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     صالح الجعجيلي

باحث بمركز البحوث والدراساتملحق      
 في حوار الحضارات واليديان المقارنة بسوسة.

التـواصـل:
saleh.lajili@yahoo.frالبريد التكتروني : 

معلومات شخصية:
 :  توزر 11/9/1972تاريخ الولةدة 
الحالة المدنية  : متزوج
الجنسية       :  تونسية

الشهائد المتحصل جعليها:
2014 في أوصول الدين بالمعهد العالي لوصول الدين، جامعة الزيتونععة  عععنالماجستير : شهاةدة 

السياسععي الشععيعي مععنتكتاب" تطور الفكععر  في الفكر الشيعي المعاوصر المراجعاتبحث عنوانه: 
 إشراف الستاذ : ونيي س عامر بملمحظة محسععن. نموذجالمحمد الكاتب  " إلى ولية الفقيهالشورى

جدا.
2009  :في العلوم الشرعية والتفكير السععلمي مععن المعهععد العععالي لوصععول الععدين،الستاذية 

جامعة الزيتونة.
2005 في اللغة والةداب العربيععة مععن تكليععة الةداب بمنوبععةالدراسات المعمقة - سبتمبر : شهاةدة 

 " إشععرافأشععكال التعععبير عععن الععدللت الزمانيععة فععي النصععوص القانونيععةعن بحث عنوانه : " 
الستاذ : محمد وصل ح الدين الشريف بملمحظة محسن جدا.

2000 : في اللغة والةداب العربية من تكلية الةداب بمنوبة. الستاذية- جوان 
1996 : آةداب. باكالوريا- جوان 

الشهائد قيد الجنجاز: 
 في اللغة والةداب العربية بكلية الةداب منوبة ، تون س. برسععالة عنوانهععا: " اللتبععاس فععيالدكتوراهشهاةدة 

التعليق النحوي و ةدوره في تأويل المعنى".

المسار المهني:
2014إلى الن : ملحق بامحث بمرتكععز البحععوث والدراسععات فععي محععوار الحضععارات والةديععان - 

.المقارنة بسوسة
2011 – 2014.واعظ بالةدارة الفرعية للبحوث والدراسات بوزارة الشؤون الدينية : 
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2008 -  : طالب بامحث بمرتكز البحععوث والدراسععات فععي محععوار الحضععارات والةديععان2010 
المقارنة بسوسة.

جنشاط جعلمي:
2012 ":الهدي النبوي في معالجة انحراف الثورات : مداخلة بعنوان."

الععتيفيفففري  23 و22 و21في الندوة الدولية : "السيرة النبوية الثورات العربية " المنعقدة أيععام 
نظمتها وزارة الشؤون الدينية.

2009."مداخلة بعنوان:" الةدب في القيروان في العهد الزيري : 
أفريففل 23 و22 و21في الندوة الدولية : "موقع القيروان في الثعععقافة السععلمية" المنعقععدة أيععام 

التي نظمها مرتكز البحوث والدراسات السلمية بالقيروان.
2008إعداةد مداخلة بعنوان "ال " في اللغة العربية : 
تكليععة الةداب والعلععومالععتي نظمتهععا  مععاي 7 و6للندوة الدولية الولى: اللسانيات العربية المقارنة  

.النسانية القنيطرة المغرب
2007"مداخلة بعنوان:" النظام الزماني بين المرسوم والمفهوم : 

التينوفمبر  17 و16 و15في الندوة الدولية : "النموذج والنمذجة في النسانيات" المنعقدة أيام 
نظمتها تكلية العلوم النسانية والجتماعية بتون س.

   الجعمـــال المنشورة:
) عمل مطبععوع معع أعمعال أخعرى مشععترتكة تحععتالهدي النبوي في معالجة انحرافات الثورة

عنوان: قيم الثععورة ومقاوصععدها مععن خلل السععيرة النبويععة منشععورات وزارة الشععؤون الدينيععة
).2012التونسية، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تون س، 

الهوية العقائدية والحاجة إلى اعتراف الخر : المحتجاج بأقوال علماء من الغرب للععرةد علععى
محملة الساءة لرسول السلم نموذجا (عمل مطبوع مع أعمال أخرى مشترتكة تحت عنععوان:

مرتكععز البحععوث والدراسععات فععي محععوار الحضععارات والةديععانمحوار الحضععارات منشععورات 
).2009المقارنة بسوسة 

الجعمال المنجزة في المؤسسة:
الهوية والعنف: مقاربة لسانية في العلقة بين النا الحضاري والخععر الحضععاري.(عمععل

مرتكععز البحععوث والدراسععات فععي محععوار الحضععارات والةديععان المقارنععة بسوسععةمنجععز فععي 
2009.(

الللـغففات:
يص�ص العربية: التخ
.النجليزية : متوسط نطقا وتكتابة
.الفرنسية: متوسط نطقا وتكتابة
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