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 سيرة ذاتية علمية ومهنية وثقافية
  

  مصدق الجليدي: االسم واللقب
الجمهورية -قابس/ 1962-12-15: تاريخ الميالد ومكانه

  .التونسية
  .متزوج وأب ألربعة أبناء: الحالة المدنية

 msaddakj2@gmail.com: البريد االلكتروني

  :التكوين العلمي
 ).1982جوان (رياضيات  -الباكالوريا علوم .1

  .)1993جامعة الزيتونة، جوان، (ألستاذية في العلوم اإلسالمية ا .2

والتكوين المستمر  ةالمعهد األعلى للتربي -الشهادة الجامعية في علوم التربية .3
 ).1999سبتمبر، (.باردو

: تونس-كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية(شهادة الدراسات المعمقة في علوم التربية  .4
 ).2002فيفري 

 ).2008أفريل : بمالحظة مشرف جدا(ا في علوم التربية الدكتور   .5

 ). 2019ماي،  21(التأهيل الجامعي  .6
 
 

  :ا����ة ا��ر�
�� وا������
  

سنة خبرة في التدريس في كل المستويات التعليمية من االبتدائي إلى  36 •
  . سنوات بالتعليم العالي 10+سنوات بالثانوي 9+سنة باالبتدائي 17: العالي

مركز البحوث والدراسات في حوار في  محاضر باحثاليا  في خطة أستاذ العمل ح•
دراسات إنسانية "، منسقا لفريق )تونس( الحضارات واألديان المقارنة بسوسة

  ". وحضارية مجّددة
  .2011-2009المشاركة في ثالث مخابر بحثية تربوية بإسطمبول خالل الفترة •
طير عدد من الباحثين الشبان بمركز تأطير عدد من الطالب في بحوث التخرج وتأ•

  .الدراسات والبحوث بسوسة
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  :الخبرات المهنية واالستشارية والمدنية
  

  ).1999في سنة (تلّقي تكوين بفرنسا حول مهام المتفقد البيداغوجي •
في مجال البيداغوجيا وعلم نفس التربية ) المفتشين(تكوين المدرسين والمتفقدين  •

 ).خالل فترة التدريس(انية واالجتماعية لمدة ثماني سنواتوتعّلميات المواد اإلنس
) بناء نظام تربوي أصيل ومبدع(العمل لمدة ثالث سنوات في مشروع تربوي عربي  •

 .خبيرا تربويا دوليا غير مقيم
المشاركة مع اإليسيسكو والمنتدى الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنظمة التعاون اإلسالمي  •

 ).2017-2016(ليم ديني تسامحي في وضع مقاربة وخطة لتع
/ علم نفس الطفل/ العالقة التربوية(تكوين إطارات جمعيات ومنظمات ثقافية  وتربوية •

الماوراعرفانية / حل الصراعات داخل المجموعة/ حركية المجموعات/ التواصل
اطية التربية على الديمقر / التسامح في الثقافة العربية اإلسالمية/ واستغالالتها التعليمية

 .مدرب مدربين): وعلى حقوق اإلنسان في البلدان اإلسالمية
 ).جمعية تطوير التربية المدرسية، تونس(رئاسة تحرير مجلة الفاعل التربوي  •
صياغة مشروع لبعث (القيام بمبادرات عديدة في مجال اإلصالح التربوي بتونس  •

، واقتراح منهجية المجلس الوطني األعلى للتربية ومشروع بعث كلية علوم تربية
 ). لإلصالح التربوي

تدريب مجموعات من الباحثين الشبان واألساتذة الجامعيين والقيادات التربوية على  •
 .مهارات البحث العلمي والقيادة التربوية وطرق التدريس وبناء المناهج التربوية

