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  2017 مارس 22اليوم األول  برنامج 
  الجلسة االفتتاحیة

    10:00- 9:00  ، مراكش كلیة اللغة العربیة -موالي المامون المریني. د: رئیس الجلسة
  آیات بینات من الذكر الحكیم

  كلمة عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة
  كلمة اللجنة المنظمة

  كلمة مختبر الترجمة وتكامل المعارف
  استراحة شاي

  ولىالجلسة العلمیة اآل
  12:00 – 10:30   مراكش والعلوم اإلنسانیة، كلیة اآلداب -عبد القادر حمدي .د: رئیس الجلسة

:المحاضرة االفتتاحیة 
   

  

  الجلسة العلمیة الثانیة
  16:30 -15:00  مراكش والعلوم اإلنسانیة، كلیة اآلداب -عبد الواحد بن یاسر. د: رئیس الجلسة

  عبد الرحیم وهابي. د  البالغة والتداول؛ قراءة في البالغة العربیة الجدیدة 

  فاس/المركز الجهوي لمهن التربیة والتكوین

  :في مؤسسات الخطاب اإلقناعي 
  من البالغة إلى الحجاج  

 عبد الكریم ابزاري. د
  الكلیة متعددة التخصصات الرشیدیة

  مشبالفي تجلیات البالغة الرحبة عند محمد 
     

 لرشید شعال . د
  الجزائر/ قالمة  1945ماي  8جامعة 

  مناقشة

شاي احة   اس

  ةالجلسة العلمیة الثالث
  18:30-17:00  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مراكش -سعاد الكتبیة. ةد :الجلسة ةرئیس

أدب؟ ألي بالغة ل أية البال لدكتوراملشروع

مشبال النصيةمحمد ات النظر ضوء

   املعاصرة

ز.د العز اعبد   أيت

املعارف امل وت جمة ال   مراكش- مخت

أعر.د  تأصیل محمد مشبال لبالغة السخریة   رشيد

داب سانيةلية   مراكش- والعلوم

  مرزاق محمد. ذ  البالغة األدبیة وتحلیل الخطاب عند محمد مشبال 

داب  سانيةلية   تطوان-والعلوم
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األجناسي من خالل كتاب البالغة والتحدید 
  لمحمد مشبال" مقوالت بالغیة في تحلیل الشعر"

  عبد الوهاب األزدي. د
  باحث عضو في اتحاد كتاب المغرب

  مناقشة

  2017 مارس 23اليوم الثاني برنامج 
  الجلسة العلمیة الرابعة

  10:30 -09:00  بني مالل والعلوم اإلنسانیة، كلیة اآلداب -إدریس جبري .د: رئیس الجلسة
لمحمد " البالغة والسرد"بالغة السرد؛ في كتاب 

  مشبال 

  سعید جبار. د
ديدة ا سانية، والعلوم داب   لية

  سلیمان الطالي. د  بالغة النادرة بین المنَجز واآلفاق 
  العرائش -أستاذ باحث

  عبد اهللا موساوي. د  بالغة النادرة"الرحبة في البالغة 

باحث   مراكش-أستاذ

كتاب قراءة ي، رجا ا عند الشعر بالغة

الشعر" تحليل بالغية محمد" مقوالت للدكتور

  مشبال

هللا. ذ جابا ز العز   عبد

املعارف امل وت جمة ال   مخت

  مراكش
  مناقشة

شاي احة   اس

  الخامسةالجلسة العلمیة 
نوش. د: رئیس الجلسة ليل ا داب-عبد   12:30 -11:00  مراكشوالعلوم اإلنسانیة،  لية

مشبال ملحمد البال املشروع احظ بالغة: ا ن ب

خالق وخطاب اج   ا

ي . د ج س   إدر

سانية والعلوم داب   لية

مالل   ب

ا البال التحليل ن القديم للنص ا ة ب  املقار

ة التعليمية البالغية لية البالغية واملقار     التأو

  محمدالبقا. د

   تطوان -باحثأستاذ

كتاب رسائل"قراءة ة و وال خالق خطاب

اجية بالغية ة مقار احظ مشبال" ا محمد   للدكتور

سماعي، ذ الرحيم   عبد

املعارف امل وت جمة ال -مخت

  مراكش

العامة البالغة إ ي د النقد العمري. د  من   محمد

امس ا محمد اط-جامعة   الر

  مناقشة

  التكریمیةالجلسة 
  18:00 – 15:00  مراكش والعلوم اإلنسانیة، كلیة اآلداب -مصطفى أبو حازم .م .د: رئیس الجلسة
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جبار. د سانية: سعيد والعلوم داب ديدة-لية  .ا

العزاوي . د كر سانية : أبو والعلوم داب مالل-لية  .ب

اليمال. د لألساتذة :محمد العليا اط–املدرسة  .الر

يع. د داب:رشيد سانيةلية   .تطوان-والعلوم

2 
3.  

  
    تنظیمیةاللجنة ال                            

 
  ھدى روض. ةد  عبد العزیز أیت بھا. د 

  
  سنواناحنان و. ةذ

  
  لیلى الغزواني. ةذ

  سعید قطفي. ذ
  

  عبد العزیز التزكیني. ذ
 

  
 مالحظة

  دقیقة 20مدة المداخلة 

 


