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 الــســيــرة  الــذاتــيــة

 :  جـالل الـّدين سـعـيـد.             االسم والّلقب

 .بقرمبالية 3591سبتمبر  31:     تاريخ الوالدة و مكانها
 .:   تونسية                 الجنسية

  .:   متزّوج  ؛  ابنان            الحالة المدنية

 

 .3591ن : جوا               ـ باكالوريا آداب

 .3599:  جوان         ـ األستاذية في الفلسفة

 .3599.:  نوفمبر    ـ شهادة الكفاءة في البحث 

 .3591: جـوان           ـ التبريز في الفلسفة

 .3591:  نوفمبر   ـ شهادة التعّمق في البحث  

  .3559جوان  41:     ـ شهادة التأهيل الجامعي 

 

 .بقسم الفلسفة بكّلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بتونس اعدمس:         4891ـ ديسمبر 

 .بكّلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بتونس أستاذ محاضر:          4881ـ جويلية 

 .بكّلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بتونس  أستاذ:              1004ـ منذ 
 
  نااييةعضو سابق بالجمعية التونسية للجماليات واإل ـ
 بتونس() المقّر  في العالم العربي عضو  بكرسي اليونسكو للفلسفة ـ

 بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس.الفلسفة "فيالب"مخبر عضو بالمجلس العلمي في ـ 
 ، بالمركز الوطني للترجمة )بتونس(ترجمة اآلثار الفلسفيةمنّسق فريق ـ 
 لتبريز في الفلسفة.عضو باللجنة الوطنية لمناظرة اـ 
 (6006-6002عضو باللجنة القطاعية الوطنية للفلسفة )نظام أمد ؛ ـ 
 )تونس( بيت الحكمةعضو بالمجلس العلمي لــ 
 

   مؤلـّفـاتال

 ، بالّلغة الفرنسية(3553)مناورات كّلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس ـ األخالق واألتيقا عند سبينوزا  1

 (3553) الدار العربية للكتاب  الرسائل والحكم ـ  أبيقور، 2
 (3551، طبعة ثانية  3554) دار أميـّة للنـّار ، تونس  ـ  فلسفة الجسد 3

 (3551)دار الجنوب للنـّار، تونس  ـ معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية 1
 (3551مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللـّه للنار، تونس ـ  فلسفة سبينوزا ) 5
 (3551لسبينوزا ) دار الجنوب للنار، تونس  عـلـم األخـالقترجمة  ـ 6

 (3551لسبينوزا ) دار الجنوب للنار، تونس رسالة في إصالح العقلترجمة   ـ 7

  (3559)دار أسود على أبيض للنار، أفريل  ـ الّنفس والجسد عند ديكارت وكبار الّديكارتيين 8
 (3555ر الجنوب للنار، لسبينوزا ) دا كتاب السياسةترجمة  ـ 9
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 ( 3555)دار أسود على أبيض، أفريل  ـ فلسفة عصر النهضة 10

 ( 3555)مركز النار الجامعي، أوت  دراسة ومنتخبات ،ـ فلسفة الّرواق 11

المركز الوطني مناورات الفلسفة النسقية ونسق الفلسفة السياسية عند سبينوزا، ترجمة كتاب فاطمة حداد اامخ، ـ  41
 .4119، تونس، ةللترجم

، المركز الوطني للترجمة، مناورات في االقتصاد السياسيو  في العلوم والفنونترجمة مقالْي روسو :  ـ 41
 .4133تونس،
عادة ترجمة  الرسالة الموجزةترجمة  ـ 41 ، المركز الوطني للترجمةلسبينوزا، مناورات  الرسالة في إصالح العقلوا 

 .4133تونس،
 (المركز الوطني للترجمةسبينوزا )مناورات مراسالت لسبينوزا وترجمة مبادئ فلسفة ديكارت ، ترجمة في مجّلد واحد ـ 41
 

   مـقـاالت

 ، بالّلغة الفرنسية (1984، 349-349) الكّرسات التونسية، عدد مزدوج ـ المنهج الهندسي عند سبينوزا 1

 (.3591،  1و  9عدد مزدوج ) مجّلة  أطـروحـات ،  ـ التحّول االبستيمولوجي في التاريخ 2

 ( 3599) النارة التربوية للتعليم الثانوي، أكتوبر ـ الشخص و الشخصانية  3
 ( 3591مارس ) المجّلة التونسية للدراسات الفلسفية، العدد الخامس،  ـ مفهوم التقّدم األخالقي عند سبينوزا 4

  (3599للدراسات الفلسفية، العدد السادس،نوفمبر  )المجّلة التونسية ـ حضارة الجسد ونرجسية اإلنسان المعاصر 5

 .(3559،  31-39)المجّلة التونسية للدراسات الفلسفية، العدد  ـ ميالد العقل، ميالد الحداثة 6

 ( 3559، مارس  43 - 41)المجلة التونسية للدراسات الفلسفية، العدد  ـ مالبرانش ناقًدا ديكارت 7

