
الربنامج 
الخميس 08 ديسمرب 2022 

                                                
         بكليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس )قاعة صالح 

القرمادي(

08.30 : االستقبال وتسجيل املشاركني
09:00: افتتاح الّندوة 

كلمة الّسيّد مدير املخرب  -
كلمة الّسيّد رئيس جامعة تونس  -

كلمة الّسيّد عميد كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة   -
بتونس

كلمة السيّد مدير مركز الّدراسات والبحوث االقتصاديّة   -
واالجتامعيّة

اسرتاحة   -
الجلسة العلميّة األوىل

      الرئيس: األستاذ مربوك املّناعي
10:00: أ. محّمد الهادي الطّرابليس )كليّة اآلداب والفنون 

واإلنسانيّات مبّنوبة/ جامعة مّنوبة(: صالح القرمادي كام عرفته
10:30: أ. كرمية ساملي )مخرب التمثاّلت الفكريّة والثّقافيّة/جامعة 

مولود معّمري – تيزي وّزو، الجزائر(: صالح القرمادي والرّتجمة 
اللّسانيّة.

11:00: أ. سامية الّدريدي )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة 
بتونس/ جامعة تونس(: حني تُولّد األخبار من رحم األشعار

11:30: أ. فاروق العمراين )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة 
بتونس/ جامعة تونس(: محاولة يف إحصاء أعامل صالح القرمادي

12:00: نقاش
                          

الجمعة 09 ديسمرب 2022
مبركز الّدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعيّة 

الجلسة العلميّة الثّانية
الرئيس: األستاذ محّمد املختار العبيدي   

09:00: أ. يوسف بن عثامن )مركز الّدراسات والبحوث االقتصادية 
واالجتامعيّة(: يف دالالت الثّورة والقطيعة والتّواصل: يف الّسياسة 

والعلم 
09:30: أ. صالح اإلعجييل: )مركز الّدراسات والبحوث االقتصادية 
واالجتامعيّة(: مكانة العربية يف الدرس اللساين الغريب من خالل 

مناذج
10:00: أ. سامي براهم )مركز الّدراسات والبحوث االقتصادية 

واالجتامعيّة(: الّسرياس ونشأة األلسنيّة يف تونس: قراءة يف مؤلّفات 
صالح القرمادي املبّكرة

10:30: اسرتاحة

الجلسة العلميّة الثّالثة  
           الرئيس: األستاذ املختار كريّم 

11:00: أ. محّمد املختار العبيدي )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات 
مبّنوبة /جامعة مّنوبة(: االنزياح يف ترجامت صالح القرمادي

11:30: أ. نور الّدين هايل )جامعة قسنطينة 2 - الجزائر(: صالح 
القرمادي يُعيد غزالة مالك حّداد من منفاها 

12:00: أ. عمر مقداد الجمني )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة 
Ecrire, Réécrire, Traduire, Au-  بتونس/ جامعة تونس(:

to-traduire. Quelques réflexions sur l’œuvre de Guer-
 .madi

12:30: نقاش

السبت 10 ديسمرب 2022
بكليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس )قاعة صالح القرمادي(

الجلسة العلميّة الرّابعة
الرئيس: األستاذ عبد الّسالم العيساوي

09:00: أ. شكري الّسعدي )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة 
بتونس/ جامعة تونس(: يف العالقة بني املقوالت الّنحويّة واملقوالت 

الّدالليّة 
09:30: أ. محرز بوديّة )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ 

جامعة تونس(: كان بني » شقيقاتها«
10:00: أ. سلوى الّسعداوي )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات 

مبّنوبة /جامعة مّنوبة(: روائيّون ولكّنهم نّقاد 
10:30: اسرتاحة 

الجلسة العلميّة الخامسة   
         الرئيسة: األستاذة نور الهدى باديس

11:00: أ. نادر الحاّممي )املعهد العايل للّغات التّطبيقيّة بنابل/ 
جامعة قرطاج(: »سمك حالوي« أو رسالة الغفران كام رآها صالح 

القرمادي
11:30: أ. الحبيب الّدريدي )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة 
بتونس/ جامعة تونس(: خصائص التّصوير يف الّشعر الفلسفّي: 

لزوميّات أيب العالء أمنوذجا 
12:00: أ. توفيق العلوي )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبّنوبة 

/جامعة مّنوبة(: نحو الّشوارع: نحو تأسيس مرشوع
12:30: نقاش 

13:00: اختتام الّندوة



القرمادي )1933 - 1982 (.
صالح بن الهادي القرمادي الباحث املمتاز والعامل باأللسنية، واألديب، 

واألستاذ بالجامعة التونسية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،واملساهم
يف بعث مركز الدراسات واألبحاث االجتامعية، ومؤسس قسم األلسنية به.

