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 مخبر مدير خطة وشغل ،2172 منذ متميزا أستاذا ثم ،7711 منذ تونس بجامعة شغل أستاًذا في قسم التاريخ

-2172) "الحكمة بيت» بـ ماعيةواالجت اإلنسانية العلوم قسم رئيس خطةو ،(2172-7777) "مغاربية دراسات"
2172.) 

 العليا والمدرسة ،(7797و ،7791) بنواكشوط العليا المعلمين بدار: وأوروبية عربيّة جامعات في زائًرا أستاًذا وعمل

 ،(2112) بالرباط الخامس محمد وجامعة ،(7779) بمرسيلياو ،(2171و ،7797) بباريس )EHESS(االجتماعية للعلوم
 (Sapienza La) السبيانزا وجامعة ،(2119) البيضاء بدار بنمسيك وجامعة ،(2111و ،2112) االيطالية كاتان وجامعة

 ،(2172) الجزائرية وهران وجامعة ،(2172) قسنطينة وجامعة ، (2012) روما
 ،9777 ماي) بباريس االجتماعية للعلوم العليا بالمدرسة: فرنسية جامعات في الدكتوراه مناقشة لجان في شارك

 .(2172و ،2112) بروفنس آن آكس-مارسيليا وجامعة ،(7779 ونوفمبر

-7772) بروفنس آن بآكس والمتوسط اإلسالمية العوالم مجلة: المجالت من لعدد علمية هيئات في كعضو وساهم
 التاريخية للدراسات" أسطور" ودورية ؛2172منذ ،إنسانيات ومجلة ؛2119منذ تمودا، هسبيريس ومجلة ؛(2172

 .(2172) بالدوحة السياسات ودراسة لألبحاث العربي للمركز لتابعةا
 بالمعنى الدولة نشأة قضية ذلك من بناءها، وصيرورة الحداثة مظاهر تخص قضايا حول األخيرة أبحاثه تركزت

 ،التونسي المجتمع في الفردانية وظاهرة الجديدة، المعارف وظهور بالديني، السياسي وعالقة للكلمة، الحديث
 .التونسية البالد في المؤرخ شخصية " حول كتاب إعداد بصدد وهو .المغارب ببالد التاريخية المعرفة "أهلنة"و

 في االجتماعية واالستراتيجيات الملكية (.7791) بالبايليك وعالقته التونسي الجريد :الكتب من مجموعة ألف

 مغاربية دراسات لمخبر البحثية التجربة (.2172)والمجال الدولة بناء :العثمانية تونس (.7777) تونس مدينة
(2172.)  

 ."التونسية البالد في الفردانية ةيديناميك :والمواطن والرعية األخ"
 المدينة" ،(7771) "واإلعالمية االجتماعي التاريخ" :منها أجزاء تحرير في وساهم جماعية كتب انجاز على وأشرف

 :المتوسط في األوقاف" ،(2112")الغريب" ،(2117")واألرشيف والمصادر ونةالمد" ،(2111")المغارب ببالد والمجال

 في التاريخ كتابات" ،(2112")المغارب؟ في العين يكون كيف" ،(2112) "النفوذ مراكز ورهانات اجتماعية رهانات
 اإلسالمية لدانب في والنفوذ الفرد اإلنسان" ،(2119) "تأريخية وتجربة مؤرخ مسار" ،(2111") المغاربية البالد

 (.2119) "المتوسطية
 وفي وعالميّة عربيّة دوريّات في وااليطالية والفرنّسة العربيّة باللغة المنشورة والبحوث الدراسات من العديد وله

 .أخرى جماعية أعمال
 :العلمية الشهادات

 وشهادة ،(7717) الثالثة رجةالد والدكتوراه ،(7772) الجامعي التأهيل وشهادة ،(7772) الدولة الّدكتوراه شهادة

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية من (7712) واألستاذية ،(7712) (الماجستير درجة) البحث في الكفاءة

 .الجامعية المؤسسة نفس من االجتماع العلم في تكميلية شهادة ونال ،تاريخ اختصاص في (تونس جامعة)
 . العربية والفرنسية واإلنجليزية: اللغات