  .الرئيس المؤسس لالئتالف المدني إلصالح المنظومة التربوية •
  .منتدى الجاحظ للفكر المستنيرمن مؤسسي  •
 . ، فرع تونسGRICعضو سابق في فريق البحث اإلسالمي المسيحي   •
  .عضو مؤسس لرابطة تونس للثقافة والتعدد ورئيس لجنتها التربوية •
  .عضو مؤسس للجمعية التونسية لقدماء دار المعلمين العليا •
  .عضو الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية •
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 .جمعية التونسية للدراسات التعلميةعضو ال •
اإلشراف العلمي على عديد الندوات والملتقيات والمؤتمرات الفكرية والتربوية الوطنية  •

  . ، بتونس2019مارس  30، ''مية للتعليالمناظرة الوطن''، آخرها والدولية

  
��دات ا������ ���ث�  :ا����� ا�

  

ــات المعلمــين الضــمنية " انرســالة بحــث فــي مســتوى الدراســات المعّمقــة بعنــو  .1 ــة نظري عالق
واعتقاداتهم السيكولوجية التربوية بتعّلم الّتالميذ في مستوى المرحلة األولى مـن التعلـيم 

 ".األساسي

 Les croyances épistémiques des apprenants et leur rôle"رسالة دكتورا بعنوان  .2

dans la résolution des problèmes ouverts dans le domaine des sciences 

humaines: cas de l'enseignement secondaire tunisien". 

 نظريات المتعلمين الضمنية حول المعرفة وعالقتها بحل المشكالت المفتوحة في مجال العلوم اإلنسانية

  
 

 :الكتب والتقارير والدراسات
  

 .2002، تونس، مقاربات ابستمولوجية وسيكولوجية: في علوم التربية .1
 2002تونس، ابستيمية مولد العقل العلمي الحديث، : ختم النبوة .2
 .2006الرفيع للنشر والتوزيع، تونس، في إصالح العقل الديني،  .3
وحدة ( التربية على الحس النقدي وعلى قيم االختالف والعيش المشترك .4

 . لفائدة المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية) 2008تونس،  -تكوينية
 .2009، دار سحر للنشر، تونساإلصالح التربوي في تونس، رواد  .5
 .2009دروب للتربية، الدوحة، من أجل تربية بنائية استخالفية،  .6
 .2010المركز الجامعي للدراسات والنشر، بيروت، اإلسالم والحداثة السياسية،  .7
اإلسهام بتعريف ): أبو يعرب المرزوقي. برئاسة د( الموسوعة الفلسفية العربية .8

 تحت الطبع: تراث العربي اإلسالميمس مصطلحات وخمس تراجم تربوية من الخ
 2014، الدار المتوسطية للنشر، تونس، أنوار من أجل رؤى حداثية أصيلة .9
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الدار ورقات في اإلصالح التربوي في تونس ما بعد الثورة، : مستقبلتربية ال .10
 .2014المتوسطية للنشر، تونس، 

، دار الكلمة، القاهرة، المنصورة، إبداعي أصيل المجاالت التربوية من منظور .11
2016. 

سؤال الرؤية : تجديد التعليم الديني"في تعلمية التربية والتفكير اإلسالمي،   .12
محمد جبرون، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط، ا. إشراف وتنسيق د، "والمنهاج
 .316 - 269.ص.، ص2016

، مجمع المغرب - الجزائر -ستون: النظم التربوية في البلدان المغاربية .13
األطرش للكتاب المختص، تحت الطبع بطلب ودعم كامل من مركز البحوث 

 .2020والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة بسوسة، تونس، 
استراتيجيات معرفية وتربوية لمواجهة التطرف والتكفير، : التربية والتنوير .14

 .2019تونس،  -دار التنوير للترجمة والنشر، باريس
) 2009(ودبي ) 2006(لمشاركة في كتب جماعية أخرى منشورة في تونس ا .15

   ). 2012(والجزائر ) 2011و 2010(والرباط 
اإلشراف على إنجاز الكتاب األبيض إلصالح المنظومة التربوية لجمعية  .16

 .2015، جوان، من أجل إصالح تربوي حداثي أصيل: تطوير التربية المدرسية
إنجاز الكتاب األبيض حول إصالح المنظومة التربوية المعّد من  المشاركة في .17

