
  أنشطة املعهد يف إطار الربنامج الثقايف لوزارة الثقافة
الجمعة 08 فرباير 2019 

ندوة : اللغة والبحث التاريخي
املكان تسيري مبشاركة التوقيت

القاعة الرشفية األستاذ عيل بنطالب األستاذ حمدادو بن عمر )الجزائر(،
 واألستاذ الوايف نوحي، واألستاذ فيصل الرشايبي

من 17:00 
إىل 18:00

ندوة : الثقافة املغربية املادية بني دفتي الكتاب البديع
املكان تسيري مبشاركة التوقيت

قاعة رواق 1 األستاذ إدريس أزضوض األستاذة نوال بنرباهيم واألستاذ محمد أيت حمزة، 
واألستاذ إدريس جعيدي، واألستاذ أحمد عيدون

من 18:30 
إىل 19:30

السبت 09 فرباير 2019

ندوة : الكتاب األمازيغي : البدايات التطور واآلفاق
املكان تسيري مبشاركة التوقيت

القاعة الرشفية األستاذ يونس الشعبي األستاذ رشيد لعبدلوي واألستاذ الحسن أيت باحسني 
واألستاذة فاضمة فراس واألستاذ عبد املالك الحمزاوي 

من 16:30 
إىل 17:30

تقديم كتاب : » Essais sur les enjeux culturels« لألستاذ أحمد بوكوس، من منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية
املكان تقديم التوقيت

القاعة الرشفية األستاذ عبد الرحامن طنكول من 18:30 إىل 19:30

األحد 10 فرباير 2019 

مائدة مستديرة حول موضوع: »الصحراء : تقاطعات ثقافية«
املكان تسيري مبشاركة التوقيت

قاعة رواق 1 األستاذة صباح عالش األستاذ رحال بوبريك واألستاذ املحفوظ أسمهر 
واألستاذ عزيز بنطالب

من 15:00 
إىل 16:00

الخميس 14 فرباير 2019 

الكتاب ومرتجمه
املكان تسيري مبشاركة التوقيت

قاعة رواق 1 األستاذ عبد الله بوزنداك األستاذ محمد أكوناض واألستاذ لحسن ناشف  من 17:00 إىل 18:00

السبت 16 فرباير 2019 

ندوة »محمد املنور : ذاكرة الجنوب الرشقي والثقافة األمازيغية«
املكان تسيري مبشاركة التوقيت

القاعة الرشفية األستاذ الحسني املجاهد األستاذ محمد أيت حمزة، واألستاذ عيل بنطالب 
واألستاذ محمد موخليص

من 15:00 
إىل 16:00

 

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : اللغة والبحث التاريخي
ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 17:00  
ⴰⵔ 18:00

ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴷⴰⴷⵓ ⴱⵏⵄⵎⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ 
ⵏⵏⵓⵃⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵛⵕⴰⵢⴱⵉ

ⵎⴰⵙⵙ
ⵄⴰⵍⵉ ⴱⵏⵟⵟⴰⵍⴱ

ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ 
ⵛⵛⴰⵔⴰⴼⵉⵢⴰ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ :  الثقافة املغربية املادية بني دفتي الكتاب البديع
ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 18:30  
ⴰⵔ 19:30

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵡⵡⴰⵍ ⴱⵏⴱⵕⴰⵀⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⵣⴰ 
ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵊⵊⵄⴰⵢⴷⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵄⵉⴷⵓⵏ

ⵎⴰⵙⵙ
ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵥⴹⵓⴹ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ1

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : الكتاب األمازيغي : البدايات التطور واآلفاق
ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 16:30  
ⴰⵔ 17:30

ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵃⵙⵉⵏ 
ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴼⴰⵕⴰⵚ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⵍⵃⵎⵣⴰⵡⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ 
ⵛⵛⴰⵄⴱⵉ

ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ 
ⵛⵛⴰⵔⴰⴼⵉⵢⴰ

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : » Essais sur les enjeux culturels « ⵢⵓⵔⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵙⵏⴽⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 18:30  ⴰⵔ 19:30 ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⵟⴰⵏⴽⵓⵍ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵛⵛⴰⵕⴰⴼⵉⵢⴰ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : » الصحراء : تقاطعات ثقافية«
ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 15:00  
ⴰⵔ 16:00

ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵃⵃⴰⵍ ⴱⵓⴱⵔⵉⴽ  ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ 
ⴰⵙⵎⵀⵔⵉ  ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⵟⵟⴰⵍⴱ

ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵚⴰⴱⴰⵃ ⵄⵍⵍⴰⵛ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ1

ⴰⴽⵡⴰⵙ 14  ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵙ

ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 17:00  
ⴰⵔ 18:00 ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵏⴰⵛⴼ ⵎⴰⵙⵙ

ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ1

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ : » محمد املنور : ذاكرة الجنوب الرشقي والثقافة األمازيغية«
ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ

ⵙⴳ 15:00  
ⴰⵔ 16:00

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⵣⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ 
ⴱⵏⵟⵟⴰⵍⴱ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⵎⵓⵅⵍⵉⵚ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ 
ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ

ⵜⴰⴷⴰⵍ 
ⵛⵛⴰⵕⴰⴼⵉⵢⴰ
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الثالثاء 12 فرباير 2019
 تقديم كتاب : » Langues et Société au Maroc« برشاكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

املكان : 
رواق جامعة 
محمد الخامس

مشاركة : ذ. جامل الدين الهاين؛ ذة . فاطمة 
بوخريص: ذة. يجو الشيخ موىس؛ ذ. سعيد بنيس؛ 

ذ. كريم بن سوكاس

تسيري:
 ذ.  الحسني املجاهد

من 15:00 
إىل 16:30

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ  2019

ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ «Langues et Société au Maroc » 
ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ

ⵙⴳ 15:00 
ⴰⵔ 16:30

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵀⴰⵏⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ 
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵚ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵊⵊⵓ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵙⴰ 

ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴱⵏⵏⵉⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴱⵏⵙⵓⴽⴰⵙ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: 
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ 

ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ

ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ  
ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ 
ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ 5



ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 : ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵉⵣⵉ 
11:00

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « Questions de morphologie amazighe. Parler des Ayt Wirra »
ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ ⵓⵙⵙⵉⴽⵓⵎ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ 2016

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⴼⴰⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ - ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ - ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ»

ⵜⵉⵣⵉ 
16:30

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ :
ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵄⵏⵙⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ :
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⵕⴰ ⵍⵥⵕⵇ

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 : ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ

 «إسهامات املعهد املليك للثقافة األمازيغية يف نرش املعرفة التاريخية والبيئية»

ⵜⵉⵣⵉ 15:00 ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ : ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ

ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ :

ⵜⵉⵣⵉ
16:00

 املؤسسات الجامعية وقضايا »
«التدبري املشرتك باملغرب ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ ⴰⵙⵎⵀⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴰⵢⵜ ⵄⴷⴷⵉ

«الرتاث املايئ والتنمية باملغرب » ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⴹⵉⵍⴰⴱ

«تدبري املوارد املحلية باملغرب » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵚⴰⴱⴰⵃ ⵄⵍⵍⴰⵛ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵏⵏⵓⵃⵉ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ  : تيفيناغ : عمق تاريخي وآفاق واعدة

ⵜⵉⵣⵉ 
11:30

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : 
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ ⴰⵙⵎⵀⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ 

ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⴷⵡⴰ ⴰⵜⴰⵄ ⵍⵍⴰⵀ 
ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵛⵛⵓ ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ :
ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⴰⴼⵉ 
ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ

ⴰⵢⵏⴰⵙ 11  ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 : ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵉⵣⵉ 11:00 ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ : ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ

ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ : األدب األمازيغي بني الذاكرة والتخييل

ⵜⵉⵣⵉ 15:00 ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴱⴰⵛⵉⵔ ⵍⵇⴰⵎⴰⵕⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵏⴰⴷⵉ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 : ⴰⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵓⴼⵔⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵏⵉⵔⵓⴷⴰ» ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ

ⵜⵉⵣⵉ 
10:00

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : 
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵄⵃⵎⵎⴻⴷ ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ
ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ : 
ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ

ⵜⵉⵣⵉ 
16:00 ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ » ⴰⵙⵓⵖⵍ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ

ⴰⴽⵕⴰⵙ 13 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2019 : ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ

ⵙⴳ 11:00 ⴰⵔ 11:30 1. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵎⵙⵎⵓⵙⵏ : 
ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵓⵇⵇⴰ 
ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ 
ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ 
ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵔ

ⵙⴳ 11:30 ⴰⵔ 12:00 2. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ

ⵙⴳ 14:30 ⴰⵔ 15:00 3. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ  ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵅⴼ  ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵙⴳ 15:00 ⴰⵔ 15:30 4. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ

ⴰⴽⵡⴰⵙ14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 : ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

11:00 ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « l’amazighe dans la sphère numérique »  

ⵜⵉⵣⵉ 
15:00

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴼⵔⵄⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵛⵛⴰⵄⴱⵉ 
ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⴷⵡⴰ ⴰⵟⴰⵄ ⵍⵍⴰⵀ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: ⵎⴰⵙⵙⴰ 
ⵙⵉⵀⴰⵎ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ15 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 : ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ

ⵜⵉⵣⵉ 
15:00

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « Droit communautaire en milieux amazighe : 
Organisation, instrumentalisation, transformation » 

 ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « الهامش واإلنتاج الثقايف » 

ⵜⵉⵣⵉ 
11:30

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⵎⵎⴻⴷ ⵓⴱⵏⵄⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ 
ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⵟⵟⴰⵍⴱ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: 
ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⵓⵃⵉ ⵍⵡⴰⴼⵉ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 

ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « جوانب من الثقافة األمازيغية » 

