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 امليظــهة اللجية

 اللجية رئيس املعشيي شالم بو ندهد .د
 اللجية نقرر الرىاني شليهان بو ندهود .د

 عضـــــــــواى الغصييي بدر بو زاهر .د
 عضـــــــــواى الجهالي طاهر بيت شياء .د

 عضـــــــــواى راشد بو شالم الددىدو
 عضـــــــــواى الرشيدو علي بو هالل

 عضـــــــــواى البادو خهيد بو ىوشف
 

 العلهية اللجية
 اللجية رئيس املعشيي شالم بو ندهد .د
 اللجية نقرر الرىاني شليهان بو ندهود .د
 عضـــــــــواى الطرابلصي الهادو ندهد .د.أ

 عضـــــــــواى نصعودو الدواس .د.أ
 عضـــــــــواى ىوشف أخهد .د

 عضـــــــــواى صقر جهال ندهد .د
 عضـــــــــواى اللواتي صادق بو إخصان .د

 عضـــــــــواى نعزة بو رابح .د
 عضـــــــــواى الداهدو نرهون بو زاهر .د

 عضـــــــــواى طالفدة أنجد .د
 عضـــــــــواى د. نصطفى العيثاهو

  
 لجية الصياغة

 اللجية رئيس الرىاني شليهان بو ندهود .د
 عضـــــــــواى د. زاهر بو نرهون الداهدو

 عضـــــــــواى طالفدة أنجد .د
 عضـــــــــواى خهود بو ندهد الرندي
 عضـــــــــواى علي بو خهد الرىاني
 عضـــــــــواى خالد بو علي املعهرو

 عضـــــــــواى نيشعيد بو ندهد املكتو
 عضـــــــــواى فهد بو خهيس العبرو
 عضـــــــــواى رقية بيت شيف البرىدو
 عضـــــــــواى خلفان بو شعيد الرخبي

 عضـــــــــواى باشهة بيت شليهان الراجدي
 عضـــــــــواى خصو بو علي الهيائي

 عضـــــــــواى ندصو بو شعيد الغرىبي
ةقهرىة بيت شعيد الكيدى  عضـــــــــواى 

 
 



 

 امليظــهة الطالبيـة اللجية
 شاني بو خالد املزرهعي ةإلهام بيت ندهد الخاطرى
 ةشهالء بيت شعود البلوشي أخهد بو شيف الدوشيي

 عبد الله بو أخهد الدبصي أشعد بو شيف البوشعيدو 
 ةعبير بيت راشد الجهرى ةأناىي بيت شيف القطيطي 

 ةعلياء بيت شالم الهاشهي ةبلقيس بيت أخهد الصقرى
 ندهود بو شليهان الشبلي ةبيان بيت خليفة الطاعوىي 

 نيصور بو عبد الله املصلهي ةخدىجة بيت ىاصر العانرى
 ىاصر بو شالم البلوشي ةذكرى بيت خصو البلوشي

 نرىم بيت عبدالله املقبالية  ةرخاب بيت ىصر العلوى
 هبة بيت شعيد الجدىدىة ةشاملة بيت خلفان الغداىي

 



 

 
 
 

 يوعص فػاهٕاة املؤجًر
 املكان اهٓكث اهفػاهٕة اهٕٓم هاهحارٔط

 اهٕٓم األهل
 

 9112يارس  11: اإلدٌَٕ

 صــفــن االفــحــحــاج

 كاغـة املؤجًراة
 زايػة اهصوؽان كاةٓس

 

 اشـــحـــراصـــة
 اهـسـوـصـة األههى

 اهذإٍةاهـسـوـصـة 
 اشـــحـــراصـــة

 اهـسـوـصـة اهذاهذة
 يؽػى ٍادو ّٕئة اهحغرٔس اهغـــــــغاء

  غشــاء رشًــي هوًغغـٌٓٔ

 اهٕٓم اهذاٍي
 

 9112يارس  19: اهذالداء

 اهـسـوـصـة اهراةػة

 يغرث اهفْــى
 زايػة اهصوؽان كاةٓس

 اهـسـوـصـة اهعايصة
 اهـسـوـصـة اهصـادشــة

 اشـــحـــراصـــة
 كوًة املحضغت اهرئٕس
 اهـسـوـصـة اهصـاةػــة

 ّٕئة اهحغرٔس يؽػى ٍادو اهغـــــــغاء
 يغَٔحي يصلػ هيؽرج رصوة جرفْٕٕة ملغَٔحي يصلػ هيؽرج

