةقدديغغة فغغي المنجغغز
دطبعغغة دسياسغغات، الددوحغغة، بيغغروت، ال دي المعاصغغر"، المركغغز العربغغي للبحغغاث وادراسغغة ال العربغغ

.2013الولى، كانون الثاني/ يناير 

:البحوث
مجدلة سياسات عربدية، العداد السابع ، المركز العربي للبحغغاثتونس : العبور الى الديمقراطية ،

دسياسات، الددوحة، مارس  .2014وادراسة ال
 :يي ـفـي ـتـونس يسيامـسـ يطوـيـل نـحـو اليتواـفـق اـلـدرب المشهد ال مجدلغة سياسغات عربديغة، العغداد  ،ال

دسياسات، الددوحة، جانفي  .2014الساادس ، المركز العربي للبحاث وادراسة ال
درابغغع، المركغغز العربغغيحركة تميرد التونسيية: الحدود والـفـاق ، مجدلة سياسغغات عربديغغة، العغغداد ال

دسياسات، الددوحة، أيلو ل/ سبتمبر  .2013للبحاث وادراسة ال
دسياسغغات،إمستراتيجييات الحـجـاج ـفـي المـنـاظرة السيامـسـيية ، المركغز العربغغي للبحغاث وادراسغة ال

.2013الدوحة- قطر، ماي 
جغغانفي49، مجدلة الرهغغرام الديمةقراطديغغة، عغغداد الـثـورات العربيـيـة... الوـعـد والنـجـاز والـمـآلت ،

.2013، نرشر مركز الرهرام للدراسات، الةقارهرة، 2013
ؤتمر الغددولي حغو لمعالم البناء الحضاري في نظريية المنهاج الينبوي ، بحث مةقغددم فغي إطغار الم

.2012المنهاج الدنبوي، إسطنبو ل- تركيا، أكتوبر 
"ضمن أعمغغا ل النغغدوة العالميغغة"المدارس المختصة في علم المصطلح وحدود المقاربة العربية 

التي نظمها المعهد العالي للغات التطبيةقية والعلمية  بنابغغل بالتعغغاون مغغع المعهغغد العغغالي للغغغات
.2005بتونس حو ل "تعدلمية لغات الختصاص تنظيرا وتطبيةقا " نابل – نوفمبر

IV :الخبرة المهنية - 

بغغاحث بمركغغز البحغغوث والدراسغغات فغغي حغغوار الحضغغارات والاديغغان

).2014-2013المةقارنة بسوسة - الجمهورية التونسية ( 

دصغغة دمة والدترجمغغة المخت تةقديم ادروس في الدلغة العربدية وفي الدترجمة العا

وعلغغم المصغغطلح فغغي إطغغار ادورة تكوينديغغة لصغغالح الجمعديغغة التونسغغدية للدترجمغغة

).2012والدتعري ب (سبتمبر 

العغغاليو الترجمة التةقنية  بالمعهد تدريس الدلغة العربدية و الادب العربي 

 )2012-غغ 2011للددراسات التطبيةقدية في النسغغانديات، جامعغغة قفصغغة- تغغونس (

بصفة متعاقد لسنة واحدة.

تدريس اللغة العربية و الترجمغغة الصغغحفية  بالمعهغغد العغغالي للنسغغانيات

 . (بصفة عرضية).2010/2011بالمهديية غ تونس  



دمغغة (انجليزيغغة- عربيغغة-فرنسغغية) تدريس علم المصطلح و الترجمغغة  العا

لطلبغغة السغغنوات الولغغى والثانيغغة والثالثغغة لغغغات أجنبيغغة مطبةقغغة بالمعهغغد العغغالي

 بصفة عرضية).2011- 2010للنسانديات بالمهددية، جامعة المنستير، تونس (

دمة (انجليزية- عربية- تدريس الحضارة وعلم المصطلح و الترجمة  العا

فرنسية) والترجمة المختصة لطلبة السنوات الولى والثانية والثالثة لغات أجنبية

مطبةقة علم المصطلح بالمعهد العالي للدراسات التطبيةقية في  النسانيات بنابغغل غغغ

.2009 /2005تونس  

تغغدريس اللغغغة العربيغغة للجغغان ب بمعهغغد بورقيبغغة للغغغات الحديغغة(صغغيف

  بصفة عرضية).2008

V - : اللغـــات المتقـــنة

      (جييد) :العربية  كتابة : (جييد)     نطق
  (جييد) :الفرنسيية    كتابة : (جييد)     نطق
  (جييد) :النقليزيية   كتابة : (جييد)     نطق

VI: الهــوايـــات 
 المطالعة
(النترنت) البحار عبر الرشبكة العالمية المعلوماتية للتصالت
.الرياضة


