
السيرة الذاتيي�ة

: سامية بنت العبيدي بن صالح المسم
ططموم اللقب : ف

:     الددارامسة     مسنوات

 بالمدرسة البتدائية الهدى بالقيروان.1984-1978 / المرحلة التبتدائية
ححرصري بالقيروان.  بالمدرسة الدعدادية1987-1984 / المرحلة الثانويية  التضامن_ ال

 بالمعهد الثانموي دعقبة ابن نافع بالقيروان.1987-1992                      
.1992 (آداب) جموان شهادة البكالواريا                      الحرصمول دعلى 

المرحلة الجامعية: 
(تمونس).  جامعة الزيتمونة–المعهد الدعلى للحضارة السلمية 1995- 1992

.1994، جموان مسلميةإالشهادة الجامعية للدارامسات الشرعدية الالحرصمول دعلى 
المعهد الدعلى لصمول الدين- جامعة الزيتمونة (تمونس).1995-1996

.1996،اخترصاص :ثقافة إسلمية،دورة جموان مسلميةإعلى شهادة المستاذدية في العلوم الالحرصمول 

:مرحلة الدارامسات المعمقة
 اخترصاص حضارة إسلمية.– المعهد الدعلى لصمول الطدين 1998-1999 

العلمانيية في الفكر القومي العرتبي تسجيل رسالة بحث لنيل شهادة الدراسات المعطمقة بعنموان : " 1999-2000
إلى الحرب العالميية الثانيية" تبإشراف الدكتور توفيق تبن عامر .

.حسن جددا، بملحظة 2002-6-22، بتاريخ مسلمديةإ شهادة  الدارامسات المعمقة في الحضاارة ال- نيل

الحديث " التييارات المناهضة للقومية في الفكر العرتبي- تسجيل أطروحة دكتموراه في العلموم السلمية بعنموان 
 .الدكتور توفيق تبن عامر ، بإشراف 2005- ماي-20".بتاريخ 1967قبل نكسة 

.مشدر ف جددا ، بملحظة 2012-2-22 ، بتاريخ مسلميةإ في العلوم اله شهادة الدكتوارا- نيل

9   ، بكلية حوار الحضارات بموحدة البحث : توفيق تبن عامر ألحقني الدكتمور 2009- في مموفى سنة 
 .جمعة شيخةثطم بإشراف الدكتمور 2012 أفريل -تمونس. بإشرافه إلى مموفى سنة 

ة:  د  العملي     الحياة

مزاولة التعليم بعد التخطر ج  مباشرة بالمعاهد الخاصة.-
 بالمعهد الثانموي الخاص" النجاح" بالقيروان.1997-1996السنة الدراسية /-
 التعاقد مع منظمة التربطية والسرة "الحرطية" بالقيروان.1998-1997السنة الدراسية /-
 ).2000 ( دورة نموفمبر مناظرة الكفاءة المهنطية لساتذة التعليم الثانمويالنجاح في -
 ،مباشرة التدريس برصفة متربرصة سنة ثانية بالمدرسة الدعدادية مع2002-2001السنة الدراسية/ -

القيروان.–تكملة بالمعهد الثانموي ب منزل المهيري 
 بنفس المدرسة الدعدادية برصفة أستاذة تعليم ثانموي مترسمة.2003-2002السنة الدراسية /-
 اللتحاق بالتدريس بجهة الموسلتية من ولية القيروان في إطار العمل2004-2003السنة الدراسية/ -

طشابي . الدوري .بالمدرسة الدعدادية ال
ط  هذه السنة الدراسية 2006-2005من السنة الدراسية - أباشر بالمدرسة الدعدادطية2014- 2013 إلى حد

"بموحجلة المركز"  بمعتمدية  بموحجلة من ولية القيروان .
 .2000و بالطتالي، تداخلت الحياة الدراسية بالحياة العملطية من سنة -

:  البيداغوجي     و     الفكري     النشاط



 أكتموبر31_30_29- المشاركة في الندوة العلمية الدولية :المطد المذهبي المعاصر جدل الطديني و اليديمولموجي أطيام 

 بمركز الدراسات السلمية _القيرون ،جامعة الزيتمونة ( وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ) بمداخلة2014

  "الجدل الفكري بين التياارين القومي و المسلمي حول شكل الدولة و المجتمعبعنموان : "
، محاضرة2014 _1_20- تقديم حلقة تكموينية بالمركز الجهموي للتربية و التكموين المستمر بالقيروان، بتاريخ 

"العلمانية في الفكر النساني و التااريخبعنموان : "
_بحث بعنوان:الخلفة في الفكر السيامسي المسلمي "المسلم و أصول الحكم" نموذجا 

سس التونسيين من الدمستوار المرتقبمقال برصدد النشر بمجلة "رؤية تركية" الناطقة بالعربية بعنموان: "-  هواج

. "ومسط التجاذبات السيامسية
الدولة و المجتمع بين الصولية و- دراسة برصدد النشر بمجلة الباب العدد الثاني، مؤسسة مؤمنمون بل حدود: 

.الفكر القومي
:الخلفة في الفكر السيامسي المسلمي "المسلم و أصول الحكم" نموذجا بحث بعنموان- 
 : "المراهق في الومسط المدارمسي."بعنموان  بحث تربموي بيداغموجي- 
الدكتمور تموفيق تموفيق بن  أفريل_تمونس مع9المشاركة في جمعية الدراسات الرصموفية ،بكلية العلموم النسانية _- 

دعامر و ثطلة من الباحثين.

ات-  رة بمرككز الدراس المشاركة في الندوة العلمية الدولية: المسكلممون بيكن السياسكة الشكردعية و البكدائل المعاص

العلمانيممة فممي الفكممر و المماارمسممة بيممن زمممن بمداخلككة بعنككموان : 2014 ديسككمبر 4-3-2السككلمية بككالقيروان 

و زمن ما بعد الثوارات العربية : ضروارة أم اختياار؟    المصلحين 

دعضموة  بالجمعية التمونسية للتربية و التفكير السلمي (رئيس الجمعية السيد محمد سخانة)- 


