
برنامج المٔوسسات

من 03 إلى 12 يونيو بقاعة األوداية

Programme des institutions

Du 03 au 12 juin 2022 à la salles des Oudaïa
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LA LITTÉRATURE AFRICAINE À L'HONNEUR

اآلداب اإلفريقية ضيف الشرف  

Inauguration officielle : 
Jeudi 02 Juin 2022
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Date : 

du 02 au 12 Juin 2022

التاريخ :

من 02 إلى 12 يونيو 2022

Lieu : Scène OLM Souissi
المكان :  فضاء OLM السويسي

االفتتاح الرسمي:
 الخميس 02 يونيو 2022
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Télechargez 
l'application 

du Salon 
International de 
l'Edition et du 

Livre

Suivez l'actualité du Salon 
International de l'Edition et du Livre 

sur les réseaux sociaux
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ENTREE PRINCIPALE

PRESSE

RESTAURATION

الصحافة

المدخل الرئيسي

مطاعم

 رواق ضيف الشرف

مرافق صحيةخدمات العارضين والمحاضرين

قاعة رباط الفتحقاعة شالة قاعة حسان

رواق وزارة الشباب والثقافة والتواصل

Pavillon Invité d’honneur

Accueil Exposants ConferenciersToilettes

Salle HassanSalle ChellahSalle Ribat-al-Fath

Pavillon du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
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تصميم المعرض
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔPLAN DU SALON

تذاكرمرافق صحية

فضاء الطفلقاعة األوداية

ToilettesBilletterie

Salle Les OudaïaEspace Enfants
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16.00 - 15.00

18.00 - 17.00

الجمعة       يونيو03

ندوة

أولويات السياسة الجنائية يف املرحلة الراهنة. 

مبشاركة: أحمد وايل علمي.

تنظيم : رئاسة النيابة العامة.

ندوة

االخوة اإلنسانية.. رغم التحديات.

ندوة ينظمها مجلس حكامء املسلمني يتحدث بها املشاركون عن التحديات 

والصعوبات التي تواجهها األخوة اإلنسانية عىل مستوى العامل، ومدى تحقيق 

نجاحات ملموسة عرب تغليب الحكمة وتعزيز قيم التسامح ونبذ التطرف 

وخطابات الكراهية.

مبشاركة: أداما ديانغ، لطيفة بن زياتن

تنظيم :  مؤسسة حكامء املسلمني.

19.30 - 18.00

Conférence
Vers un nouveau monde post-covid-19 ? Quelles 
perspectives pour l’Afrique ?
Avec : Mohammed Tawfik Mouline (Directeur de l’Institut 
Royal des Etudes Stratégiques)
Organisation : l’Institut Royal des Etudes Stratégiques.
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السبت       الجمعة       يونيو04

12.00 - 10.00

16.00 - 15.00

14.00 - 12.00

18.00 - 17.00

ندوة

حكامة ارتفاقية جيدة مدخل لبلورة توجهات النموذج التنموي الجديد.

مبشاركة: محمد بنعليلو، وسيط اململكة املغربية.

تنظيم :  مؤسسة وسيط اململكة.

ندوة
تعزيز العالقات الثقافية بني معهد الشارقة للرتاث واملؤسسات الثقافية 

املغربية.

مبشاركة: عبد الواحد بن نرص، نجيمة طايطاي، عبد الرحمن غامني.

تسيري: يحيى العبايل.

تنظيم :املكتب اإلقليمي للمغرب العريب- الرباط، معهد الشارقة للرتاث.

Nouvelles parutions
Regards croisés : Jamal Mehssani, Mohammed Abdeljalil 
El Hajraoui ; culture Help ; 2021.
Avec :Jamal Mehssani, Mohammed Abdeljalil El Hajraoui.

Conférences
Afrique(s) en Mouvement(s) : mobilités, transformations et 
devenirs
Avec : Mehdi Alioua (UIR), Sophie Bava (LPED-CGS), 
Farid El Asri (UIR), Hisham Jamid (LPED).
Organisation : L’Université Internationale de Rabat.
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السبت        يونيو04

19.30 - 18.00

ندوة

الخطارة تراث ال مادي يف حاجة إىل صون عاجل لضامن استمراريته.

