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 : اجلامعّية الّدراسة ـ
ــــــــــــ اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية:   1974 جوان إىل 1970 أكتوبر من  تونس، ـ

 .الفلسفة شعبة
 .الفلسفة اختصاص:   اإلنسانّية والعلوم اآلداب يف األستاذية:  1974 جوان
 / مالحظة : حسن جدا. (.C.A.R)  للبحث الكفاءة شهادة:  1974 أكنوبر
 L'alétheia et la doxa dans le poème de Parménide:  البحث عنوان
 (تونس ـ اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية) الفلسفة يف التربيز:  1978 جوان
ــــــــــــــــــ اإلنســـــانية والعلوم اآلداب كلية) الدكتوراه شــــهادة:  1982 جوان  /(تونس ـ

 مالحظة حسن جدا
 La lecture heideggerienne de Platon:  الّرسالة عنوان
 (بتونس واالجتماعية  اإلنسانية العلوم كلية) اجلامعي التأهيل:  1995 جوان

 

 التدريس
 

 للتعليم مربّ  مث جمـــا  أســــــــــــــتـــاذ:  1982 أكتوبر إىل 1974 أكتوبر من •
 ابلقريوان،  مث ابملعهد الصادقي، تونس الثانوية ابملعاهد( الفلسفة) الثانوي

( الفلســفة) العايل للتعليم مســاعد:  1984 أكتوبر إىل 1982 أكتوبر من •
 بتونس اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية

 العايل للتعليم مســاعد أســتاذ:  1996  فيفري إىل إىل 1984 أكتوبر من •
، مث بكلية اآلداب بتونس اإلنســــــــــــانية والعلوم اآلداب بكلية، الفلســــــــــــفة يف

من  بتونس اإلنســــانية والعلوم اآلداب بكليةوالعلوم اإلنســــانية ابلقريوان، مث 
 جديد
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 بكلية (الفلســفة)حماضــر أســتاذ:  2001 أوت 31 إىل 1996 فيفري من •
  ابملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بتونس.، مث بتونس اإلنسانية والعلوم اآلداب

 للعلوم العايل ابملعهد العايل التعليم أستاذ:  اليوم إىل 2001 سبتمرب 1 من •
والعلوم  اآلداب وبكلية/  بتونس العليا املعلمني وبدار/  بتونس  اإلنســـــــــانية
 ابلقريوان اإلنسانية 

]انظر امللف  لعدة دورات مث رائســـــــــــتها جلنة التربيز يف الفلســـــــــــفةعضـــــــــــوية  •
 العلمي املصاحب[

رائســــــــــــــــة جلــان االنتــداب وعضــــــــــــــويتهــا يف  يع رتــب التعليم العــايل لعــدة  •
 ]انظر امللف العلمي املصاحب[دورات

 رائسة اللجنة القطاعية يف الفلسفة لعدة سنوات •

]انظر   2010إىل  2005رائســـــة اللجنة الويفنية يف الفلســـــفة  )إمد( من  •
 صاحب[امللف العلمي امل

•  

 

 واملسؤوليات الوظائف
 

 :املؤسسات تسيري
ة الكتـــابـــة:  1990 مـــاي إىل 1986 جـــانفي من  والعلوم اآلداب  لكليـــة العـــامـــّ

 .ابلقريوان اإلنسانية
 اإلنســــــــــــــــانيــة والعلوم اآلداب كليــة  عمــادة: 1993 جويليــة إىل 1990 مــاي من

 .ابلقريوان
 .بتونس اإلنسانية للعلوم العايل املعهد مدير:  2002 جوان إىل 1999 ماي من



4 

 

 سرية ذاتية علمية وبيداغوجية وإدارية.  –حممد حمجوب 
 أصرح على الشرف بصحة املعطيات املذكورة ومطابقتها للواقع. 

