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 السيرة الذاتية

 عمر عبد الالوي 
 .متزّوج وأب لثالثة أبناء: الحالة المدنّية

 نهج الحسين بن علي، حي الرياض الخامس،  32 :العنــوان

 .سوسة 4023

  73335256/00216-98990069 :الهـاتف

: البريد اإللكتروني  

amorabdellaoui@outlook.com 

 

 التكوين والشهائد العلمية

  شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة 
 الفلسفة :صتختاااال. 
 2008أكتوبر  17 : تاريخ المناقشة . 
 من جامعة نيس الفرنسية: 

Université de Nice Sophia-Antipolis, UFR, Lettres, Arts et Sciences 

Humaines. 

 موضوع األطروحة: 
Altérité et Corporéité dans l’œuvre de Jean-Paul SARTRE.  

Sous la direction de Madame le Professeur Françoise DASTUR. 

  شهادة الدراسات المعمقة 
 فلسفة وتاريخ األفكارال :االتختااص. 
  2000التاريخ سبتمبر. 
 من جامعة نيس الفرنسية: 

Université de Nice Sophia-Antipolis, UFR, Lettres, Arts et Sciences 

Humaines. 

mailto:amorabdellaoui@outlook.com
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 موضوع البحث: 
Maurice Merleau-Ponty : de la phénoménologie du corps à l’ontologie de la 

chair.  

Sous la direction de Madame le professeur Françoise DASTUR. 

 شهادة األستاذّية : 
 الفلسفة: االتختااص. 
 1996جوان  :التاريخ. 
 كّلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بالقيروان. 
  شهادة الباكالوريا 
 شعبة اآلداب. 
 1991دورة جوان  :التاريخ. 

 المعهد الثانوي بأوالد حفوز بسيدي بوزيد، تونس
 

 المنشورةوالمقاالت الّدراسات 
 

 Jean-Paul SARTRE : Altérité et Corporéité, Editions Universitaires 

Européennes, 1
ère

 édition, 2014. 

 مجلة مجلة حوار، ”األسس األيديولوجية لإلرهاب الغربي المعاصر“ :مقال بعنوان ،
 واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث دورية محّكمة تادر عن مركز

 .352-591 : ، ص3232مارس  ،العدد األّول، السنة األولى ،بسوسة المقارنة
 

 األعمال البحثية والمقاالت المعّدة للّنشر
 

0202 

 اإلرهابيةوتقنيات التالعب بالعقول لدى المجموعات  االستقطاب. 
 الخطاب االلكتروني الجهادي. 
 الدعاية الجهادية وصناعة السينما. 
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 الخطاب الرمزي الجهادي.  
2019 
  لياديفلسفة المقدس  في فكر ميرسيا. 

2018 
 لإلرهاب في العالم الغربي ديولوجّيةياألسس األ. 

0202 
 L’Ecole Talmudique de Kairouan. 

2016  
 Le génie politique mohammadien dans l’œuvre de Montgomery Watt.  

2015 
 Le rôle politique du Cardinal Lavigerie et son œuvre missionnaire en 

Tunisie (1875-1892). 

0202 
 L’altérité: une approche philosophique. 

 

 النشاط البحثي
2021 
  يوم دراسي المشاركة فيالتنسيق العلمي و:  

 "مستقبل الفلسفة." 
 المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز : الجهة المنظمة 

 .بسوسة
 3235فيفري  52 : التاريخ 

 .فلسفة التقنية عند برنار ستيقلر : عنوان المداتخلة
2020 
 يوم دراسي المشاركة في:  

 "تحّوالت سياسية واجتماعية واقتاادية في السياق العربي الراهن." 



