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 البرنامج العام لندوة 

 محمد المختار السوسي في مراكش

 احتفاء بالذكرى الخمسينية لوفاته

 

  بالمركب الثقافي الداوديات مراكش2014 أبريل 05: السبت

 

 :الــجـلسـة الــصبـاحــيـة

 األستاذ محمد الطوكي:             تسيير الجلسة الصباحية 

 افتتاح الندوة بآيات من الذكر الحكيم:  د30 و09الساعة  

 . كلمة الجهات المشرفة: د45 و09الساعة 

                  كلمة عائلة المرحوم المختار السوسي يلقيها رضا هللا عبد الوافي 

 .                المكلف بنشر تراث والده

 حفل شاي وزيارة معرض مخطوطات ومطبوعات المرحوم المختار :  د15 و10الساعة 

 وزيارة معرض الخط المغربي للفنان محمد البندوري.المختار السوسي

 ذ محمد خليل : محمد المختار السوسي في عصره: لمداخلة االفتتاحية ا:  د45 و10الساعة 

 (البيضاء)              

 تلميذيات/    شهادات:د15 و11الساعة 

                ذ ابراهيم الدفالي 

                    ذ ابن ادريس الجزولي

              ذ علي سقراط 

              ذ حميد بلخلفي

http://www.minculture.gov.ma/
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 الــجـلـســة الــمســائيــة األولى

 "المختار السوسي أديبا"

 

 

 األسـتــاذ عـبـاس ارحـيـلـة :       تسـيـير الـجلـسـة 

 مراسلة بين شيخ وأديب: ذ أحمد المتفكر :   د30و15 الساعة

 .محمد المختار السوسي ناقدا اديبا: ذ محمد زهير :  د45و 15 الساعة

 (المرحوم عبد القادر حسن)حول ديوان أحالم الفجر: ذ مليكة العاصمي :  د00و16 الساعة

جنة الحمراء أو مراكش في ذاكرة المنفي : ذ المهدي بن محمد السعيدي:   د15و16 الساعة

 اإللغي

 :ذ أحمد بلحاج آية وارهام:   د30و16 الساعة

 

 حـــفــل شـــاي :  د45و 16 الساعة
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 الـجـلـسة الـمسائـية الـثـانـيــة

 " الـمخـتـار الـسوسي بـاحــثـا"

 

 

 األسـتـاذ أحـمـد عـمالـك:     تـسـييـر الـجـلسة 

 

 ذ أحمد شوقي بنبين :  د15و17 الساعة

 :ذ أحمد شحالن:    د30و17 الساعة

 ذ عبد الغني أبو العزم :   د45و17 الساعة

 ذ عبد الصمد بلكبير:   د00و18 الساعة

 ذ أحمد السكونتي :   د15و18 الساعة

 موالي الحسن السكراتي :  د30و18 الساعة
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