
 
 
 
 
 
 
 
 

نموذج ) أ ( بيانات   البيانات الشخصية  1
 المتقدم

 

 
 خليفة بن اذلادي ادليساوي االســـــــــــم  
 تونسي الجنسيــــــــــة  
 /تونس;;<6/:7/5 تاريخ ومكان الميـــــالد  
 متزوج الحالة االجتــماعـيـــة  

 
 

    المؤهالت الدراسية )األحدث فاألقدم (  2
 
 التاريخ عنوان الجهة المانحة  الجهة المانحة لها الدرجة العلمية  
 7569 جامعة قرطاج تونس تونس الـتأىيل اجلامعي  

 =755 7جامعة لوميار  فرنسا الدكتوراه
 =755 جامعة قرطاج تونس تونس الدكتوراه   
شهادة الدراسات ادلعمقة   

 )ادلاجستًن(
 7556 جامعة قرطاج تونس تونس

 ;<<6 جامعة منوبة تونس األستاذية )الباكلوريوس(  
 6<<6 وزارة الرتبية والتعليم تونس الباكالوريا  
 
 

3  
 عنوان رسالة الدكتوراه

Les connecteurs dans l’analyse des conversations : étude socio-

pragmatique 

 الوصائل يف حتليل احملادثة: دراسة اجتماعية برغماتية 
 اللسانيات العامة التخصص العام  

 التداولية وحتليل اخلطاب التخصص الدقيق  

 
 
 
 

 

 
 

  السًنة الذاتية 
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  درج الوظيفي الت  4
 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة  

 7556/7557 كلية اآلداب مبنوبة مساعد عرضي )معيد(  

 :7558/7559/755 كلية اآلداب مبنوبة مساعد متعاقد )محاضر(   
 />755/;755 ادلعهد العايل للتوثيق بتونس حاضر(مساعد منتدب )م  

 <755/=755 ادلعهد العايل للتوثيق بتونس أستاذ مساعد
 /7568/7569/ 7565/7566/7567 جامعة ادللك فيصل أستاذ مساعد 
 :756 جامعة ادللك فيصل أستاذ مشارك

 
 

  المهارات اللغوية  :
 
 اللغة الفرنسية جيد جدا  
 الجنليزية ممتازاللغة ا  
 اللغة األدلانية ممتاز  
 
 
 

 منوذج ) ب ( اإلنتاج العلمي
 

  محكمة المنشورة األبحاث العلمية ال  1
 

 الناشر وتاريخ النشر عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثين ( رقم

دور الرتمجة يف رحلة ادلصطلح بٌن العلوم:  د. خليفة ادليساوي 6
 اادلصطلح اللساين منوذج

مركز دراسة اللغة العربية وآداهبا جبامعة اإلمام 
 :756زلمد السعودية 

قراءة القرطاجين يف ضوء نظريات حتليل  د. خليفة ادليساوي 7
 اخلطاب احلديثة.

 7569جامعة ادللك سعود 

 د. خليفة ادليساوي 8
دالالت احلذف يف ترمجة معاين القرآن الكرمي 

 7569جامعة ادللك سعود  ذجا(وأثرىا يف فهمو ) سورة يوسف منو 

 7568كتاب مجاعي األردن  الفصدية يف اخلطاب السجايل د. خليفة ادليساوي 9

 د. خليفة ادليساوي :
لسانيات النص بٌن اللسانيات الغربية 

 7567جامعة ابن زىر أغادير  و"اللسانيات العربية"

 7566لية اآلداب بسوسة تونس ك الدراسات االستشرافية يف اللسانيات د. خليفة ادليساوي ;
 <755دار ادلعلمٌن العليا بتونس  مدخل إىل نظريات حتليل اخلطاب د. خليفة ادليساوي >
 <755جامعة عنابة  مصطلح الفعل ونظرية التواصل د. خليفة ادليساوي =

الوصائل للحجاجية يف ادلقاربات اللسانية  د. خليفة ادليساوي <
 7566األردن  الغربية

 Oralité , gestualité et د. خليفة ادليساوي 65

intentionnalité 
 7568بأدلانيا Potsdam   جامعة
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 د. خليفة ادليساوي 66
Les connecteurs temporels 

dans l’analyses des 

conversations 
 7567بأدلانيا  Potsdam جامعة

 د. خليفة ادليساوي 67
L’ aspect prédicatif dans 

l’interférence linguistique : 

français-arabe  
 7567بأدلانيا  Potsdamجامعة

 7565بًنوت  جهود بسام بركة اللسانية د. خليفة ادليساوي 68

ادلصطلح الّلساين يف ادلعاجم الّلسانية العربية  د. خليفة ادليساوي 69
 بٌن إشكاليات الرتمجة وتأسيس ادلفهوم

 =755كلية اآلداب بسوسة تونس 

 =755كلية اآلداب بسوسة تونس  ادلصطلح واذلوية د. خليفة ادليساوي :6
 >755كلية اآلداب بسوسة تونس  الرتمجة بٌن التقييم واإلجراء د. خليفة ادليساوي ;6

ادلصطلح اللساين عند ابن خلدون بٌن التكوين  د. خليفة ادليساوي >6
 ;755كلية اآلداب بسوسة  اللساين وادلرجع االجتماعي

سلطة الوصائل الربغماتّية يف فهم اخلطاب  د. خليفة ادليساوي =6
 وتأويلو

 ;755كلية اآلداب مبنوبة تونس 

 :755كلية اآلداب بسوسة  حركية ادلصطلح اللساين وإشكالية الرتمجة د. خليفة ادليساوي <6
 :755ونس منشورات كلية اآلداب بالقًنوان ت خطاب الفرد خطاب الطبقة د. خليفة ادليساوي 75
 مٌن العليا بتونس، قيد النشر(ل)دار ادلع ادلصطلح من ادلعىن إىل القصدية د. خليفة ادليساوي 76