   ( 49-41 )المجلة التونسية للدراسات الفلسفية، العدد ـ إشكالية التقويم األخالقي عند سبينوزا 8
)مجلة الفكر العربي المعاصر،  ـ المعرفة الخيالية عند سبينوزا، أو في أن النفس ال تدرك نفسها إال بإدراكها لجسدها 9

  (. 3555/4111بيروت   ،331-334العدد 

  ، باللغة الفرنسية(3559، سنة 391) الكراسات التونسية، عدد  ة األفالطونيةـ أصول الثنائي 10

، حول الموضوع 4111)مداخلة باللغة الفرنسية في ملتقى أارفت عليه جامعة بريمن بألمانيا في جوان الحرب والسلم  ـ11
اب جماعي يحمل عنوان الملتقى، من ) تّم نارها ضمن كت( فلسفة العيش معًا ؛ مهّمة الفلسفة في عالم التثاقفالتالي: 
 .  4114فيّنا،  –أكسفورد –نيو يورك  –بروكسيل  –برن  -برلين -فرانكفورتبيتر النغ ، طرف 

 (4111، تونس  31-39، عدد مدارات)مجلة  ـ من القومية إلى األممية، في سبيل رؤية واقعية للعالقات الّدولية41
)مداخلة في ملتقى القاهرة حول "الفلسفة في  سبيل رؤية واقعية للعالقات الّدولية من القومية إلى األممية، فيمكرر ـ  41

 ؛ تّم ناره ضمن مؤّلف جماعي( 4111عام"، نوفمبر  311البالد العربية في 

: ) ترجمة عربية لبحث من تأليف هانس ُيرغ زانكهلر أستاذ  دولة القانون والحقوق األساسية في عالم التثاقف ـ41
، تونس  31-39، عدد مداراتومدير مركز البحوث والدراسات حول أسس العلم بجامعة بريمن بألمانيا ـ مجلة  الفلسفة
4111.) 
)مداخلة باللغة الفرنسية في ملتقى أارفت عليه جامعة بريمن بألمانيا في جوان ـ حقوق اإلنسان وديمقراطية اآلخرين  41

) تّم نارها ضمن كتاب جماعي يحمل عنوان الملتقى، من طرف ( لتبريرالعدالة والحق وا، حول الموضوع التالي: 4115
 ( . 4131فيّنا،  –أكسفورد –نيو يورك  –بروكسيل  –برن  -برلين -فرانكفورتبيتر النغ ، 
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 نوفمبر 49-41، بيت الحكمة، قرطاج، العقالنية ورهاناتها، مداخلة قّدمت في ملتقى حول تحّوالت العقالنية ونوائبهاـ  41 
، وصدرت ضمن أعمال الملتقى الذي تّم إعداده بالتعاون بين بيت الحكمة ومخبر فيالب ومركز البحوث الديكارتية 4111
  السربون والجمعية الاليبنتزية اإلسبانية والجمعية الاليبنتزية األمريكية الامالية.  -ببارس
؛ الملتقى من إعداد  خطر الديمقراطية على المساواة مداخلة قّدمت في ملتقى حول الديمقراطية في نظر سبينوزا،  ـ 41

 1، باريس ، من الوكالة الجامعية للفرنكوفونيةللفلسفة وبمااركة  يونسكوبمعّية كراسيها  9جامعات تونس وبريمن وباريس
 .4119أكتوبر  5إلى 
جوان  31إلى  31مه في تونس من ، تّم تنظيالفرد واالجتماعية، مداخلة قّدمت في ملتقى حول ـ الصداقة واالجتماعية 41

بجامعة  مركز البحث حول األسس الفلسفية للعلومبجامعة تونس باالاتراك مع  كرسي يونسكو للفلسفةتحت إاراف  4111
 .9بجامعة باريس  كرسي يونسكو للفلسفةبريمن و

األيام الدراسية العربية  الحديث، ترجمة الفكر السياسي مداخلة قّدمت في ملتقى حولترجمة الفكر السياسي لسبينوزا، ـ  49
 4131نوفمبر  41 – 49، الدار البيضاء، المغرب ،مؤسسة الملك عبد العزيزاألوروبية، 

)حول  للجمعية الوطنية لألخالق الطبية، مساهمة في الملتقى السنوي الثاني عار ـ تأّمالت فلسفية حول الجسد 48
 ( ية والقانونيةالجراحة التجميلية، األبعاد الطبية واألخالق

 

   محاور االهتمام

 وخاصة سبينوزا ( –مابرانش  –اليبنتز  –ـ تاريخ الفلسفة الحديثة : القرن السابع عار ) ديكارت  3
 ـ تاريخ الفلسفة القديمة، وال سّيما المذاهب الهّلينستية : األبيقورية والرواقية والريبية. 4
 النفس والجسد قديما وحديثا.ـ فلسفة الجسد وكل ما له عالقة بثنايية  1
 ـ المصطلح الفلسفي وكل ما له عالقة باألعمال والبحوث المعجمية. 1
 ـ الترجمة عموما، وال سيما نقل أعمال سبينوزا إلى اللغة العربية. 9
 