 اإلنســــــــــــــــانيـــة للعلوم العـــايل املعهـــد مـــدير:  2005إىل جوان  2002من جوان 
 .بتونس
 للرت ة الويفين للمركز العام املدير:   2011 ماي إىل  2007 جانفي
 . (2015دورة  : مدير معرض تونس الدويل للكتاب ) 2014أفريل 
  جامعة تونس –: مدير دار املعلمني العليا  2016سبتمرب  إىل  2014أوت 

 
 :  الدويلالوطين و  واجلمعيايت  املدين العمل

 
-1980التونســـــية للدراســـــات الفلســـــفي ة ]عضـــــو مؤســـــس للجمعية  •

1985] 

 بني للحوار األورومتوســــــــــ ية ليندت أان ملنظمة العلمي اجمللس عضــــــــــو •
 (2011 -2009) واألداين الثقافات

 للحوار األورومتوســـــ ية ليندت أان ملنظمة  احملافظني جملس رئيس انئب •
 (2011 -2009) واألداين الثقافات بني

 
 وعضوية جلاهنا االستشارية علمية تجمالّ  على اإلشراف

 (.1984 ـ 1983) الفلسفية للدراسات التونسية اجمللة حترير كتابة •

 مارس من) « Les Cahiers de Tunisie» التونســــية الكراســــات جملة حترير رائســــــة •
 (.1999 ديسمرب إىل 1994

 ديســــــــــــــمرب منــذ) والتأويلية الفينومينولوجيا حوليات جملــة حترير ورئيس مــدير •
2006) 

 ]مؤمنون بال حدود، بريوت[ 2017منذ  أتويلياترئيس حترير جملة  •
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 .القريوان آداب جمللة االستشارية اهليئة عضو •

 .لبنان بريوت، ،فلسفة جمللة االستشارية اهليئة عضو •

 اجلزائر ،تلمسان ،لوغوس جمللة االستشارية اهليئة عضو •

 ، بريوت، املنظمة العربية للرت ة.العربية والرتمجةعضو اهليئة االستشارية جمللة  •

 2016تونس، منذ  آداب وإنسانيات،جملة عضو جلنة حترير  •

  للتحكيم والثقافة  هيئات دولية

غور للرت ة بني نجلنة جائزة ابن خلدون ســــــــــــــمث رئيس : عضــــــــــــــو  2013منذ  •
 الفرنكوفونية( –العربية والفرنسية )األلكسو 

 اجلزائر –عضو جملس أمناء املعهد العايل العريب للرت ة  2014منذ  •

جنة الدائمة جمللس و راء الثقافة العرب عضــــــــــــــو اللّ  : 2016إىل  2014من  •
 ممثال لتونس

 

 علمية مؤلفات ترمجة على اإلشراف
 الفلســـفية اآلاثر لرت ة الفلســفة جلنة منســـ :  2012إىل  2001نوفمرب منذ •

 (لبنان بريوت ،للرتمجة العربية املنظمة) العربية إىل

 بحثال فرق
 املعهد) والتأويلية الفينومينولوجيا يف الّدراســـــــــــات فري  على اإلشـــــــــــراف ،2000 •

 (بتونس اإلنسانية للعلوم العايل

 املعهــد) والتــأويليــة الفينومينولوجيــا يف البحوث وحــدة على اإلشــــــــــــــراف ،2001 •
 (بتونس اإلنسانية للعلوم العايل

 
  مؤلفات ترمجة على العلمي اإلشراف
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 الفلســــفية اآلاثر لرت ة الفلســــفة جلنة منســــ :  2012ديســــمرب  – 2001نوفمرب
 (لبنان بريوت للرت ة، العربية املنظمة) العربية إىل
كتااب ضـــــــــــــمن عمل   80: اإلشـــــــــــــراف على تر ة حوايل  2011إىل  2007من 

 املركز الويفين للرت ة

 

 املنشورة الكتب 
 القومي املعهد ابالشرتاك، تر ة) أرس و ميتافيزيقا من الدال كتاب:   1983
 (تونس الرتبية، لعلوم

 (تر ة) اللغات أصل يف حماولة:  روّسو:  1984
 ، دار أمية، تونسفارابية دراسات واخليال، املدينة : 1989
 (1996:  2 ط)  ، تونسدار اجلنوب ، امليتافيزيقا ومشكل هيدغر:  1995
 (وتقدمي تر ة) ، دار أمية تونساحلكمة تقريظ:  بونيت مرلو : 1995
 الفكر يف والعــام األلوهيــة)  القــد ــة الفلســـــــــــفــة اتريخ إىل مــدخــل:  1997

