وزارة التّعليم العـالي والـبحث العـلمي
جامـعـة القيروان
نسانية بالقيروان
كـلية اآلداب والعـلوم اإل ـ ـّ
مدرسة الدكتوراه اآلفاق الجديدة في اللّغات وا آلداب واللفون واإلنسانيـ ـّات بالقيروان
برنامج الملتقى العلمي "إنشائية التخييل"

األول :الثالثاء  25أفريل 2017
اليوم ّ
 09:00االف ـ ـتـ ـ ـتـاح:

السيد رئيس جامعة القيروان
-كلمة ْي

نسانية بالقيروان
السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإل ّ
كلمة ّ-كلمة السيّد مدير مدرسة ال ّدكتوراه

ـي األولى :برئاسة أ.د :محمد الشاوش
 09.30الجلسة العلم ـ ّة
 -09.45-09.30أ.د حمادي صمود -جامعة مفوبة – في التخييل الشعري.

خييل العلماء  :كبالر أنموذجا .
 -10.00-09.45أ.د حمادي بن جاء باهلل  -جامعة تونس -ت
 -10.15-10.00أ.د مفصف الوهايبي– جامعة سوسة -تخييل ذاتي أم رواية ذاتية؟

 -10.30-10.15أ.د مفيرة بن مصطلى -جامعة تونسEntre le conceptuel et le fictionnel-
 -10.45-10.30أ.د الطاهر بن يحيى– جامعة مفوبة -المحاكاة و التخييل :هجرة المصطلح و تطور الملهوم.
 -11.00-10.45أ.د مصطلى الفحال– جامعة محمد الخامس/المغرب -العبور إلى التخييل الذاتي.

 :11.15-11.00استراحة
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صمود
 11.15الجلسة العلـم ـ ّة
ـي الـ ــثانية :برئاسة أ.د :حمادي ّ

 -11.30- 11.15د رضا األبيض -جامعة قابس-حراس الكذب ،عودة إلى لوكيوس أبوليوس.

 -11.45-.11.30أ .إيمان المسعودي-مدرسة الدكتوراه/جامعة القيروان– تخييل التاريخ في رواية "باب الشمس".
 -12.00-11.45أ.فتحي فارس-جامعة تونس-إنشائية التخييل الذاتي.

 -12.15-12.00د .مفصف الوسالتي-جامعة القيروان -إنشائية التخييل بين الزمان و المكان

 -12.30-12.15أ.د عبد المجيد بن طلحة -جامعة مكفاس/المغرب -الفظم و التخييل في دالئل اإلعجاز.

 :12.45-12.30نقاش

ـمي الثّالثة :برئاسة أ.د :الطاهر بن يحيى
 15.00الج ــلسة العل ـ ّة
 -15.15-15.00شهادة الشاعرة فضيلة الشابي.

 -15.30-15.15شهادة الروائي عبد القادر بالحاج نصر.
 -15.45-15.30شهادة الروائية مسعودة بوبكر.

 -16.00-15.45أ .رياض خليف -مدرسة الدكتوراه/جامعة القيروان -المرجعي و المتخيل في رواية "مملكة باردو"
لعبد القادر بالحاج نصر.

 -16.15- 16.00د.حمدي عبيد -جامعة سوسة -السرد بين التخييل و العوالم الممكفة.

 :16.30-16.15استراحة.

ـي ال ّـرابعة :برئاسة أ.د :رضا بن حميد
 16.30الجلسة العلم ـ ّة

 -16.45-16.30د .فاتن بن سالم -مدرسة الدكتوراه /جامعة القيروان -التخييل و إنشاء العوالم الممكفة في كتاب
البخالء.

 -17.00-16.45د مفجي العمري -جامعة القيروان-المجاز الفحوي و الدرجة الصلر من التخييل.
 -17.15-17.00أ.حمروني نبيغ -مدرسة الدكتوراه/القيروان-عتبات التخييل.

 -17.30-17.15أ.د الطاهر روايفية  -جامعة باجي مختار /الجزائر -شعرية التخييل ،الصورة في سيرة المفتهى
لواسيفي األعرج.

 -17.45-17.30د .فاكر يوسف-جامعة سوسة -التخييل في الحكاية بين المعرفي و الرمزي.
الزين-جامعة قرطاج– التخييل في رواية السيرة الذاتية.
 -18.00-17.45د .شليع ب
 :18.30-18.00نقاش
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اليوم الثاني :األربعاء  26أفريل 2017
ـي الخامسة :برئاسة أ.د :الطاهر روايفية
 09.00الج ــلسة العلم ـ ّة

 -09.15-09.00أ.د يوسف االدريسي -جامعة القاضي عياض مراكش /المغرب -ملهوم التخييل في التراث الفقدي
عفد العرب.

 – 09.30-09.15أ.د مقداد مفسية -جامعة تونس -تخييل المعفى عفد ابن رشد.
الفص القرآني و الفصوص الحواف
 -09.45-09.30د محمد ادريس-جامعة القيروان -أساطير األولين في ّ
نازعا إلى التخييل؟.
خبرا ً
 -10.00-09.45أ.د محمد الخبو -جامعة صلاقس -كيف يستحيل خبر العشق ً

 -10.30-10.15أ .أمين عثمان -مدرسة الدكتوراه/جامعة تونس البفية اللفية للتخييل في رواية "العشق المقدنس" لعز
الدين جالوجي.

 -10.45- 10.30أ .نوارة محمد عقيلة -مدرسة الدكتوراه/جامعة سوسة -التخييل في قصص األنبياء.

لسادسة :برئاسة أ.د :محمد طاع اهلل
 10.45الجلسة العلم ـ ّة
ـي ا ّ

 -11.00-10.45أ.د فتحي الفصري -جامعة تونس-الصور السردية في الشعر العربي المعاصر.

 -11.15-11.00أ.د وناسة نصراوي -جامعة مفوبة-التخييل و العوالم الممكفة في الشعر العربي المعاصر.

 -11.30-11.15أ.د فؤاد بن أحمد  -دار الحديث الحسيفية/المغرب -التخييل و القياس الشعري في كتاب الشعر
البن طلموس.

 -11.45-11.30د .عبد القادر العليمي -جامعة قرطاج -العتبات الفصية مدخال إلى إنشائية التخييل.
الرمز.
 -12.00-11.45د.حذامي بن عبد الواحد -جامعة القيروان -التخييل و إنشائية ّ

السابعة :برئاسة أ.د :محمد بن محمد الخبو
 :15.00الج ــلسة العلم ـ ّـية ّ
 -15.15-15.00د العربي الطاهري -الجامعة القيروان -التخييل عفد جون بول سارتر.

 -15.30-15.15أ .علاف الشتيوي -مدرسة الدكتوراه/جامعة سوسة -إنشائية الهامش في سيرة محمد شكري.

 -15.45-15.30د عبد المفعم شيحة  -جامعة القيروان -تخييل القلق  :قراءة في آليات تسريد القلق في رواية
"الشحاذ".

أنموذجا.
 -16.00-15.45أ .عائشة حقي -مدرسة الدكتوراه/جامعة تونس -الكتابة و التخييل :سعيد السفعوسي
ً
 -16.15-16.00د.سعاد الجويفي -جامعة تونس -التخييل عفد ابن سيفا.
 :16.45-16.15نقاش

 16:45االختتام و توزيع الشهائد
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