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  :المؤهالت العلمية 
  جامعة الزيتونة: المعهد العالي ألصول الدين 

2006/2009  االجازة التطبيقية في فنون التراث االسالمي 
ترميم وصيانة المخطوطاتالتخصص:    
جدا حسنالتقدير:    
  جامعة الزيتونة: المعهد العالي ألصول الدين 

2009/2001  الشهادة الوطنية للماجستير المهني في ترميم التراث االسالمي وصيانته  
صيانة المخطوطات الورقية التخصص:    
حسن جداالتقدير:    

  

 الخبرة العملية: 

2011  القيروان-المخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطات رقادة 

 المشرف على خزينة المخطوطات 2012

مصلحة المحافظة على المخطوطات رئيس 2013  

  

2016   مركز الدراسات االسالمية 
 تأطير الباحثين والموظفين والعملة في مجال حفظ وصيانة المخطوطات  
 االشراف على حماية التراث المخطوطات 
  
  :المساهمات العلمية والمهنية 
 جامعة الزيتونة 
 مناقشة رسائل التخرج 2013

   الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطاتالمخبر 
والطلبة االشراف على التعاون الباحثين   
  
   :الخبرة والتكوين والتربصات 
  القيروان-المخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطات برقادة 
 تربص في مجال ترميم وحفظ المخطوطات 2008

    القيروان-المخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطات برقادة 
 تربص في مجال صيانة وحفظ المخطوطات 2009



 

 
 

 السيرة الذاتية 

  
  دار الكتب الوطنية 
 تربص في مجال صيانة وحفظ المخطوطات 2011

  جامعة الزيتونة 
صيانة االعمال التراثية-األثار مصركلية -منى فؤاد  د.دورة تدريبية مع  2011  

صيانة االعمال التاريخية-مصر األثاركلية -دورة تدريبية مع د. أبو بكر موسى 2011  

  
  
  المخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطات 
 شهادة الخبرة 2016

  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية تونس 
العالم العربي االسالمي الوسيط  مخبر   

المصاحف القديمةشهادة تخصص في معرفة  2016  

  وزارة التعليم العالي 
 جامعة الزيتونة 
 المعهد العالي للخطابة واالرشاد الديني 2016

 شهادة شكر لإلشراف على تصنيف وصيانة المطبوعات 
  جامعة بنسلفانيا بأمريكا 
 المعرفة العلمية في مجال تحقيق المخطوطاتشهادة في  2015

   بباريسمعهد البحوث وتاريخ النصوص 
 شهادة في المهنية في التعامل مع الوثائق التاريخية 2016

  معهد الدراسات االسماعيلية لندن 
 شهادة في المهنية والخبرة في تحقيق المخطوطات 
 
 
2016 

 
 : المحاضرات والمداخالت 

 بالقيروان االسالمية الدراسات مركز
 مداخلة بمناسبة يوم المخطوط العربي تحت رعاية األلكسو 

 
 الزيتونة جامعة

 2016 مداخلة بمناسبة تاريخية المصحف الشريف بالبالد التونسية
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  :المهارات

 :األم اللغة    لغة عربية 

  جدا جيد  :فرنسيةلغة 

 :جيد  لغة إنجليزية 

 

:اللغة                              

 3D max    

 Adobe Photoshop 

 MS Office 

 In design 

 Inscape  

:الحاسب  

 

 المعرفون: 

 جامعة الزيتونةالدكتور علي الصولي      

 جامعة الزيتونةالدكتور طه بوسريع        

  مدير المخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطاتجالل عليبي         الدكتور

 مدير بحوث في مجال علوم المخطوطات       الدكتور مراد الرماح

 مدير كلية العلوم االنسانية واالجتماعية تونس         الدكتور خالد كشير
 

 

 

 

 

 

 

 

 


