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 أدب مناهج حديثة و  الدقيقالتخصص  لسانيات وأدب التخصص العام املاجستري

 عنوان الرسالة املاجستري
 الرتكيب التالزمي يف قصة "قرية ظاملة" حملمد كامل حسني

 3592جوان 02 التاريخ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس اجلهة املاحنة هلا

 عنوان الرسالة الدكتوراه
 أساليب اهلجاء يف شعر ابن الرومي: مقاربة أسلوبية 

 اجلهة املاحنة هلا
 

 3555جوان  التاريخ كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة

 العرفانية...  –التأويلية  –التداولية  –السيميائية  –األدب القدمي واملناهج احلديثة: األسلوبية  العلمية جماالت االهتمام
 (0225) التأهيل اجلامعي يف اللغة واآلداب العربية.) دكتوراه دولة يف النظام اجلامعي التونسي القدمي( )يرفق صورة منها(آخر درجة علمية 

 أستاذ تعليم عال  الرتبة العلمية:
  
  

 البحث أو الكتاب
 الناشر
 اتريخ النشر 

 مقارابت يف األدب القدمي -الكتب-1
 أساليب اهلجاء يف شعر ابن الرومي)دكتوراه(-1
 مجالية املوت يف مراثي الشعراء املخضرمني-2
 يف القراءة السيميائية-3
 شعرية املعّلقة -4

 تونس –للنشر والتوزيع بصفاقس  coopiدار 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس–تونس 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس–تونس 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  –تونس 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  –تونس 
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املنواالملنهاجي والرهان العرفاين: االستعارة التصورية  -2
 يف أشعار اهلذليني أمنوذجا

 السيميائي واملشروع التأويليالتحليل  -6
 على عتباهتا تبىن النصوص -2
 الشعر العريب القدمي ورهاانت النقد احلديث -8

 
 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقسك  –تونس 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  –تونس 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  –تونس 

 -اندي املنطقة الشرقية األديب -اململكة السعودية
 .   2012الدّمام، 

2009 
 

2010 
2012 

2015 

  قيد اإلجناز ابالشرتاك مع الدكتور سامي اجلمعان مناهج حتليل النص السردي -9

منشورة يف لدينا أحباث علمية عديدة ، األحباث:-2
 :منهاجمالت أكادميية خمتّصة؛ 

  

 حنو قراءة أسلوبية تداولية لنص شعري قدمي.-      
األسلوبية: قضاايها "ضمن كتاب مجاعي بعنوان: 

إصدارات كلية اآلداب والعلوم  ."ورهاانهتا
 2009اإلنسانية بصفاقس. 

 

 شعر أيب نواس يف عني األان ومنهج اآلخر-       
"حبوث جامعية" اليت تصدرها كلية ضمن جملة 

  2010اآلداب بصفاقس. 

  2010ضمن جمّلة " معهد اللغات" بتونس  كيف حياكي النص اهلجائي التاريخ؟-       
سيميائية العتبات يف كتاب " العرب والسياسة" -      

 لألستاذ عبد السالم املسّدي.
اآلداب ابلبحرين  كليةأوان "   " ضمن جملة 

2009 
 

احلروف بني اخلصائص والوظائف: قراءة صوتية يف -      
 نّص شعرّي قدمي.   

ضمن كتاب مجاعي عنوانه: "األصوات والصوامت 
يف اللسان العريب."؛ أصدرته وحدة حبث 

 2011اللسانياتوالنظم املعرفية املتصلة هبا. 
 

 

 مباشرة سيميا أسلوبية لنادرة جاحظية.-  
 

 املعىن. –النص  –املنهاج -      

ضمن جمّلة " حوليات اجلامعة التونسية" بكلية 
 2012اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة. 

 
 " أزمة املعىن" الصادر مجاعي عنوانه: ضمن كتاب

عن وحدة البحث يف احلضارة واللسانيات بكلية 
 2013اآلداب بصفاقس. 

 

 

كيف يكون األسلوب مقولة سيميائية ابنية ملشروع -
 أتويلي؟

 

ضمن كتاب مجاعي عنوانه: " الداللة" أصدرته كلية 
  2014اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة. 



: شاركت يف العديد من املؤمترات والندوات العلمية اليت املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية
 بذكرها كّلها. وأكتفي مبايلي:اليسمح املقام 

 

                                                                                                    
الت أخرى منذورة للنشر مثل: "شعرية افضال عن مق

 الرواية السعودية" ) النادي األديب ابألحساء(. 
    " الرواية السعودية يف حبوث اجلامعيني" ) النادي و 

                                                     ابلرايض(.األديب 

 مدى املشاركة مكان واتريخ انعقاده اسم املؤمتر واجلهة املنظمة
  2010كلية اآلداب ابلقريوان؛ مارس  تونس -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلقريوان  /"العتبات" 

  2010بصفاقس؛ أفريل كلية اآلداب  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس/"" سيميائية اخلطاب 
  2011كلية اآلداب بصفاقس؛ نوفمرب  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  /" املسكوت عنه" 

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة  كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة تونس  /" الّداللة " 
 .2011؛تونسأفريل 

 

 جامعة امللك فيصل":  " النشاط الثقايف بكلية اآلداب؛
 ."ئيةسيمياالقاربة امل-1
املناويل املنهاجية األحادية بني إرغامات املستندات النظرية -2

 ووهم املعرفة الشمولية.

 2012كلية اآلداب؛ جامعة امللك فيصل؛ 
  2013كلية اآلداب؛ جامعة امللك فيصل؛ 

"العربية يف أدب اجلزيرة واخلليج العريب ؛ الواقع واملأمول: قراءة   
 ى الثقايف الرابع(جواث يف لغة اإلبداع األديب". )مهرجان

  2014النادي األديب ابألحساء؛ أفريل 

النادي األديب  /النقدية السعودية حول الرواية " " احلركة 
: الدورة ابلرايض) ملتقى النقد األديب يف اململكة العربية السعودية

 اخلامسة(.
  2014النادي األديب ابلرايض؛ أفريل 

   
   
   


