
قاعة أحمدو كوروماقاعة ليىل العلويقاعة سيمون ليفي قاعة القدس

السبت 20 أكتوبر 2018 

م م 1.5 : كتابات نسائية
 

: �تسي
موغييل أوڭري  

بهاء الطرابليس،
فال�ي موراليس- أتياس، 

سم�ة النقروش،
أنيسة بلفقيه،

سمية نع�ن ڭسوس

م م 2.5 : كتابات نسائية

: �تسي
أمينة بروايض

ليىل أبوزيد،
هدى بركات،
هيفاء زنكنة،

صباح سنهوري

م م 3.5 : سؤال الكتابة
  

: �تسي
غدير أبو سنينة

سكينة حبيب الله،
 خلود الفالح،
 أمل بوشارب،
 إيناس العبايس

م م 4.5 : الرتجمة والكو¥
 

 : �تسي
سعاد مكاوي

 
باربارا كاسان، 
تيف¨ سامويو،
 زكية سينارص،
 لورا كرايوتوف

م م 1.6 : اإلسالم والحداثة
  

: �تسي
محمد الطوزي

فوزية الرشيف،
محمد فرجا¥،
عيل بنمخلوف،
محمد الناجي،

هالة وردي

م م 2.6 : اإلسالم والحداثة

تسي� :
عبدالرح�ن رشيق

 
عبداملجيد الرشيف،
فؤاد بن أحمد،

 محمد موهوب، 
صخر بنحس¨

م م 3.6 : الرتاث اليهودي 
الثقايف املغار¸

تسي� :
كر«ة اليرت¸

محمد املدالوي،
زهور رحيحيل،
محمد كنبيب،
محمد حا½ي،

بول دحان

تكريم عبد الوهاب املؤدب
                             

وتقديم كتابه األخ�

ميكائيل باري، 
رشدي راشد،
 هند املؤدب،
 أمينة املؤدب

م م 1.7 : املغرب الكب�، 
الصورة عند اآلخر

تسي� :
جون زكنياريس

عبدالقادر بنعيل،
سليم الجاي،

معز ماجد عبداللطيف 
اللعبي

م م 2.7 : كتابات مغاربية

تسي� :
مريم لحلو

حبيب الساملي،
محمد عالوة حاجي،

حسن نجمي،
محمد العرتوس

م م 3.7 : املهاجر اليوم 

تسي�:
نادية الهاشمي 

ج�ل خليل،
عبدالرح�ن رشيق،

مهدي لعالوي،
بيوس ديالو،

نيمب أونيسفوري

م م 4.7 : مجاالت ناهضة 

تسي� :
ادريس الڭراوي

 
محمد الطوزي،
بوعزة بنعارش،

فكري بنعبدالله،
فتح الله ولعلو

1.8 : جنوب – جنوب : 
اللحظة الشعرية

تسي� :
عبد الحق ميفرا¥ 

فكتور رودريڭيز نونيز، 
رشا األم�،

نجوان درويش،
غدير أبو سنينة،
باسم النربيص،
عبد الله حبيب

م م 2.8 : عرض تقد«ي
 

تسي� :
 ادريس جعيدان

عرض تقد«ي لعمل تخيييل 
، تراتيل تانيت األس�ة ألحمد 
بوكوس (دار النرش ملتقى 
الطرق) وعمل تجريبي، 
"مطالب أمازيغية يف 

اضطرابات الربيع العر¸". 
(منشورات مركز جاك ب�ك).

