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في السياسة اللغوية والتخطيط
قضايا ونماذج

 VOYAGEURS MAROCAINS EN EUROPE •
VOYAGE DE BAHI AU PARIS SECRET •

المسرح والهويات الهاربة
رقص على حد السيف

للدكتور : عبد الرحمن بودرع
بمشاركة وتقديم :

 د. عدنان أجانة – د. مصطفى الزكاف 

للدكتور : خالد أمين   
بمشاركة وتقديم:  الدكتور محمد     

العناز    

للدكتور : محمد سعد الزموري   
بمشاركة وتقديم:  الدكتور  نزار التجديتي    

إسم الكتاب :

إسم الكتاب 1 

إسم الكتاب :

إسم الكتاب 2

السبت 04 يونيو 2022

15.00 مساء

15.30 مساء

16.00 مساء
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 رحلة إلى فرنسا مع السلطان المولى يوسف 

قصد تدشين مسجد باريس سنة 1926

الهاشمي الناصري الهشتوكي )  1936  - 1871(

الناظم السردي في السيرة وبناتها 

للدكتور : مصطفى الغاشي   
بمشاركة وتقديم :  الدكتور نزار التجديتي    

للدكتور : نزار التجديتي   
بمشاركة وتقديم:  الدكتور  محمد مشبال    

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

السبت 04 يونيو 2022

16.30 مساء

17.00 مساء
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VOLVER A TETUAN
MARRUECOS EN CERVANTES

النسق واالستعمال من لسانيات
 اللغة إلى لسانيات التواصل

الحكائي والشعري
 في القصيدة العربية الحديثة

للدكتور : عبد الرحمن الفاتحي   
بمشاركة وتقديم:  الدكتور  زكرياء   

شارية    

للدكتور : محمد الحيرش   
بمشاركة وتقديم :   

  الدكتور محمد نافع العشيري

للدكتور: محمد العناز   
بمشاركة وتقديم:   

الدكتور أحمد هاشم الريسوني   

إسم الكتاب 1 :
إسم الكتاب 2 :

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

األحد 05 يونيو 2022

15.00 مساء

15.30 مساء

16.00 مساء
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األنـــــجـــــــري

للدكتور: محمد نافع العشيري    
بمشاركة وتقديم: د.ة سعاد مسكين    

إسم الكتاب :

األحد 05 يونيو 2022

16.30 مساء
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سؤال المشروع الثقافي في تطاون العامرة
الوجود والملكية

 ENRACINEMENT ET AFFRANCHISSEMENT
DANS LA LITTERATURE FRANCOPHONE

للدكتور: محمد بالل أشمل   
بمشاركة وتقديم: د. مصطفى السعيدي   

المؤلف: مجموعة من المؤلفين
 )تنسيق د.محمد لخضر( 

بمشاركة وتقديم: د. جالل ورية
_  د.محمد لخضر

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

اإلثنين 06 يونيو 2022

15.00 مساء

15.30 مساء
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-زاد المرتحل، مقاصد الدعاء وجمالياته

-التخييل الروائي العربي للعنف والمقاومة، 

مقاربة نقدية

األخالق واإليمان في فلسفة
 محمد عزيز الحبابي

سير الشعراء من بحث المعنى
 إلى ابتكار الهوية

للدكتورة : سعاد الناصر   
بمشاركة  وتقديم :  د.أحمد زريق – د.أحمد بوعود   

 للدكتور : أحمد بوعود
بمشاركة وتقديم :  الدكتورة سعاد الناصر

للدكتور : عبد اللطيف الوراري   
بمشاركة وتقديم : د. محمد العناز   

إسم الكتاب 1 :
إسم الكتاب 2 :

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

الثالثاء 07 يونيو 2022

15.00 مساء

15.30 مساء

16.00 مساء
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محاضرات في البالغة الجديدة
للدكتور : محمد مشبال   

بمشاركة وتقديم :  الدكتور  مصطفى الغرافي    

إسم الكتاب :

األربعاء 08 يونيو 2022

15.00 مساء
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طنجة – متروبول
التحوالت المجالية وإشكالية التعمير والتحضر

فكر الترجمة  

• BILLINGUISME , TRADUCTION ET 
DIDACTIQUIE DES LANGUES
• TRADUCTION DE LA THEORIE A LA 
PRATIQUE

للدكتور : علي بولربح   
بمشاركة وتقديم:  د. عبد السالم بوغابة   

– د . أحمد الشعرة   

للدكتور : مزوار  اإلدريسي   
بمشاركة وتقديم:  د.محمد القصار   

للدكتور : محمد القصار   
بمشاركة وتقديم:  د. مزوار اإلدريسي   

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

إسم الكتاب 1 :

إسم الكتاب2 :

الخميس 09 يونيو 2022

15.00 مساء

16.30 مساء

17.00 مساء
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التراجمة بين يدي آيات الظواهر الكونية
 في القرآن الكريم

 إسبانيا، اإلعالم واالتجاهات اإلسالمية
 اإلعالم اإلسباني واالتجاهات الدينية

 اإلسالمية بسبتة ومليلية من خالل نماذج

من الصحافة المكتوبة 2012/2007

للدكتور : كريمة الليحياوي   
بمشاركة وتقديم : د. عبد السالم أندلوسي   

للدكتور : عبد السالم أندلوسي   
بمشاركة وتقديم: د. كريمة الليحياوي   

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

الخميس 09 يونيو 2022

17.30 مساء

18.00 مساء
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• Marcel  Arland : une vie , 
une  oeuvre
• Ceci  n’est pas un  miroir

 المسلمون والغرب
والتأسيس القرآني للمشترك اإلنساني

مقدمة في أصول الداللة

للدكتور : المختار الشاوي     

للدكتور : أحمد الفراك   
بمشاركة وتقديم: د. أحمد العمراني    

- د. محمد الناصري  

للدكتور : أحمد مونة   
بمشاركة وتقديم: د. رضوان مرحوم   

إسم الكتاب 1  :

إسم الكتاب2  :

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

الجمعة 10 يونيو 2022

15.00 مساء

15.30 مساء

16.00 مساء
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- الترجمة ولغة التقاضي في القانون 
الدولي والمغربي، أبحاث ونماذج

- اللسانيات التوليدية والترجمة، مقاربة 
نظرية وآفاق منهجية

-MANUEL RAISONNE DE LA TRADUCTION 
JURIDIQUE

الهوية السردية في الر واية العربية

للدكتور : حسن رجاء   

للدكاترة: إسماعيل ملوكي    
- شكيب اللبيدي - حميد بركاش  

بمشاركة وتقديم:  د.إسماعيل  ملوكي     
                - د. حميد بركاش

 للدكتور : يوسف الفهري
 بمشاركة وتقديم: الدكتور محمد سعيد 

البقالي

إسم الكتاب 1  :

إسم الكتاب2  :

إسم الكتاب :

إسم الكتاب :

السبت 11 يونيو 2022

15.00 مساء

15.30 مساء

16.00 مساء
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التطاونيات

عتاب بقرة قرطبية

للدكتور : عبد الوهاب إيد الحاج   
بمشاركة  وتقديم :     

ذ.أحمد الصبوح – ذ.محمد أفيالل  
                  ذة.حمودان الزهرة – ذ.أحمد الصبوح

إسم الرواية 1  :
إسم الرواية2  :

السبت 11 يونيو 2022

17.00 مساء
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www.uae.ma