قبل اللجنة العلمية لالئتالف المدني إلصالح المنظومة التربوية، بإشراف األستاذ 
  .2015الدكتور محمد بن فاطمة، جويلية 

دور القيم والتربية : الطاهر بن عاشور محمد المشروع اإلصالحي في فكر .18
، من منشورات مركز ي من منظور مقاصدي عمرانيفي اإلصالح االجتماع

 . 2019الدراسات اإلسالمية بالقيروان دار سحنون للنشر، ، تونس، 
 ). تصدير األستاذ محمد الحبيب العالني(

. ، إشراف دمن أجل تعليم وطني سيادي: مخرجات المناظرة الوطنية للتعليم .19
 . 2019مصدق الجليدي، تونس، أفريل، 
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��رة ا��  ا�����ت  

  

، عـدد 29، السـنة الحيـاة الثقافيـة ، تـونس،"؟متى نحن: لعبة الزمن زمن الِجدّ ": مقال بعنـوان .1
 26-23. ص.، ص2004، ماي 155

ــل الفقهــي اإلســالمي"دراســة بعنــوان .2 ــا العق ــد: جنيالوجي ــراديغم حقــوقي جدي كتابــات ، "نحــو ب
 .  119-115. ص.، ص2003، بيروت، أكتوبر معاصرة

، 29الســنة  ،تــونس، الحيــاة الثقافيــة، "ممكــن والممتنــع فــي أدوار المثقفــينال"دراســة بعنــوان  .3
 . 49-36. ص.، ص2004، أفريل 154 عدد

، الحيــاة الثقافيــة، جدليــة الموضــوعية وااللتــزام: المثقــف والعلــوم اإلنســانيةدراســة بعنــوان  .4
 .2004، جوان 156، عدد  29، السنة تونس

 Albert Jacquard: La finitude de notre mondeبلومونــد ديبلوماتيــك ترجمــة مقــال  .5
، عـدد 29، السـنة الحيـاة الثقافيـة، ، تـونس"فـي القـدس اللقـاء أو نهايـة العـالم"تحت عنـوان 

 . 48-45. ص.، ص2004، أكتوبر 158

تحايثية ابـن عربـي القصـوى علـى مسـّطح أسـماء اهللا : عن التصّوف والتخّوف"دراسة بعنوان  .6
 .9-4. ص.، ص2004، نوفمبر 159 ، عدد 29، السنة ، تونسالحياة الثقافية، "الحسنى

الحيـــاة ، ، تـــونسصـــورة الـــّذات لـــدى المثقـــف والتصـــورات االجتماعيـــة لـــهدراســـة بعنـــوان   .7
 .2004، ديسمبر 160، العدد 29، السنة الثقافية

، ، تــونسالحيــاة الثقافيــة، العوائــق والفــرص المتاحــة: الديمقراطيــة المعرفيــةدراســة بعنــوان  .8
 . 38-31. ص.، ص2005 ، نوفمبر169، العدد 30ة السن

، كتابـات معاصــرة، بيـروت، عــدد "فوكــو، بورديــو، لــورانس: تأكيــد المســتقبل"دراسـة بعنـوان  .9
 . 2005، نوفمبر، 58

، 60، بيـروت، عـدد كتابـات معاصـرة، "أبناء إبـراهيم وورثـة الكتـاب المقـدس"دراسة بعنوان  .10
 . 2006حزيران، -آيار

، ، تـونسالحيـاة الثقافيـةمجلـة ، "بن خلدون في مرايا الفكر التربوي المعاصرا"دراسة بعنوان  .11
  .42-35. ص.، ص2006، أكتوبر 31السنة 



 6 

أكتـوبر  ،، تـونسالحيـاة الثقافيـةمجلـة ، "الفقيه والمفكر وجاجة المجتمع إليهما"مقال بعنوان  .12
 .22-19. ص.، ص2011

، الحيـاة الثقافيـةمجلـة ، "مـا بعـد الثـورة مدخل إلى المسألة الثقافية في تـونس"مقال بعنوان  .13
 . 19-15. ص.، ص2012جانفي  ،تونس

، ســبتمبر، 1العــدد ،تــونس، "الفاعــل التربــوي"، صــدرت بمجلــة "بنائيــة مفتوحــة"مقالــة بعنــوان  .14
2005. 