م م 3.8 : أية مكانة للكو¥ 
يف الفضاء اإلفريقي املتعدد 

الثقافات ؟

عبدالعزيز مامادو مايڭا، 
يونيسة تور،

 حافظ أدامو نفادا، عبدالله 
ألب� تواكوس مابري

م م 4.8 : قراءات شعرية

تسي� :
عبد الحق ميفرا¥

إيناس العبايس،
عبد اإلله مهداد،

د«ة محمود،
فكتور رودريڭيز نونيز

األحد 21 أكتوبر 2018
ورشة للتتحسيس من تنشيط 

إيست� لوØان حول : 
                             

"الكتاب السمعي، مدخل 
آخر لولوج األدب"

جلسة للمناقشة وتبادل 
اآلراء مع ت�ي كوينكتون 

حول : 
                            

"الشبكة والهيكلة عىل 
الصعيد الدويل للنارشين 

املستقل¨"



قاعة أحمدو كوروماقاعة ليىل العلويقاعة سيمون ليفي قاعة القدس

اجلمعة 19 أكتوبر2018

اجلمعة 19 أكتوبر2018

السبت 20 أكتوبر 2018 

اخلميس 19 أكتوبر2018

حلظـــات قـــــــويــــــــة 

م م 1.1 : مساءلة الكو¥ 

 : �تسي
نورالدين الصايل 

رشدي راشد،
 ميكائيل باري،
فرانسوا ليفو¥،
رجاء بنشميس

جامعة محمد االول بوجدة، 
مدرج كلية الطب

رواق الفنون موالي الحسن

ثانوية عمر بن عبد العزيز، 
قاعة املحارضات

ثانوية عمر بن عبد العزيز، 
قاعة املحارضات

مرسح محمد السادس                                                   
قاعة السالم

مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجت�عية 
بوجدة - قاعة املحارضات

محارضة للسيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية 

مائدة مستديرة  : "رهانات إسالم اليوم "
مصطفى بنحمزة، سم� بودينار، عبداملجيد 

النجار، مصطفى املرابط، نارص عريف،  
عبدالرحيم بودالل

مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجت�عية 
بوجدة - قاعة املحارضات

املعهد الفرنيس باملغرب - وجدة                                                   
القاعة املتعددة التخصصات          

ثانوية عمر بن عبد العزيز، 
قاعة املحارضات

دار السبتي

فضاء العرض- قرب مرسح محمد السادس  حفل اإلفتتاح 

املقهى األد¸ 

املقهى األد¸ 

فضاء األطفال : املرسح - فضاء العرض 

فضاء األطفال : املرسح - فضاء العرض 

فضاء األطفال : املرسح - فضاء العرض 

القاعة املتعددة التخصصات 
املعهد الفرنيس باملغرب - وجدة                                  لقاء مع عبد اللطيف اللعبي

برنامج الطفولة

برنامج الطفولة

برنامج الطفولة

تقديم وتوقيع إصدارات الكتاب 
اإلعالن عن الربنامج من خالل املعرض 

تقديم وتوقيع إصدارات الكتاب 
اإلعالن عن الربنامج من خالل املعرض 

محارضة لألستاذ فتح الله ولعلو وتقديم كتاب : 
"الص¨ ونحن... إجابة عن التجاوز الثا¥"

معرض "مسارات املَُقدس"
محارضة لجون بول أ«يتي حول :

"أية حرية يف عاä الرقمنة ؟ "