 ادلدارس  والنظريات ادلصطلحية د. خليفة ادليساوي 77
مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية بتونس)قيد 
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 (المؤلفات العلمية المنشورة ) كتب مؤلفة   5
 

 الناشر وتاريخ  النشر عنوان المرجع اسم المؤلف ) المؤلفين ( رقم

 7568منشورات ضفاف  بًنوت ادلصطلح اللساين وتأسيس ادلفهوم د. خليفة ادليساوي 6

 د. خليفة ادليساوي 7
يل احملادثة : دراسة الوصائل يف حتل

 يف اسرتاتيجيات اخلطاب
عامل الكتب احلديث األردن 

7567 

تداخل األلسن : دراسة القيود  د. خليفة ادليساوي 8
 وادلظاىر اللسانية 

 7566النادي األديب باألحساء 

9 
د. خليفة ادليساوي/ أنور بين 

 عيسى
كتاب الرتمجة: أنقليزية / عربية / 

 عربية أنقليزية
 :755النشر اجلامعي تونس  مركز

: 
د. خليفة ادليساوي/ ابراىيم بن 

 <<<6دار قرطاج للنشر تونس  مفاتيح الرتمجة فرنسية عربية رمضان

 7555دار قرطاج للنشر تونس  اللغة بالتمارين د. خليفة ادليساوي ;
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 مشروعات منجزة   6
 

 تاريخ األعداد عنوان المشروع اسم معد ) معدي المشروع ( رقم

 7567 ترمجة كتاب ادلهارات اإلدارية د. خليفة ادليساوي/ د. عمر األمٌن 
    
    
    
    
    



 :  

 
 تقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية   7

 
 المكان والتاريخ عنوان العمل اسم القائمين رقم

عة كتاب: علم اجتماع الفلسفات نظرية حتكيم ومراج  
 / لبنان 7568/ 7567 شاملة للتحول الفكري

    
    

 
 بحوث جارية  8

 
  اسم الباحث  رقم

  ادلصطلحية واللغة العربية: احلدود واآلفاق د. خليفة ادليساوي  6

  القصدية يف اخلطاب د. خليفة ادليساوي  2
  ب: النظريات والتطبيقاتحتليل اخلطا د. خليفة ادليساوي 3

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية  <
 

 مدى المشاركة مكان وتاريخ انعقاده أسم المؤتـمــــر  رقم  

  
 ادلشاركة ببحث =755أدلانيا   6

  
 ادلشاركة ببحث <755أدلانيا   7

  
 ادلشاركة ببحث 7565أدلانيا   8

  
 ادلشاركة ببحث 7559تونس  9

  
 ادلشاركة ببحث :755تونس  :

  
 ادلشاركة ببحث ;755تونس  ;

  
 ادلشاركة ببحث >755تونس  >

  
 ادلشاركة ببحث =755تونس  =

 ادلشاركة ببحث <755تونس  <  

 ادلشاركة ببحث 7565تونس   65

 ادلشاركة ببحث 7566تونس   66

 ادلشاركة ببحث 7567تونس   67

  
 ادلشاركة ببحث 7565ادلغرب  69

  
 ادلشاركة ببحث 7565لبنان  :6



 ;  

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية  65
 
 عضو منسق بفريق البحث النقد ومصطلحاتو دار ادلعلمٌن العليا بتونس  
 عضو مؤسس اجلمعية ادلصطلحية الدولية بسويسرا  
 رنساعضو مشارك باجلمعية الدولية للسانيات االجتماعية بف  
 
 

 منوذج ) ج ( األنشطة التدريسية
 

 على المقررات التي يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس آخرين ( x األنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   6
 

 أ
 

 المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها
 المرحلة 
 الجامعية

 الدراسات 
 العليا

   علم الصوتيات  

 
     يثعلم اللسانيات احلد 

   علم النص

   مدخل إىل اللسانيات   

   القراءة واحملادثة  

   ادلعجمية  

   حتليل اخلطاب  

   التحرير العريب  

 

 ج
 األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستير
 التاريخ عنوان الرسالة

   7566 التنبيو يف سور آل حاميم   
      
      
      
      
      
      
 

 منوذج ) د ( األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة اجملتمع
 ) األحدث فاألقدم (



 <  

 

  األعمال اإلدارية  6
 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 التاريخ

 7 7565/567 لسانياتال يف إعداد برنارلي ادلاجستًن والدكتوراه  

 7567 إعداد برنامج العربية لغًن الناطقٌن هبا جبامعة ادللك فيصل  

 7567 جبامعة ادللك فيصل إعداد برنامج الفرنسية ادلبسطة  

/7565/7566/7567/7568 تنسيق على بعض ادلقررات بالقسم ال  
7569/756: 

    
    
 
 
 
 

  عضوية اللجان  7
 
 اريخالت مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع  

اللجنة العلمية واألكادميية  عضو   
 جبامعة ادللك فيصل للغويات بقسم العربية

 7568 

     
     
     
 
 

  خدمة المجتمع  8
 
 التاريخ النشاط  

ادلسامهة يف األنشطة الثقافية بكلية   
 اآلداب

 7565/7566/7567/
7568/7569 

بنادي  ادلسامهة يف األنشطة الثقافية  
 اء األديباألحس

 7565/7566/7567/
7568/7569 

     
     
 
 
 
 

         