مجلـة ، في "من طوبوغرافيا االعتقاد إلى مسطح المحايثة"دراسة أنتروبولوجية تربوية بعنوان  .15
 .2007، شتاء 139-138، بيروت، عدد مزدوج لمعاصرالفكر العربي ا

قـراءة فـي كتـاب أي وضـع للـدين : بين العلمانية المؤمنة واإليمان العلمـاني"دراسة بعنـوان  .16
ــة؟ لمارســيل غوشــيه لشــهر  366، مجلــة دراســات المســتقبل العربــي، العــدد "فــي الديمقراطي

 . 2009آب، 

، "الفاعـل التربـوي"، مجلـة جاح أو فشل التالميذاختيارات المدّرسين البيداغوجية ودورها في ن .17
 .28-8 .ص.، ص2008، 3عدد، تونس

 لـترجمة فصل  .18

Huber Man, M., et Shapiro, A. L., Cycle de vie et enseignement, in 
"L'enseignant est une personne", (Dir)., Abraham, A., ESF, Paris, 1984, Pp. 
36- 43. 

 .139-128. ص.ص ،2008، 3عدد ،تونس ،"الفاعل التربوي" في

 

19. Entretien avec Marcel Crahay, in L'Acteur Pédagogique,Tunisie,  n°3, 2007, 
pp 28- 34. 

20. Entretien avec Jacques Tardif : "Une conception psycho-cognitve de 

l'apprentissage", in L'Acteur Pédagogique, Tunisie, n°4, 2008, pp 5-10 

، مجلة الفاعل التربوي، "التجديد البيداغوجي، العوائق والفرص المتاحة"محاضرة بعنوان  .21
 .17-7. ص.، ص2008، 4العدد  تونس،

 . 2010، 29، مجلة التسامح، عمان، العدد "األّمة والقيادة: "مقال بعنوان .22
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العدد  تونس،، مجلة الفاعل التربوي، "اآلجل والعاجل في اإلصالح التربوي: "مقالة بعنوان .23
 .141-128. ص.، ص2012، ديسمبر  8-7المزدوج 

العدد  تونس،، مجلة الفاعل التربوي، "التربية على النزاهة ومكافحة الفساد: "مقالة بعنوان .24
 .48-35. ص.، ص2014، مارس 10-9المزدوج 

موعود ، "من البدايات المختلفة إلى المآل الواحد: أبناء ووراثة الكتاب المقدس: مقال بعنوان .25
، مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة "الحوار"بالنشر في مجلة 

 .بسوسة

، ?UVA اRE SQّIBDEراQ=ت اOIPBEت ;:�� ا�����ك، "?<=رGHIJAK GJ: اABCDEك"?<=ل   .26
 . 32 -26. ص.، ص2018، اJAE_ ا^ّول 1اG[\=DB]O واACBQOاف، اRXEد 

  
، ?UVA اRE SQّIBDEراQ=ت ;:�� ا�����ك، "A>DHاطe وGH=da اb>cDEاBaO<=ل اRE"?<=ل  .27

  . 39- 36. ص.، ص2018، اJAE_ اea=cE 2اOIPBEت اG[\=DB]O واACBQOاف، اRXEد 

، دراسة محّكمة قبلت رسميا من هيئة تحرير قراءة في سلسلة التراث التربوي اإلسالمي .28
، الصادرة عن المعهد العالمي )معاصرمجلة الفكر اإلسالمي ال(مجّلة إسالمية المعرفة 

، وستنشر في العدد القادم من 2018أكتوبر  20للفكر اإلسالمي، فرع األردن، عّمان، في 
 ). صفحة 19(المجلة 

