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 سيرة ذاتّية                                         

 
 

 االسم: بسمة -
 اللّقب: بلحاج رحومة الّشكیلي -
 1965/  04/  09تاریخ الوالدة:  -
 الجنسیّة: تونسیّة -
 الحالة المدنیّة: متزّوجة -
 3عدد األبناء:  -
 في اللّغة واآلداب العربیّة الّرتبة: أستاذ محاضر -
 .بالغة :التخّصص  -
 جامعة قرطاج. –لعمل: المعھد العالي للّغات بتونس مركز ا -
 basmabhr.12@gmail.comالبرید اإللكترونّي:  -

 
 الشھادات العلمیّة 

 الثانویّة الترشیحیّة. اختتام الدروسشھادة  :1984 -
دار ب����� اختت�����ام ال�����دروس ش�����ھادةو ف�����ي اللغ�����ة واآلداب العربیّ�����ة، األس�����تاذیّة: ش�����ھادة 1988 -

   المعلّمین العلیا بسوسة.
 منّوبة –عربیّة،  كلّیة اآلداب في اللّغة واآلداب ال في البحث الكفاءة: شھادة 1990 -
 منّوبة. -في اللّغة واآلداب العربیّة، كلّیّة اآلداب  التّبریز: شھادة 1991 -
 -داب والفن����ون واإلنس����انیّات ف����ي اللغ����ة واآلداب العربیّ����ة، كلّیّ����ة اآل ال����دكتورا: ش����ھادة 2004 -

 منّوبة. 
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ف������ي اللّغ������ة واآلداب العربیّ������ة، كلّیّ������ة اآلداب والفن������ون  الج������امعيّ  التأھی������ل : ش������ھادة2014 -
 منّوبة.  –واإلنسانیّات 

 
 الجوائز 

ج������ائزة رئ������یس الجمھوریّ������ة التونس������یّة: ف�������ي ش������ھادة اختت������ام ال������دروس الثانویّ�������ة : 1984 -
 الترشیحیّة (باكالوریا )

الق�����اموس ع�����ن ترجم�����ة " 2011 خ�����ادم الح�����رمین الش�����ریفین بعن�����وان س�����نةج�����ائزة  :2011 -
لج�����اك موش�����لر  وآن ریب�����ول، م�����ن الفرنس�����یّة إل�����ى العربیّ�����ة. وھ�����ي  "الموس�����وعّي للتداولیّ�����ة

 ترجمة مجموعة من األساتذة الباحثین التونسیّین بإشراف األستاذ عّز الدین المجدوب.
 
   ّالنّشاط البیداغوجي 

 ثانويّ  : أستاذ تعلیم1992 -1988 -
 : مساعد في التعلیم العالي2004 – 1992 -
 : أستاذ مساعد في التعلیم العالي2014 -2004 -
 : أستاذ محاضر في التعلیم العالي2015  -

 
  ّالنشاط العلمي 

 المنشورات 
 الكتب 
منش����ورات كلّی����ة اآلداب  ،المن����وال البالغ����ّي العرب����ّي م����ن البن����اء الق����ائم إل����ى البن����اء الممك����ن -

 .2014نحو الخطاب وبالغة التداول", تونس مخبر " –ات بمنّوبة واإلنسانیّ  والفنون
ش���ر والمعھ���د الع���الي للّغ���ات دار محّم���د عل���ي الح���اّمي للنّ  ،ؤال البالغ���ّي: اإلنش���اء والتأوی���لالّس��� -

 .2007بتونس, 
 
 المقاالت 
األس���تاذ حّم���ادي ص���ّمود"، المھ���د الع���الي  مھ���داة إل���ى"أعم���ال  ض���منالش���ھادة عل���ى المعن���ى،  -

   .2019س ومجمع األطرش لنشر وتوزیع الكتاب المختّص، تونس للّغات بتون
ض������من أعم������ال ن������دوة "الّض������منّي ف������ي ال������نّص الّض������منّي أو كی������ف نق������ول دون أن نق������ول؟،  -

(قی����د  2018ن����وفمبر  قس����م العربیّ����ة، والخط����اب" بالمعھ����د الع����الي للعل����وم اإلنس����انیّة بت����ونس،
 النشر).

