سـيــرة ذاتـيـــة
 الحـالت املـذهي ـت :
الاس ـم واللـق ـب :
جاريخ ومكـان الوالدة:
الح ـالت العـائليـت:
الذرجاث العلميت:

اإلاىصف الجضاس
 11ماسط  1948جووغ (الجمهوسيت الخووعيت)
ّ
متزوج وأب لثالر بىاث (أميرة ( – )1981ظهير ( – )1985أظماء ( ))1989
ّ
هالظيىيت (دوسة حوان )1969
 شهادة الباوالوسيا– فلعفت وآداب
 ألاظخارًت في اللغت وآلاداب العشبيت (وليت آلاداب بخووغ )1973
 شهادة الىفاءة في البحث العلمي (وليت آلاداب بخووغ  )1976مالحظت حعً
 شهادة الخبرًض في اللغت وآلاداب العشبيت (وليت آلاداب بخووغ )1978
 شهادة دهخوساه الذولت في اللغت وآلاداب العشبيت  ،موضوعها:
" املخياٌ العشبي في هصوص الخواسق اإلايعوبت إلى الشظوٌ"  -جاسيخ اإلاىاكشت ( 02حوان )2003
مششف ّ
بمالحظت ّ :
حذا .مطبوعت (طبع مشترن – جووس ي/لبىاوي)

 الجــوائـزالخقـذًريـت :
 وظام الاظخحلاق الثلافي الصىف الشابع ()1994
 وظام الاظخحلاق الثلافي الصىف الثالث ()2008
 وظام التربيت والعلم ()2002

 الـحـيـاة العـمـلـيـت :
 خـطط الـخـذريـس :
 الخذريس باملعاهذ الثاهويت :

-

 اخخصاص الخذريس الجامعي:

-

 الخذريـس الجـامعـي:

معهذ باسدو بخووغ ()1975-1973
اإلاعهذ ّ
الفني بالياف ()1977-1975
معهذ كشطاج الشئاظت بخووغ ()1980 – 1978
ّ
داس اإلاعلمين العليا بعوظت ()1982-1980
بشجبت معاعذ (آداب ّ
عشبيت)
معهذ بوسكيبت ّللغاث ّ
الحيت مىز 1983
اإلاعهذ العالي للغاث بخووغ حاليا بشجبت أظخار معاعذ ّ
زم بشجبت
أظخار محاضش
اإلاعائل الحضاسيت اإلاخصلت بالثلافت العشبيت وؤلاظالميت
ألادب العشبي اللذًم
ّ
مخخصصت باليعبت إلى جيويً طلبت كعم الترحمت
مواد
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 الخطط إلاداريت والبيذاغوجيت :

ّ
العشبيت بمعهذ بوسكيبت ّللغاث ّ
ّ
الحيت بخووغ ()1993-1989
 مذًش كعم اللغت
ّ
ّ
ّ
العشبيت (دوساث
الصيفيت اإلاىثفت لخذسيغ
 مششف عام على الذوساث
)1992-1991-1990 

ّ
ّ
العشبيت لغير الىاطلين بها مً ألاحاهب وأبىاء الجيل الثاوي والجيل
الصيفيت لخذسيغ
 مششف على الذوساث
الثالث مً أبىاء الخووعيين اإلاهاحشيً (دوساث ) 1992-1991– 1990
 ؤلاعذاد والخىفيز إلاششوع جذسيغ اللغت العشبيت في اإلاشهض ؤلافشيلي للذساظاث العليا في ال ّ
خصشف ) (CESAGبذاواس
(العيىغاٌ) – (دوسة )1999 – 1998
 مذًش الذساظاث باإلاعهذ العالي للغاث بخووغ وهائب مذًش اإلاعهذ العالي للغاث بخووغ () 1999-1996
 مذًش اإلاعهذ العالي للخيشيط الشبابي والثلافي ببئر الباي مً  25حاهفي  2002إلى  31ماسط .2005
ّ
 مذًش اإلاعهذ العالي للغاث بخووغ مً  2حوان  2005إلى  31حويليت 2011
 سئيغ الجامعت ّ
الحشة بخووغ مً  02فيفشي  2010إلى  02فيفشي 2011
 سئيغ الجامعت ؤلاظالميت بالىيجش مً جاسيخ  01أهخوبش 2013
 النشاط التربوي والبيذاغوجي :
 هخاب "اإلاىهج في ؤلاوشاء والخحليل ألادبي لخالميز اإلاشحلت الثاهيت مً الخعليم الثاهوي" –باالشتران( -عمل
مطبوع) ()1979
ّ
"أبوحيان بين الفىش والوحذان" لخالميز العىت العابعت –باالشتران( -عمل مطبوع) – بخيليف مً وصاسة
 هخاب
التربيت (.)1981
 اإلاشـاسهت في دوساث جيويـييـت في إطـاس ّ
حعهذ جيويً أظاجزة الخعليم الثاهوي (أدب وحضاسة) ()1990-1983
 اإلاشاسهت في إهجاص الجهاص البيذاغوجي لخذسيغ الىصوص ألادبيت (الخعليم العام – العىت العادظت زاهوي)
()1991

