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مدرسة الدكتوراه
اتصــال - ثقافـة - تــراث

قسم اللغة واألدب 
والحضارة العربية

الّندوة العلمية الدوليّة 

23 - 24 فيفري 2023  - بكلّيــــــة اآلداب والفنـــــــون واإلنسانيـــــــــــات بمنوبــــــــــة

ام�ج ر�ف ال�ج



البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامج

االفتتاح : 	9.00

كلمة السيد منصف التايب عميد كلية اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمنوبة 	

كلمة السّيد مبروك المناعي مدير مدرسة الدكتوراه 	

كلمة السّيد العادل خضر رئيس اتحاد الكتاب التونسيين 	

كلمة السّيد نور الدين بنخود رئيس قسم اللغة واألدب والحضارة العربية  	

كلمـة السّيد سمير سحيمي منّسق الندوة 	
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الجلسة العلمـــية األولى: في الكون الّشعرّي ... رئاسة مبروك المّناعي

العادل خضر )كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة(  	10.00 - 9.45

العابر الّزائل في شعر نزار قّباني 	

سمير سحيمي )كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة(  	 10.15 - 10.00

عري واالشتراك في المحسوسات في قصيدة نزار قّباني
ّ

الش 	

بّسام البرقاوي )كلية اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمنوبة( 	10.30 - 10.15

الحمق والجنون في شعر نزار قّباني 	

محمد الصالح مجيد )كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة(  	 10.45 - 10.30

ميتات نزار قباني الشعرّية. 	

استراحةقهوة 	11.05 - 10.45
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الجلسة العلمـية الثانية: في اإليقاع والّصورة الّشعرّية رئاسة نور الّدين بنخود

فتحي النصري )كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس(  	11.20 - 11.05

صيرورة النظم إيقاعا: إجراء الّرجز في شعر نزار قّباني 	

منية عبيدي )كلية اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمنوبة(  	11.35 - 11.20

االستعارة التصّورّية في شعر نزار قباني 	

أماني زّميط )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس(:  	11.50 - 11.35

ّل في أشعار نزار قّباني، قراءة من منظور فلسفة الفوتوغرافيا
ّ
الظ 	

غات المطّبقة بالمكنين– جامعة المنستير(
ّ
محّمد سعد برغل )المعهد العالي لل 	12.05 - 11.50

عرّية في قصيدة »أيظّن« لنزار  قّباني
ّ

المخاتلة الش 	

نقاش الجلستين 	12.35 - 12.05
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الجلسة العلمـية الّثالثة: في الّتجربة الّشعرّية رئاسة أحمد عّراب

فوزّية مولود علي خفاجه )جامعة الزاوية، ليبيا(  	15.15 - 15.00

االنزياح في شعر نزار قّباني، ديوان »قصائد مغضوب عليها« أنموذجا 	

علي عمري )كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة( 	15.30 - 15.15

الحّب وهوّياته المتعّددة: محاولة في تأصيل تجربة الحّب في شعر نزار قّباني 	

نسيمة بن عباس )جامعة باتنة 1، الجزائر(  	16.00 - 15.45

اعر
ّ

أسئلة الشعر ورؤية الش 	

محّمد بوشنيبة )كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة(  	16.15 - 16.00

جريب عند نزار قّباني
ّ
الكتابة المسرحّية والت 	

4

 الخميس 23 فيفري 2023



الجلسة العلمـية الّرابعة: في الّتجربة الجمالّية رئاسة بّسام البرقاوي

غات بنابل(
ّ
شفيع بالّزين )المعهد العالي لل 	16.30 - 16.15

قافي وشعر نزار  قّباني. عبد الله الغذامي أنموذجا
ّ
قد الث

ّ
الن 	

عمر العامري )جامعة اليرموك(  	16.45 - 16.30

قدي لدى نزار  قّباني
ّ
الفكر الن 	

اذلي فرحاتي )كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة( 
ّ

الش 	17.00 - 16.45

المدينة في نماذج من شعر نزار  قّباني 	

نقاش الجلستين 	 17.20 - 17.00
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الجلسة العلمـية الخامسة: في لغة الّشعر رئاسة عبد الّسالم العيساوي

ريم الهّمامي )كلية اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمنوبة(  	 09.15 - 09.00

المدلول بالقّوة في شعر نزار  قّباني 	

شيراز  دردور )المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين(  	 09.30 - 09.15

ثورة المعجم في شعر نزار  قّباني 	

علي بن عبد الله )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بسوسة(  	 09.45 - 09.30

عر فعال سياسّيا باللغة : قراءة تداولّية في شعر نزار قّباني
ّ

الش 	

يامنة العكرمي )المعهد العالي للدراسات التطبيقّية في اإلنسانّيات بتوزر(  	 10.00 - 09.45

الّسردي في شعر نزار قّباني 	

استراحة قهوة 	 10.20 - 10.00

6

الجمعة 24 فيفري 2023



الجلسة العلمـية الّسادسة: الّسياسّي والّشعرّي رئاسة سمير الّسحيمي

حسين العوري )كلية اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمنوبة(  	10.35 - 10.20

نزار قّباني رائد الشعر الُمطِمع في العصر الحديث 	

أحمد عّراب )جامعة حسنية بن بوعلي، شلف، الجزائر(  	 10.50 - 10.35

ة مفروشة«
ّ
مغامرة الّرفض والتمّرد في قصيدة »هذه البالد شق 	

حاد الكتاب الّتونسّيين(
ّ
زهّير الذّوادي )ات 	 11.05 - 10.50

شعر نزار قّباني والقول السيا�سي خارج دائرة السياسة 	

محمد السويلمي )المعهد العالي للدراسات التطبيقّية في اإلنسانّيات بقفصة(  	11.20  - 11.05

االستعارة السياسّية وإنشائّية الّسخرية في شعر نزار قّباني 	

نقاش الجلستين 	12.00  - 11.20
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جلسة الّشهادات الّشعرّية: 

شهادات شعرية تونسية في تجربة نزار قباني رئاسة منية العبيدي

شهادة الشاعر منصف الوهايبي 	14.40 - 14.30

شهادة الشاعر محمد الغزي 	14.50 - 14.40

شهادة الشاعر منصف المزغني 	15.00 - 14.50

استراحة قهوة 	 15.20 - 15.00
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لقاء حوارّي: 

نزار قّباني، ورقات إسبانية

رضا مامي )كلية اآلداب والفنون واإلنسانّيات بمنوبة(  	16.05  - 15.20

وأسماء الّسوي�سي )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس( : 	

اكرة بين شعر نزار قّباني وفريديريك غارسيا لوركا
ّ
الّصدى والذ 	

اختتام الّندوة وتوزيع شهائد المشاركة وتكريمات. 	 16.05
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