ⵜⵉⵣⵉ 
14:00

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⵉⵃⴹⵉⵀ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⵄ 
ⴳⴳⵓⵍⵃⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ: 
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⴱⵓⵃⵊⴰⵕ

 األنشطة داخل رواق املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
الجمعة 8 فرباير 2019 : مركز التهيئة اللغوية

Questions de morphologie amazighe. Parler des Ayt Wirra : توقيع اإلصدار

ملؤلفه األستاذ بنارص اوسيكوم س. 11:00 

مائدة مستديرة حول كتاب :
Lexique juridique (ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ) amazighe – arabe- français - anglais 

مشاركة: ذ. خالد عنسار، وذ.الحسني اموزاي تسيري: ذة. نورة االزرق س. 15:00 

السبت 9 فرباير 2019 : مركز الدراسات التاريخية والبيئية

تنظيم مائدة مستديرة يف موضوع :
إسهامات املعهد املليك للثقافة األمازيغية يف نرش املعرفة التاريخية والبيئية

مشاركة : باحثو املركز تسيري: ذ. عيل بنطالب س. 15:00 

تقديم إصدارات املركز

تقديم: ذ. مبارك أيت عدي، وذ. املحفوظ اسمهري املؤسسات الجامعية وقضايا التدبري املشرتك باملغرب
س. 

 16:00
تقديم: ذ. عزير بن الطالب، وذ. الحسني بوضيلب الرتاث املايئ والتنمية باملغرب

تقديم: ذة. صباح عالش،  وذ. الوايف نوحي تدبري املوارد املحلية باملغرب

األحد 10 فرباير 2019 

تنظيم  مائدة ندوة حول : » تيفيناغ : عمق تاريخي وآفاق واعدة«

مشاركة : ذ. املحفوظ أسمهر وذ. عبد السالم بوميرص 
وذة. فدوى أطاع الله وذ. بنعيىس يشو تسيري: ذ. عبد السالم خلفي س. 

 11:30

   االثنني 11 فرباير 2019 : مركز الدراسات الفنية والتعابري األدبية واإلنتاج السمعي البرصي 

تقديم كتاب : األدب األمازيغي بني التخييل والذاكرة تنظيم  ورشة يف الحكاية

مشاركة : ذ. البشري  القمري،  وذ. أحمد املنادي إعداد وتنشيط: ذ فؤاد أزروال

الثالثاء 12 فرباير 2019 : مركز الرتجمة والتوثيق والنرش والتواصل

ⵓⴼⵔⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵏⵉⵔⵓⴷⴰ : تقديم كتاب

مشاركة : ذة. سليمة الكواليل، وذ. محمد لعضامت تسيري: ذ. رشيد لعبدلوي ترجمة : ذة.سليمة الكواليل س. 11:00 

ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  : توقيع كتاب

ترجمة : ذة.سليمة الكواليل س. 16:00 

األربعاء 13 فرباير 2019 : مركز البحث الديداكتييك والربامج البيداغوجية

تنظيم أربع ورشات حول تيفيناغ  والحكاية عىل النحو التايل :

إعداد وتنشيط: 
ذ. كامل أوقا،  

ذ. عبد الله بوزنداك 
وذ. مصطفى الصغري

الورشة األوىل  حول تيفيناغ س. 11:00 إىل 11:30

الورشة الثانية حول الحكاية س. 11:30 إىل 12:00

الورشة الثالثة حول تيفيناغ س. 14:30 إىل 15:00

الورشة الرابعة  حول الحكاية س. 15:00 إىل 15:30

الخميس 14 فرباير 2019 :  مركز الدراسات املعلوماتية وأنظمة اإلعالم واالتصال

ورشة  لألطفال حول تعلم تفيناغ عرب تكنولوجيا املعلومات والتواصل س. 11:00 

 L’amazighe dans la sphère numérique : تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع

مشاركة: ذ. جامل فرعني وذ. يونس الشعبي تسيري: ذة. سهام بولقنادل س. 15:00 

الجمعة 15 فرباير 2019 : مركز الدراسات األنرثوبولجية والسوسيولوجية

Droit communautaire en milieux amazighe :تقديم الكتاب الجامعي
Organisation instrumentalisation, transformation  15:00 .س

السبت 16 فرباير 2019

 تنظيم  مائدة مستديرة حول موضوع : » الهامش واإلنتاج الثقايف«

مشاركة : ذ. محمد أوبنعل، وذ .يوسف توفيق، وذ. عزيز بن الطالب تسيري: ذ. الوايف نوحي س. 11:30 

األحد 17 فرباير 2019

تقديم كتاب:  » جوانب من الثقافة األمازيغية «

مشاركة : ذة. عزيزة يحضيه وذ جامع كولحسن وذ أحمد عصيد تسيري: ذة. عائشة بوحجر س. 14:00 
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