 اهٕٓم اهذاهخ
 

 9112يارس  11: األرةػاء

 اهـسـوـصـة اهذايــَــة

 يغرث اهفْــى
 زايػة اهصوؽان كاةٓس

 اهـسـوـصـة اهحاشػـــــة
 اهـسـوـصـة اهػاشــــرة

 اشـــحـــراصـــة
 اهتٕان اهعحايي هوًؤجًر هجٓزٔع اهشْاداة

 يؽػى ٍادو ّٕئة اهحغرٔس اهغـــــــغاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 يارس : اإلدٌَٕ األهل اهٕٓم
 كاغة املؤجًراة، زايػة اهصوؽان كاةٓس

 اهٓكث يضــٓر اهحٓهٕغ املطؽوضياهـسـوـصـة األههى: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: د. يضًغ ةٌ شاهى املػشَي

 يلرر اهـسـوـصـة: غوي ةٌ صًغ اهرٔايي
ّٕة املَْر  جٓهٕغ املطؽوش اهَضٓو هإشكاه

 رٔاض يطؽفى غذًان أ.د.
اهّحٓهٕغ املطؽوضّي اهّطريّف يف  :كٓاغغ اهحٓهٕغ املطؽوضّي يف اهلٓايٕس املعحّطة

ّٕة " ًٍٓذزىا  كايٓس " يػسى املطؽوضاة اهؽت
 غٓاؼف ةَث يضًغ اهضتٕب اهصًػوي د.

 هاهحوّلي اهحٓهٕغ ةٌٕ اهحرات يف اهَلغو املطؽوش
 فٓزٔة ةَث شٕف ةٌ غوي اهفْغو د.

 هاهضغادة اهلغاية ةٌٕ اهػرهعٕة اهَطٕة يطؽوضاة
 ضلر زًال يضًغ د.

 اهحٓهٕغ االضؽالصي هوًطؽوضاة اهػًإٍة 
 يف كحاب "اهفحش اهسوٕن يٌ أزٓةة اإليام أةي ظوٕن"

 يضًٓد ةٌ شوًٕان اهرٔايي د.
 11:11 – 11:13 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 اهٓكث يضـٓر املطؽوش اهحرادياهـسـوـصـة اهذإٍة: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: م. شػٕغ ةٌ يضًغ اهطلالهو

 19:23 – 11:11 يلرر اهـسـوـصـة: ظاهغ ةٌ غوي املػًرو

 املطؽوش اهحرادّي ةٌٕ جفاهة املفْٓم هجغاظن االشحػًال:
 )االزحزاء هاالشحغَاء هاالكحفاء أًٍٓذزاى(

 شٕف اهغٌٔ ؼِ اهفلراء أ.د.
11:11 – 11:21 

 ملطؽوضاة املعؽٓط اهػرةي يف اهغرس اهحرادي املػاضريضاهالة اهحأضٕن 
 11:31 – 11:21 أصًغ يضًغ غؽٕة د.

 :يطؽوضاة اهوصإٍاة اهتَٓٔة هاهحرات اهَضٓو
 يإّحْا هجغاههٕحْا هارجتاؼْا ةًَْر اهحضوٕن

 راةش ةٓيػزة د.
11:31 – 19:11 

 ّـ( 472املطؽوش اهتالغي هجلصًٕاجِ غَغ كًال اهغٌٔ ةٌ يٕذى اهتضراٍي)
 يف كحاةِ أضٓل اهتالغة

 غوي أصًغ غًران د.
19:11 – 19:11 

 :املطؽوش اهتالغي يف اهحرات
 دراشة جضوٕوٕة يٌ ظالل يفْٓيي امللاضغ هاالٍصسام

 إًٔان ةَث ظًٕس ةٌ ٍاضر اهصَاٍي
19:11 – 19:91 

 19:23 – 19:91 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 11:13 – 19:23 اشـــحـــراصـــة

 
 
 



 

 يارس : اإلدٌَٕ األهل اهٕٓم
 كاغة املؤجًراة، زايػة اهصوؽان كاةٓس

 اهٓكث يضـٓر املطؽوش اهَلغو هاألدةياهـسـوـصـة اهذاهذة: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: أ.د. اهضٓاس يصػـٓدو

 12:91 – 11:13 يلرر اهـسـوـصـة: شػٕغ ةٌ يضًغ املكحٓيي

 اهػرةٕة: يطؽوش "جضلٕق" ًٍٓذزايٌ اإلشكاالة املطؽوضٕة 
 11:13 – 11:13 أصًغ ةٌ يضًغ اهصػٕغو د.

 هاملفْٓم املطؽوش يف كراءة املفاركة:
 11:93 – 11:13 صَان غتغ اهضًٕغ غكٓ د.

