
 جامعة القيروان

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 مخبر بحث تجديد مناهج البحث والبيداغوجيا في اإلنسانيات

 برنامج الندوة العلمية الدولية

 ؟أّي دور للعلوم اإلنسانيّة في التّرقّي بالمجتمع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 2019أفريل  25اليوم األول الخميس 

 االفتتاحيةالجلسة 

09—09:15 
09:15---09:30 
09:30---09:45 

 كلمة السيد حمادي المسعودي رئيس المخبر -
 كلمة السيد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
 كلمة السيد عبد الرزاق المجبري عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان. -

 استـــراحــــة 10:00---09:45

 الجلسة العلمية األولى: رئيس الجلسة: األستاذ توفيق قريرة

 تونس جامعة سوسة جدلية التقاطع بين العلوم الصحيحة والعلوم اإلنسانية سعاد التميمي: 10:15---10:00

لمغربا جامعة القاضي عياض مشكلة العلمية بين العلوم الدقيقة واإلنسانية من خالل جدلية العلم والمجتمع عبد الصمد زهور: 10:30 ---10:15  

10:30--- 10:45 
 De la littérature ″avant toute chose″, ou pour une littérature de la science et:رضوان البريكي

 de la philosophie 
 تونس جامعة القيروان

 تونس جامعة القيروان الدراسات الجندرية ومطلب العدالة االجتماعية هدى البحروني: 11:00 --- 10:45

 األستاذ علي صالح مولى الجلسة العلمية الثانية: رئيس الجلسة:

 تونس جامعة سوسة المظاهر والتحدباتو العام  بالبالد العربية: الدوافععودة التاريخ والمؤرخين في الفضاء  :عادل بن يوسف 11:30---11:00

 تونس صفاقسجامعة  في الوحي بين الميتافيزيقي والعقالني خديجة العيدودي: 11:45---11:30

 الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف التكامل المعرفي بين العلوم اإلنسانية والعلوم الصحيحة ومتطلبات االرتقاء الحضاريإشكالية  عبد الجبار جبار: 12:00---11:45

 تونس جامعة صفاقس دور علم المناخ في التوقي من األخطار الصحية منير جراية: 12:15---12:00

 نقـــاش 13:00—12:15

 الجلسة العلمية الثالثة: رئيس الجلسة: األستاذ  محمد الصحبي البعزاوي

 تونس جامعة جندوبة !! رهانات الذات ...في زمن الثورة…اإلنسانيات : الواقع   مجدي العكايشي: 15:15---15:00

 الجزائر جامعة الشلف العلوم اإلنسانية وصناعة الثقافة عند منظري مدرسة فرانكفورت. محمد بوحجلة: 15:30---15:15

 ليبيا جامعة الزيتونة تأثير الفكري لفالسفة نظرية العقد االجتماعي على الثورة الفرنسية.ال :عزيز جمال محمد 15:45---15:30

 الجزائر أبو القاسم سعد هللا 2جامعة الجزائر  التكامل بين العلوم الصحيحة والعلوم اإلنسانية: طب المجتمع نموذجا العمراني: وهيبة 16:00---15:45

 نقـــاش 16:30—16:00

 

  

 



 

 

 

 

 األستاذ  الحبيب الجربي : رئيس الجلسة:السادسةالجلسة العلمية 

 تونس جامعة قرطاج ة ودورها في تطّور المجتـمـعياألنتروبولوجيـا الثقـاف :شمس الدين بن زيد 11:00---10:45

 الجزائر جامعة حمة لخضر ــ الوادي دور العلوم اإلنسانية في رسم شخصية الفرد والمجتمع  :خليفة خليفة 11:15---11:00

 تركيا كلية الرشيد الجامعة دور العلوم اإلنسانية واالجتماعية في تطور المجتمع :جاسم الطحان 11:30---11:15

 تونس جامعة سوسة وم اإلنسان وتحّرر النساء: قضايا التمكين في الخطابات النسويّة المعاصرة.لع :محمد سويلمي 11:45---11:30

11:45---12:00 
العلوم اإلنسانية في المجتمعات العربية: رهانات المعرفة وواقع  :بوعالقي الصادقو محمد كريفة محمد 

 التجربة.
 تونس جامعة القيروان

 اشــــنق 13:00---12:00

 : رئيس الجلسة: األستاذ  علي الغيضاويالسابعةالجلسة العلمية 

 قيروانال قيروانجامعة ال الذات: رواية "جسد ومدينة" لزهور كرام أنموذجابناء  سبيال إلى الخطاب الروائي  :نجاة ذويب 15:15---15:00
 تونس جامعة المنار الوصل بين العلوم الصحيحة واإلنسانية في الرؤية االستعرابية: فن العمارة  :قرفال الطاهر نجاة 15:30---15:15