 الـنـشـاط العـلـمــي :
 اإلاشاسهت في هذوة كعم الذساظاث العشبيت بيليت آلاداب بخووغ  :بحث في كضيت الاحتهاد في الفىش ؤلاظالمي :
ّ
فخاوى ابً جي ّ
الخووعيت،
ميت أهمورحا ،حاهفي ( 1986عمل مطبوع) مً ميشوساث الجامعت
وهظشياتها بئششاف ّ
ّ
ّ
الوطىيت للعلوم وآلاداب
اإلاؤظعت
 اإلاشاسهت ضمً فشيم عمل إلعذاد دساظت حوٌ الترحمت
والفىون .بيذ الحىمت ،1989 ،بحث حوٌ الترحمت ّ
ألادبيت (عمل مطبوع)،
ّ
ّ
ّ
والفىشيت بالبالد الخووعيت في اللشن
 اإلاشاسهت ضمً فشيم عمل إلعذاد دساظت حوٌ
الاحخماعيت
الخحوالث
العششيً في إطاس مششوع بحث بيليت آلاداب بمىوبت –  ،1997دساظت حوٌ اإلاعاسن الفىشيت وألادبيت بخووغ
في فترة ما بين الحشبين (عمل مطبوع) مً ميشوساث ّوليت آلاداب ّ
بمىوبت  -الجامعت الخو ّ
وعيت.
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ّ
ّ
العربيت للتربيت والثقافت والعلوم:
 النشاط العلمي والتربوي في إطاراملنظمت
 املشاركاث العلميت :
ّ
 اإلاشـاسهت ضمً حللخين مً الحللاث الذساظيت والىذواث العلميت والفىشيت للخعشيف بالخطت الشاملت
ّ
العشبيت.
للثلافت
 هذوة كطش (دوسة  : )1992الثلافت في جفاعلها مع اللطاعاث ألاخشى (عشض وسكت عمل) ؛
 هذوة ألاسدن ( دوسة  : )1994الثلافت باعخباسها عمليت إوعاهيت (عشض وسكت عمل) ،
ّ
ّ
ّ
ألاحىبيت في الوطً العشبي (كطش ( ،)1996عشض وسكت عمل).
العشبيت للعمالت
 اإلاشاسهت في هذوة حعليم اللغت
 اإلاشاسهت في هذوة حعليم اللغت العشبيت لغير الىاطلين بها بخووغ .1990
 إعـذاد الـذراس ــاث :
ّ
ّ
 إهجاص دساظاث بصفت دوسيت حوٌ الخطوس الثلافي في الوطً العشبي (دساظت جحليليت وجأليفيت)
 oحوليـت الثلـافت العشبيـت  :خمغ دساظاث مخخاليت - )1996-1995( – )1994-1993( - )1992-1991( :
( )2001-2000( – )1999-1998( - )1997-1996مً ميشوساث اإلاىظمت العشبيت للتربيت والثلافت والعلوم،
 oحوليت العلوم العشبيت  :زالر دساظاث مخخاليت – )1999-1998( - )1997-1996( -) 1995-1994( :
( )2001-2000مً ميشوساث اإلاىظمت،
 دساظت جأليفيت حوٌ مؤجمش آلازاس في البالد العشبيت ( )1994-1947مً ميشوساث اإلاىظمت،
 دساظت جأليفيت حوٌ مؤجمش الوصساء اإلاعؤولين عً الشؤون الثلافيت في الوطً العشبي (، )1995-1976
 دساظت جأليفيت حوٌ دليل مشاهض الترار الحضاسي.
 ألاعمال الخعليميت والتربويت :
ّ
ّ
 إعذاد ّ
ّ
ّ
العشبيت (باالشتران) ،مششوع اإلاىظمت
علميت لخمعت بشامج فيذًو جلفضيوهيت في كواعذ اللغت
مادة
ّ
العشبيت للتربيت والثلافت والعلوم،
 جلييم مشاحعت الىخاب ألاظاس ي في حعليم اللغت العشبيت لغير الىاطلين بها ،اإلاعخوى ّ
ألاوٌ واإلاعخوى الثاوي -
مششوع اإلاىظمت العشبيت للتربيت والثلافت و العلوم.
 ألاعمـال في مجـال الخـرجمـت :
 صياغت اظدباهت الظخطالع أوضاع الترحمت في أكطاس الوطً العشبي،
 إعذاد ّ
ّ
الخاصت بخووغ كصذ ؤلاحاطت بأوضاع الترحمت،
اإلاادة
 الليام بخفشيغ الاظدباهت الواسدة مً الذوٌ العشبيت بشأن إعذاد دساظت حوٌ وضع الترحمت في الوطً العشبي.