 ( اليوانين الفلسفي
 الســــياســــية الفلســــفة إىل مدخل) والســــياســــي الشــــاعر الفيلســــوف،:  1999
 (الفارابية
  ومراجعتها الرت ة على اإلشــراف) جوليان لفرانســوا األخالق يف جدل:  2005
 (وتقدميها
 (نشرمشاركة ومجع ومراجعة و ) وهنا اليوم التفلسف:  2007
 (نشرمشاركة ومجع ومراجعة و ) الذات فهم:  2007
 املنظمة ، اإلنغليزية من تر ة)  البشـــري الذهن يف حتقيق:  هيوم فيديد:  2009
 (بريوت للرت ة، العربية
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 تر ة) وأرســــ و أفالطون لدى واجلوهر واملاهية الوجود:  ريكور بول:  2012
 [بتونس للّنشر اجلنوب دار( ]الرت ة كامل  على اإلشراف مع الفرنسية من  جزئية

 [تر ة] التأويلية يف .1 اضراتحمو  مقاالت: ريكور بول 2014
 [تر ةأتويليات احلدثية ]األنتولوجيا : هيدغر : :  2019

 
 العلمية املشاركات

  واملقاالت
 

 الوجود كتاب  حول:  الفلســـــــــفة اتريخ بقراءة عالقاهتا يف الوجود مســـــــــألة •
 (1982 ، الفلسفية للدراسات التونسية اجمللة) هليدغر والزمان

 (1983 الفلسفية، للدراسات التونسية اجمللة) الرشدية الـتأويل نظرية •

 (1984 الفلسفية، للدراسات التونسية اجمللة) اخل اب بداايت •

 تونس، ، واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية. ) التاريخ شاعرية األان، شاعرية •
1984) 

 (1988 الفلسفية، للدراسات التونسية اجمللة تر ة،) اإلبستيمولوجيا •

 والفصــــل الســــابع الفصــــل بني امليتافيزيقي الرتدد:  راســــيو عقل، لوغوس، •
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية)للفارايب الفاضلة املدينة كتاب  من العاشر

 .1985 التونسية، الكراسات جملة ضمن نشر (1984 تونس، ،

 العلوم كلية) ، املدين العلم أوضـــــــا :  الفارايب عند الســـــــياســـــــية الفلســـــــفة •
 عربية، دراســــات جملة ضــــمن نشــــر ،(1984 تونس، ، واالجتماعية اإلنســــانية
1984  . 

 الشــــــعر، جملة ،1984 توزر، الشــــــايب، مخســــــينية الشــــــعرية ، الشــــــايب جتربة •
 .1984  ،8،تونس

 (1988 سوسة، العليا، املعلمني دار) واحلقيقة القراءة •
•  Etre et espace (1989 تونس، ـ واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية) 
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• Vie et mort de la langue : (1988 تونس، ـ واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية 
 (1989  ابلقريوان اآلداب كلية) العربّية احلداثة فينومينولوجيا •
 (1989 تونس احلّداد، الطاهر اندي)  وهيدغر فوكو •
 (1991  ابلقريوان اآلداب كلية) والثورات الفلسفة •
 (1991 سوسة، العليا، املعلمني دار) الفلسفة يف التقومي •
رو  الفــارايب • ة والشـــــــــــّ  اآلداب كليـــة) الربمــانيــدس على احملــدثــة األفالطونيــّ

 (1992 بصفاقس
• ? Qu’est-ce que la traduction (1992  ابلقريوان اآلداب كلية) 
 الفلســــفية، للدراســــات التونســــية اجلمعية)  أمامكم االغريق ، وراءكم االغريق •

1994) 

 (1995 تونس، للنشر، سرياس دار) للفارايب الفاضلة املدينة كتاب  تقدمي •
• La  valeur Bien (in Valeurs et Absoluواالجتماعية اإلنســـــــــــــانية العلوم كلية ، 

 (1996 تونس،
 اآلداب كلية) املعاصـــــــــر العريب الفكر يف التأويلية لإلشـــــــــكاليات مقدمات •

