
 الدورة العاشرة

 بجهة فاس ـ مكناس  للمعرض الجهوي للنشر والكتاب

 2019أكتـوبـر   26ـ  21

 تحت شعار: القراءة متعة وسفر 

 

 البرنامج الزمني والثقافي 
 :  فضاء المعرض

 ساحة فلورانسا، فاس،  -

 المركز الثقافي أناسي، مكناس  -

 أكتوبر، أوطاط الحاج  02المركز الثقافي  -

 

 الفضاء الرئيسي للمعرض ساحة فلورانسفاس  : 
 

 2019أكتوبر  21اإلثنين 

 : االفتتاح الرسمي واألكاديمي للمعرض الجهوي للكتاب والنشر 17.00

 ـ عرض موسيقي استعراضي للفرقة النحاسية 

 للفنان التدالوي، صفرو؛
 ـ الكلمات الرسمية؛ 

 ـ افتتاح فعاليات المعرض؛ 

 العلمي؛ ـ تكريم : المرحوم محمد 
 ـ زيارة أروقة المعرض. 

 : قاعة الندوات بفضاء المعرض  18.00

 المحاضرة االفتتاحية  

 حدث تاريخي وذاكرة إعالمية : 
 ـ "من ذكريات المسيرة الخضراء": قيدوم اإلعالميين،  

 ذ. الصديق معنينو؛  

تنشيط ومناقشة: ذ: محمد ياسين، المدير السابق للمدرسة الوطنية لألساتذة  

 س ؛  بمكنا



 ذ: الحسين العمراني، إعالمي. 

 :  حفل شاي  19.15

 

 :  2019أكتوبر  22الثالثاء 

 يوم الطفل وأسئلة القراءة                                     

 الطفل، محور الكتاب واإلبداع                                    

الميذ المؤسسات  : انطالق ورشات فنية وأدبية يشارك فيها ت 13.00 - 10.00

 التعليمية في مجاالت : 
 ـ الحكاية، تأطير الفنان : جواد النخيلي؛   

 ـ الفنون التشكيلية،  تأطير :  حسناء  و حسنة فتيوش؛
 ـ إعادة التدوير، تأطير : أنوار أنور؛

 ـ السالمة التوعوية، تأطير : فيصل األطرش؛ 

 ابي ؛ ـ مسابقة ثقافية ترفيهية، تأطير: محمد العلمي الوه

 15.00 -  17.00  

مواصلة تنظيم الورشات الفنية والمسابقات الثقافية، تأطير الفنان محمد   -

 العلمي الوهابي. 

 : قاعة الندوات بفضاء المعرض   17.00 

 لقاء مفتوح :

أسئلة القراءة لدى الطفل : ذة. فتيحة عبد هللا، باحثة، شبكة القراءة، وذ. عبد   -

م التربية، بمشاركة األطفال، ممثلي المؤسسات  اللطيف نجيد، أستاذ علو 

 التعليمية: 

 فاطمة الزهراء أعماق/ إكرام التاجري/ مها قجوج/ -
 هيثم تاغروتي / فاطمة الزهراء صدوق. 

 

  2019أكتوبر  23األربعاء 

 يوم مهن الكتاب واقتصاد المعرفة و حرية اإلبداع                   

10.00 - 13.00 ،15.00 - 17.00 

مواصلة تنظيم الورشات الفنية والمسابقات الثقافية، تأطير الفنان محمد   -

 العلمي الوهابي. 
 : قاعة الندوات بفضاء المعرض   17.00



ندوة فكرية في موضوع : "اقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية في مجال مهن 

 الكتاب"  
 فة و الفنون؛ ـ حرية اإلبداع، ذ.محمد لطفي المريني، رئيس مؤسسة سال للثقا

ـ اقتصاديات الثقافة، مساهمات أكيدة في التنمية، ذ.أحمد الشراك، أستاذ جامعي  

 ؛ 

 Marketing des SID (Système d’information et deـ  

documentation  ، 

 ذة. سميرة اليمني، أستاذة بمدرسة علوم اإلعالم بالرباط؛ 
عبد الحكيم قرمان، أستاذ  رهانات الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، ذ. -

 جامعي؛ 
 صناعة النشر بالمغرب : مالحظات قطاعية، ذ.جمال بوطيب، أستاذ جامعي؛  -

 تسيير: ذ.جمال بوطيب. 

 

 توقيع، المنصة الرئيسية للتوقيعات: 

Khalid Zekri, Modernités arabes, de la modernité à la 

globalisation 

 

  2019أكتوبر  24الخميس 

 يوم التراث والذاكرة                                                           

 17.00 - 15.00ـ    13.00 - 10.00

 مواصلة تنظيم الورشات الفنية والمسابقات الثقافية.  -

 

 : قاعة الندوات بفضاء المعرض   17.00

 اث، الحضارة، المجال"ندوة فكرية في موضوع : "المدينة، التر

 التحوالت اإلجتماعية بمدينة فاس، ذ. عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي؛    -

Fés, destination du tourisme culturel    ذ. أحمد بنجلون، أستاذ

 جامعي ؛ 
 المشاهد الثقافية التراثية بين المحافظة ورد اإلعتبار،  -

 ذ. رشيد بوزيدي، خبير في التراث الثقافي؛  
مرتكزات صيانة التراث غير المادي المغربي، ذ. مراد الريفي، خبير في   -



 التراث الثقافي، مع توقيع كتاب : 

La construction du lien social dans l’espace urbain marocain 

 تسيير :  ذ. الحاج موسى عوني. 
 إصدار : فن المنقوشات الكتابية في الغرب اإلسالمي، 

 ي، أستاذ جامعي. ذ. الحاج موسى عون

 