4 
 

 المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز : الجهة المنظمة 
 .بسوسة

 3232 جوان 52 : التاريخ. 
 نموذجا شارب جين:  المعاصرة للثورات الفلسفية األسس : عنوان المداتخلة.  
 للندوة الدولية التنسيق واإلعداد : 

 "اإلصالح والتجديد في العالم اإلسالمي في ظل التحوالت الراهنة." 
 ات واألديان المقارنة الحضار  مركز البحوث والدراسات في حوار :الجهة المنظمة

 .نايبالشراكة مع جمعية حوار وأد ةبسوس
 3232نوفمبر  59 و 52:  تاريخال. 
 والدراسات البحوث ، مجلة دورية محّكمة تادر عن مركزمجلة حوار هيئة تحرير عضو 

 .بسوسة المقارنة واألديان الحضارات حوار في
0202  
 المشاركة في الندوة الدولية : 

 "استراتيجيات المواجهة والوقاية : بين العالمي والمحلي إلرهابا". 
 مركز الدراسات والبحوث االقتاادية واالجتماعية بتونس : الجهة المنظمة. 
 3259جوان  32-59 : التاريخ. 
 في العالم الغربي إلرهابظاهرة ا:  عنوان المداتخلة. 
  0202إعداد الورقة العلمية لمشروع البحث العلمي لسنة 

 بسوسة المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث بمركز. 
  األديان ومناهج العلوم اإلنسانية" : المشروععنوان." 
 لياديإالمقدس عند مرسيا فلسفة "عنوان ب مداخلة." 

 المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز : الجهة المنظمة 
 .بسوسة
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 3259أكتوبر  32 : التاريخ. 
  ورشة تفكير المشاركة في 

  ظاهرة التطرف العنيف في تونس"حول." 
 الجهات المنظمة: 
 مركز الدراسات والبحوث االقتاادية واالجتماعية بتونس. 
 اللجنة الوطنّية لمكافحة اإلرهاب. 
 برنامج األمم المتحدة للتنمية. 
 مركز الدراسات والبحوث االقتاادية واالجتماعية بتونس :المكان.  
 3259جويلية  33 :التاريخ. 

 Atelier de réflexion pour le Fonds de recherche sur l’extrémisme violent en 

Tunisie  

Organisé par : 

 Commission nationale de lutte contre le terrorisme. 

 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

 Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).  

 Date 22 juillet 2019. 

 للندوة الدولية عضو اللجنة العلمية : 
 "حركة التثاقف بين ضفتي المتوسط." 
 المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز :الجهة المنظمة 

 .بسوسة
 3259نوفمبر  52-53 : التاريخ. 
 المنستير : المكان. 

2018-2020 
 المشاركة في الندوة الدولية : 

 مقاربات إنسانية واجتماعّية :اإلرهاب ظاهرة 
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  المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز: الجهة المنظمة 
 .بسوسة

 3252نوفمبر  52-52 : التاريخ. 
 سوسة : المكان. 
 األسس األيديولوجية لإلرهاب في العالم الغربي المعاصر:  عنوان المداتخلة. 
 مقاومة اإلرهاب" : اإليالفي المشاركة في مشروع البحث." 
 اإلرهابمقاومة مساهمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية في  : عنوان البحث. 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:  اإلشراف. 
 المناف وناس، مركز الدراسات والبحوث االقتاادية  األستاذ : المنسق العلمي

 .واالجتماعية بتونس
 الدعاية وشبكات اإلرهابية التنظيمات بناء : محور البحث. 
 االستقطاب وتقنيات التالعب بالعقول لدى الجماعات ":  عنوان البحث الفردي

 ."المتطرفة
 Ministère de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique 

(république tunisienne). 

 Programme de Recherche Fédérés (P.R.F). 

 La thématique : la lutte contre le terrorisme. 

 Dénomination : Contribution des sciences humaines et sociales à la lutte 

contre le terrorisme.  

 Thème de recherche : La formation d'organisations terroristes et les 

réseaux de propagande. 

 Dénomination de la recherche individuelle : "Recrutement et techniques 

de manipulation mentale chez les groupes terroristes ".  

