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  :الشخصية البيانات: أوال

   رحيم الحاج بن جالل التدريس هيئة عضو اسم

   االنجليزية اللغة القسم التربية الكلية

 mail.comjalelnccsir@hot اإللكتروني البريد 21/04/1969 الميالد تاريخ  

     عمل هاتف 0541520845 الجوال

 

 :العلمية المؤهالت: ثانيا

 أوالكلية الجامعة التخصص عليها الحصول تاريخ المؤهل

 منوبة   جامعة وحضارة آداب و ت لغويا -االنجليزية اللغة 1995  )) مرتبة الشرف البكالوريوس

 منوبة  جامعة حضارة  -االنجليزية اللغة 1992    )الحسن من قريب        (الماجستير 

منوبة جامعة حضارة -االنجليزية اللغة 1122 )جدا مشرف( الدكتوراه   

      

 

 :العلمية الدرجات: ثالثا

 

 الجهة عليها الحصول تاريخ العلمية الدرجة

صفاقس جامعة                           2/21/2991 معيد   
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 2004- 1999 محاضر

2005-2006 

2006-2009 

صفاقس جامعة    

Chicagoجامعة, North central College 

قابس جامعة  

قفصة جامعة                                                                              2012-2009 مساعد أستاذ  

   مشارك أستاذ

   أستاذ

 

 :العضو بها كلف التي اإلدارية المهام:  رابعا

 

 التكليف مدة اإلدارية المهام م

 2004-7991 صفاقسجامعة -كلية اآلداب - )حضارة و آداب( الثقافية اساترالدمنسق برامج  2

  2009 -                2006 بقابس للغات العالي المعهد)حضارة و آداب( الثقافية اساترالدمنسق برامج  1

 -2012 9009 قفصة للغات العالي المعهد)حضارة و آداب( الثقافية اساترالدمنسق برامج  3

 –التربيةكلية  -بقسم اللغة اإلنجليزية (English Zone) الثقافية النشاطات منسق 4

 المجمعةجامعة 

 2012-2013  
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 :العضو هاب شارك التي اللجان: خامسا

 اللجنة عمل مدة اللجنة مهام اللجنة اسم م

و العلوم  اآلداب كلية -عضو لجنة تطوير المقررات  2

 صفاقس ةجامع -اإلنسانية

توصيف  -تقييم المقررات  

 المقررات

2991-2004 

و العلوم  اآلداب كلية-  ممثل لقسم اللغة االنجليزية   1

 ببريطانيا  Derbyصفاقس بجامعة جامعة -اإلنسانية

 دورة في  القسم لطلبة مرافق

 االنجليزية للغة تدريبية

 2003 جويلية 

 -و العلوم اإلنسانية اآلداب كلية --عضو لجنة الجداول 3

 صفاقس جامعة

وجداول  الدراسيةأعداد الجداول 

 االختبارات

 2003-2004  

 يتعلق ما كل في تقريرية مهمة  بقابس للغات العالي المعهد -العلمي المجلس عضو لجنة  4

 العلمية بالمسائل

 

 2006-2009 

 بقفصة للغات العالي المعهد-العلمي  المجلس لجنة عضو 5

 للغات العالي المعهد-للمتعاقدين االنتداب لجنة عضو

 بقفصة

 يتعلق ما كل في تقريرية مهمة

 العلمية بالمسائل

 المعيدين و المحاضرين انتداب

2009-2012 

               2009-2012 

 

 

 :العلمية األنشطة:سابعا

 :الماجستيروالدكتوراه:أ
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 رسالة عنوان

 الماجستير

The United States and China: Cooperation or Confrontation? 

 رسالة عنوان

 الدكتوراه
  

Power and Security in the post-Cold War U.S.-Japan-China Triangle 

 

 

 (:للنشر المقبول/ المنشور)  العلمي اإلنتاج: ب

 

 الدورية اسم النشر تاريخ العلمي اإلنتاج عنوان م

2 Exploring some Determining Factors Underlying the 

American Perception of the Palestinian Issue    

2011 GRAD Center, Faculty of Humanity and 

Arts, Sfax, Tunisia, 2011. 