حصة للتنشيط والتحسيس للمكتبي¨ 
مع رفائيل وينرتك�ست

م م 2.1 : الرشق والغرب : 
أفقا للتفك�

 : �تسي
خالد الزكري 

  
 إدريس جعيدان،
 تيف¨ سامويو،
 حكمت شطا

م م 3.1 : أسفار األندلس 

 : �تسي
موالي احمد الڭمون

 
،åرو¥ دوسيكا
 محمد بنيس،

 أنطونيو شافيس،
 ميكائيل باري  

م م 4.1 :  املتوسط : ب¨ 
الثقافة واملجهول 

: �تسي
 ميلود الوكييل

كر«ة دريش،
 مصطفى الحسني اإلدرييس، 
إڭناسيو ڭوتي�يز دوت�ان، 

فرانسوا الربر

م م 1.2 : أن تكون مبدعا 
عربيا اليوم

: �تسي
 د«ا محمود 

  
نجوان درويش، 

رشا األم�،
ميشيل خليفي،

 عبدالله حبيب، 
مصطفى الرمضا¥

م م 2.2 : املرشق واملغرب 
الكب� : ب¨ األنا واآلخر

: �تسي
 ثريا ماجدول¨
حبيب الساملي،
 ممدوح عزام،
 هدى بركات،

 محمد األشعري

م م 3.2 : اإلبداع 
باألمازيغية 

: �تسي
 محمد أيت حمزة 

 عامر مفتاحة، 
فاطمة أڭناو، 
نورة االزرق،

 عبدالله بومالك

م م 4.2 : النرش والرتاث 
األمازيغي 

: �تسي
 أحمد بوكوس 

 
 عبدالقادر الرتنا¥،
 فاطمة بوخريص، 

الحس¨ مجاهد،
 ادريس أزدود

م م 1.3 : الكتابة واإلبداع 
يف إفريقيا

 :�تسي
فودي سيال 

  
حميد بنا¥،

هèي نكومو ،
مانتيا دياورا،

نعيمة لهبيل التجموعتي 

م م 2.3 : اإلرث الثقايف
 

: �تسي
 شكيب ڭسوس 

زكية داوود،
 سعد الخياري،
 بوعزة بنعارش،

 إدريس كسيكس

م م 3.3 : الجالية، هويات 
إفريقية جديدة

: �تسي
 يحيى أبو الفرح 

مانتيا دياورا،
إبراهيم تيوب،
بوعزة بنعارش،
فودي سيال،

جون بي� إيلون مبايص

م م 4.3 : متخيل اللغات

:�تسي
مامون الحبا¸

أحمد بوكوس،
معز ماجد،

سيلفي ڭليسان،
عبد الله بيضا

م م 4 .1 : الواقع والحلم
 

: �تسي
ميال¥ فريريكس- سيڭيل

رضا دليل،
خليل الهاشمي االدرييس، 

حسن رشيق،
فريدريك مارتن

م م 2.4 : الشباب : 
املرجعيات واالنتظارات

 
: �تسي

 جليل بنا¥ 

هند املؤدب،
 فدريكا ماطا، خريجي 

جائزة القصة،
جمعية الطلبة األفارقة 

جنوب الصحراء

م م 3.4 : الهجرة والعوملة

 : �تسي
عبدالله الرتا¸

 
شادية أعراب،

 جون بول كفالي�ي، 
 ،åمحمد العمر

يوسف أم¨ العلمي

م م 4.4 : عاä منعزل، 
الكتابة عىل الجدران : 

تحية لغزة

 : �تسي
سامح درويش

يحيى عباد،
كارل شمربي،

سيبيليو سيمو¥ ،
هيفاء زنكنة

األمسية الشعرية الكربى                                                   

تسي� : عبدالحق امليفرا¥
محمد بنيس، فكتور رودريڭيز نونيز، محمد األشعري، 
حسن نجمي، نجوان درويش، سم�ة النقروش، عبدالله 
حبيب، د«ة محمود، كارل شمربي، معز ماجد، خلود 

الفالح، سكينة حبيب الله، ثريا ماجدول¨، باسم النربيص، 
إيناس عبايس

أنشطة للشباب
لقاء ونقاش مع الُكتاب :

 ليىل أبوزيد، هيفاء زنكنة، حبيب الساملي، صباح سنهوري

مائدة مستديرة مع مؤسسة امللتقى : "الصوفية وثقافة السالم" 
ميشيل تهاو شان، عبد املالك، عبدالقاسم الجطاري، محمد 

بنيعيش، حكيم الفاضل االدرييس

 أمسية الصالم، ومحارضة مع مارك ألكسندر أوهو بامبي

ورشة لتحسيس الشباب ب¨ 12 و 15 سنة، مع إيل¨ دوفو

األحد 21 أكتوبر 2018
املعهد الفرنيس باملغرب - وجدة                                                   

القاعة املتعددة التخصصات          