ولد بتونس يف 12 أفريل سنة 1933 ، وتويّف يوم 25 مارس 1982
كان أحد العنارص البارزة التي تحملت عبء إقامة النواة األوىل للدراسات 

األدبية واللغوية بالجامعة التونسية، وهو مثال األستاذ الواسع
االطاّلع، وخاصة يف امليدان اللغوي مبا كان يتمتع به من تضلع يف لغة الضاد، 

وإتقان للغات أجنبية متعددة.
من مؤلفاته:

أ – يف املجال العلمي
- علم أصوات العربية لجان كانتينو، نقله إىل العربية، وذيله مبعجم صويت 

فرنيس عريب نرشته الجامعة التونسية، تونس 1966
- دروس يف األلسنية العامة، لفاردينان دي سوسري، نقله إىل العربية باالشرتاك 

مع محمد عجينة ومحمد الشاوش، تونس، 1985
ب- يف اإلبداع:

- اللحمة الحية، ديوان شعر عىل الطريقة الحديثة، نرش دار سرياس، تونس، 
الطبعة األوىل يف 1970 والطبعة الثانية 1982 يف 68 ص

ويف آخره شعر بالفرنسية يف 28 ص كتب له مقدمة زميل املرتجم وصديقه 
األستاذ توفيق بكار، جاء فيها ص 8 »شعر القرمادي عديم

الوزن قليل القافية وهو مع ذلك شعر، والشعر ما إذا أزلت عنه دربكة 
األوزان وتصفيق القوايف ظل شعرا ألن الشعر الجوهر والروح،

وليست األوزان والقوايف سوى وسائل محلية تزيد الشعر الحسن حسنا ... 
وتغطي عيوب اآلخر«.

- سأهبك غزالة ملالك حداد الكاتب الجزائري ترجمه عن الفرنسية ، تونس، 
.1968

- سعيد أو بذرة الحلفاوين، قصة نرشت تباعا يف مجلة التجديد من العدد 
الرابع ماي 1961 إىل العدد التاسع جانفي 1962) نقال عن

محمد محفوظ، تراجم املؤلفني التونسيني(

املشاركون:

أ. محّمد الهادي الطّرابليس )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبّنوبة/ جامعة 
مّنوبة(

أ. يوسف بن عثامن )مركز الّدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعيّة 
بتونس (

أ. كرمية ساملي )مخرب التمثاّلت الفكريّة والثّقافيّة/جامعة مولود معّمري – 
تيزي وّزو، الجزائر(

 أ. سامية الّدريدي )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ جامعة 
تونس(

 أ. فاروق العمراين )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ جامعة تونس(
أ. صالح اإلعجييل: )مركز الّدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعيّة(

 أ. سامي براهم )مركز الّدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعيّة(
أ. محّمد املختار العبيدي )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبّنوبة /جامعة 

مّنوبة(
أ. نور الّدين هايل )جامعة قسنطينة 2 - الجزائر( 

أ. عمر مقداد الجمني )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ جامعة 
تونس(

أ. توفيق العلوي )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبّنوبة /جامعة مّنوبة(
أ. شكري الّسعدي )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ جامعة تونس(

أ. محرز بوديّة )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ جامعة تونس(
 أ. نادر الحاّممي )املعهد العايل للّغات التّطبيقيّة بنابل/ جامعة قرطاج(
أ. الحبيب الّدريدي )كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة بتونس/ جامعة 

تونس(
أ. سلوى الّسعداوي )كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبّنوبة /جامعة مّنوبة(

اللجنة العلمية:
أ. املختار كريّم

أ. يوسف بن عثامن
أ. شكري السعدي

أ. نور الهدى باديس
أ. سلوى النجار
أ. لطفي دبيش
لجنة التنظيم:

أ. فاروق العمراين
أ.الحبيب الدريدي

أ. املختار كريّم
أ. محرز بودية

رحمة طراد ) كاتبة املخرب(