 (1997 مبنوبة،
 (1997 احلكمة، بيت) املعقول قلب الالّمعقول •
 (1997 اسبانيا،)  احلوار مقام يف •
 (1998 احلكمة، بيت) الرشدي التأويلي املقام يف •
 (1998 صفاقس، الفلسفية، للدراسات التونسية اجلمعية) والسعادات املدن •

• BRENTANO en phénoménologie  (واالجتمــاعيــة اإلنســــــــــــــــانيــة العلوم كليــة ، 
 (1999 تونس،

 (1999 صفاقس، الفلسفية، للدراسات التونسية اجلمعية) اغرير  - الوجود   •
• Tolerance in Islam (األمريكية الكاثوليكية اجلامعة يف ابإلجنليزية ألقيت حماضــــــرة 

 2000 ماي ،(.Catholic University of America, Washington) بواشنطن

• L’humanisme entre rationnel et irrationnel : Miskawayh et Tawhidi dans 

le Kitab al Hawamil wal Sawamil      (نوفمرب ،7 ابريس جبـــامعـــة مـــداخلـــة 
2001) 



9 

 

 سرية ذاتية علمية وبيداغوجية وإدارية.  –حممد حمجوب 
 أصرح على الشرف بصحة املعطيات املذكورة ومطابقتها للواقع. 

ـــــــــــ الرتمجة •  العريب، الويفن يف ابلرت ة النهوض ندوة يف ألقيت تعقيبية حماضرة ،البحث ـ
 .2002 جانفي 29 و 28 بريوت

•  Culture et Universel (حول املنار ــــــــــــــــــ تونس جامعة  نظمتها ندوة ضــــمن مداخلة 
 (2002 مارس الثقافة،

 النصـــوص:  وأتســـيســـا ا الفينومينولوجيا ندوة  تونس، ،الفلســفي اليوم اســتشــكال يف •
 .2002 أفريل بتونس، اإلنسانية للعلوم العايل املعهد والتأويالت،

• Eloge de la sagesse، ،2002 أفريل واحلكمة، املعرفة ندوة احلكمة، بيت تونس. 

 واحلكمة، املعرفة ندوة احلكمة، بيت تونس، التونســـية، الفلســـفية الكتاابت يف ريكور •
 .2002 أفريل

 (املنار تونس جامعة ،2002 جويلية) اإلنسان ووحدة الثقافات تنو  •

 املعهد تونس، وأتســــيســــا ا، الفينومينولوجيا ندوة( ابلفرنســـية) الفينومينولوجيا شـــجرة •
 2003 نوفمرب ، بتونس اإلنسانية للعلوم العايل

 اإلنســــــانية للعلوم العايل املعهد ،"وهنا اليوم التفلســــــف،" ندوة تونس،  واألثر، الوجود •
 2003 أفريل ، بتونس

 اإلنســـــــــــــــانية للعلوم العايل املعهد تونس، الذات، فهم ندوة) ؟ أفهم أن يل يوجد ماذا •
 (2003 أكتوبر ، بتونس

 تونس، ،األســـــاســـــية األن ولوجيا يف اإلغريقي العنصـــــر:  برمانيدس إىل أرســـــ و من •
 2003 ديسمرب القرن، وهذا هيدغر ندوة

 جملة ،(األول الكتاب من األوىل الثالثة للفصــــــــــــــول االنغليزية اللغة من تر ة) اللواياثن •
 .16 – 8. صص ،2003 خريف ، األول العدد فلسفة،

 خريف ، األول العدد لبنان، بريوت، فلســـفة، جملة ضـــمن منشـــور ،والســـعادات املدن •
 .136 – 128. صص ،2003

  2004 مارس ، تونس احلكمة، بيت ،حقيقيا خياال األصالين الفين العمل •

 نوفمرب بتونس، اإلنســــــــــــــــانيــة للعلوم العــايل املعهــد واآلخر، الثقــافــة نــدوة) ؟ احلــب مــا •
2004) 

 ديســـمرب ، بتونس اإلنســـانية للعلوم العايل املعهد واألنوار، كانط  ندوة)  ؟ لنا كانط  أي   •
2004) 
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 سرية ذاتية علمية وبيداغوجية وإدارية.  –حممد حمجوب 
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 الوجوه ذو ســــــــــــــارتر ندوة) والعدم، الوجود ترمجة حول مالحظات:  اآلخر ســــــــــارتر •
 (2005 أفريل ، بتونس اإلنسانية للعلوم العايل املعهد املتعددة،

