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 ـلمييم العـالي والـبحث العالتّعل وزارة

 جامـعـة القيروان                                                   

 بالقيروان ةـّــنسانيإلاداب والعـلوم آلكـلية ا                                       

ات بالقيروان آلداب واللفون واإلنسانيــّـ ات وااآلفاق الجديدة في الّلغ مدرسة الدكتوراه               

" إنشائية التخييل"برنامج الملتقى العلمي 

 

 2017 أفريل 25الثالثاء  : اليوم األّول
 
: االفــــتـــــتـاح 09:00 
 د رئيس جامعة القيروانكلمة السيْي -
 ة بالقيرواننسانيّ داب والعلوم اإلآلد عميد كلية اكلمة السيّ -
 كتوراهمدرسة الدّ  كلمة السّيد مدير-
 

  الشاوشمحمد : د.برئاسة أ: ة األولىالجلسة العلمـــيّ  09.30
. في التخييل الشعري – مفوبةجامعة  -حمادي صمودد .أ -09.30-09.45
          .        كبالر أنموذجا: خييل العلماءت -تونسجامعة  -حمادي بن جاء باهلل د.أ -09.45-10.00
 ؟تخييل ذاتي أم رواية ذاتية -سوسةجامعة – ف الوهايبيمفصد .أ  -10.00-10.15
 Entre le conceptuel et le fictionnel-تونسجامعة  -مفيرة بن مصطلى د.أ -10.15-10.30
. هجرة المصطلح و تطور الملهوم: المحاكاة و التخييل -مفوبةجامعة – د الطاهر بن يحيى.أ  -10.30-10.45
. العبور إلى التخييل الذاتي -المغرب/محمد الخامسجامعة – الد مصطلى الفح.أ  -10.45-11.00
 استراحة: 11.00-11.15

 

 



2 

 

 حمادي صّمود: د.برئاسة أ :ةة الــــثانيالجلسة العلـمـــيّ  11.15
 .حراس الكذب، عودة إلى لوكيوس أبوليوس-جامعة قابس -رضا األبيض د -11.30 -11.15
 ."باب الشمس"تخييل التاريخ في رواية  –جامعة القيروان/الدكتوراهمدرسة -إيمان المسعودي. أ -11.45-.11.30
 .إنشائية التخييل الذاتي-جامعة تونس-فتحي فارس.أ -11.45-12.00
  نشائية التخييل بين الزمان و المكانإ -جامعة القيروان-مفصف الوسالتي. د -12.00-12.15
. الفظم و التخييل في دالئل اإلعجاز-مغربال/مكفاسجامعة  -المجيد بن طلحةعبد د .أ -12.15-12.30
نقاش : 12.30-12.45

 

الطاهر بن يحيى : د.برئاسة أ: ة الثّالثةالجـــلسة العلـــميّ  15.00
 .شهادة الشاعرة فضيلة الشابي -15.00-15.15
 .شهادة الروائي عبد القادر بالحاج نصر -15.15-15.30
 .مسعودة بوبكر روائيةشهادة ال -15.30-15.45
 "مملكة باردو"المرجعي و المتخيل في رواية  - جامعة القيروان/مدرسة الدكتوراه -رياض خليف. أ -15.45-16.00

 .لعبد القادر بالحاج نصر
 .السرد بين التخييل و العوالم الممكفة -جامعة سوسة -حمدي عبيد.د -16.15- 16.00
. استراحة: 16.15-16.30

  
 

 رضا بن حميد: د.برئاسة أ: ابعةة الـرّ الجلسة العلمـــيّ  16.30
في كتاب  التخييل و إنشاء العوالم الممكفة -القيروان جامعة/مدرسة الدكتوراه-فاتن بن سالم. د -16.30-16.45
 .البخالء

 .المجاز الفحوي و الدرجة الصلر من التخييل-القيروانجامعة  -مفجي العمريد  -16.45-17.00
  .عتبات التخييل-القيروان/مدرسة الدكتوراه -حمروني نبيغ.أ -17.00-17.15
شعرية التخييل، الصورة في سيرة المفتهى  -الجزائر/ مختار جيباجامعة  -د الطاهر روايفية.أ -17.15-17.30

 .لواسيفي األعرج
. التخييل في الحكاية بين المعرفي و الرمزي -سوسةجامعة -فاكر يوسف .د -17.30-17.45
. التخييل في رواية السيرة الذاتية – قرطاججامعة -الزينشليع ب. د -17.45-18.00

 
 نقاش :18.00-18.30

 



3 

 

  2017 أفريل 26 ربعاء األ: اليوم الثاني
 

  الطاهر روايفية: د.برئاسة أ :الخامسةة الجـــلسة العلمـــيّ  09.00
في التراث الفقدي ملهوم التخييل  -المغرب/القاضي عياض مراكشجامعة  -يوسف االدريسيد .أ -09.00-09.15

. عفد العرب
. تخييل المعفى عفد ابن رشد -تونس جامعة -مقداد مفسيةد .أ  –09.15-09.30
أساطير األولين في الفّص القرآني و الفصوص الحواف  -القيروانجامعة -محمد ادريسد  -09.30-09.45
 .إلى التخييل؟ نازًعاكيف يستحيل خبر العشق خبًرا  -صلاقسجامعة  -محمد الخبود .أ -09.45-10.00
لعز  "العشق المقدنس"البفية اللفية للتخييل في رواية  تونسجامعة /مدرسة الدكتوراه -أمين عثمان .أ -10.15-10.30

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

 محمد طاع اهلل: د.برئاسة أ :ادسةلسّ اة الجلسة العلمـــيّ   10.45
. الصور السردية في الشعر العربي المعاصر-تونسجامعة  -فتحي الفصريد .أ -10.45-11.00
  .و العوالم الممكفة في الشعر العربي المعاصرالتخييل -مفوبةجامعة  -وناسة نصراويد .أ -11.00-11.15
التخييل و القياس الشعري في كتاب الشعر  -المغرب/يفيةدار الحديث الحس -فؤاد بن أحمدد .أ -11.15-11.30

  .البن طلموس
. العتبات الفصية مدخال إلى إنشائية التخييل -قرطاججامعة  -عبد القادر العليمي .د -11.30-11.45
. التخييل و إنشائية الّرمز -لقيروانجامعة ا -حذامي بن عبد الواحد.د -11.45-12.00

 محمد بن محمد الخبو :د.برئاسة أ :الّسابعةة ــيّ الجـــلسة العلمـ: 15.00
. جون بول سارتر عفدالتخييل  -لقيروانالجامعة ا -العربي الطاهريد  -15.00-15.15
. إنشائية الهامش في سيرة محمد شكري -سوسةجامعة /مدرسة الدكتوراه -علاف الشتيوي .أ -15.15-15.30
قراءة في آليات تسريد القلق في رواية : تخييل القلق -يروانالقجامعة  -عبد المفعم شيحةد  -15.30-15.45

. "الشحاذ"
 .سعيد السفعوسي أنموذًجا: الكتابة و التخييل -تونسجامعة /مدرسة الدكتوراه -عائشة حقي. أ -15.45-16.00
. التخييل عفد ابن سيفا -جامعة تونس -سعاد الجويفي.د -16.00-16.15

 
نقاش : 16.15-16.45

 
 و توزيع الشهائد ختتاماال 16:45