، دراسة مقارنة بين روسو، كانط وشيّلر: التربية الجمالية في الفلسفات التربوية الحديثة .29
. ، صه1440 -2019السنة الرابعة، شتاء  مجلة أبحاث ودراسات تربوية، العدد الثامن،

 .198 -151.ص
مقاربات : ظاهرة اإلرهاب"ورقة علمية قدمت ضمن أعمال ندوة التربية والتنوير الديني،  .30

التي نظمها مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان " اجتماعية وٕانسانية
، موعودة بالنشر في العدد القادم من مجلة 2018نوفمبر  14و 13المقارنة بسوسة، يومي 

  .الحوار التي يصدرها المركز
مبادئ في حرّية الّتفكير، والتحليل الّنقدي، والّتثبت والّتبين : مكّونات الّتربية الفكرية .31

تشرين  22(ه 1440ربيع األول،  14دراسة اسُتكِتبنا فيها بتاريخ  ،)تأصيل حضاري(
مجلة الفكر اإلسالمي (ئة تحرير مجّلة إسالمية المعرفة من قبل هي) 2018الثاني، 
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 29(، الصادرة عن المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرع األردن، عّمان )المعاصر
 ). صفحة

انظر على موقع (في مجلة ذوات االلكترونية ) مقاال 15(سلسلة من المقاالت التربوية  .32
 :مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرابط االلكتروني

http://www.thewhatnews.net/author_posts.php?author_alias=%D8%AF._%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%8

2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_   

 - أنفاس -مؤمنون بال حدود( وعديد المقاالت األخرى في مواقع الكترونية فكرية مختلفة
  .)الخ...العقالنيون العرب -ديوان العرب

 
  :�ث ا���;� @? ;<=��اتا>��

  

بالمعهـد األعلـى للعلـوم  2003أكتوبر  24 -23-22بتاريخ " فهم الّذات"مداخلة في ندوة  -1
 ".مشروع تغيير ابستيمي في المدرسة: فهم الّذات المعرفية"اإلنسانية بتونس، بعنوان 

"La compréhension du soi cognitif: un projet de changement 
épistémique à l'école". 

  

، قدمت في الندوة الدولية "ابن خلدون في مرايا الفكر التربوي المعاصر"محاضرة بعنوان  -2
 .2006أكتوبر،  29-28، التي نظمت بقابس في "ابن خلدون والعلوم اإلنسانية"

أبناء إبراهيم ووراثة الكتاب المقدس، من البدايات المختلفة إلى المآالت : محاضرة بعنوان -3
  . 2005لية الالهوت بميالنو، إيطاليا، نوفمبر، الواحدة، بك

، "اختيارات المدّرسين البيداغوجية ودورها في نجاح أو فشل التالميذ"محاضرة بعنوان  -4
 19، قابس، "الفشل المدرسي ودور الفاعلين التربويين في التصّدي له"ألقيت في ندوة 

 .2007مارس، 

، ألقيت في يوم "والفرص المتاحة التجديد البيداغوجي، العوائق"محاضرة بعنوان  -5
 .2008جانفي  24بيداغوجي بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية بقرطاج يوم 

التعليم "قراءة في وثيقة : الحداثة التربوية في فكر الطاهر الحّداد"محاضرة بعنوان  -6
 منشورة على الموقع" (الزيتوني وحركة اإلصالح في جامع الزيتونة
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 (http://www.doroob.com/?p=33076.   الطاهر الحداد " قّدمت في ملتقى
 .2008جانفي،  27-26قابس، -الحامة، "للفكر اإلصالحي

فــرع : مبعوثــا مــن قبــل فريــق البحــث اإلســالمي المســيحي(تمثيــل صــوت العــالم اإلســالمي   -7
ميالنــو، (ألديــان بمناســبة صــدور وثــائق الفاتيكــان الثــاني فــي مــؤتمر حــوار أتبــاع ا) تــونس

 .أبناء إبراهيم في مناظرة حول الكتاب المنّزلمحاضرة بعنوان ): 2005نوفمبر،  16
8- Pensée créative et pensée épistémique dans la perspective de résolution 

de problèmes ouverts, papier présenté au 3ème séminaire national organisé 
du 26 au 28 décembre à Douz, sur « le développement de la créativité et de 
la pensée chez les enfants à hauts potentiels ».  