مبشاركة: عبد العزيز بن لحسن، إدريس الورادي.

تنظيم : مؤسسة مفتاح السعد للرأسامل الالمادي للمغرب.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

COMMUNE DE RABAT

والية الرباط سال القنيطرة

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région Rabat-Salé-Kenitraوالية الرباط سال القنيطرة

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région Rabat-Salé-Kenitra



األحد         يونيو05

12.00 - 11.00

14.00 - 12.00

ندوات
األدب املغريب الناطق بالعربية.

ــن  ــل م ــم هائ ــارض ك ــا الح ــطى وإىل يومن ــرون الوس ــذ الق ــرب من ــم يف املغ تراك

ــد  ــخت تقالي ــد ترس ــّودة )Judéo-arabe(، وق ــة أو العربية-امله ــات العرباني األدبي

تلــك األدبيــات يف صفــوف اليهــود املغاربــة حتــى بعــد الهجــرات الكــربى، خصوصــا 

ــن  ــة م ــه ثل ــوم ب ــت تق ــا كان ــىل م ــادة ع ــرن20-، زي ــات الق ــن مثانيني ــداء م ابت

ــم الزعفــراين  ــرّواد، وأغلبهــم مــن تالمــذة الراحــل حايي ــة ال ــربين املغارب املسـتعــ

مــن قلــب لبعــض مؤلفــات »العربيــة املهــّودة« مــن الحــرف العبــــري إىل العــريب 

لــي ينجــي انبهامهــا أمــام القــارئ العربوفــوين، ظهــرت يف ربــع قــرن األخــر حركــة 

ــة معــارصة  ــة، إلبداعــات أدبي ــا إىل العربي ترجمــة مــن النــص العــربي لغــة وحرف

مــن األنــواع الحديثــة، مــن شــعر وقصــة وروايــة ومرسحيــة مــاّم تجــري أطــواره 

ــة بالوســط املغــريب، هــذا مــا ســتتناوله هــذه الفقــرة يف تســاؤل نظــري  التخييلي

مــع تركيــز عــىل بعــض أعــامل الكاتبــني، جربائيــل بــن ســمحون و أشــر كنافــو.

مبشاركة: محمد املدالوي، عبد الرحيم حيمد.

تسيري: العيايش العدراوي 

تقديمات
كتــاب: االســرتاتيجية العســكرية الفرنســية يف محــك املقاومــة املغربيــة: 

1934-1912: تأليــف: ســمري بوزوينــة، إصــدارات املندوبيــة الســامية لقدماء 

املقاومــني وأعضــاء جيــش التحريــر.

مبشاركة: سمري بوزوينة، أحمد إرشخان، نورالدين حجرية.

تسيري: عبد الحميد املودن.

تنظيم : املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير.

السبت       
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األحد         يونيو05

16.00 - 15.00

18.00 - 17.00

19.30 - 18.00

ندوة
الرتاث الثقايف غري املادي بواحد فجيج-املغرب، األعراف منوذجا.

مبشاركة: العريب الهاليل، أحمد مزيان، يحيى العبايل.
تسيري: محمد مللويك.

ــارقة  ــد الش ــاط، معه ــريب- الرب ــرب الع ــي للمغ ــب اإلقليم ــم :  املكت تنظي
ــرتاث. لل

إصدارات جديدة
حقــوق اإلنســان باملغــرب يف ضــوء التقاريــر األمميــة 2020-1999.، مؤلــف 
ــة  ــريب للعدال ــز املغ ــارش: املرك ــوط، الن ــى بوجعب ــي، إرشاف: املصطف جامع

ــة األوىل 2022. ــة، الطبع ــر الدولي ــة التقاري ــة ودراس االنتقالي

مبشاركة: عبد العزيز قراقي، املصطفى بوجعبوط. 

Nouvelles parutions
Carte archéologique du Maroc antique le bassin de Sebou 3 : La 
rive droite du Sebou, VESAM II-3, 2021.
Lecture : Mohamed Kbiri Alaoui, Rachid Agharbi, Dario 
Bernal Casasola, Aomar Akerraz.
Modération : Fatima Zohra El Harrif.
Organisation : Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ
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األحد        

12.00 - 11.00

14.00 - 12.00

17.00 - 16.00

االثنين        يونيو06

جنوب اإلبداع 
أدب الصحــراء مــن خــالل ثنائيــة الســرية واإلخــالص، محمــد ســامل الرشقــاوي، دار 

النــرش أيب رقــراق – الربــاط 2022.