 :يطؽوش "اهحسرٔب" يف اهَلغ اهػرةي املػاضر
ّٓل اإلزرائي  ةٌٕ اهضغ االضؽالصي هاهحض

 زّٕرة صصٌٕ ةٓهفٓس د.
11:93 – 11:13 

 :هاهَلغٔة األدةٕة اهغراشاة يف )املٕحا( يطؽوضاة
 هاملفْٓم اهضغ يف دراشة

 غادة صصٌ غشتة د.
11:13 – 11:23 

 كطٕغة اهَذر يف شٕاق فٓعى املطؽوضاة اهشػرّٔة
 11:33 – 11:23 يتارك ةٌ غٕصى ةٌ يتارك اهساةرو د.

 12:91 – 11:33 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 13:11 – 12:91 اهـــــغـــــغاء

 91:11 – 12:11 غــشــاء رشـًـي هوــًــغغــٓٔــٌ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اهٓكث يضـٓر املطؽوضاة املحرزًةاهـسـوـصـة اهعايصة: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: د. غائشة ةَث صًغ اهغريكي

 11:11 – 11:13 يلرر اهـسـوـصـة: ركٕة ةَث شٕف اهترٔغو

 ًٍٓذزا هوحرزًة اهػرةٕة املَظًة يَشٓراة اهحػغد، هفٓعى اهوصاٍي املطؽوش
 11:93 – 11:13 يصػٓدو اهضٓاس أ.د.

 إشكاهٕاة املضكي يف اهصردٔاة اهػاية هاألدةٕة هامللارٍة: 
 املطؽوش هجػغد املفإّى هاهحرزًاة

 اهؽاّر ةٌ اهطادق رهإَٔة أ.د.
11:93 – 11:13 

ّٕة يف اهػطر اهػتاشي  املطؽوضاة املحرزًة ةاهػرة
 11:23 – 11:13 دالل صصٌ غّتاس أ.د.

 املطؽوضٕة هَيْػٕرة االضؽالصاة: ٍظرٔة اهَضٓ اهٓظٕفي أًٍٓذزا
 11:33 – 11:23 يضًغ يوٓك اهصٕغو أ.د.

 اظحالف جرزًاة يطؽوضاة ٍظرٔة أفػال اهكالم اهػاية
ًّغ اهسايٓدو د. ًّغ ةٌ شاهى ةٌ يض  11:13 – 11:33 يض

 11:11 – 11:13 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 
 
 
 
 
 
 

 يارس  اهذالداء: اهذاٍيا اهٕٓم
 ، زايػة اهصوؽان كاةٓساملركز اهذلايف ،يغرث اهفْى 

 اهٓكث يضـٓر املطؽوش اهوصاٍياهـسـوـصـة اهراةػة: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: د. أصًغ ٔٓشف

 11:13 – 12:11 اهـسـوـصـة: فْغ ةٌ ظًٕس اهػترويلرر 

 امللارةة املفْٓيٕة هاملاضغكٕة يف جرزًة املطؽوش
 12:11:  12:11 يضًغ يضًغ ٍٔٓس غوي أ.د.

 اهحغاههي املطؽوش جرزًة يف اهػرةي امللحرج ٍلغ
 12:91 – 12:11 يصػٓد يضًغ ضضراهو أ.د.

 اهػرةيجسوٕاة اهٓغي املطؽوضي يف اهحرات اهَلغو 
 12:11 – 12:91 إصصان ةٌ ضادق اهوٓاجي د.

 املطؽوش اهوصاٍي اهػرةي املػاضر: آهٕاة جٓهٕغُ، هإشكاهٕاجِ
 12:21 – 12:11 ةغرٔة ةَث ٍاضر ةٌ يضًغ اهّٕٓتٕة د.

 جػغد يطؽوش اهتغل غَغ اهفراء دراشة شًٕٕائٕة جغاههٕة
 12:31 – 12:21 ؼالل غتغ اهوؽٕف اهسصار د.

