
 

 السيرة الذاتية

 

 الشهادات العلمية : 

 

 السربون( –: التبريز في التاريخ )المعهد العالي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2691

: دكتوراه دولة في التاريخ اإلسالمي الوسيط )الكوفة ونشأة المدينة في اإلسالم :  2692

 (Claude Cohenإشراف المستشرق 

 

 : المهنية 

 

 مبرز في التاريخ بالكلية الزيتونية بتونس : 2696 - 2691

 بباريس. CNRSباحث في التاريخ بالمركز القومي للبحوث االجتماعية  : 2699 - 2696

 أستاذ مساعد للتاريخ اإلسالمي بدار المعلمين العليا بتونس. : 2692 - 2699

أستاذ محاضر في التاريخ اإلسالمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  : 2691 - 2691

 بتونس.

أستاذ تعليم عال في التاريخ اإلسالمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  : 2669 - 2699

 جامعة تونس. –

 أستاذ متميز بالجامعة التونسية. : 1009 - 2669

 

 ( من الكتابة  10العلمية والفكرية )نسخة 

 تأمالت مثقف شاب

 

 أولى المقاالت عن اإلسالم المبكر مع انطباعات عن اإلسالم المعاصر  : 2696 - 2691

 .(والفكر Cahiers de Tunisieو  IBLAفي )

هشام جعيط بين مواجهة االستشراق والتصدي ألزمة الضمير العربي 

 المسلم.

 

إلى  ( مترجم2691والمصير العربي )كتاب الشخصية العربية اإلسالمية  : 2692- 2696

 (.2691العربية دار الطليعة )

 (.2691( مترجم إلى العربية )2699كتاب أوروبا واإلسالم ) -



المبكر  لإلسالممقاالت متعددة عن التاريخ االجتماعي والمؤسساتي  -

يس الغرب حتى نهاية العهد األموي جمعت في كتاب بالفرنسية تأس

 (1001( عربت في نفس المدة )دار الطليعة 1001اإلسالمي )

 مقاالت متعددة في نقد االستشراق بندوات ومجالت فرنسية. -

 في دائرة المعارف اإلسالمية. Kufaمقال  -

 هشام جعيط وقضايا الحراك السياسي والديني في اإلسالم األول. -

 

 (.2661( معّرب بدار الطليعة )2699كتاب الكوفة )باريس  : 2662 – 2692

 (2662( معرب بدار الطليعة )2696كتاب الفتنة )باريخ 

بالمستقبل العربي، دراسات )حوارات عن الثقافة والحداثة والتقدم 

 (عربية، اليوم السابع، الّرأي

 أ. هشام جعيط في خضم مشروعه الفكري عن النبوة : : 1021 – 2662

 Revista Degli Studi orentaliمقالة أولى باالنقليزية في  -

 (2666الوحي والقرآن والنبوة ) -

 (.1009ة الدعوة المحمدية في مكة )يتاريخ -

 (1021( مترجم إلى االنقليزية )1021محمد في المدينة ) -

 

 رئيس المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة" :1021-1021

 