عــىل مذهــب عــدد مــن النُّقــاد، تعتــرب ثُنائيــة »الســرة واإلخــالص« للكاتــب محمــد 
ســامل الرشقــاوي عمــال جديــرا بالتأمــل، كونــه ســاهمت يف تقريــب عــوامل الصحــراء، 

بامتداداتهــا اإلنســية والطبيعيــة والجامليــة، مــن الُقــراء واملهتمــني.
ــرايف  ــز جغ ــة َتيُّ ــو عالم ــراء( ه ــكان )الصح ــه بامل ــب يف ارتباط ــار األديب للكات املس
وثقــايف وإنســاين يؤســس لرسديــة منصفــة لهــذا املــكان قامئــة عــىل أســاس معــريف 
ينــزاح عــن االســتيهامات والصــور النمطيــة، لينتــر لخيــار التعــدد الثقــايف، الــذي 

يشــكل مصــدر قــوة وإشــعاع للمملكــة املغربيــة

مبشاركة: محمد سامل الرشقاوي، إدريس نقوري
تسيري: محمد السيِّدي

إصدارات جديدة
كتــاب: الربملــان وحقــوق اإلنســان، مرجعيــات ومامرســات: عبــد الــرزاق الحنــويش، 

دار املناهــل، الربــاط، 2022

تعــززت الخزانــة الوطنيــة، بإصــدار جديــد تحــت عنــوان »الربملــان وحقــوق اإلنســان، 
مرجعيــات ومامرســات« ملؤلفــه عبــد الــرزاق الحنــويش، تنــاول فيــه بالرصــد والبحــث 
والدراســة، حصيلــة الربملــان مبجلســيه خــالل الواليــة العــارشة يف عالقــة مبنجــز حقــوق 
ــىل  ــد 19 ع ــة كوفي ــرات جائح ــا تأث ــتجدة منه ــكاليات مس ــة اش ــع معالج ــان م اإلنس
ــة اإلعــدام  ــة مــع مســألة إلغــاء عقوب ــة، وتعاطــي املؤسســة الترشيعي ــاة الربملاني الحي

كإنتهــاك جســيم لحقــوق اإلنســان، ومتابعــة الربملــان للمامرســة اإلتفاقيــة للمغــرب.

مبشاركة: عبد الرزاق الحنويش، يوسف اغويركات، أحمد بوز.
تقديم: خديجة مروازي

Conférences
Penser le contexte sahélien : entre enjeux sécuritaires et religieux
Avec : Julien Durand Desanctis (UIR), Yousra Abourabi 
(UIR), Beatriz Mesa (UIR).
Organisation : L’Université Internationale de Rabat.
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18.00 - 17.00

19.30 - 18.00

االثنين        يونيو06

حفل تقديم جائزة القدس الشريف للتميز 
الصحفي في اإلعالم التنموي

ــة  ــة بيــت مــال القــدس الرشيــف، التابعــة للجن خــالل العــام 2022، أعلنــت وكال
القــدس، عــن تخصيــص جائــزة للتميــز الصحفــي يف مجــال اإلعــالم التنمــوي. يكــون 
الغــرض مــن هــذه الجائــزة الرمزيــة تحفيــز الطــالب، يف املغــرب ويف القــدس، عــىل 
مزيــد مــن االجتهــاد والتحصيــل الــدرايس يف مجــال تخصصهــم، وتشــجيعهم عــىل 
ــة  ــة املقدس ــز املدين ــي مبرك ــي املجتمع ــخ الوع ــات تُرس ــىل موضوع ــتغال ع االش

وبرمزيتهــا الحضاريــة، وبأهميتهــا كمدينــة متعــددة الروافــد واألبعــاد.

تقديم: حجيبة ماء العينني
تنظيــم: وكالــة بيــت مــال القــدس الرشيــف، بتعــاون مــع وزارة الشــباب والثقافــة 

والتواصــل واملعهــد العــايل لإلعــالم واالتصــال بالربــاط.