، نــدوة علــم الكــالم نموذجــا: أزمــة العلــوم العقليــة فــي اإلســالم الوســيط :محاضــرة بعنــوان -9
أغـادير،  (، تنظـيم الرابطـة المحمديـة للعلمـاء "ة تنزيـلأزمة منهج أم أزمـ: العلوم اإلسالمية"

 ).2010مارس، 
المعضلة التربويـة فـي العـالم العربـي وسـبل معالجتهـا : المشاركة في ثالث ورشة تربوية -10

 ).2011جويلية،  -2010فيفري  -2009اسطمبول، سبتمبر، (
: نمـــاذج مـــن المعالجـــة فـــي تـــونس: األطفـــال فـــي وضـــعية صـــعبة :محاضــرة بعنـــوان -11

طنجــة، (المنــاظرة المتوســطية حــول األطفــال فــي وضــعية صــعبة وأطفــال الهجــرة الســرية، 
 ).2010نوفمبر، 

، الملتقــى الــدولي حــول أطفــال الشــوارع وكيفيــة حمــايتهم فــي تــونس :محاضــرة بعنــوان -12
 .2010أطفال الشوارع، جامعة قالمة، الجزائر، ديسمبر، 

أي ssxa=م "، Rssaوة  [�;�WW ا�������WWا\]ZWW وا���]WW@ ZWW? إVWWXح ا��: ?Assv=Pة IsstXJان  - 13
 .IJAK" ،|J=~ ،24-12-2011ي RXJ =? |aIBE }HRJ اIcEرة؟

  
، اssstDE=ظAة `�WWW:���; Z�WWW ظ�WWWھ�ة ا�_��WWWbع ا��ر`Asssv=P?:  ^_�WWW�� ?WWWة IssstXJان  - 14

 .2012اI� G[�QIBDEل ظ=ھAة اaO<�=ع اRDEرI�K ،eQان، 
  

15 -  �t�Q=J eEوREا eQ=[�Eى اRBtDEا e� G[D�\ G~رIJ GVر=CDEا Gور� e� لI" ZWe@أ �W���=
Ze@أ Z���
 .2012?=ي  17-18، ";
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فــي نــدوة ": النمــو الــذهني للطفــل فــي عصــر الثــورة المعلوماتيــة"  :?Assv=Pة IsstXJان  - 16
العولمــــة والتربيــــة التــــي نظمهــــا مخبــــر االبســــتمولوجيا والتربيــــة بالمدرســــة العليــــا لألســــاتذة  

  .2012بر ديسم 10و 9جامعة بوزريعة بالجزائر العاصمة، يومي 

17- Role of emotivo-cognitive challenge in conceptual change and decision-
making, papier présenté au Congrès International  Cem09, 2-5 
Novembre, 2009  à Hammamet-Tunisie.  

ضمن أشغال المنتدى السياسي الدولي  "تربية أفضل مستقبل أفضل"مداخلة بعنوان  -18
 . 2012ماي  16بإسطنبول يوم ) التربيةورشة (

، ندوة التكامل بين المجاالت التربوية من منظور تربوي أصيل: محاضرة بعنوان -19
 .2013أكتوبر،  9و 8التكامل المعرفي في خدمة التعليم، جامعة الزيتونة، تونس 

تضافر أدوار األسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التربوية في : محاضرة بعنوان -20
من أجل بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة :  ، منتدى تونس الثالث للنزاهةة الفسادمكافح

