
 ملخص السيرة الذاتيّة

 (تونس)د محمد رشاد الحمزاوي .أ

 
 

 .11/30/1301تونس في  -الة والية القصرينت ن مواليد مدينةم -1

 .خريج المعهد الصادقي الذي أسسه المصلح خير الدين باشا -1

 .فرنسا -باريس -متحّصل على دكتوراه الدولة عن جامعة السربون -0

 .والمعجميات والمصطلحات العلميّة وتعريبهامتخّصص في اللسانيات واألسلوبيات  -1

 .عضو بمجمع دمشق والقاهرة وبغداد وبيت الحكمة بتونس -5

 . 1333منذ  15التي بلغ عددها الـــــــ " المعجميّة"مؤسس جمعية المعجمية العربية بتونس ومجلّتها  -6

 .وحديثاالمتعلقة بالمصطلحية العربية قديما  1332متحصل على جائزة الملك فيصل لسنة  -7

 

 :ومن مؤلفـــــــــــــاته

 .1326بيرةت  -دار المغرب اإلسالمي–من قضايا المعجم العربي  -1

 .1326بيروت  -دار المغرب اإلسالمي–المنهجية العامة لترجمة المصطلحات العلميّة وتوحيدها  -1

 .1326بيروت  –دار المغرب اإلسالمي –العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات  -0

 .1322بيروت –دار المغرب اإلسالمي –ع اللغة العربية بالقاهرة أعمال مجم -1

 .1322دار التركي للنشر بتونس  -مجمع اللغة العربية بدمشق والنهوض باللغة العربية -5

 .1331تونس  -بيت الحكمة–إشكاالت ومقاربات : المعجم العربي  -6

تونس  -سات بن عبد هللا للنشر والتوزيعمؤس–عاب الخطاب العربي يالنظريات المعجمية العربية وسبلها إلى است -7

1333. 

 .1333 –دار المعرف للطباعة والنشر بسوسة –نظرية النحت العربية  -2

متحصل على جائزة علي –وللكاتب إسهامات في القصة القصيرة والرواية والمسرح وتمثل زادا مفيدا كّما وكيفا  -3

 .البلهوان للرواية العربيّة بتونس

 

 :العلميـــــــــــة المؤهالت

  1363باريس  –جامعة السربون  –اإلجازة في اللغة العربية وآدابها. 

  1361باريس  –جامعة السربون  –دبلوم الدراسات العليا في الحضارة العربية اإلسالمية. 

  1371باريس  –دكتوراه دولة في اللغة العربية وآدابها، جامعة السربون. 

 

 : األكاديمي المســــــــــار

  1361-1363 :نداهوال –معيد بجامعة ليدن 

 1362-1361: مدرس بجامعة السربون باريس  

  1371 – 1362 :التونسيةأستاذ محاضر بالجامعة 

 1376: أستاذ في التعليم العالي بالجامعة التونسية 



 : المسؤوليــــات الجامعية

  1371-1373تونس : مدير معهد بورقيبة للغات الحية . 

  1376 -1375مدير دار المعلمين العليا بتونس. 

 1377 -1376: مدير التعليم العالي والبحث العلمي 

 1321. - 1373: مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات 

  1376: عضو اللجنة المكلفة بالتوجيه الجامعي. 

 :الجمعيات العلمية والمؤسسات المهنية ، و منها ضويةع

 1330 – 1363التونسية حوليات الجامعة "ضو هيئة تحرير مجلة ع" 

 تونس  –يس عضو هيئة تحرير مجلة كرارles cahiers de Tunis  

  1330-1325" مجلة المعجمية"جمعية المجمعية العربية بتونس ومجلتها رئيس 

 طلحية صعضو الجمعية الدولية للم«Termia »   -  1320كندا. 

 

 :والنــــــــــدوات المؤتمــــــــرات

 1373-1363: مؤتمر التعريب الثاني بالجزائر 

  1363تونس  –ندوة ابن منظور االفريقي قفصة 

 1323تونس  –المعجم العربي التاريخي : ندوة جمعية المعجمية العربية بتونس الثانية 

  سنة على مجمع اللغة العربية بدمشق 75مؤتمر مرور. 

 الجامعية اللتي أشرفت عليها  لبحوث العربية وغيرها من اللغات، والبحوث العلميةالكتب والمؤلفات والمقالت وا

 (أنظر السيرة الذاتية المفصلة) واألوسمةوالجوائز 

 

 