ّ
 النشاط ضمن قسم الذراساث باملعهذ العالي للغاث :




ّ
ؤلاششاف ّ
بمعيت ألاظخار ظالم الغضالي على شهادة الذساظاث ّ
اإلاعملت في اللعاهياث الخطبيليت والعامت،إصذاس
ّ
عذدًً مً ّ
حولياث اإلاعهذ العالي للغاث،
ّ
جىظيم عذد مً الىذواث واإلالخلياث وإصذاس ألاعماٌ ضمً هخب معخللت ،ومنها :
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ّ
ّ
ّ
ّ
العشبيت
الخووعيت ،وإصذاس ألاعماٌ ضمً جأليف بعىوان" :الشق في الحضاسة
هذوة حوٌ إلغاء الشق بالبالد
ّ
ؤلاظالميت" (مشهض اليشش الجامعي ، )1997
ّ
ّ
هذوة حوٌ واكع اللغاث ومعخلبلها في جووغ ،وإصذاس ألاعماٌ ضمً جأليف بعىوان " :واكع اللغاث ومعخلبلها في
جووغ" ( Les langues en Tunisie : Etat des lieux et perspectivesمشهض اليشش الجامعي ، )1999
هـذوة عً الشـاعش أساغـون  ،ARAGONوإصـذاس ألاعمـاٌ ضمً جألـيـف بـعـىـوان« Approches d’ARAGON » :
(مشهض اليشش الجامعي، )1998 ،
حمودة ّ
ّ
ألادبيت" – حمع وجحليم ودساظت د .الهادي ّ
الغضي –اإلاطبعت ّ
إصذاس "أعماٌ دمحم ماضوس
الشظميت-
(.)1996

 املشـاركـت في املجـالس العلمـ ّيـت :
 عضو باملجلغ العلمي وؤلاداسي للمشصذ الوطني للشباب ()2005 -2003
 عضو باملجلغ العلمي باإلاعهذ الوطني للترحمت ( )2012 -2010ممثال لوصاسة الخعليم العالي والبحث العلمي.
ّ
الوطنيـت :
 املشـاركت في لجـان الاهخـذاب

ّ
ّ
العشبيت باليعبت إلى دوسحي  2000و،2001
 عضو في اللجىت الوطىيت الهخذاب اإلاعاعذًً في اللغت وآلاداب
 عضو في اللجىت الوطىيت الهخذاب اإلاعاعذًً في اخخصاص العلوم الثلافيت باليعبت إلى دوسحي  2002و،2003
ّ
الثلافيت باليعبت إلى دوسحي
 سئيغ اللجىـت الوطىيـت لالهخـذاب والتركيت لشجبت أظخار معاعذ في اخخصاص العلوم
،2004-2003
ّ
الوطىيت لالهخذاب والتركيت لشجبت أظخار معاعذ في اخخصاص علوم ؤلاخباس باليعبت إلى دوسة
 عضو في اللجىت
،2004-2003
ّ
ّ
ّ
الوطىيت لالهخذاب و التركيت لشجبت أظخار معاعذ في اخخصاص اللغت و آلاداب العشبيت باليعبت
 عضو في اللجىت
إلى دوسحي  2005 -2004 :و . 2007-2006
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ّ
ّ
بمسؤولياث
جفصيليت حول الاضطالع
بياهاث
ّ
ّ
وحعليميت وإدارّيت
بيذاغوجيت
من سنت  9191إلى سنت :9111
 ؤلاششاف على إداسة كعم العشبيت والترحمت بمعهذ بوسكيبت للغاث ّ
الحيت بخووغ.
ّ
ّ
العشبيت باإلاعهذ.
وجم في هزه الفترة بعث أظخارًت في اللغت وآلاداب