  المدرسة التلمودية بالقيروان" : مداخلةتقديم." 
 المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز : الجهة المنظمة 

 .بسوسة
 3252 أفريل 59 : التاريخ . 
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2017 
  عضو اللجنة العلمية المكلفة من طرف اإلدارة العامة للبحث العلمي بتونس لبعث

 .قطب االمتياز للعلوم اإلنسانية
 اإلدارة العامة للبحث العلمي بتونس :المكان. 
 3252أوت -جويلية :التاريخ. 
 مجموعة من المقترحات المتعّلقة بمشروع إصالح الّتعليم العالي صياغة. 
 عنوان المشروع: 

"Plan stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique 2015- 2025 ".  

 3252مارس  : التاريخ. 
 المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث :  
 "الدين والسياسة" (نظام مؤتمرات الفيديو  باستعمال تقنية(visioconférence).) 
 الجمعية الفرنكفونية لفلسفة الدين : الجهة المنظمة. 
 مّية الملكّية ببروكسل، بلجيكاياألكاد : المكان. 
 3252سبتمبر  51-51-52 : التاريخ. 
 البعد السياسي لآليات القرآنّية األولى" : عنوان المداتخلة". 

3
ème 

Congrès international : Religion(s) et politique(s). 

Organisé par : la Société Francophone de Philosophie de la Religion. 

La date : 14-16 septembre 2017. 

A l’Académie Royale de Belgique, Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles, Belgique. 

Dénomination de l’intervention : La dimension politique des premiers versets 

coraniques.  

2016  
  0202أفق "المشاركة في فعالّيات أّيام الّشراكة التونسّية األوروبّية في برنامج". 
 3251ماي  : التاريخ. 
 قار المؤتمرات تونس : المكان. 
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 عضوّية بالجمعّية الفرنكفونّية لفلسفة الّدين. 
Société francophone de la philosophie de la religion. 

Le lien  : https://sites.google.com/site/philosophiereligion/home 

  في الندوة الدوليةمشاركة:   
 "التسامح الديني وثقافة االتختالف".  
 مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة   : الجهة المنظمة

 .بسوسة
 2016أكتوبر  6و 5يومي :  التاريخ.  
 سوسة:  المكان. 
 إشكالّية الّتسامح في فلسفة األنوار:  عنوان المداتخلة. 
  0202المساهمة في إعداد مشروع بحث لسنة :  
 "التعايش المذهبي والديني في تونس". 
 المقارنة واألديان الحضارات حوار في والدراسات البحوث مركز الجهة المنظمة 

 .بسوسة
 

0202 

 المشاركة في اإلعداد والتنظيم للّندوة الدولّية : 
 "المسيحّية في تونس، حضورها ومجاالت اهتمامها". 
 مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة   : الجهة المنظمة

 .بسوسة
 3251ماي  32و 32يومي :  التاريخ. 
 سوسة:  المكان. 
  المشاركة في دورة تكوينّية تحت إشراف 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس وبرنامج: 

https://sites.google.com/site/philosophiereligion/home
https://sites.google.com/site/philosophiereligion/home
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 Future European Tunisian Research Innovation (FETRIC) 

 3251جوان  : التاريخ. 
 تونس : المكان. 
 اإلعالمي لمركز البحوث والّدراسات في حوار الحضارات واألديان  مكّلف بالّتمثيل

 .المقارنة بسوسة ضمن مكتب االّتصال للبحث والّتجديد مع االّتحاد األوروّبي
2014  
 باحث بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة بسوسة. 

2007-2002 
 بجامعة نيس الفرنسية في مركز الدراسات الفينومينولوجية باحث. 

Université de Nice Sophia-Antipolis, UFR, Lettres, Arts et Sciences 

Humaines. 

Centre de Recherche d’Histoire des Idées, CRHI. 

Centre d’Etudes Phénoménologiques de Nice, CEPHEN.   

Le lien: http://cephen.free.fr/CEPHEN/accueil.html 
   مشاركة في المؤتمر العالمي الّتاسع والعشرون لجمعية الفلسفة واللغة الفرنسية

 بنيس فرنسا
Association des Sociétés de Philosophie de Langues Française (ASPLF), 

Nice-France. 

Du 27 Août au 1
er
 Septembre 2002 sur le thème : Avenir de la Raison, 

devenir des rationalités. 

 

http://cephen.free.fr/CEPHEN/accueil.html