 العراق جامعة البصرة التوظيف االجتماعي لفن النحت :البوهالل علي محسن 15:45---15:30

 القيروان جامعة القيروان العلوم اإلنسانية وقضايا الواقع العربي واإلسالمي الراهن. :عبد الرزاق الدغري 16:00---15:45
 ةـــاستراح 16:15---16:00

 محسن التليلي : رئيس الجلسة: األستاذ الثامنةالجلسة العلمية 

 تونس جامعة القيروان علم األديان المقارن ودوره في بناء ذات اإلنسان  :زهرة ثابت 16:30---16:15
 فرنسا جامعة باريس دور العلوم اإلنسانية في تقدير القيم اإلنسانية :عايدة فرحات 16:45---16:30

 الجزائر جامعة تلمسان دفاًعا عن االنتروبولوجيا  :محمد رمضان 17:00---16:45

 تونس جامعة المنار ما مستطاع اإلنسانيات أمام أزمة المعنى الراهنة؟ :خالد البحري 17:15---17:00

 2019أفريل  26اليوم الثاني الجمعة  

 بن جاء باهلل حمادي الجلسة العلمية الرابعة: رئيس الجلسة: األستاذ 
 : الخامسةالجلسة العلمية 

President :Adem Ali Iren 

 تونس جامعة القيروان المقاربة اللسانيّة عند أركونكوثر الرافعي:  09:45--- 09:30
 محمد صالح حرز هللا:

Anarchism: Chaos or Progressive 
Thought ? 

 تونس جامعة سوسة

09:45---10:00 
 Ali Zaidi et la question حمدي مليكة: 

du rapport entre foi religieuse et 
sciences humaines 

 تونس جامعة القيروان

 وداد الفرجاني:  
  Humanites and the Construction of 

Subjectivity in Ray Bradbury’s 
fahrenheit 451 (1953) 

 تونس جامعة القيروان

10:00---10:15 
المنهج التاريخي ودوره في   توفيق السالمي:

 تثوير المعرفة وتطوير المجتمع.
 تونس جامعة القيروان

 عادل بحرون:
The Satus of Eugene O’Neill’s Theater 
 in the Transformational Progress of 
Subjectivity 

 تونس جامعة القيروان

 تونس جامعة المنار األدب وبناء الذّات  نزار حبوبة: 10:30---10:15

 أدم علي ديمرال:    
 A theorethical approach of responsibility 
to protect from an  approach of the 
English school 

 تركيا جامعة تركيا

 استراحــــــــة 10:45---10:30



 اشـــنق 18:00---17:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2019أفريل  27اليوم الثالث السبت 

 : رئيس الجلسة: األستاذ حاتم عبيدالتاسعةالجلسة العلمية 

 تونس جامعة سوسة العرب اليوَم إلى العلوم اإلنسانيّةفي حاجة  :علي كريم 09:45---09:30

 تونس جامعة صفاقس هل نحن بحاجة إلى العلوم اإلنسانية؟ :المولدي اليحياوي 10:00---09:45

 تونس جامعة تونس مستقبل العلوم اإلنسانية في ظل التطور الرقمي والبيوتقني: الفلسفة نموذجا :هاجر بوسفة 10:15---10:00

 تونس جامعة القيروان العلوم اإلنسانية والفلسفة: لوسيان غولدمان. :شدلية العبيدلي 10:30---10:15

 ةـــاستراح 10:45 ---10:30

 : رئيس الجلسة: األستاذة أحمد الجّوةالعاشرةالجلسة العلمية 

 تونس جامعة القيروان ومستقبل النص المقدس الهيرمينوطيقا :األسعد العياري 11:00---10:45

 وم اإلنسانية في مجتمعاتنا العربيةلجدوى تدريس الع :عيطمراد الصبر 11:15---11:00
الشاذلي بن جديد جامعة 

 -الطارف –
 الجزائر

 مستقبل العلوم اإلنسانية في ظل مجتمع المعرفة، رؤى واستشرافات مستقبلية . :سامية بوقرة 11:30---11:15
جامعة محمد الشريف 

 مساعدية _سوق أهراس
 الجزائر

 الجزائر جامعة الشلف أي مستقبل للعلوم اإلنسانية في ظل أزمة المنهج؟ :فاطمة نادر 11:45---11:30

 دور المسرح في بناء المجتمع :نبيلة الطيباوي 12:00---11:45
 جامعة قاصدي مرباح ،

 ورقلة
 الجزائر

 شــــانق 12:30---12:00

 امـــاليات االختتـــعـف 13:00---12:30


