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 :الجلسة االفتتاحّية

 (. ألاستاذ عبد الواحد املكني)كلمة رئيس جامعة صفاقس  00:90 -00:00

 (.ألاستاذ محّمد الجربي)كلمة عميد كلية آلاداب والعلوم إلانسانّية بصفاقس  00:90-00:90

 (.ألاستاذ محّمد الخّراط)كلمة مدير قسم العربّية  00:90-00:90

 : الجلسة العلمّية األولى

 األستاذ محّمد بن محّمد الخبو: رئيس الجلسة

 (.توفيق بن عامر ألاستاذ) سالميةأحكام الضمني في التأويلية إلا  00:55 -00:90

 (.ألاستاذ محّمد بن عّياد)في الغربة الجوهرّية إجراء ضمنّيا  90:90 -00:55

 نقاش 90:90-90:00

 .استراحة قهوة 99:00 -90:00

 : الجلسة العلمّية الثانية

 أحمد الجّوةاألستاذ : رئيس الجلسة

نا في موقف الهالك"قراءة تداولّية في نّص : الّضمني في الّنّص ألادبي. 99:90 -99:00
ّ
ألاستاذ الباشا )البن الوردي  "كل

  (العيادي

مكنة  99:90-99:00
ُ
 (بيبعلي عراي ألاستاذ) الّضمني وإلاحالي في نظرية العوالم امل

 نقاش 99:00-99:00

 : ّثالثةالجلسة العلمّية ال

 األستاذ مراد بن عّياد: رئيس الجلسة

 (.إيمان الشرفي ألاستاذة)الـّنـفـي الـّضـمـنـّي  95:90 -95:00

 (.ألاستاذ كريم املعزون)الّضمني التفاعلي وسوء الفهم  95:00 -95:90

 الاستداللّية 95:00-96:00
ُ
 (.ألاستاذة سلمى بن عبد هللا)  الّضمنيُّ والّركيزة

 نقاش 96:90 -96:00

 .استراحة قهوة 96:90 -96:90

 

 



                        

 

 

 : ةّرابعالجلسة العلمّية ال

 كمال إسكندراألستاذ : رئيس الجلسة

16 :30 -16 :50 L’implicite : une caractéristique fondamentale des collocations complexes 

(AMMAR Hayfa) 

16 :50-17 :10 L’implicite comme moyen de persuasion dans le discours extrémiste religieux 

(SAYAH Yosra) 

17 :10-17 :30 Discussion 
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 :الخامسة الجلسة العلمّية

 األستاذ توفيق بن عامر: رئيس الجلسة

 (.ألاستاذة سندس الهطاي) باب للفهم املقاصدي: الضمني في الخطاب التشريعي  00:90 -00:00
 (.أماني الزعيبي ألاستاذة) في تأّوِل الجوانّي  00:90-00:00

 نقاش 00:00-90:00

 .استراحة قهوة 90:00-90:90

 : ّسادسةالعلمّية ال الجلسة

 األستاذ علي الّصالح مولى: رئيس الجلسة

 ألاستاذ)" العصر التأويلّي للعقل"براديغم املطابقة في الخطاب إلاسالمّي الحديث وحتمّية الانتقال إلى 90:00 -90:90

 (.أنس الطريقي

 امباركألاستاذ ) .املوّجهات الّضمنّية للّرؤية إلاصالحّية في الفكر العربّي الحديث وآثارها إلى اليوم 99:00 -90:00

 (حامدي

روضة  ألاستاذة) ريكور و ترميم املعنى الضمني و حيلة التأويل: الضمني و التأويل في الخطاب الفلسفي  99:90 -99:00

 (.مبادرة

 نقاش 99:90-99:00

 : ةّسابعالعلمّية ال الجلسة

 مصطفى الّطرابلسياألستاذ : رئيس الجلسة

15 :00 – 15 :20 Analyse pragmatique d’une image dynamique : Les nouveaux aspects de la 

pragmatique de l’inférence (MZOUGHI Hajer) 

15 :20-15 :40 Indirectivité et perlocution du discours politique : les enjeux du sens implicite 

(RIHANI Olfa) 

15 :40- 16 :00 Discussion 

 .استراحة قهوة 96:90 -96:00
 



                        

 

 

 : ّثامنةالجلسة العلمّية ال

 الحميد بن زيد األستاذ عبد: رئيس الجلسة

 (.مريم الدزيري ألاستاذة ) أنموذجا" منطق الطير" الضمني في حكاية الحيوان 96:00 -96:90

 (.نبيهة العـــابدألاستاذة )فهومي املدراسة في إطار نظرية املزج : الضمني في الكناية والتورية 97:00 -96:00

 نقاش 97:90 -97:00
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 :التاسعة الجلسة العلمّية

 األستاذ محّمد بن عّياد: رئيس الجلسة

ف الّضمني في القصص 00:90 -00:00
ّ
  .(ألاستاذ محّمد بن محّمد الخبو) هل يندرج في املقام الّتعاملي؟: املؤل

م  مظاهر احتياط 00:90-00:00
ّ
رة في الكالم :للمعنى املتكل

ّ
 (.ألاستاذ الصحبي البعزاوي ) بحث في القيود املؤث

 نقاش 00:00-90:00

 .استراحة قهوة 90:00-90:90

 : عاشرةالجلسة العلمّية ال

 منير الّتريكياألستاذ : رئيس الجلسة

 ألاستاذة)مقاربة تشكيلية ذاتية مالذات اختراق البواطن في الكشف عن جماليات الظاهر والباطن 90:00 -90:90

 (فاطمة دمق

يات الّضمني في رواية  99:00 -90:00
ّ
 .(مصطفى بوقطف ألاستاذ) إللياس خوري" أبواب املدينة"الّسّر وتجل

 نقاش 99:90 -99:00

 : شرةحادية عالجلسة العلمّية ال

 األستاذ خالد الغريبي: رئيس الجلسة

 (ألاستاذة ألفة بن شيدة)الخطاب الضمني بناء تأويلّيا  99:00 -99:90

عر العربّي املعاصر 99:00 -99:00
ّ

 .مجموعة ذاكرة مطر لبديع القشاعلة أنموذجا: ضمنّيات القول الاستعارّي في الش

 (حنان بن عمر ألاستاذة)

 نقاش 99:90 -99:00

 

 اختتام الّندوة

 


