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  2017 أبریل   2 0/ 19 یومي
  بقاعة المحاضرات بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

  مراكش
  

  

  
   

 ألستاذ الدكتور محمد أیت الفرانفضیلة اتكریما ل

 

 المؤتمر الدولي األول
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  2017 أبريل 19اليوم األول  برنامج 
  الجلسة االفتتاحیة

لسة ا س ري  .د: رئ ز يةالليةعميد ؛محمد العر     10:00- 9:00  مراكش-لغة
  آیات بینات من الذكر الحكیم

  كلمة عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة
  كلمة مختبر البیان والقیم ومناهج التأویل

  مؤتمركلمة اللجنة المنظمة لل
  كلمة مختبر الترجمة وتكامل المعارف

 االفتتاحیةالمحاضرة : الجلسة العلمیة األولى
لسة ا س نوش. د: رئ ليل ا سانيةلية؛ عبد والعلوم   10:45 – 10:00  مراكش- داب

فتتاحية   »الفراغات ملءالترجمة واستراتیجیا .. النص« :املحاضرة
  محمد أیت الفران. د

شاي احة   اس

  ثانیةالجلسة العلمیة ال
 اإلیقاع واالنسجام بین علم األصوات وعلم الموسیقى: األول المحور

لسة ا س حمدي. د: رئ القادر سانيةلية ؛عبد والعلوم   12:30 -11:00  مراكش-داب
يكية كوس قيقة ا ن ب يقاع

املوسيقي   واملكون

بوداودا, د يمي   برا

انة  ز أحمد ام ا ان؛املركز زائر–غل   ا

يقاع ن ب الوظيفّي امل الت

  املوسيقىو 

ي.د ش العر   عم

بة جامعة   زائر -الشلف بوع بن حس   ا

واملوسيقي ي الصو تباين: يقاع من

والتقابل التآلف إ    املكونات

بواجالبن.د سن  ا

ناملر  والتكو بية ال ن مل وي ا   املغرب-راكشمكز

  مناقشة

  لثةالجلسة العلمیة الثا
  نيفي النص القرآ دراسات: علم اًألصوات وعلم الموسیقى:المحور الثاني

لسة ا س ية. ةد: رئ الكت سانية؛سعاد والعلوم داب   16:30 -15:00  مراكش-لية
القرآن ي معا إدراك التنغيم دراسة: دور

القمر-صرف سورة لفواصل   صواتية

 درواايوسف.د

مالل ب سانية والعلوم داب -لية

  املغرب

ا عد و واملوسيقي ي الصو يقاع جماليات

القرآن فواصل عن- البال العدول

أنموذجا للفواصل مراعاة    -صول

معا.د الرحمن    عبد

قسنطينة القادر عبد م   زائرا–جامعة

القرآن لغة ن ب املوسيقية التوقيعات مجيد, دجمالية     ارون
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قطب د سيّ منظور من الشعر دراسة: ولغة

  التناسب
بوع بن بة حس زائر-الشلفجامعة   ا

ن الوقف  بحث: املوسيقى وعلم صوات علم ب

وم    والوظيفة املف

سة. ةذ بورو نة   ز

قسنطينة القادر عبد م زائر-جامعة   ا

  مناقشة

شاي احة   اس

  لرابعةالجلسة العلمیة ا
  )1( صوات وعلم الموسیقىظاهر التكامل المعرفي بین علم األمن م: الثالث محورال

لسة ا س خبموالي. د: رئ سانية ؛أحمد والعلوم داب   19:00 -17:00  مراكش–لية
صوات لعلم سية َْ امل   :املصادر

