
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  2022ماي  11الخمِع الُىم ألاٌو

 10:30-1:30الجلظت الافتتاخُت: 

 :د. عبد اللؼُف عادٌ زئِع الجلظت 

  ىهُت بسادةم الجلظت: ةملسز 

  :كساءة آًاث بِىاث مً الرهس الخىُم 

 :خظً أخبُعمىالي الد.  ولمت الظُد زئِع حامعت اللاض ي عُاض  

  :د. أخمد كادمولمت الظُد عمُد ولُت اللغت العسبُت 

  عتُلت الظعدي. ةدمختبر جيامل اإلاىاهج في جدلُل الخؼاب:  ةولمت مدًس 

 دة شمسد   :ي الىدوةتولمت ميظل   دة. فاجدت طالٌعي -دة فٍس

 تــــتراخـــاط

 12:30-11:00: الجلظت العلمُت ألاولى

 دة شمسد  زئِظت الجلظت: د.ة.فٍس

  ملسز الجلظت: مدمد بلعظسي 
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هاِن ﴾./ــــو أطتاذ التعلُم العالي لعلىم اللغت العسبُت /غفيري د. اإلاصؼفى لّدِ

 بمعهد مدمد الظادض لللساءاث والدزاطاث اللسآهُت بالسباغ.

  م مً دالئل ؤلاعجاش إلى دالئل الخلىد: اطتعازة"الصساغ" في اللسآن الىٍس

ػالب باخث بيلُت اللغت العسبُت/ حامعت / عبد الحي ػالبي /همىذحا

 مساهش -اللاض ي عُاض

  د. عبد الىاخد / حُه البُاوي لللساءاث اللسآهُت: مىازده وخدودهالتى

أطتاذ علىم العسبُت وعلىم اللسآن بجامعت اللسوٍين/ معهد / الصمدي

 والدزاطاث اللسآهُت بالسباغ.مدمد الظادض لللساءاث 

  اإلاىهج البُاوي وطؤاٌ ؤلاعجاش اللسآوي في جفظير عائشت 

 ػالبت باخثت/ زابذفاػمت /عبد السخمان بيت الشاػىء 

 .مساهش  -عُاض بيلُت اللغت العسبُت/ حامعت اللاض ي

 هصف طاعت(مىاكشت( : 

 
 

 16:30-15:00: الجلظت العلمُت الثاهُت

 فسجي مدمد. د: الجلظت زئِع. 

  أبىاي طعُد: الجلظت ملسز 

 /م: ملازبت بُاهُت عــُت في الـلــسآن الىـٍس دة. عتُلت الصــىز التــفــَس

حامعت اللاض ي /أطتاذة ألادب ألاهدلس ي وجدلُل الخؼاب/الظعدي

 غسباإلا-ولُت اللغت العسبُت/ مساهش-عُاض

 ./م، دزاطت طُد كؼب همىذحا ع   الصىزة الفىُت في اللسآن الىٍس ادَز

  .ػالب باخث بيلُت اللغت العسبُت/حامعت اللاض ي عُاض/ عاصُم

 أطتاذ البالغت  /د. طعُد العىادي/الؼعام اللسآوي: ملازبت بالغُت

 .مساهش -امعت اللاض ي عُاضحوجدلُل الخؼاب/ ولُت اللغت العسبُت/ 

  البُاهُت في الشاهد اللسآوي عىد السجلماس ي في هتابه" اإلانزع  الصىز

عبد هللا / البدٌع في ججىِع أطالُب البدٌع": دزاطت وصفُت جدلُلُت

 .ػالب باخث بيلُت اللغت العسبُت/ حامعت اللاض ي عُاض/ ألاهجسي 

  :ع"البً البىاء اإلاساهش ي العددي الصىز البُاهُت مً خالٌ "السوض اإلاَس

مُتدزا ػالب باخث بيلُت اللغت العسبُت/ / عبد السشاق التجاوي/ طت جلٍى

 مساهش -حامعت اللاض ي عُاض

 نصف ساعة( اطـــتراخــــت/ )نصف ساعة( تمىاكش( 

 11:00-17:30 الجلظت العلمُت الثالثت:

 زئِع الجلظت: د. هشام فتذ 

 ملسز الجلظت: ًاطين الخىشاعي 

 ت مً خالٌ  ثىائُت الخلُلت واإلاجاش وأثسها في جىحُه الدالالث اللغٍى

مي)ث جفظير "التهرًب" للخاهم
َ

م (/414الٌجش / عبد السخُم مدمد الىٍس

 السباغ -ػالب باخث بمؤطظت داز الخدًث الخظيُت

 مىس ى / بالغت اإلاجاش اإلاسطل عىد ألالىس ي مً خالٌ جفظيره زوح اإلاعاوي

 السباغ – الخظيُت الخدًث داز ػالب باخث بمؤطظت/ همازا

 سطل اإلاجاش إعماٌ مىهج
ُ
م اللسآن جفظير في اإلا  خُان أبي عىد الىٍس

 الخدًث داز ػالبت باخثت بمؤطظت/صفاء الغصواوي (/745ث( ألاهدلس ي

 السباغ – الخظيُت

 

  م: بين ملتظُاث التأطِع س البُاوي في اللسآن الىٍس معالم التصٍى

وخصىصُاث ؤلاعماٌ ( ـه637البالغي في اإلاثل الظائس البً ألاثير)ث

/ ػالب إبساهُم بىدكُم (/ـه1313التفظيري عىد الؼاهس بً عاشىز)

 السباغ -بمؤطظت داز الخدًث الخظيُت باخث

 2022ماي  20الجمعت الُىم الثاوي: 

 11:00-01:30 السابعت:الجلظت العلمُت 

  :د.الخظين آًت امبازنزئِع الجلظت 

 ملسز الجلظت: عبد الىاخد البرجي  

  م/اإلالاز م: وصف وجلٍى د  باث الجدًدة للصىزة البالغُت في اللسآن الىٍس

دق ص الخٍى ل الخؼاب بيلُت اللغت عبد العٍص / أطتاذ البالغت وجأٍو

 مساهش.  -العسبُت/ حامعت اللاض ي عُاض

 / م / ػالب باخث بيلُت فظُل هاصسي  الدجاج بالتشبُه في اللسآن الىٍس

 مساهش -اضاللغت العسبُت/ حامعت اللاض ي عُ

  الاطتعازة التصىزٍت في آًت "فأذاكها هللا لباض الجىع والخىف": بدث

/ ولُت أطتاذ البالغت و الدجاج/ د. عبد العالي كادافي البيُت والىظُفت / 

 مساهش -اللغت العسبُت، حامعت اللاض ي عُاض

 /م: طىزة آٌ عمسان همىذحا  حجاحُت الصىزة البالغُت في اللسآن الىٍس

ً وأطماء زاشُديفاػمت بى  / ػالبتان باخثتان بيلُت اللغت العسبُت/ ػٍس

 مساهش -حامعت اللاض ي عُاض

 )اطـــتراخــــت/ مىاكشت: )هصف طاعت 

 12:00-11:00 الجلظت الختامُت:

 عبد العالي كادا : د.زئِع الجلظت  

 مسوة صباح :ملسز الجلظت  

 د.أخمد كادم.ولمت الظُد العمُد : 

 دة: هادًت خلُملُت داز الخدًث الخظيُتولمت ميظلت الفعا :  

 دة: جيامل اإلاىاهج في جدلُل الخؼاب ولمت ميظلت الفعالُت مً مختبر :

 فاجدت طالٌعي

 دكُلت ليل مداخلت15مالخظت: جخصص 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركون في الندوة:

 :ألاطاجرة الباخثىن  

o ل الخؼاب بيلُت  .د ص الخىٍدق/ أطتاذ البالغت وجأٍو عبد العٍص

  .مساهش -اللغت العسبُت/ حامعت اللاض ي عُاض

o  د. عبد الىاخد الصمدي/ أطتاذ علىم العسبُت وعلىم اللسآن

مد الظادض لللساءاث والدزاطاث بجامعت اللسوٍين/ معهد مد

 .السباغ -اللسءاهُت

o  د. طعُد العىادي/ أطتاذ البالغت وجدلُل الخؼاب/ ولُت اللغت

 .مساهش -العسبُت/ ذامعت اللاض ي عُاض

o .ولُت اللغت الدجاجالعالي كادا/ أطتاذ البالغت و  عبد د /

 .مساهش -العسبُت، حامعت اللاض ي عُاض

o دب ألاهدلس ي وجدلُل الخؼاب/أطتاذة ألا دة. عتُلت الظعدي/  

 .مساهش -عسبُت، حامعت اللاض ي عُاضولُت اللغت ال

o  أطتاذ التعلُم العالي لعلىم اللغت العسبُت /د. اإلاصؼفى لغفيري

 بمعهد مدمد الظادض لللساءاث والدزاطاث اللسآهُت بالسباغ.

 يلُت اللغت العسبُت/ حامعت اللاض ي عُاضب  ىن باخثال تؼلبال 

  :بمساهش

ع عاصُم - فظُل هاصسي/ - عبد هللا  -/ عبد الحي ػالب -/ ادَز

ً  -عبد السشاق التجاوي/  -ألاهجسي/ / أطماء زاشُدي-/فاػمت بىػٍس

   فاػمت زابذ. 

 السباغ -بمؤطظت داز الخدًث الخظيُت ىن باخثال تؼلبال*

م/ -   /صفاء الغصواوي -/  مىس ى همازا -عبد السخُم مدمد الىٍس

.إبساهُم بىدكُم-    

 
 

  

 بتنسيق "تكامل املناهج في تحليل الخطاب"ينظم مختبر

 .بالرباط دار الحديث الحسنية  مؤسسة مع

 يومين دراسيين
 : في موضوع

التصوير البياني في  
 القرآن الكريم

 تنسيق:

 يدة. ف اتحة ساليع–

 فريدة زمرد .دة
 دة. نادية حليم 

 
 

 2022ماي  20و 11 الخمِع والجمعت

 مساهشبيلُت اللغت العسبُت ب
 

 
 

 :اللجنة العلمية

 حامعت اللاض ي عُاض: وولُت آلاداب مساهش اللغت العسبُت مً ولُتي/ 

 د.أخمد كادم 

 دقعبد الع. د ص الخٍى  طعُد العىادي د.     /   ٍص

 .ع  د.   /      عادٌ عبد اللؼُف د  الخظساوي إدَز

 .الخظين أًت مبازن د.   /      ابساهُم ابً خظاًً د 

 .مدمد الفسجي د. /             عبد العالي كادا د 

 .مدمد الؼبراوي د. /                    هشام فتذ  د  

 هاعُم  ملُىت.ةد  /               خظبُت الداز  .ةد 

 عتُلت الظعدي.ةد/                 طالٌعي فاجدت.ةد 

 فاػمت سخام ة.د/                  طىاء الظمُج ة.د 

 :مً داز الخدًث الخظيُت  

  .دة شمسدد  هادًت خلُم .ةد/                        فٍس

 مساهش آطفي ً  اإلاسهص الجهىي إلاهً التربُت والتىٍى

 .ت عبد ؤلا د  زطىان الىعُت. د./        خظً اإلاىذند./      لهأبى ماٍز

 :ولُت آلاداب والعلىم ؤلاوظاهُت اإلادمدًت/ حامعت الخظً الثاوي 

 د. عبد السخمان إهُدز 

 :اللجنة التنظيمية

 وزدة البرػُع دة. -  د.عبد العالي كادا -  الظالٌعي فاجدت .ةد -

 الداز خظبُت دة. -     اعُمدة.ملُىت ه -  لظعديعتُلت ا دة. -

 د.هماٌ الصماوي. -      د.طىاء اطمُج -     سخام فاػمت دة. -

 

 

 