، ض���من "التس���امح ف���ي الثقاف���ة تعّص���ب والتّس���امحالتع���ّدد اللّغ���وّي ف���ي الثّقاف���ة العربیّ���ة ب���ین ال -
   .2018،  1ط العربیّة، دراسة نقدیّة"، مؤمنون بال حدود للنشر والتوزیع،

ض���من ن���دوة "ج���دل الس���نن والب���دع"، مفھ���وم المبالغ���ة ب���ین مطل���ب اإلب���داع ورعای���ة المن���وال،  -
 (قید النشر).. 2018المعھد العالي للّغات بنابل، دیسمبر

ض���من ن���دوة "اللغ���ة وس���لطة الواف���د، أی���ن نح���ن م���ن إنت���اج المعرف���ة؟،  ب���ین س���لطة الم���وروث -
وح���دة البح���ث اللغ���ة  –العربیّ���ة والتفاع���ل المعرف���ّي والمنھج���ّي"، المعھ���د الع���الي للّغ���ات بت���ونس 

 (قید النشر). 2017 واألشكال الثقافیّة، مارس
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نس����یّة, كلّی����ة ، حولیّ����ات الجامع����ة التوالتقری����ر واإلنك����ار ب����ین س����لطة الم����تكلّم وس����لطة الحّج����ة  -
 .2011اآلداب والفنون واإلنسانیّات منّوبة,

ض����من أعم����ال ن����دوة "المس����كوت عن����ھ", كلّی����ة اآلداب  ھ����ل المس����كوت عن����ھ ھ����و م����ا ال یق����ال؟ -
 .2010والعلوم اإلنسانیّة بصفاقس, 

،  ض���من "مق���االت ق���راءة ف���ي بنی���ة التفكی���ر البالغ���ّي العرب���ّي انطالق���ا م���ن مفھ���وم الخط���اب  -
منش����ورات كلّی����ة اآلداب والفن����ون واإلنس����انیّات منّوب����ة, وح����دة البح����ث ف����ي تحلی����ل الخط����اب", 

 .2008في تحلیل الخطاب, 
 .2000, 5 - 4، حولیّات المعھد العالي للّغات بتونس, عدد السرقات الشعریّة -

 
 الترجمة 
ودار محّم���د عل���ي  المرك���ز ال���وطنّي للترجم���ة(  أوزوول���د دیك���رو، قی���د النش���رالق���ول والمق���ول،   -

   .الحاّمي)
م�����ن الفرنس�����یّة إل�����ى ولألفك�����ار  للمف�����اھیم Universalis يْ معجَم����� االش�����تراك ف�����ي ترجم�����ة  -

 (قید الترجمة) من معجم المفاھیم وخمسة من معجم األفكار ثالثة مداخل :العربیّة
، م����ن االنجلیزیّ���ة إل����ى دائ����رة المع���ارف اإلس���المیّةمق���االت م���ن  10الت���دقیق اللّغ���وّي لترجم����ة  -

   ).2019، تونس –للترجمة العربیّة (المركز الوطنّي 
لج���اك موش���لر  وآن ریب���ول، م���ن  "الق���اموس الموس���وعّي للتداولیّ���ةاالش���تراك ف���ي ترجم���ة "  -

 الفرنسیّة إلى العربیّة بفصلین:
 8"، الفصل  االقتضاءات الداللیّة والتداولیّة -  
 9"، الفصل االستلزامات الخطابیّة الوضعیّة والمحادثیّة" -  

 .2010، دار سیناترا, تونس –جمة المركز الوطنّي للتر
 

  الھیاكل البحثیّة 
 انتمیت إلیھا سابقاالتي  •
، برئاس���ة األس���تاذ حّم���ادي ص���ّمود، كلّیّ���ة اآلداب والفن���ون فری���ق البح���ث ف���ي البالغ���ة والحج���اج -

 واإلنسانیّات منّوبة.
، برئاس����ة األس����تاذ حّم����ادي ص����ّمود ث����ّم األس����تاذ ش����كري وح����دة البح����ث ف����ي تحلی����ل الخط����اب -

 ت، كلّیّة اآلداب والفنون واإلنسانیّات منّوبة. المبخو
برئاس����ة األس����تاذ المنص����ف عاش����ور، كلّیّ����ة اآلداب مخب����ر نح����و الخط����اب وبالغ����ة الت����داول،  -