• Cultures et diversité (2005 أكتوبر إيطاليا، كاسينو،  جامعة يف ألقيت حماضرة) 

 ،2006-2005 اجلامعية للســـنة افتتاحي درس) غريا نفســـها، هي التونســـية اجلامعة •
 ( 2005 نوفمرب بتونس، اإلنسانية للعلوم العايل املعهد

 احلداثة ومنابع خلدون ابن ندوة احلكمة، بيت) خلدون البن فينومينولوجية أتويالت •
2006) 

 ( 2006 املعريف الرحيل ندوة بتونس، اإلنسانية للعلوم العايل املعهد) الفلسفة شعاب •

 (2007 هيدغر، ندوة ابلقريوان، اآلداب كلية) واجلامعة هيدغر •

 (2009 تونس،) الرتمجان  شرائط •

 جوان تونس الطبية، األخالقيات ملتقى) األم أتويلية:  اإلهلية الق عة هذه جســــدي، •
2010) 

 (تونس ،2010 نوفمرب للفلسفة، العاملي اليوم) املعىن حداثة أم املعيار حداثة •

 [2013]دار املعلمني العليا، أفريل  الكتابة رديفا : جمادلة دريدا •

 [2013]دار املعلمني العليا، سبتمرب  احليلة إىل احلداثة •

  2013 نوفمرب، تونس /احلمامات/  والعربة، التاريخ •

• Sens et destin d’une formule courte d’Aristote, ISSHT, Nov. 2013 

 2013 نوفمرب ،تونس ، الدين حدود يف الفن املقدس، حماكاة •

• Ecrire, traduire et publier en méditerranée, ISSHT, 2013 

• Cercles, Carrés, et Angles, FSHS, Tunis,  Nov. 2013 

• Stratégies de pouvoir et/ou de savoir dans la traduction, Paris, déc. 2013 
 2014احلمامات، فيفري   هل مازال عندان مدرسة ؟ •
  2014تلمسان، فيفري  –املولد التأويلي للفلسفة  يف •
  2014تونس مارس افات الال أوروبية، والثقريكور  •
  2014عريب، مارس جملة اإلبدا  والرتمجة والنشر ،  يف •
  2014مارس نااي خبط عشواء : يف أتويلية الفقد، رأيت امل •
  2014أفريل إانرات حول مفهوم البنية، تونس،  •
  2014أفريل املدرسة يف امتحان اليوم، صفاقس،  •
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  2014أفريل راثء الفلسفة، القريوان،   •
  2014أفريل يف املكوث، صفاقس،  •
• Herméneutique de l’amitié, Tunis, Hommage à Fathi triki, Mai 

2014  
الوجود والكينونة : من أنتولوجيا الوجود إىل أنتولوجيا األمر. هل قدر الفلسـفة  •

فيالب، جوان أن تكون عنــدان مــا بعــد دين ؟ تونس، نــدوة الــدين والثقــافــة، 
2014. 

• Philosophie de l’université et philosophie à l’université ، جامعة
 2014 منوبة ،جوان

 22أتمالت يف اإل ــان : يف اإل ــاءة ومعــاودهتــا )الرابن، مؤمنون بال حــدود،  •
 (2014سبتمرب 

إعالن هللا نفســــني  بني ضــــرورات الّلغة وإكراهات الرتمجة  "أان هو الذي هو " :  •
 [2014]مؤمنون بال حدود، الّرابن،  أكتوبر 

• Le silence de la critique : Le Maghreb des philosophes ، تونس
 2014أكتوبر 

من ظلمة الزمان إىل سؤال النفس ]اجلزائر، نوفمرب  الفلسفة وسؤال املستقبل : •
2014] 

 (2014 نوفمربدريدا،روسو، وأفالطون، تلمسان ) •

 (2015شرون التجدد التأويلي،)تونس ، مؤمنون بال حدود فيفري  •

ـــأويلي،،)تونس ، مؤمنون بال حـــدود فيفري  • يوســــــــــف و الكهف و قـــدران الت
2015) 

