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  2017فبراير  22اليوم األول  برنامج 
  الجلسة االفتتاحیة

لسة ا س الواحد .د: رئ ياسرعبد سانيةلية-ابن والعلوم     10:00- 9:00  مراكش- داب
  آیات بینات من الذكر الحكیم

  كلمة عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة
  كلمة اللجنة المنظمة للندوة

  كلمة مختبر الترجمة وتكامل المعارف
  استراحة شاي

 الجلسة العلمیة األولى
لسة ا س حاز املصطفى. م.د: رئ سانيةلية -مأبو والعلوم   12:00 – 10:30  مراكش-داب

فتتاحية   :املحاضرة
  محمد العمري .د

  الجلسة العلمیة الثانیة
لسة ا س حمدي. د: رئ القادر سانيةلية -عبد والعلوم   16:30 -15:00  مراكش-داب

البالغةتفاعل مشروع والدخيلة صيلة العلوم

العمري  محمد للدكتور   العامة
بواجال .د سن   نبا

بية ال ن مل وي ا املركز

ن   مراكش-والتكو

البال اث ال املعاصرون العرب البالغيون قرأ كيف

ي؟   العر

ية العر للبالغة العمري محمد الدكتور خ تأر   نظرات

برقان.د   رشيد

باحث   مراكش -أستاذ

البال خ: املصط والتأر للتحقيب من من" نحو

ية العر البالغة ات ملصط تار م م بناء    "أجل
جعنيد.د الرزاق   عبد

داب ديدة–لية   ا
  مناقشة

شاي احة   اس

  ةالجلسة العلمیة الثالث
لسة ا س الرشدي. د: رئ هللا ية -عبد س ا ديث ا اط -دار   18:30 -17:00  الر

املعاتستعار  ناء   و

  

سول .د بر   أحمد

الدراسات د بحاثمع و

ب   للتعر

محمد للدكتور العامة البالغة مشروع ستعارة تحوالت

النص استعارة إ ملة وا لمة ال استعارة من   العمري

ار.د أسي يم   إبرا

داب   مراكش- لية
وار" كتاب ا لألستاذوموقعھ" دائرة البال املشروع ضمن

العمري    محمد
أعر.د   رشيد
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داب   مراكش- لية

  مناقشة

  2017فبراير  23اليوم الثاني برنامج 
  الجلسة العلمیة الرابعة

لسة ا س نو . د: رئ ليل ا سانيةلية -شعبد والعلوم   10:30 -09:00   مراكش-داب
ة س ة ر ال والعسكر"بالغة الطلبة ملحمد"زمن

 العمري 

وافز ا إ واجز ا   من

ي إ.د ج س   در

داب مالل–لية   ب

ان امل ة درعية"شعر العمري"  أشواق املتقي. د  ملحمد   ع

ية العر اللغة   مراكش–لية

ة ر وال درعية"التناص العمري " أشواق بق.د    ملحمد القادر   عبد

سالميةوزارة والشؤون -وقاف

اط   الر

العمري  محمد عند الذاتية ة عاد: الس قراءة

والذاتية   جناسية

اوي .د الدر   شام

باحث   أستاذ

  مناقشة

شاي احة   اس

  الجلسة العلمیة الخامسة
لسة ا س مشبال. د: رئ سانية -محمد والعلوم داب   12:30 -11:00  تطوان-لية

البالغية والبعد: العبارات الذ التفس

  الوظيفي

 مياِش المحمد .د

راز امل ر ظ داب   فاس-لية

  

ي ا ال النص من: تحقيق ختيار أسس

لـ العمري محمد تحقيق ي قرا منظور

لامل( س ابن توشيح شرح ل الس ) سلك

أنموذجا ي فرا    للصغ

الرشدي.د هللا   عبد

ديث ا يةدار س اط-ا   الر

  

ديثة ا البالغية الدراسات ناس ا

يد زا ميد ا وعبد العمري محمد

ن   أنموذج

  

هللا.ذ جابا ز العز   عبد

املعارف امل وت جمة ال   مراكش- مخت

كتانة.د ن   حس

ت الب آل ردنية–جامعة   اململكة

  مناقشة

  



4 
 

  التكریمیة/الجلسة العلمیة السادسة
لسة ا س الشراي.د:رئ الشق-فيصل ن ع داب البيضاء-لية   18:00 – 15:00   الدار

  الشهادات -1                        
مشبال.د سانية: محمد والعلوم داب   تطوان-لية

وي. د أم سانية: محمد والعلوم داب   .مراكش–لية

املتقي،د  ية: ع العر اللغة   .مراكش–لية

املودن. د ن: حسن والتكو بية ال ن مل وي ا   .مراكش-املركز

ي . د ج س سليمان: إدر موالي السلطان مالل-جامعة   .ب

الناصري . د املجيد ن: عبد والتكو بية لل ة و ا   .مراكش-اديمية

الكنفاوي . د لھ سانية: عبد والعلوم داب   .تطوان–لية

  الدكتور محمد العمري: كلمة المحتفى به - 2                                          
  تسليم الدرع التكريمية - 3                       

  
ال  نة  تنظيميةال

ز  العز اأعبد قطفي  يت   سعيد

روض وسنوان  دى   حنان

ي الغزوا   لي
 

 مالحظة
  دقیقة 20مدة المداخلة 

 