 والفنون واإلنسانیّات منّوبة. 
 أنتمي إلیھا حالیّاالتي  •
، برئاس����ة األس����تاذ الحبی����ب النّص����راوي، وح����دة البح����ث ف����ي المعن����ى والمعالج����ة اآللیّ����ة للّغ����ة -

 .المعھد العالي للّغات بتونس
 

 والبیداغوجیّة اللّقاءات العلمیّة  
"حس���ین ال���واد باحث���ا ومب���دعا"، باالش���تراك ب���ین كلّیّ���ة اآلداب والعل���وم اإلنس���انیّة  ن���دوة :2019 -

 .  )جلسة (عضو في اللجنة العلمیّة ورئیسة بالقیروان والمعھد العالي للّغات بتونس
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 –جامع����ة قرط�����اج  –ن����دوة "ج�����دل الس����نن والب�����دع" بالمعھ����د الع�����الي للّغ����ات بناب�����ل  :2018 -
 مفھوم المبالغة بین مطلب اإلبداع ورعایة المنوال") (المشاركة بمداخلة: " .تونس

الع����الي للعل����وم اإلنس����انیّة بت����ونس (  ن����دوة "الّض����منّي ف����ي ال����نّص والخط����اب" بالمعھ����د :2018 -
   مداخلة ورئاسة جلسة)

���ھ للمترّش���حین لش���ھادة التأھی���ل الج���امعيّ  :2017 - ، تنظ���یم ی���وم دراس���ّي تك���وینّي وإعالم���ّي موجَّ
 .(المشاركة بمداخلة) وحدة البحث "اللغة واألشكال الثقافیّة"

 للّغ���ات بت���ونسن���دوة "اللّغ���ة العربیّ���ة والتّفاع���ل المعرف���ّي والمنھج���ّي"، المعھ���د الع���الي  :2017 -
 .؟موروث وسلطة الوافد: أین نحن من إنتاج المعرفةبین سلطة ال (المشاركة بمداخلة:

ی���وم دراس���ي ح���ول "حّج���ة الس���لطة ف���ي الثق���افتین العربیّ���ة والغربیّ���ة", تنظ���یم "وح���دة  :2011 -
البح�����ث ف�����ي تحلی�����ل الخط�����اب" بكلّی�����ة اآلداب والفن�����ون واإلنس�����انیّات بمنّوب�����ة  بالش�����راكة م�����ع 

" ( ش���اركنا 2ثّ���ل التص���ّوري بلی���ون "مخب���ر البح���وث ف���ي التف���اعالت والم���دّونات وال���تعلّم والتم
"، نش����ر ف����ي حولیّ����ات  "التقری����ر واإلنك����ار ب����ین س����لطة الم����تكلّم وس����لطة الحّج����ة فی����ھ بمق����ال

 الجامعة التونسیّة, كلّیة اآلداب والفنون واإلنسانیّات بمنّوبة,).
(المش������اركة  ن������دوة "المس������كوت عن������ھ", كلّی������ة اآلداب والعل������وم اإلنس������انیّة بص������فاقس: 2009 -

 .نُشر ضمن أعمال الندوة) المسكوت عنھ ھو ما ال یقال؟ بمقال: ھل
 

 والبیداغوجیّةالعلمیّة  الھیاكل 
عض����و بلجن����ة ال����دكتورا والتأھی����ل ف����ي اللّس����انیّات العاّم����ة والتطبیقیّ����ة بالمعھ����د الع����الي للّغ����ات  -

 .بتونس
 عضو بلجنة الدكتورا في العربیّة بالمعھد العالي للّغات بتونس -
 لتأھیل في العربیّة بكلّیّة اآلداب والفنون واإلنسانیّات بمنّوبة.دكتورا واعضو بلجنة ال -
 عضو بلجنة الماجستیر في اللغة واآلداب العربیّة بالمعھد العالي للّغات بتونس -
 عضو بلجنة الماجستیر في اللغة واآلداب العربیّة بالمعھد العالي للعلوم اإلنسانیّة بتونس -
داب العربیّ������ة بكلّی������ة اآلداب والعل������وم اإلنس������انیّة عض������و بلجن������ة الماجس������تیر ف������ي اللغ������ة واآل -

 بالقیروان
 .2014 بالمعھد العالي للّغات بتونس بدایة من عضو بالمجلس العلميّ  -
   رئیسة لجنة اللغة بقسم العربیّة والترجمة في المعھد العالي للّغات بتونس. -
 للّغات بتونس ) بالمعھد العالي4Cعضو في لجنة تسییر مركز المھن وإشھاد الكفاءات ( -