Conférence
Présentation des vidéos sur La présence du Portugal au 
Maroc.
Avec : Frederico Mendes Paula.
Organisation : l’Ambassade du Portugal au Maroc.



الثالثاء  يونيو07

12.00 - 11.00

16.00 - 15.00
ندوة

دور النيابة العامة يف تخليق الحياة العامة. 

مبشاركة: اللمتوين عبد الرحامن.
تنظيم : رئاسة النيابة العامة.

Conférence
Le Patrimoine géologique du Maroc entre recherche 
scientifique, diffusion du savoir et développement territorial.
Les travaux scientifiques entrepris par les géologues Marocains 
dans les établissements universitaires nationaux sont un excellent 
pont de liaison entre la recherche scientifique et la diffusion du 
savoir. Ils traitent de thématiques qui se prêtent bien à un éveil 
scientifique des enfants qui sont intéressés naturellement par 
les dinosaures et les météorites. Ils représentent également 
un support de valorisation du patrimoine géologique du Maroc 
(fossiles, minéraux et météorites) qui est exceptionnellement 
riche et méconnu du grand public. Ils peuvent également 
jouer un rôle dans le développement territorial notamment des 
régions du Sahara Marocain par le géotourisme.
Avec : Hasnaa Chennaoui, Samir Zouhri, Khadija El Hariri.
Modération : Omar Saddiqi.
Organisation : l’Université Hassan II de Casablanca.

Table ronde 
Genio de la oralidad marroquí
Avec:  Mohamed El Mrabet, Alberto Hernández Andrés 
(Espagne)
Organisation: L’Institut Cervantes de Rabat

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

14.00 - 12.00



الثالثاء  يونيو07

18.00 - 17.00

19.30 - 18.00

ندوة
االختصاصات القضائية للمجلس األعىل للحسابات.

مبشاركة : فاطمة بوزوغ، يحيى نرصي.
تنظيم : املجلس األعىل للحسابات.

إصدارات جديدة
كتاب القدس 

بالصــور والكلــامت، يســلط »كتــاب القــدس« إضــاءات عــىل مفاتــن املدينــة، ومييــط 
ــي  ــرة، ليقتف ــا العام ــا وأزقته ــا، ويتجــول يف دروبه ــن بعــض أرسار جامله ــام ع اللث
ــا  ــة ألهله ــة اليومي ــاة االجتامعي ــات الحي ــم تقاطع ــن، لرس ــن، والعاِبري ي ــر املارِّ أث
املرابطــني. هــذا الكتــاب، يوثــق جوانــب مــن عبقريــة أهــل القــدس، الذيــن نحتــوا 
عــىل الحجــر أســاطر صمودهــم أمــام الغــزوات ليحافظــوا عــىل مدينتهــم، ويصونــوا 
ِعزّتهــا وكرامتهــا، حتــى تبقــى شــاهدة عــىل أطــوار مجيــدة مــن تاريــخ اإلنســانية.

تقديم: زياد الحموري )فلسطني(، محمد رضوان )املغرب(.
تنظيــم: وكالــة بيــت مــال القــدس الرشيــف، برشاكــة مــع وزارة الشــباب والثقافــة 

والتواصل.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ
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األربعاء  الثالثاء  يونيو08

12.00 - 11.00

Conférences
Rencontre avec des écrivains de l’Amérique Latine.
Avec : Santiago Roncagliolo (Pérou), Alberto Ruy Sanchez 
(Mexique).
Organisation : l’Ambassade du Pérou en coordination 
avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication.

Conférences
Les Marocains du Monde en perspectives.
Avec : Driss El Yazami (CCME), El Asri Farid (UIR), Mehdi Alioua (UIR).
Organisation : L’Université Internationale de Rabat.

ندوة
اإلعالم والثقافة. 

مبشاركة : عائشة التازي، عبد الوهاب الرامي.
تنظيم : املعهد العايل لإلعالم واالتصال.