 . 2013ديسمبر،  -05-04الفساد بتفعيل الطاقات المشتركة، قمرت، 

مدخل لبناء : ع العمران البشريمقاصد الشريعة اإلسالمية وطبائبعنوان  محاضرة -21
تاذ اإلمام الشيخ محمد الّطاهر بن األسفي الندوة الدولية حول  ،علوم إنسانية تطبيقية

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي تنظيم : وٕاعادة تأسيس العقل الفقهي اإلسالمي عاشور
 .بمناسبة الذكرى األربعين لوفاته العاصمة بتونس 2014فبراير  / فيفري 13و 12في 

 3ة ميدون، ، جرب"التكوين الشامل للمتعلم"في ندوة  التربية على القيممحاضرة بعنوان  -22
 .2014ماي 

في الندوة " ؟ماذا يعني أن أكون مربيا اليوم معرفيا وبيداغوجيا" بعنوان محاضرة -23
بمركز تكوين " ماذا يعني أن أكون مربيا اليوم"، حول 2014ماي  8الدولية يوم 

 .المكونين بقرطاج

ندوة ، اإلصالحات التربوية في تونس الحديثة بين الموجود والمنشودمحاضرة بعنوان  -24
، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، "المواطنة، التنمية، اإلصالح: التعليم العمومي"

 .2014ماي  15

، "إصالح التعليم الديني"، في ندوة التعليم الديني وسؤال المنهجورقة علمية حول  -25
 .2014ماي،  19مراكش، تنظيم مؤسسة مؤمنون بال حدود، 
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ة لإلعداد لبناء اإلستراتيجية الوطنية لإلصالح مداخل عملي"محاضرة بعنوان  -26
، "من أين نبدأ؟: مداخل اإلصالح التربوي"، قدمت في المنتدى الوطني حول "التربوي

 .، بمركز تكوين المكونين بقرطاج2014أوت  16بإشراف وزير التربية، يوم 
في  " لعربي؟ا الربيع ثورات مهد في التشاركية للديمقراطية مستقبل أي"محاضرة بعنوان  -27

 التحوالت في قراءة :العربي الربيع بعد ما دول في التشاركية الديمقراطية مستقبل"ندوة 

 سايدل هانس مؤسسة بشراكة مع واألبحاث للدراسات أفكار مركز مينظمن تن" قواآلفا

 .2014أكتوبر  10بمدينة مراكش يومي 

كل تربوي مزمن أم هاجس مش: إصالح التعليم الزيتوني بين فترتين"بعنوان محاضرة   -28
بتنظيم من  اإلصالحيةالتعليم الزيتوني ومساراته  في الندوة الدولية "تربوي حضاري؟

-15جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى، سوسة،  و مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان
 .2014نوفمبر  16

من والثقافية التربية على التعددية الدينية  تمثيل تونس في المؤتمر الدولي حول -29
بالرباط،  بمقر المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم واإليسيسكو كايسيد تنظيم

 .2015أفريل  21-20المغرب، 
في دار  التربية والتعليم في العالم اإلسالميالمشاركة في الملتقى الدولي الثالث حول  -30

، بورقة علمية 2015أفريل  30و 29الجزائر العاصمة، يومي  - األساتذة العليا ببوزريعة
 ".أي تربية لمدرسة المستقبل؟"حول 

، مع مركز القدس "دور التربية في التصدي للتطرف واإلرهاب: محاضرة بعنوان -31
 .2015ديسمبر  7للدراسات السياسية، عمان، األردن، 

مع ، "التكامل بين المجاالت التربوية من منظور األصالة المبدعة" :محاضرة بعنوان -32
 .2016أفريل  12، الجزائر، 2العلماء المسلمين الجزائريين، وجامعة سطيف جمعية 

حصاد خمس سنوات بعد : مسارات اإلصالح التربوي في تونس: "محاضرة بعنوان -33
 .2016جوان  4، مونيخ، ألمانيا، "تونس المستقبل"، ندوة جمعية "الثورة