 11:13 – 12:31 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة



 

 يارس  اهذالداء: اهذاٍيا اهٕٓم
 ، زايػة اهصوؽان كاةٓساملركز اهذلايف ،يغرث اهفْى

 اهٓكث يضـٓر جغاظن اهػوٓماهـسـوـصـة اهصادشة: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: د. شػٕغ ةٌ شٕف اهػًرو

 19:11 – 11:11 يلرر اهـسـوـصـة: ظوفان ةٌ شػٕغ اهرصتي

 :املػاضرِةَى االشحلاق يف ضّم املطؽوش اهفوصفي 
 دراشة هغٓٔة يف يؤهفاة غوي زٔػٓر

 اهغكحٓر/ صًٕغ ةٌ غاير اهضسرو
11:11 – 11:21 

 دراشة هصإٍة :املطؽوضاة االزحًاغٕة يف رهأة شٕغاة اهلًر هدهرّا يف اهغالهة
 11:31 – 11:21 اهغكحٓر/ زاّر ةٌ يرّٓن اهغاهدو

 املطؽوش اهَضٓو هأدرُ يف اهوصإٍاة اهحػوًٕٕة
 19:11 – 11:31 اهغكحٓر/ شػٕغ ةٌ ةعٕث ةٌ يصحْٕن ةٕث يتارك

 إشكاهٕاة املطؽوش املػريف ةٌٕ اهحػرٔب هجغاظن اهػوٓم
 19:11 – 19:11 أ. زًال ةٌ غوي ةٌ شوٕى اهضراضي

 19:11 – 19:11 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 19:31 – 19:11 اشـــحـــراصـــة

  املحضغت اهرئٕس

 يع املطؽوش اهَلــغوجسرةحَا 
 11:91 – 19:31 يضًغ اهْادو اهؽراةوصي أ.د.

 اهٓكث يضـٓر جولي املطؽوضاة هشٕرهرجْااهـسـوـصـة اهصاةػة:  
 رئٕس اهـسـوـصـة: د. فغن ٔٓشف

 12:23 – 11:91 يلرر اهـسـوـصـة: أ. ةاشًة ةَث شوًٕان اهرازضي

 :جولي املطؽوش هجؽٓٔػِ يف اهَلغ اهػرةي اهضغٔخ
 أًٍٓذزاى Narratology دراشة يف عٓء يَظٓية املَاّر اهَلغٔة / غوى اهصرد

 األشحاذ اهغكحٓر/ ٔادكار هؽٕف زًشٕر
11:91 – 11:11 

ّٕة ّٕة اهػرة ّٕة املطؽوش اهركًّي يف اهَطٓص اإلهكحرهٍ  إشكاه
 11:21 – 11:11 اهفارشي صًغ ةٌ غوي اهغكحٓر/

 املػاضرةاملطؽوضاة اهػرةٕة يف اهوغة اهتٓهَغٔة 
 11:31 – 11:21 اهغكحٓرة/ يازغاهَٕا  دارٔا كٓةارٔم

 املطؽوش اهَلغو املصرصي إشكاالة هجسوٕاة
 12:11 – 11:31 أ. رصًٕة ةَث يتارك اهساةرو

 املطؽوش اهَلغو اهضغٔخ يف األدب اهػًاٍي اهضغٔخ
 12:11 – 12:11 أ. غًر ةٌ يطتش اهصػغو

 12:23 – 12:11 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 13:93 – 12:23 اهـــــغـــــغاء

 12:11 – 17:11 رصـوـة جـرفـٕـْٕـة هـًـغٔـَـحـي يصـلػ هيؽـرج هوًشاركٌٕ يٌ ظارث اهصوؽَـة

 
 
 



 

 يارس  االرةػاء: اهذاهخا اهٕٓم
 سزايػة اهصوؽان كاةٓ، املركز اهذلايف ،يغرث اهفْى

 اهٓكث املطؽوضٕة اهضغٔذة يضـٓر املػازىاهـسـوـصـة اهذايَة: 
 رئٕس اهـسـوـصـة: د. شوًٕان ةٌ شٕف اهغّحايي

 11:13 – 12:11 يلرر اهـسـوـصـة: أ. صصٌ ةٌ غوي اهَْائي

 يػازى املطؽوضاة اهَلغٔة ةٌٕ صغادة شوفٕة هجأضٕن إشكاهي
 12:11:  12:11 األشحاذ اهغكحٓر/ شػٕغ غوٓش

 اهتَاء، هإشكاالة اهغالهةاملطؽوش اهَضٓو غَغ اهعوٕن: إغادة 
 12:91 – 12:11 شحة أةٓ يضًغ إْٔاب اهغكحٓر/

                                                                                                                                                 يف املػازى األزَتٕة                                                                                                          « اهضرام»ه « امللّغس»إشكاهٕة جرزًة 
ّٕة   األملإٍة( –اإلٍسوٕزٔة  –)اهفرٍص

 اهغكحٓرة/ شًاج غتغ اهسوٕن صًغو
12:91 – 12:11 

 اهٓاكع هاٖفاقجرزًة املطؽوش اهحركٕتي يف ةػظ يػازى املطؽوضاة اهوصإٍة: 
ًَرو  12:21 – 12:11 اهغكحٓر/ غتغ اهضق اهُػ

 املػاضرة اهػرةٕة اهصردٔة املػازى
 12:31 – 12:21 أ. شػٕغة يضًغ اهطغٕر صًغاهو

 11:13 – 12:31 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 اهٓكث يضـٓر املطؽوش اهُػـًاٍي هكغأاُاهـسـوـصـة اهحاشػة: 
 شػٕغ ةٌ شوًٕان اهػٕصائيرئٕس اهـسـوـصـة: د. 