ّ
ّ 
ألاظخارًت في الترحمت.
وجم هزلً إعادة هييلت
من سنت  9191إلى سنت :9111
ّ
العشبيت لغير ّ
ّ
ّ
الىاطلين بها (خالٌ شهش حويليت مً ّ
ول ظىت)
الصيفيت اإلاىثفت لخذسيغ
 ؤلاششاف على الذوساث
ّ
ّ
ّ
مخعذدة
العشبيت في معخوياث
حيعيت مخخلفت مً العالم لذساظت اللغت
 ويحضش هزه الذوساث طلبت مً 60
ّ
وبصفت مىثفت.
من سنت  9111إلى سنت :9111
 مذًش الذساظاث ّ
والتربصاث ،وهائب مذًش اإلاعهذ العالي للغاث بخووغ.
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ 
عاهياث
وؤلاهجليزًت في مجالي
الفشوعيت
جم في غضون هزه الفترة بعث الذساظاث العليا في شهادة اإلااحعخير في
ّ
ّ
والل ّ
ّ
الخطبيليت.
عاهياث
العامت
من سنت  2002إلى سنت :2002
 مذًش اإلاعهذ العالي للخيشيط الشبابي والثلافي ببئر الباي (أحواص العاصمت جووغ).
ّ
ودوس ّ
ًخعهذ اإلاعهذ بخيويً إطا اث في مجاٌ ّ
ّ
الشباب في
الخيشيط الشبابي والثلافي للعمل الحلا بذوس الثلافت

س
ّ
ّ
الخووعيت.
الجمهوسيت
وامل أهحاء
ّ
ّ 
الثلافيت()2005 -2004
جم في هزه الفترة بعث ماحعخير بحث في العلوم
من سنت  2002إلى سنت :2099
ّ
 ؤلاششاف على إداسة اإلاعهذ العالي للغاث بخووغ في دوسجين مخالحلخين( 6ظىواث)
ّ
ّ
ّ
ويضم هزا اإلاعهذ ما ًىاهض  6000طالب في اخخصاص الخيويً في مجاٌ اللغاثّ .أما اللغاث اإلاعخمذة واإلاذسحت في

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاهجليزًت،
الفشوعيت،
العشبيت،
الجامعيت في معخوى ؤلاحاصة أو اإلااحعخير فهي:
إطاس الحصوٌ على الشهاداث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والشوظيت.
الصيىيت
ؤلاظباهيت،
ؤلاًطاليت،
ألاإلااهيت،
ّ 
جم في هزه الفترة جوظيع مجاالث الذساظاث إلاا بعذ ؤلاحاصة في الاخخصاصاث اإلازووسة ،ورلً بذعم الخيويً
والخأطير في العذًذ مً شعب اإلااحعخير في الاخخصاص ،إلى حاهب الخأهيل في الذهخوساه باليعبت إلى الذساظاث
ّ
ّ
ّ
باإلهجليزًت.
الخطبيليت
في اللعاهياث
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جم في هزه الفترة اعخماد ّ
 هما ّ
الىظام الجذًذ في إطاس مىظومت (إمذ  :)L.M.Dإحاصة ( 3ظىواث) ،وماحعخير
( 2ظىواث) ،ودهخوساه ( 3ظىواث).
 هما جمذ مىاكشت العذًذ مً الشظائل في إطاس شهادة الذهخوسا ّ
اإلاوحذة
من سنت  2090إلى :2099
ّ
ّ
 ولفخني وصاسة الخعليم العالي إلى حاهب مهام إداسة اإلاعهذ العالي للغاث بخووغ باإلششاف هزلً على إداسة الجامعت
ّ
الحشة بخووغ ،وهي ّ
ّ
جؤمً الخذسيغ في اخخصاصاث عذًذة في مجاالث اللغاث والحلوق والخلىيت والخىىولوحيا.
ّ
ّ
وجضم ما ًىاهض  3000طالب هصفهم كادم مً دوٌ
إفشيليت وهصفهم مً طلبت البالد الخووعيت.
من  09أكخوبرسنت :2091
 ولفني مجلغ ألامىاء باإلششاف على الجامعت ؤلاظالميت بالىيجش ،وحششف مىظمت الخعاون ؤلاظالمي على هزه
الجامعت.
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