16.00 - 15.00
إصدارات جديدة

النخــب الربملانيــة: املدخــل االنتخــايب والفعــل الربملــاين »دراســة حالــة نخــب الدائــرة 
الوطنيــة برســم الواليــة الترشيعيــة 2021-2016« : بوســلهام عيســات، النــارش: 
املنتــدى املغــريب للباحثــني يف الدراســات السياســية والدوليــة، الطبعــة األوىل 2022.

مبشاركة: بوسلهام عيسات.

ندوة
معهد الشارقة للرتاث ودوره يف حفظ وصون الرتاث الثقايف العريب.

مبشاركة: عبد العزيز املسلم، رئيس معهد الشارقة للرتاث.
تسيري: أحمد البريق.

تنظيم :  املكتب اإلقليمي للمغرب العريب- الرباط، معهد الشارقة للرتاث.

18.00 - 16.00

14.00 - 12.00

19.30 - 18.00

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ
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12.00 - 11.00

16.00 - 15.00

18.00 - 16.00

14.00 - 12.00

الخميس         يونيو09

Conférences
Rencontre avec des écrivains de l’Amérique Latine
Avec : Leonardo Tonus (Brésil), Andrés L. Mateo 
(République dominicaine).
Organisation : l’Ambassade du Pérou en coordination 
avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication.

Table ronde 
Hablar español en árabe 
Avec: Abdelfattah Kilito, Marta Cerezales (Espagne)
Organisation : L’Institut Cervantes de Rabat

ندوة
دور النيابة العامة يف حامية الحقوق والحريات. 

مبشاركة: مراد العلمي.
تنظيم : رئاسة النيابة العامة.

إصدارات جديدة 
كرميــة  إرشاف:  جامعــي،  مؤلــف  إفريقيــا،  يف  الجديــدة  وتوجهاتــه  املغــرب 
الصديقــي، النــارش: املنتــدى املغــريب للباحثــني يف الدراســات السياســية والدوليــة، 

.2022 األوىل  الطبعــة 

 مبشاركة: كرمية الصديقي.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ
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الخميس        

19.30 - 18.00

الخميس         يونيو09

إصدارات جديدة
اآلداب اإلفريقية باللغات اإليبريية.

ــة  ــة الثاني ــدوة الدولي ــامل الن ــام ألع ــم ع ــايف تقدي ــاء الثق ــذا اللق ــالل ه ــيتم خ س
ــام 18-20  ــة، أي ــة، املنظم ــة واإليربوأمريكي ــات اإليبري ــة للدراس ــة املغربي للجمعي
ــات  ــة باللغ ــي حــول موضــوع اآلداب اإلفريقي ــر وســيدي إفن ــل 2019، بأكادي أبري

ــة. اإليبري

مبشاركة: محمد أبريغش، سحر وفقا
تسيري: أحمد بن رمضان.

تنظيم: مركز محمد السادس لحوار الحضارات.

 ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

الشركاء الداعمون
SPONSORS OFFICIELS



الجمعة    يونيو10

12.00 - 11.00

16.00 - 15.00

18.00 - 17.00

ندوة
دور النيابة العامة يف حامية الفئات الهشة. 

مبشاركة: أفروخي أمينة.
تنظيم : رئاسة النيابة العامة.

ندوة 
العلوم اإلنسانية، دعامة لتطوير الجامعة املغربية

ــد  ــان، محم ــىل مزي ــدوري، لي ــد ق ــد املجي ــكاي،  عب ــادر كن ــد الق ــاركة: عب مبش
األزهــر، شــعيب حليفــي.

تنظيم : جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء.

Conférence
Autonomisation et leadership des femmes dans les 
politiques familiales
Avec : Aawatif Hayar, Mohamed Dardouri, Edward 
Christow , Amina Oufroukhi , Lamiae Benmakhlouf .
Modération : Yasser Benabdallaoui
Organisation : Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion 
Sociale et de la Famille en coordination avec le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

14.00 - 12.00

Présentation du dictionnaire: futbool espagnol – arabe 
avec: Ignacio Gómez Galiana représentant de la LIGA de 
futbool.
Organisation: L’Institut Cervantes de Rabat



الجمعة   

19.30 - 18.00

الجمعة يونيو10

ندوة
العالقات الثقافية بني املغرب والشييل.