 
 المستوى الوطنيّ  في 
 .2018عضو في اللجنة القطاعیّة الوطنیّة للعربیّة بدایة من أفریل   -

أّمھ����ات المراج����ع ف����ي الفك����ر اللّس����انّي والمعجم����ّي والمص����طلحّي اختی����ار  عض����و ف����ي فری����ق -
برئاس����ة األس�����تاذ ھش����ام الّریف�����ّي. وھ����و فری�����ق ُمكلّ����ف باختی�����ار الكت����ب الحریّ�����ة ، والبالغ����يّ 

 جمة، في ھذه االختصاصات، واقتراحھا على مختّصین لترجمتھا.بالتر
عض���و ف���ي لجن���ة تقی���یم أعم���ال رّش���حت لج���ائزة زبی���دة بش���یر للبح���ث العلم���ّي باللغ���ة العربیّ���ة، مرك���ز   -

 .  2017البحوث والدراسات والتوثیق واإلعالم حول المرأة (كریدیف)، 
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 المستوى الّدوليّ  في 
، ض����من مش�����روع: معج�����م الّدوح�����ة  معالج�����ة المعجمیّ�����ةلخبی����رة لغویّ�����ة ف�����ي فری����ق ا: 2018 -

   .المركز العربّي لألبحاث ودراسة الّسیاسات بالّدوحة –التّاریخّي للّغة العربیّة 
 
 التأطیر والتقییم والمناقشة 

 التأطیر 
 دكتورا (كلّیة اآلداب والفنون واإلنسانیّات منّوبة) 1عدد  -
 ماجستیر (المعھد العالي للّغات بتونس) 3عدد  -
 ماجستیر (المعھد العالي للعلوم اإلنسانیّة بتونس) 1عدد -
 ماجستیر ( بكلّیّة اآلداب والعلوم اإلنسانیّة بالقیروان) 1عدد -

 المعھد العالي للتّربیة والتّكوین المستمّر بباردو)( ماجستیر 2عدد  -
 
  التقییم والمناقشة 

 المعھد العالي للّغات بتونس 
 )اتأھیل: لجنة خاّصة (عضو 2عدد -
 )(مقّررةدكتورا  2عدد  -
 دكتورا(عضوا) 1عدد -
 لجنة) ةماجستیر (رئیس 3عدد -

 
 كلّیّة اآلداب والفنون واإلنسانیّات بمنّوبة  

 )املّف تأھیل جامعّي (عضو 1عدد -
 )دكتورا (مقّررة 5عدد   -
 دكتورا (عضوا) 4عدد  -
 ماجستیر (عضوا) 1عدد -
 

 كلّیّة اآلداب والعلوم اإلنسانیّة بسوسة 
 )(مقّررةدكتورا  1عدد -

 
 كلّیّة اآلداب والعلوم اإلنسانیّة بالقیروان 
 )دكتورا (مقّررة 1عدد -

 
 المعھد العالي للتّربیة والتّكوین المستمّر بباردو 
 دكتورا (مقّررا) 1عدد -
 لجنة) ةدكتورا (رئیس 1عدد  -
 لجنة) ةماجستیر (رئیس 3عدد -
 ماجستیر (عضوا) 1عدد -
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 المشاركة في حیاة المؤّسسة 
 سیق البیداغوجي:التن -

 في مستوى القسم: رئاسة لجنة اللغة •
 في مستوى المعھد: التنسیق بین رؤساء األقسام (بصفتي مدیرة الدراسات) •
 بین القسم والوزارة (بصفتي عضوا في اللجنة القطاعیّة للعربیّة) •

 التسییر أو المشاركة في التسییر -
 2019 - 2018نائبة مدیر ومدیرة الدراسات والتربّصات  •
 عضو في المجلس العلمّي: •

 2017إلى  2014ممثّلة للصنف ب: من 
 2018ممثّلة للصنف أ: بدایة من 

مش���رفة عل���ى بع���ث مرك���ز المھ���ن وإش���ھاد الكف���اءات ث���ّم عض���و ف���ي الھیئ���ة المس���یّرة ل���ھ (بدای���ة  •
 )2018من 

 
       

 

 

 


