
1 
 

  

28 297201 

 

  

 



2 
 

 

  2017 نونبر 28اليوم األول   برنامج
  الجلسة االفتتاحیة

طاب أحمد البایبي .د :رئیس الجلسة ا تحليل املعارفمخت امل   وت

إسماعيل موالي   املغرب-جامعة
8:30 -09:00    

من نات ب بآيات كيمفتتاح ا   الذكر

سانية والعلوم داب لية عميد   لمة

بلمة والتدر جمة لل الكندي   مركز

املعارف امل وت جمة ال مخت   لمة

  
 الجلسة العلمیة األولى

مراكش: محمد فتح اهللا مصباح .د :رئیس الجلسة ن والتكو بية ال ن مل وي ا   10:30 – 09:00  املركز
ية «: فتتاحيةاملحاضرة العر البالغة ي الصو املكون كتابة إعادة ة: نحو النظر سس

ية املن   » والضوابط

يد. د زا ميد ا   عبد

عياض القا   املغرب–مراكش-جامعة

شاي احة   اس

  الجلسة العلمیة الثانیة
سانية: عبد القادر حمدي. د: رئیس الجلسة والعلوم داب   12:30 -11:00  مراكش -لية

الصوتية ومية املف املكونات

البالغية ات شكيالت(املصط ال قراءة

لثنائية ) التصامت/ التصاوت(الباطنية

املعاجم خالل   )من

يوسف. د بن  حميدي

املدية زائر-جامعة   ا

عند اة املحا ة نظر ي الصو املكون

القرطاج   حازم
بواجالبن.د   حسن

ني و ااملركز والتكو بية ال ن   مل

  املغرب-مراكش

ال وتأو إنتاجا البالغية يات   الب

ل( ي التأو   ) الوظيفي والبعد الصو
اشمي محمد. د   ال

ية بحاث مخت  النصية والدراسات املصط

ر داب لية راز ظ   املغرب-سفا – امل
  مناقشة
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  ةالجلسة العلمیة الثالث
موك :صفاء شریف كلیب الشریدة. دة: رئیس الجلسة ال   14:00 -12:30  ردن–جامعة

ي الصو التفك نأصول البالغي بكر. د  عند أبو   حسي

ورقلة زائر-جامعة   ا
الفصاحة معاي لبعض العلمي التفس

ميد ا عبد الدكتور كتاب خالل من

يد النقدية"زا الدراسات الصوت

اثية وال ديثةوالبالغية   "وا

  رشید أعرضي. د
عياض القا    -جامعة

  املغرب–مراكش

ن البالغي عند املفردة لمة ال فصاحة

التداو والتفس ي الصو الوصف   العرب
دا. د ولد   محمد

املدية زائر-جامعة   ا

  مناقشة

  2017 نونبر 92اليوم الثاني 
  الجلسة العلمیة الرابعة

زائر-جامعة ورقلة  ،حسینيأبو بــــكر .د: رئیس الجلسة   10:30 -09:00   ا
يقا امل الت الصوتية املكونات أثر

ي القرآ   النص

دة. دة الشر ليب ف شر   صفاء

موك ال   ردن–جامعة

ية صوات تأليف ضوابط ن العر  علم ب

  البالغة وعلم صوات

وي  محمد. د      العلْ

ر سانية والعلوم داب لية راز ظ   امل

  املغرب-فاس

ي الثنا حنجري : "التقابل مخرج/ مخرج

الكوثر" شفوي  سورة   وداللتھ

محلو. د   عادل

ضر ا حّمة يد الش   جامعة

زائر–الوادي   ا

الشعر للصوت الدال من: ثر نماذج

ري  الصنو   شعر

ي. د لفنو   كمال

باحث   املغرب-أستاذ

  مناقشة

شاي احة   اس
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  الجلسة العلمیة الخامسة
القصيم :فرید بن عبد العزیز الزامل السلیم .د: رئیس الجلسة   -جامعة

السعودية ية العر   اململكة
11:00- 12:30  

البالغية الدراسات ن ب امل الت

الصوتية التوازن: والدراسات إيقاع

نة ن و قاتھ وم ناس ا أو اللفظي

أنموذجا ي القرآ طاب   ا

  البايأحمد.د

املعارفتحليلمخت امل وت طاب   ا

إسماعيل موالي   املغرب-جامعة

الصوتية للمكونات ي الوجدا النف ثر

التفس لذة ة مقار القرآنية لفاظ

ل   والتأو

بال. د   مبارك

أدرار زائر-جامعة   ا

م الكر القران الدال ي الصو ز.ذ  التناسب العز كيعبد   ال

عياض القا   املغرب–مراكش-جامعة
  مناقشة

  الجلسة العلمیة السادسة
الوادي: عادل محلو. د: رئیس الجلسة ضر ا حّمة يد الش زائر–جامعة   14:00 -12:30  ا

من م الكر القرآن التناسب بالغة

الدال املستوى إ ي الصو   املستوى

فا.ذ   جيال

اللغة الية وآدا ية الشرقية العر  -واللغات

زائر ا   2جامعة

ائز ا دغام مواضع الدال البحث

م الكر القرآن الصرفية   الصيغ
السليم. د الزامل ز العز عبد بن د جامعةفر

  -القصيم

السعودية ية العر   اململكة
القرآنية الفواصل آيات: بالغة قراءة

  العقيدة
هللا.د   العلميعبد

عياض القا   املغرب-مراكش-جامعة

  مناقشة

  
  اللجنة التنظیمیة

ا. د أيت ز العز قطفي. ذ  عبد روض. دة   سعيد مضاري . ةد  دى     حنان
ي. ةذ الغزوا واسنوان. ةذ  لي هللا. ذ   حنان جاب ز العز كي. ذ  عبد ال ز العز   عبد

وسكسو. ذ ار. ذ  محمد ب     باج
  دقیقة 20مدة المداخلة : مالحظة

  http://ar.takc.orgلمزید من المعلومات زوروا موقعنا 
 