في ، "اإلسالمية وتطورها لمحة تاريخية عن نشأة مؤسسات التربية": محاضرة بعنوان -34
، "التربية اإلسالمية ودوها في تعزيز السلم ومكافحة التطرف والعنف"الملتقى الدولي حول 
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من تنظيم المنتدى الدولي لمكافحة اإلرهاب، ومنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمية 
المغرب  -سكو بالرباطبمقر اإليسي 2016نوفمبر  3و 2للتربية والثقافة والعلوم، وذلك يومي 

   .األقصى

، فلسفة الشريعة اإلسالمية القيمية والمقاصدية المعامالت في ضوء: محاضرة بعنوان -35
، المعهد العالي للخطابة المعامالت في اإلسالم بين سلطة الّنّص وتحّديات العصرندوة 

  .2016ديسمبر،  01–نوفمبر  30-واإلرشاد الديني، القيروان، 

ن المحاضرات حول اإلصالح التربوي، االئتالف المدني إلصالح المنظومة سلسلة م -36
 . 2017-2016تونس،  -باجة -سوسة -قابس: التربوية

، مشروع اليد في اليد لمكافحة التطرف حرية الضمير في اإلسالممحاضرة بعنوان،  -37
 . 2017واإلرهاب، الحمامات، جويلية، 

، مشروع اليد في اليد لمكافحة لمكافحة التطرف  األسس التربوية: محاضرة بعنوان -38
 ، جربة ميدون2017التطرف واإلرهاب، أوت 

مقاربات : ، في ندوة اإلرهاب2018، نوفمبر، التربية والتنوير الدينيمحاضرة حول  -39
إنسانية واجتماعية، تنظيم مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة 

  .2018نوفمبر  15-14بسوسة، 

م، تونس، ية للتعليأشغال المناظرة الوطن ي، فةية والتنمية التربيجدل: مداخلة بعنوان -40
  . 2019مارس  30

، الندوة الفكرية لمهرجان بنان، اإلصالح التربوي على المسار المدني: محاضرة بعنوان -41
   .2019أوت،  4

علما أصول : لة إبستمولوجية جديدةتدريس العلوم اإلسالمية بمنز : محاضرة بعنوان -42
التثاقف بين ضفتي المتوسط، تنظيم مركز "، الندوة الدولية حول الدين وأصول الفقه نموذجا

  . 2019نوفمبر  13البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة بسوسة، 
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أوروبا  الخلفيات التاريخية واألسس الفلسفية للتجاذب بين: محاضرة بعنوان -43
، في ندوة التثاقف بين ضفتي المتوسط، تنظيم مركز البحوث والدراسات في حوار واإلسالم

  . 2019نوفمبر،  14و 13الحضارات واألديان المقارنة بسوسة، المنستير، 

محمد "، ندوة عناصر الحداثة في فكر محمد الطاهر ابن عاشور: محاضرة بعنوان -44
تونس عاصمة إسالمية، دار "، اختتام فعاليات "والحداثةالطاهر ابن عاشور بين التراث 

  . 2019دسيمبر  21الثقافة سليانة، 

  :دورات تدريبية نّشطها المترّشح
  

في مواضيع المواطنة والديمقراطية  دورات تدريبية لصالح أعضاء جمعيات ثقافية
 :والتسامح ومقاومة التطرف  والكفايات التعليمية

 .منتدى الجاحظ .1
 - صفاقس -جربة -توزر - دوز -قبلي -قابس(طوير التربية المدرسية جمعية ت  .2

 ..2017 - 2004وذلك خالل الفترة   ) تونس -الحمامات -المنستير -سوسة
سنة (التربية على مكافحة الفساد : PNUDمع : المنتدى الوطني لمكافحة الفساد .3

2012(. 
 - 2014) (بنزرت -تونس(شبكة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي  - .4

2017( 
في الحمامات وفي جربة " اليد في اليد لمكافحة التطرف واإلرهاب"مشروع   .5

)2017.( 
  .)2017-2014(ح المنظومة التربوية االئتالف المدني إلصال  .6

 