 

1 

3 

 

4 

 Obama’s Vows of Change stranded in Reality  

 

China’s 21
st
 Century Trust Dilemma 

 

 

 A Discourse Analysis As Ideology Analysis:                  

2012  Journal of Bouhouth Jaamiaa, Faculty of 

Humanity and Arts, Sfax, Tunisia  

School of Contemporary Chinese Studies, 

The University of Nottingham           2012 

 

 



5 

 

 Obama’s “Yes, We Can”  Slogan as a Study Case   

 

University of Majmaah                      2013 

 

 :بتدريسها العضو قام التي الدراسية المقررات: ج

 المرحلة المقرر رقم المقرر اسم م

2 Modern British Poetry 432الثامن المستوى نجل 

1 Modern British Novel 451الثامن المستوى نجل 

3   Modern British Drama    443الثامن المستوى نجل 

4 Literary Criticism 461 الثامن المستوى نجم 

    5 Introduction to Literature 225الرابع المستوى نجل 
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 والدكتوراه الماجستير رسائل على اإلشراف: د

 

 المرحلة الرسالة عنوان المكان 

 ةجامع -و العلوم اإلنسانية اآلداب كلية 1-

 صفاقس

 

 ةجامع - افريل  9العلوم اإلنسانية  كلية 2-

  تونس

 ةجامع -و العلوم اإلنسانية اآلداب كلية 3-

Inclusion and Exclusion in the 

Expression of Ideology 

A Sample of Obama's Middle East 

Speeches as a Case Study 

 

The complex US-Iran Relationship 

Through the Hostage Crisis 

Hyperbole/Exaggeration in Clinton’s 

Discourse on Libya in March/April 

 الماجستير

 

 

 الماجستير
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 الماجستير 2011 صفاقس

 

 

 

 العلمية الجمعيات في العضوية :هـ

 العضوية نوع مقرالجمعية الجمعية اسم م

 International 

Collaborative Researcher, 

ARENA Research Center, 

University of Tsukuba, 

Akihabara, Japan 

 

Member of 

Association of Asian 

Studies, Michigan, the 

United States 

 International 

Collaborative Researcher, 

ARENA Research Center, 

University of Tsukuba, 

Akihabara, Japan 

 

Association of Asian 

Studies 

     University of Tsukuba, 

Akihabara, Japan 

 

 

Michigan, the United 

States 

 الثقافية الدراسات في بحوثتطوير  في عاتوموض 

 

 الثقافية الدراسات في بحوثعات في تطوير وموض

 :التدريبية الدورات:و

 االنعقاد تاريخ االنعقاد مكان الدورة اسم م

 Brighton, UK 1992/3جامعة  دورة في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية  -1 2

 -و العلوم اإلنسانية اآلداب كلية   دورة في دافعية التعلم    -2 1

 صفاقس ةجامع

 2001 

 2003  ةجامع -و العلوم اإلنسانية اآلداب كلية الخطاب و التخاطب تقنيات -3 3



8 

 

 صفاقس

 2004 تونس, بالمكنين للغات العالي المعهد األدبي المقرر توصيف في دورة -4 

 ,North Central College األديان و تالثقافا حوار في دورة .     -5 

Chicago 

2005 

 2006  بقابس للغات العالي المعهد  بعد عن التدريس -6 

 2008  باليابان   Tsukuba  جامعة  االفتراضي التدريس تقنيات  -7 

 2009   بقفصة للغات العالي المعهد  الذكيةاستخدام السبورة   8        

 2012   جامعة المجمعة  تحويرها وكيفيةالمناهج و البرامج  تقييم إعادة في دورة -9 

      

     

 

 رحيم الحاج بن جالل  التوقيع   : السما

  10/04/1434 :التاريخ:


