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البرنامج الكامل -  

  2017مايو 03األربعاء 

الساعة التاسعة-صباحا-  

حفل االفتتاح واستقبال الضيوف -  

اجللسة االفتتاحية : التاسعة والنصف -  

عبد الحميد يويو.رئيس اجللسة  -   

كلمة السيد رئيس اجلامعة  -    

كلمة السيد عميد الكلية املتعددة التخصصات بالناظور   -  

كلمة خمترب البحث يف اتمع واخلطاب وتكامل املعارف   -  

كلمة اللجنة التنظيمية   -  

حفل شاي على شرف الضيوف: الساعة العاشرة والنصف  -  

 

-الجلسة العلمية األولى   

أبو عبد السالم االدريسي  ذ.رئيس اجللسة -  

 

)املغرب-وجدة-كلية اآلداب والعلوم االنسانية(جواد رضواني .د-10.45  

"الحدود والتقاطعات-األدب والفلسفة"   

)مصر -جامعة طنطا-كلية اآلداب( محمد مجدي الجزيري.ذ 11.00-  

ب بحث في التقاطعات الكبرى بين األد:أثر النزعتين الموضوعية والذاتية للفلسفة في تحليل عالقتها الجدلية باألدب"

".والفلسفة  

.)املغرب-الكلية املتعددة التخصصات بتازة( محمد مساعدي.ذ  11.15 -  

"وسؤال الحقيقة  األدب"  

)املغرب .الكلية املتعددة التخصصات بالناظور(جمال لخلوفي .ذ11.30 -  

."   بحث في األسس األنتروبولوجية: الفلسفة واألدب"   

)املغرب-باحث(، عبد اهللا المرضي -11.45  

" الخطاب الفلسفي بين المنطق والبالغة"   



-12.00 :  Pr. El-Hossein Farhad (Faculté pluridisciplinaire de Nador, université 

Mohamed Premier, Maroc) 

« Philosophie, littérature et traduction : Définitions des rapports » 

-12.15: -Pr.Adham Mouad (Faculté des lettres et des sciences humaines, université 

Hassan II, Mohammadia-casablanca, Maroc) 

« La démocratisation de la philosophie » 

مناقشة العروض المقدمة. -  

الجلسة العلمية الثانية -  

حسين فرحاض.ذرئيس اجللسة -  

) العراق-جامعة واسط( كاظم طه عمر.ذ  12.30  -  

".القصيدة الجاهلية أنموذجا:والميتافيزيقا الشعر"   

)املغرب-الرباط-كلية االداب والعلوم االنسانية( ذ اسماعيل المساوي 12.45  -  

  "دراسات تطبيقية لنظرية الفيض: األدب الصوفي الفلسفي" 

.)العربية املتحدة االمارات-جامعة الشارقة-كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية( فائز طه عمر. ذ 13.00-  

"  .رسالة الطير البن سينا أنموذجا:األدب والفلسفة في التراث العربي االسالمي"   

)املغرب-جامعة حممد األول-كلية اآلداب والعلوم االنسانية( مراد جدي.ذ  13.15-  

".معالم التقاطع والتداخل:األدبي والفلسفي في كتابات ابن عربي حول المرأة"  

)املغرب-مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية،مكناس( ريس مقبولاد. ذ 13.30 -  

"محمد عزيز لحبابي بين األدب والفلسفة"   

)املغرب- الناظور–الكلية املتعددة التخصصات ( عبد الغني حسني. ذ  13.45 -  

"  األدبي والفلسفي في الشعر العربي المعاصر"   

)املغرب- تطوان-عبد امللك السعديجامعة ( محمد سعيد زكري.14.00  -  

"  األدب والفلسفة في فكر طه عبد الرحمان"   

. )املغرب-جامعة حممد األول-الناظور-الكلية املتعددة التخصصات( جمال الدين الخضيري. ذ 14.15 -  

" .تجربة مسرح المرتجالت والمسرح الصوفي أنموذجين: البعد الفلسفي في المسرح المغربي"   

ناقشة العروض المقدمة م– 14.30-  

.اليوم األول للندوة جلساتاية  15.15-  

وجبة غذاء -  



 

2017ماي   04الخميس -  

الجلسة العلمية الثالثة -  

  حسن بنعقية.ذ رئيس اجللسة -

 

-09h.30 : -Pr.Beya Dhraief (Université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3, France)  

« Transposition critique du cynisme antique dans l’ile de la Raison (1727) et 

l’indigent philosophe  (1728) de Marivaux » 

-09h.45 : -Pr. Abdallah Jarhnine (Faculté des lettres et des sciences humaines, Université 

Mohamed Premier, Oujda, Maroc) 

« Diversité générique et prosélytisme philosophique chez Voltaire » 

-10h.00 : -Pr.Larbi Touaf  (Faculté des lettres et des sciences humaines, Université 

Mohamed Premier, Oujda, Maroc) 

« Poésie et vérité : le chant de l’être chez Mallarmé »  

-10h15 : -Pr. Younes Ez-Zouaine (Faculté pluridisciplinaire de Taza, Université Sidi 

Mohamed Ben Abdallah, Fès, Maroc)  

«Marcel Proust :De l’erreur à la philosophie de l’erreur » 

-10h.30 :-Pr. Najat Zerrouki (Faculté pluridisciplinaire de Nador, Université 

Mohamed Premier, Maroc) 

« De l’intertexte chez Tahar Benjelloun : entre la référence et la citation »  

-10h.45 : -Jaouad Rochdi (Faculté pluridisciplinaire, Errachidia, Université Moulay 

Ismail, Maroc) 

« Le pouvoir du mot : Au confluent du littéraire et du philosophique » 

11h.00 :     -Discussion  

استراحة وحفل شاي 12.00 -  

 

الجلسة العلمية الرابعة -  
علي صديقي .رئيس اجللسة ذ -  

)جامعة سعيدة،اجلزائر  ( بلعز كريمة.ذ 12.15  

"نماذج من أدب الفالسفة في الفكر االغريقي"  

)،اجلزائر2جامعة قسنطينة ( نور الدين هالي.ذ12.30  

من الرمز الى المعنى المستتر وراء األسطورة ..الحب والنفس:ألبيليوس " الحمار الذهبي"روح الفلسفة في رواية   



)املغرب-باحث ( عبد القادر مرزاق.ذ12.45    

".األدب الروسي نموذجا:الالوعي في الفلسفة واألدب األوروبي في القرن الثامن عشر "  

)تلمسان، اجلزائرجامعة ( مونيس بخضرة .ذ 13.00-  

".هيغل والشعر"  

)تونس-جامعة تونس املنار( خالد البحري.ذ 13.15-  

".المعنى واللغة والشعر لدى الفيلسوف برغسون"  

)األردن-عمان-جامعة الريموك( محمود يوسف حسينات. ذ 13.30-  

".برشت كاتب ثائر ومفكر متمرد "  

)اجلزائر–جامعة تيزي وزو ( مسعودة لعريط.ذ  13.45 -  

".رواية الغثيان لجان بول سارتر مثاال:في تقاطع األدبي والفلسفي"  

  )مصر-جامعة بين سويف-كلية اآلداب( نجالء مصطفى فتحي غراب. ذ- 14.00 -

" .الفلسفة واألدب في الخطاب الوجودي"  

)املغرب-وجدة-جامعة حممد األول( توفيق فايزي.ذ - 14.15 -  

."مقارنة بين حنا أرندت وجاك دريدا: كافكا  قراءة الفلسفة لبعض أعمال"  

مناقشة العروض المقدمة - 14.30 -  

نهاية جلسات اليوم الثاني واألخير - 15.00 -  

الكلمة الختامية للجنة التنظيمية -  

االعالن الرسمي عن نهاية أشغال الندوة وتقديم التوصيات -  

وجبة غذاء16.00  -  

 

  

 

 

 

  