  2019أكتوبر  25الجمعة 

 يوم الشعر والرواية                                          

10.00 - 13.00 ،15.00 - 17.00 

 مواصلة تنظيم الورشات الفنية و المسابقات الثقافية.  -

 : قاعة الندوات بفضاء المعرض  17.00

 أمسية الشعر والرواية 
التقاطعات الممكنة، ذ. عياد أبالل، باحث أنتربولوجيا   الشعر و الرواية : -

 الثقافة:  

قراءات شعرية: الزجل، الشعر األمازيغي، الشعر الحر، الشعر العمودي، شعر  

 الملحون بمشاركة: 
 ـ الشاعرة فاطمة الزهراء العلوي )الشعر باللغة الفرنسية(؛ 

 تلوث ... فيه وفيه؛ الشاعر رشيد العلوي المدغري، مع توقيع آخر إصدار: ال -
 الشاعر المصطفى سرحان؛ مع توقيع إصدار جديد.  -

 الشاعرة كريمة نورعيساوي؛ -
 تقديم وتسيير : ذ. نور الدين أولعباس؛ 

 المصاحبة الموسيقية : الفنان محسن العلوي. -

 

  2019أكتوبر  26السبت 

 األمس واليوم الكتابة المسرحية، بين                                         

10.00 - 13.00 ،15.00 - 17.00 

 مواصلة تنظيم الورشات الفنية و المسابقات الثقافية.  -

 : قاعة الندوات بفضاء المعرض  17.00

 ندوة في موضوع : الكتابة المسرحية بين األمس واليوم
 ذ. عبد الواحد عوزري، باحث في مجال المسرح؛  -



 ذ.الحسان احجييج، ناقد مسرحي؛  -

 . إدريس الذهبي، أستاذ جامعي؛ ذ -
 تسيير الفنان محمود بلحسن.   

 : بقاعة الندوات بفضاء المعرض 20.00

 حفل اختتام المعرض 

 تقديم شهادات المشارك 

 

 مكناس : المركز الثقافي أناسي 

   2019أكتوبر  23األربعاء 

15.00 : 

التعليمية لمدينة مكناس،  ورشة القـراءة الموجهة، لـفائدة تالمـيذ المـؤسسات 

 تأطير ذ. عبد المجيد الحسيني؛ 

ورشة الخط العـربي، لفائـدة تالمـيذ المـؤسسات التعليمية لمدينة مكناس،   -

 تأطير ذ. اسماعيل الفريحي؛ 
ورشة المسرح التعبيري، لفائدة األطفال، تأطير ذ.درار الغبدوري،   -

 التعليمية لمدينة مكناس؛ 
تابة والقصص المصورة، لفائدة تالميذ المؤسسات  ورشة الكتاب والك  -

 التعليمية لمدينة مكناس، تأطير ذ. عبد االله شبوك .

 

  2019اكتوبر 26السبت 

10.00 : 

ورشة الحكاية باللغة العربية، لفائدة تالميذ المؤسسات التعليمية لمدينة مكناس،  

 تأطير ذ. نوفل الملياني؛ 
لفائدة تالميذ المؤسسات التعليمية لمدينة  ورشة الحكاية باللغة الفرنسية،  -

 مكناس تأطير ذة.سلمى ايشو؛ 

ورشة الرسم و االلعاب اليدوية، لفائدة تالميذ المؤسسات التعليمية لمدينة   -

 مكناس، تأطير ذ. ذكرى كعالي؛ 
ورشة االبداع باللغة الفرنسية، لفائدة تالميذ المؤسسات التعليمية لمدينة   -

 دبيش؛ مكناس، ذة.  وفاء ا



حفل توقيع كتاب "مكناس عبر التاريخ / تقريب وتركيب"، تأليف   -

 -ذ. الحاج الساسيوي -مجموعة من الباحثين، بمشاركة ذ. عبد الهادي البياض 

 تسير اللقاء ذ. البركة محمد.  -ذ. رضوان بوخالدي 

 

 أكتوبر 2أوطاط الحاج : المركز الثقافي 

   2019أكتوبر  20األحد 

15.00: 

 بعنوان: القراءة مدخل للتنمية وتصحيح السلوك،  ندوة 
 مداخلة ذ. مصطفى لكحل  •

 )القراءة مرآة النهضة المغربية(؛  -

 مداخلة ذ. عبد الحكيم الدرقاوي  •
 القراءة من تحصيل المعلومات إلى تصحيح التصورات؛      

 مداخلة ذ. خالد بركاوي  •
 دور المدرسة في االرتقاء بالفعل القرائي.     

 

  2019أكتوبر  22الثالثاء 

15.00: 

 مسابقة في القراءة لألطفال : القارئ المبدع  
 تأطير ذ. محمد باشري: 

 قراءة  الطفل للقصة وفهمها؛ •

 كلمة؛ 100كتابة ما أعجبه أو مالم يعجبه في القصة في حدود   •

 ية التي أعجبته فيها وسبب إعجابه بها؛ كتابة مغزى القصة، والشخص •
 وضع خاتمة يتخيل أنها أحلى للقصة.  •

 

 

 

 



 -قطاع الثقافة  -وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

 بجهة فاس مكناس -المديرية الجهوية 

 فاس -، شارع موالي يوسف ساحة المقاومة  26

 05.35.94.12.63الفاكس :  - 05.35.94.30.49الهاتف : 

 culturefesmeknes@gmail.comاإللكتروني : البريد 

  Culture fesالصفحة الرئيسية على الفايسبوك: 

 الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 

  -قطاع الثقافة  -

www.minculture.gov.ma 


