
جامعة تونس

الّندوة العلمّية الّدولّية:
القطيعة في العلم

واإلنسانّيات

جامعة تونس

أّيام 2 و3 و4 ديسمبر 2021

12:00: أ. محّمد عبد الوهاب يوسفي (جامعة
تونس المنار): تجديد الفكر الّدينّي بين إحياء

الموروث والقطع معه: قراءة في مؤلّف "نحو

فقه جديد" ج.2: الّسّنة ودورها في الفقه الجديد
لجمال البّنا.

 

12:30: أ. إمبارك الحامدي (جامعة قفصة):
القطيعة والّتراث في الفكر العربّي المعاصر:

حسن حنفي أنموذًجا.
 

13:00: نقاش
 

13:30: اختتام الّندوة.

السبت 04 ديسمبر 2021
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كلمة الّسّيد مدير المخبر

كلمة الّسّيد رئيس جامعة تونس

كلمة الّسّيد عميد كلّية العلوم اإلنسانّية

واالجتماعّية بتونس

 استراحة

 08.30 : االستقبال وتسجيل المشاركين
 

 09.30 : افتتاح الّندوة 

الجلسة العلمّية األوىل

الرئيس: األستاذ محمود طرشونة

 
10:00: أ. يوسف بن عثمان (مركز الّدراسات
واألبحاث االقتصاديّة واالجتماعّية): القطيعة

وبراديغم الّثورة في العلم الحديث.
 

10:30: أ. المختار كريّم (جامعة تونس): صعوبة
القطيعة الفكريّة في العالم العربّي اإلسالمّي:

تونس أنموذًجا.
 

11:00: أ. محّمد محسن الزّارعي (جامعة
تونس): فكر القطيعة وإشكالّية المنهج في

العلوم اإلنسانّية.
 

11:30: أ. محّمد بوشيخة (جامعة ابن زهر
المغرب): فلسفة االتّصال واالنفصال في فكر

محّمد عابد الجابري الّنقدّي.
 

12:00: نقاش

الجلسة العلمّية الّثانية

الرئيس: األستاذة نور الهدى باديس

 
09:00: أ. توفيق العلوي (جامعة مّنوبة): في
العالقة بين الّنحو العربّي والقطيعة العلمّية.

 

09:30: أ. سلوى الّنجّار (جامعة تونس): مقوالت
االسمّية والفعلّية والحرفّية: قراءة في استرسال

الّدالالت الّنحويّة.
 

10:00: أ. شمس الّدين الرّحّالي (جامعة
القيروان): إعادة الّتفكير في مفهوم القطيعة في

اللّسانيات: "بنكر وجاكندوف" أنموذجين.
 

10:30: نقاش

الجلسة العلمّية الّثالثة 

الرئيس: األستاذ محمد الهادي الطربلسي

 
11:00: أ. محّمد القاضي: (جامعة مّنوبة):

المقامة بين قطيعتين: جدل الّدينّي والّدنيوّي

وسجال القومّي والكونّي.
 

11:30: أ. الحبيب الدريدي (جامعة تونس): من
"َرْوع الموت" إىل "َرْوح الحياة" : من مظاهر

القطيعة في الّشعريّة العربّية القديمة.
 

12:00: أ. سلوى الّسعداوي (جامعة مّنوبة):
الكتابة الّذاتّية المعاصرة: الّثابت والمتحّول.

 

12:30: نقاش

الجلسة العلمّية الّرابعة

الرئيس: األستاذ علي الغيضاوي

 
09:00: أ. فتحي أوالد بوهّدة (جامعة تونس):

مناهج الّنقد األدبّي: عالقة االستمرار والقطيعة:

القراءة الّتفاعلّية مثاالَ.
 

09:00: أ. علي بوبكر (جامعة تونس): القطيعة
في األدب األندلسّي: الموّشحات األندلسّية

أنموذًجا.
 

10:00: أ. محجوب عون (جامعة تونس): بّشار
بن برد وكسر األنساق الّشعريّة.

 

10:30: نقاش

الجلسة العلمّية الخامسة

الرئيس: األستاذة  بسمة نهى الّشاوش

 
11:00: أ. محّمد الكحالوي (جامعة قرطاج): في

حُدوث مفهوم القطيعة في الفكر الّصوفّي:

جدلّية الّتحّول وإعادة الّتأسيس.
 

11:30: أ. مختار الفجاري (جامعة قرطاج): من
أجل رؤية ابستيمولوجّية في دراسة الّظاهرة

الّدينّية.
 

 


