
 من 14 إ ىل  19 ديسمرب 2015

برنامج األنشطة العلمية



ظهراالتوقيتصباحاالتوقيتاليوم

11:00  االثنني 14
افتتاح املعرض عىل الساعة الحادية عرشة 

صباحا

 14:30

16:30

تقديم كتاب 

اللغة واالقتصاد واملواطنة

لألستاذة فاطمة السوالمي

الثالثاء 15

  10:00

13:00

مائدة مستديرة 

العنف اللغوي

تنسيق. األستاذ أحمد بريسول

 9:00

11:00

دورة تكوينية 

نوادي القراءة باملؤسسات التعليمية،

من إعداد  األكادميية الجهوية للرتبية 

والتكوين، الرباط

تنسيق : األستاذ محمد الخيرت

 14:30

16:30

ورشة 

نوادي القراءة

من إعداد جمعية ملتقى األرسة 

تنسيق: األستاذة خديجة اليمالحي

  11:30

13:00

ورشة 

سوسيولوجيا القراءة 

من إعداد:  نادي القراءة، مسلك 

السوسيولوجية، بكلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية - ا لرباط

تنسيق: األستاذ عمر بنعياش

 14:30

16:30

تقديم كتاب

بنية الحدث الداللية والرتكيبية

لألستاذ أحمد بريسول

األربعاء 

16

  10:00

13.00

مائدة مستديرة 

الكتاب املدريس

تنسيق: األستاذ توفيق اليزيدي

 14:30

16:30

مائدة مستديرة 

إسرتاتيجية  باملغرب،  األدبية  الرتجمة  رهانات 

بيت املرتجمني األدبيني الدويل باملغرب

تنسيق: األستاذ سعيد الحنصايل

  9.00

12.30

مائدة مستديرة 

الرواية والتاريخ 

من إعداد: جمعية رباط الكتب

تنسيق: األستاذ أحمد بوحسن

 14:30

16:30

مائدة مستديرة 

أعامل األستاذة فاطمة املرنييس 

تنسيق: األستاذة ليىل الشافعي



األربعاء 

16

  10.00

13.00

مائدة مستديرة 

إشكالية ترجمة املصطلح: معجم املصطلحات 

الصوفية

تنسيق: األستاذ محمد الرايض

الخميس 

17

  10:30

13.00

تقديم كتاب 

تطوير الحرف العريب لألستاذ تورايب

 14:30

16:30

مائدة مستديرة 

الجمعية املغربية للبحث التاريخي: أربعون 

سنة يف خدمة البحث التاريخي 

تقديم آخر إصدارات الجمعية 

تنسيق: األستاذ عثامن النتصوري

 10:00

12:00

تقديم كتاب/ندوة

اإلعالم املغريب، الضوابط اللغوية واإلكراهات 

املهنية

منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

تنسيق: األستاذ توفيق اليزيدي

 14:30

16:30

تقديم كتاب

النساء يف القرآن الكريم

لألستاذة حفيظة بلمقدم

الجمعة 

18

  10:00

13.00

مائدة مستديرة 

الكتاب والكتابة حول علم النفس وعلم 

االجتامع. تجارب محلية

تنسيق: األستاذ عبد الكريم بلحاج

 14:30

16:30

تقديم كتاب

حصيلة موسوعة الحركة الوطنية واملقاومة 

وجيش التحرير باملغرب 

تنسيق: املندوبية السامية للمقاومة

  10:00

13.00

تقديم كتاب

داللة أفعال الحركة

لألستاذ أحمد بريسول

 14:30

16:30

مائدة مستديرة 

تدريس اللغة العربية: املشاكل والحلول 

تنسيق: األستاذ عز الدين الزيايت



الجمعة 

18

تقديم كتاب

الترباع، الشعر النسايئ الحساين 

املفهوم - السياق - الثقافة

لألستاذة العالية ماء العينني

 14:30

16:00

تقديم كتاب

أيام زمان ... موكب السلطان

لألستاذ محمد الصديق معنينو

 16:00

17:30

تكريم

عوامل الكتاب العريب

جلسة تكرميية للمرحوم محمد العلمي وايل، 

صاحب مكتبة عامل الفكر ومؤسس دار أيب 

رقراق للطباعة والنرش بالرباط. 

تعقد اللقاءات مبعهد الدراسات واألبحاث للتعريب