ســيتم خــالل هــذه النــدوة الحديــث عــن العالقــات الثقافيــة بــني اململكــة املغربيــة 
وجمهوريــة الشــيي وكذلــك عــن الجهــود املبذولــة مــن أجــل تعزيزهــا الســيام بعــد 
تدشــني املركــز الثقــايف محمــد الســادس لحــوار الحضــارات بالشــيي، املركــز الثقــايف 
املغــريب الوحيــد بأمريــكا الالتينيــة ومــدى جهــوده مــن أجــل تفعيــل الدبلوماســية 

لثقافية. ا

مبشاركة: حسن بوتىك، روبريطو الفونطني )سانتياغو – الشييل(.
 تسيري: إدريس ولد الحاج.

تنظيم: مركز محمد السادس لحوار الحضارات

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

المؤسسات  الشريكة
ETABLISSEMENTS PARTENAIRES



السبت          يونيو11

12.00 - 10.00

12.00 - 10.00

16.00 - 15.00

Nouvelles parutions
Gar Cahal Y Tamuda En El Archivo Tarradell : 
Historiografia Y Arqueologia El Norte de Africa Occidental 
ETAM 14, 2021
Lecture : Pr. Hassan Limane, Dr. Hicham Hassini, Dr 
Abderrahim Mohib, Kbiri Alaoui.
Modération : Rachid Arhabi.
Organisation : Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine.

Table ronde 
Lo que tiene de ficción la propia realidad 
Avec: Lorenzo Silva (Espagne), Ahmed Benremdane.
Organisation: L’Institut Cervantes de Rabat

ندوة
دور املحاكم املالية يف تدعيم قيم الحكامة الجيدة

مبشاركة: عبد الحفيظ بنطاهر.
تنظيم: املجلس األعىل للحسابات.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ



السبت          يونيو11

19.30 - 18.00

ندوة
قضية الصحراء املغربية من منظور التينوأمرييك.

سيســلط املحــارض، مــن خــالل هــذه املحــارضة، الضــوء عــىل التقــارب يف وجهــات 
النظــر الــذي بــات يطبــع العالقــات بــني املغــرب وبــني بلــدان أمريــكا الالتينيــة فيــام 
ــة  ــادرات الداعم ــف املب ــيتطرق ملختل ــام س ــة، ك ــراء املغربي ــة الصح ــق بقضي يتعل

لهــذه الــدول لوحدتنــا الرتابيــة ولقضيتنــا العادلــة.

مبشاركة: روبريطو ليون.
تسيري: عبد املنعم بونو.

تنظيم: مركز محمد السادس لحوار الحضارات

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ

18.00 - 17.00

Conférence
Le rôle de l’université comme levier d’opérationnalisation 
du nouveau modèle de développement.
Avec : Abdellatif KOMAT, Fatima Zahra ALAMI, Ghizlane 
DIAB.
Modération : Hassan CHARAF
Organisation : l’Université Hassan II de Casablanca.



12.00 - 11.00

16.00 - 15.00

األحد          يونيو12

إصدارات جديدة 
سياســة العدالــة االنتقاليــة يف شــامل إفريقيــا: مظاهــر تقليــص مظــامل الســلطوية 
امللربلــة: املغــرب وتونــس منوذجــا، د. املصطفــى بوجعبــوط، النــارش : املركــز املغريب 

للعدالــة االنتقاليــة ودراســة التقاريــر الدوليــة، الطبعــة األوىل 2022.

مبشاركة: املصطفى بوجعبوط.

ندوة
دور معهد الشارقة للرتاث يف نرش الرتاث العريب.. الرتاث املغريب منوذجاً. 

مبشاركة: سعيد يقطني، محمد فخر الدين، أسامة خرضاوي، محمد الديباجي.
تقديم: مني بونعامة.

تنظيم :  املكتب اإلقليمي للمغرب العريب- الرباط، معهد الشارقة للرتاث.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ
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14.00 - 12.00

Conférence 
Las exploraciones andalusís, moriscas y españolas a la 
cuenca del Níger.

Avec : Gerónimo Páez (Espagne)
Organisation: L’Institut Cervantes de Rabat en 
collaboration avec l’ambassade d’Espagne.



األحد         
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