نموذًجاكتب    املوسيقى

إمام. د فاروق   عصام

ة ر ز البنات ر؛لية ز   مصر-جامعة

واملوسيقى ي الصو والتناغم    :ام

املعر امل الت نطاق ر وظوا قضايا

املوسيقى وعلم الصواتة ن ب   وامل

الفت, د   محمد

ناملرك والتكو بية ال ن مل وي ا   ز

  املغرب-فاس

يعلم الصو املصط س وتأس املوسيقى

أنموذجا–  زي التطر   -املصط

الباي. د   أحمد

التخصصات متعددة لية   املغرب–الرشيدية؛ال

املوسيقى ن ب ي الّصو ام

  والّصوتيات

سالمة.ةد ب  نادرة

للغات العا د س –املع   تو

ن اللغو ن ب ي العر اث ال املقطع

ن   واملوسيقي

سيمفاطمة .ذة ا. د/ ال أيت ز العز  عبد

املعارف امل وت جمة ال   مراكش-مخت

  مناقشة

  2017 أبريل 20اليوم الثاني برنامج 
  لخامسةالجلسة العلمیة ا

  )2( صوات وعلم الموسیقىظاهر التكامل المعرفي بین علم األمن م: الرابع محورال
لسة ا س املرابط . د: رئ الواحد سانيةلية ؛عبد والعلوم   10:30 -09:00   مراكش- داب

وعلم صوات علم ن ب التفاعل ات مستو

س: املوسيقى للتأس املعرفية لفيات    ا

ابزاري  .د م الكر   عبد

لية  التخصصاتمال   املغرب-الرشيدية؛تعددة

الّسمعية والذائقة ّي العر رف   : ا

صائص وا ة املعرفيّ ةصول ماليّ  ا

أنموذجا( اة املحا   )نظّرة

ياري .ةد ا   حياة

غات للّ العا د   املع

س  س -قا   تو

للوظيفة" ما ا ي سلو التج

  "الصوتية

قرماز. ةد بن   طاطة

بوع بن بة حس زائر-الشلفجامعة   ا

وعلم املوسيقى علم ن ب غام فصول

  صوات

روض. دة ميد. د/ دى ا يدعبد   زا

املعارف امل وت جمة ال   مراكش-مخت

  مناقشة
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شاي احة   اس

  سادسةلالجلسة العلمیة ا
  )3( صوات وعلم الموسیقىظاهر التكامل المعرفي بین علم األمن م: الرابع محورال

لسة ا س ي . د: رئ املازو سانيةلية؛حسن والعلوم   12:30 -11:00   مراكش-داب
وعلمطبيعة صوات علم ن ب ان

نااعند املوسيقى س   بن

عديلة. د   معتصم

القدس ن- جامعة   فلسط

املد وعلمأصوات صوات علم ن ب

  املوسيقى

ا. د أيت ز العز يد. د/ عبد زا ميد ا   عبد

والعلوم داب   املغرب-مراكش،سانيةلية

الصوتية رة املوسيقى(الظا و من) اللغة

ية العص العلوم   منظور

جماد . ةذ بة   س

غرداية زائر-جامعة   ا

الالسلسلية الصرافة الن : خصائص

أنموذجا ية العر   اللغة

الكرطوطي. د   معتصم

ية العر اللغة   املغرب-مراكش؛لية

  مناقشة

  التكریمیةالجلسة 
لسة ا س ؛  .د: رئ الذ الدين سانيةدابلية عز   18:00 – 15:00   مراكش- والعلوم

  الشھادات -1
الن؛.د سانيةأحمد والعلوم داب اط-لية  .الر

املر. د املامون ية: موالي العر اللغة   . مراكش-لية

ارحيلة؛. د  سانيةليةعباس والعلوم    .مراكش-داب

نوش؛. د ليل ا سانيةدابليةعبد    .مراكش-والعلوم
ي؛.د املازو سانيةليةحسن والعلوم    .مراكش-داب

ة .د مار أبو لھ ن: عبد والتكو بية ال ن مل وي ا   .آسفي-املركز

يبة. ةذ أش راء الز داب:  فاطمة لية والصورة، النص البحث مجموعة

  مراكش

يد؛.د زا ميد ا سانيةليةعبد والعلوم    .مراكش-داب

  كلمة المحتفى بھ الدكتور محمد أیت الفران -2
  تسلیم الدرع التكریمیة -3

ال نة   تنظيميةال
ا. د  أيت ز العز روض. دة  عبد قطفي .أ  دى واسنوان. أ  سعيد   حنان

ي .أ الغزوا كي.أ  لي ال ز العز هللا.أ  عبد جابا ز العز     عبد
 

 دقیقة 20مدة المداخلة : مالحظة
 