إلرهايب اجلديد )القريوان، كلية اآلداب، ماذا حيدث فعال اآلن ؟ يف اإلرهاب وا •
 (. 2015أفريل 

 [32 – 27ما أان بباسط يِدي إليك ألقتلك" ]املائدة، " •
 (2015سبتمرب أيلول،   4و 3عمان، األردن، ،  مؤمنون بال حدود، ندوة الدين والشرعية والعنف (
الغرب: التاريخ، اإلسالم و ،  ، املشرتك اإلنساينأتسيس املشرتك اإلنساين،) •

 (5201ديسمرب  15،16،17، غرانطة ، التحدايت و املستقبل
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 )2016ماي  4ت وان،  براديغم الرتمجة وبراديغم التأويل ) •
 ، جامعة اجلديدة، املغرب(2016ماي  6أتويليات احلداثة ) •

 [2016ماي  8املفاهيم األساسية للّتأويلية]الّرابن، صالون جدل،  •

عناصر املشهد التأويلي اليوم : جدل الكوين واحمللي )تونس، مؤمنون بال حدود،  •
 (2016أكتوبر  29-30

نوفمرب  10أية مهام للفلسفة عندان : أتويليات الصداقة )جامعة القني رة،  •
2016) 

جسدي هذا : طينة هللا، أتويلية العذاب )صالون جدل الثقايف، الرابن، املغرب،   •
 (2016نوفمرب  12

يف التواصل واملواطنة : أية مواطنة ألي تواصل ]كرسي اليونسكو للفلسفة،  •
 (2016نوفمرب 

• Bonheur et suicide (Colloque : être heureux 

aujourd’hui – Tunis, novembre 2016) 

]ندوة الفلسفة واحلب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلقريوان،  أحبك حبني •
  [2018أفريل 

]ندوة النص وضمنيات ، املعهد العايل للعلوم  ضمنيات النص وحيلة التأويل •
 [2018اإلنسانية بتنونس، نوفمرب 

 [2018، كلية اآلداب بسوسة، نوفمرب ]ندوة القصدية اذا أراد هللا هبذا ؟م •
 [2018 أكتوبركلية اآلداب بسوسة،    ]درس افتتاحي،  املتنيب وانسحاب األان •
عمومية، اجملمع التونسي  بيت احلكمة،  ]حماضرة وضعية الفلسفة العربية املعاصرة •

 [2019فيفري 
 [2019، ربيع 3جملة أتويليات، العدد : الوجود والكينونة  يف •
وعلوم النص،  ضمن أعمال ندوة التأويلياتمنشور :  التأويلهناية النص وبداية  •

  [2019أفريل ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ت وان
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 : البحوث أتطري
 

 رسالة دكتوراه 17ومناقشة  أتيفري  -
 وماجستري سات معمقة اودر  كفاءة للبحث  لةرسا 32أتيفري ومناقشة  -

 يف اجلامعي التأهيل وملفات البحث رسائل من كبري  عدد مناقشة جلان يف املشاركة ـ
 .]تونس/ إيطاليا/ فرنسا[ كثرية  جامعات ويف ومتنوعة متعددة مستوايت

 : ابخلارج العلمية اإلقامات
 

 رونو آالن األستاذ من بدعوة( شهر) بفرنسا السربون جامعة:  1995
 موريل ماري بيار األستاذ من بدعوة( شهر نصف) بفرنسا بوردو جامعة:  1997
 .برادو فرنسوا جان األستاذ من بدعوة( شهر نصف) بفرنسا سرتاسبورغ جامعة:  1998
  املتوسطية الثقافية السياحة حول مشرتك ماجستري( : إيطاليا) ابدوفا جامعة:  2005
 الثقايف املوروث حول مشرتك ماجستري مشروع إيطاليا، كااتنيا،  جامعة:  2005
 األوروبية املوايفنة حول حبث شراكة مشروع بعث إيطاليا، كاسينو،  جامعة:  2005
 .املتوسطية واهلوية

 ابريس – ريكور أرشيف مؤسسة:  2010
 
 

 : اللغوية الكفاءة
 

 اإلنغليزية الفرنسية، العربية،:   وإليها منها وتر ة وتكّلما وكتابة   قراءة  
 .األملانية القدمية، اليواننية:   العربية إىل وتر ة قراءة  