 11:11 – 11:13 يلرر اهـسـوـصـة: أ. يضصٌ ةٌ شػٕغ اهغرٔتي

 دراشة هصإٍة :اهحلَٕاُة األشوٓةُٕة يف جكشِٕف يطؽوضاِة املٓشٓغِة اهػًإٍة
 11:93 – 11:13 صصٌٕ غوي ّادو د.

 اٍحرهةٓهٓزٕا املطؽوش اهّحرادي: اهّحأيَٕة غَغ أّن غًان آًٍذزا
َّي ٍٔٓس اهتارهٍي د.  11:13 – 11:93 شَاء يْ

 يف اهوغة أًٍٓذزىا اإلةاٍة :اهُػًإٍة اهوغٓٔة املؤهفاة ظالل يٌ اهَضٓو املطؽوش
 11:23 – 11:13 شحٕٓو اهصٕغ أصًغ املوم غتغ د.

َّة  :اهػًاٍي اهصٕاشي املطؽوش ظطٓض
 اهغههة هوصوؽان كاةٓسكراءة جأهٔوٕة يف املطؽوضاة اهصٕاشٕة اهغاظوٕة هفوصفة إدارة 

 يؽرو غوي ٍسالء د.
11:23 – 11:33 

 :9112هإهى غام  1222املطؽوش يف غَٓان اهرهأة اهُػًإٍة امُلػاضرة يٌ غام
 كراءة شًٕٕائٕة جغاههٕة
 ٔٓشف شوًٕان املػًرو

11:33 – 11:13 

 11:11 – 11:13 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 
 
 
 
 
 



 

 يارس  االرةػاء: اهذاهخا اهٕٓم
 سزايػة اهصوؽان كاةٓ، املركز اهذلايف ،يغرث اهفْى

يضـٓر ه يضـٓر اهلغأا اهصٕاشٕة هاإلدارٔة هاهذلافٕة اهػرةٕة املػاضرةاهـسـوـصـة اهػاشرة: 
 جلٕٕى املتادراة اهصاةلة اهحي شػث ملػاهسة اإلشكاالة املطؽوضٕة اهػرةٕة

 اهٓكث

 شوًٕان اهكَغورئٕس اهـسـوـصـة: د. ظاهغ ةٌ 
 19:33 – 11:11 يلرر اهـسـوـصـة: أ. كًرٔة ةَث شػٕغ اهكَغو

ّٕة  ّٕة هاإلٍصاٍ ّٕاِة املطؽوِش اهػرةّي يف اهُػُوِٓم االزحًاغ  ٍَْغَهُة إْشكاِه
 َرهافُغ هيػؽٕاةي: ، كؽر اهغهصة2ٕٔٓكآٍن األهل  ٓٔيف

 األشحاذ اهغكحٓر/ رصٕى كرٔى غوّي
11:11 – 11:21 

ًّا: غرض هجضوٕن هتػظ اهًَاذثيطؽوضاة   املصحشركٌٕ صلوىا دراش
 11:31 – 11:21 اهغكحٓر/ غتغ اهضصٌ غتاس صصٌ

 هاهػام األكادًٔي اإلؼار ةٌٕ اهصٕاشي املطؽوش اشحعغام
 19:11 – 11:31 اهغكحٓر/ فؤاد زغه

 أدر املطؽوش يف اهػَف اهوغٓو يف أزية اهعوٕر
 19:11 – 19:11 أ. ضاهش ةٌ شوًٕان ةٌ شاغغ اهكوتاٍي

 اهلغأا املطؽوضٕة اهصٕاشٕة هاإلدارٔة هاهذلافٕة اهػرةٕة املػاضرة
 19:11 – 19:11 أ. غتغ اهضوٕى ةٌ أصًغ كتٓط

 19:33 – 19:11 اهـًـَـاكـشـاة هاهـًـغاظـالة

 11:13 – 19:33 اشـــحـــراصـــة

 11:23 – 11:13 اهتٕان اهعحايي هوًؤجًــر هجٓزٔع اهشْاداة

 12:13 – 11:23 اهـــــغـــــغاء
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