برنامج الندوة العلمية الثانية للدورة الثامنة
عرشة لجامعة موالي عيل الرشيف
الجمعة  7مارس 2014
الساعة التاسعة والنصف صباحا
الجلسة االفتتاحية

•تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم
•كلمة السيد طارق يحيى ،رئيس املجلس البلدي للناظور
•كلمة السيد سعيد الرحموين ،رئيس املجلس اإلقليمي للناظور
•كلمة السيد مصطفى العطار ،عامل إقليم الناظور
•كلمة السيد محمد األمني الصبيحي ،وزير الثقافة
•كلمة األستاذ عبدالحق املريني ،مؤرخ اململكة،الناطق الرسمي
باسم القرص املليك ،رئيس اللجنة العلمية لجامعة موالي عيل
الرشيف
•عرض رشيط وثائقي حول»محمد الخامس ،امللك املجاهد» من
إنتاج الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.

الساعة الحادية عرشة صباحا
افتتاح املعارض

•الصور والوثائق الخاصة بجاللة املغفور له محمد الخامس
(مديرية الوثائق امللكية) ؛
•محمد الخامس من خالل املسكوكات واألوراق البنكية (بنك
املغرب)؛
•الكتب واألبحاث املنجزة حول الدولة العلوية ( مديرية الكتاب
بوزارة الثقافة).
•حفل شاي

الساعة الثالثة بعد الزوال
الجلسة العلمية األوىل «املصادر والتطورات السياسية»
رئيس الجلسة :األستاذ جامع بيضا ،مدير مؤسسة أرشيف
املغرب
الساعة  3و :05األستاذ حسن الفكييك
الناظور  :ميالد ومواعيد مع الحركة الوطنية
الساعة  3و25د :األستاذ رشيد يشويت
السلطان محمد بن يوسف من خالل الصحافة اإلسبانية
الساعة  3و45د :األستاذة عائشة كرزازي
ثورة  16غشت  1953بوجدة من خالل وثائق وشهادات

الساعة  4و :05األستاذة بديعة الهيزور
مالمح من الحركة الوطنية واملقاومة مبدينة تاوريرت ما بني 1946
و1955
الساعة 4و25د:األستاذ العريب واحي
محمد بن يوسف والحركة الوطنية املغربية
الساعة 4و45د :األستاذ جالل زين العابدين
الجرنال غيوم ومؤامرة خلع السلطان سيدي محمد بن يوسف:
الحيثيات والسياق
الساعة 5و 05د :مناقشة

السبت  8مارس 2014
الساعة التاسعة والنصف صباحا :الجلسة العلمية الثانية
«معطيات جديدة يف الثقافة والفكر»
رئيس الجلسة :األستاذ أحمد شوقي بنبني ،مدير الخزانة
الحسنية

الساعة  09و :40األستاذة سلوى الزاهري
أضواء جديدة عىل السياسة التعليمية باملنطقة الخليفية من خالل
وثائق املقيم العام الجنريال باريال»بيت املغرب بالقاهرة منوذجا»
الساعة  10و00د :األستاذ عبدالله رشيق
مساهمة الشعر املغريب يف مقاومة االستعامر ونرش الوعي الوطني
خالل فرتة الثالثينات واألربعينات من القرن العرشين
الساعة  10و20د :األستاذ محمد أقوضاض
دينامية الثقافة يف دحر سلطات الحامية
الساعة  10و40د :األستاذ جميل الحمداوي
الحركة املرسحية يف املغرب يف عهد محمد بن يوسف
الساعة  11و : 00مناقشة
الساعة الثانية عرش  :الجلسة الختامية
تقديم التقرير العام ألشغال الندوة العلمية
األستاذ محمد الفران :مدير معهد األبحاث للدراسات والتعريب
كلمة ختامية

