
يوم الثالثاء 24/ 03 / 1442هـ  املوافق 10 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : معالي أ.د. أحمد الضبيب 

إشكاليات اللزوميات: نحو قراءة جديدة ملشروع أبي العالء 3.15 - 3.30م
املعري الشعري “لزوم ما ال يلزم قافية الدال مع الباء نموذًجا”

سوزان ستيتكيفيتش

حسن البنا عز الدينقصيدة البردة يف الدرس االستشراقي3.30 - 3.45م

راشد الرشود مكانة الشاعر يف العصر الجاهلي... وجهة نظر شرقية3.45 - 4.00م

املستشرقون وإشكاليات تلقي الشعر العربي القديم: 4.00 - 4.15م
ريجيس بالشير واملتنبي نموذًجا

عبد القادر الحّسون

إعادة النظر يف قراءة سوزان ستيتكفيتش لشعر 4.15 - 4.30م
الصعاليك

هند املطيري 

نقاش 4.30 - 5.00م

يوم الثالثاء 24/ 03 / 1442هـ  املوافق 10 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : أ.د. نوال الحلوة

جوناثان أوينزالتراث اللغوي العربي من منظور غربي: حدوده وآفاقه5.30 - 5.45م

املصطلح النحوي العربي عند األجانب: بلجشتراسر 5.45 - 6.00م
وهنري فليش أنموذًجا

عبد اهلل بن شهاب

املوقف من األنموذج النحوي العربي يف الدراسات 6.00 - 6.15م
الفرنسية املعاصرة

محمد خاين 

جهود اللساني الفرنسي جورج بوهاس يف درس وتثمين 6.15 - 6.30م
املنجز اللغوي العربي

محمد التاقي محمد

كتاب سيبويه يف الدراسات الغربية املعاصرة: ميكائيل 6.30 - 6.45م
كارتر نموذًجا

محمد الوحيدي 

نقاش6.45 - 7.15م

يوم الثالثاء 24/ 03 / 1442هـ  املوافق 10 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : أ.د. صالح معيض الغامدي 

محمد مشبالقراءة شارل بيال لنثر الجاحظ7.45 - 8.00م

بسمة عروس الفكر خارج ذاته أو رأيان يف تجنيس املقامة 8.00 - 8.15م

موقف كراتشكوفسكي من إحدى الّدراسات يف مجال األدب 8.15 - 8.30م
العربي القديم رسالة املالئكة ألبي العالء املعّري أنموذجــا

رفيقة بن ميسية

سلوى امليمانألف ليلة وليلة: رؤية فرنسية8.30 - 8.45م

مسالتي بشير الجاحظ بين املقاربة االستشراقية واملقاربة املقارنتية8.45 - 9.00م

نقاش9.00 - 9.30م

يوم األربعاء 25/ 03 / 1442هـ  املوافق 11 / 11 / 2020م 

رئيس الجلسة: د. صالح املحمود

قضايا وتحديات يف ترجمة كتاب “مائة ليلة وليلة” من 3.15 - 3.30م
أكيكو سومي اللغة العربية إلى اللغة اليابانية 

أمل التميمي السيرة الذاتية العربية يف الدراسات األجنبية           3.30 - 3.45م

نقل الحكايات العربية القديمة إلى لغة الهوسا بين 3.45 - 4.00م
طاهر لون معاذ الترجمة والتوطين 

جهود املستشرق الفرنسّي أندريه ميكيل يف دراسة 4.00 - 4.15م
منال عبد العزيز العيسى األدب العربّي

النَّقد املقارب: تمفصالته ورهاناته يف دراسِة األدب 4.15 - 4.30م
نادية هناوي سعدونالعربّي عند الباحثة البلغارية بيان ريحانوفا

نقاش4.30 - 5.00م

يوم األربعاء 25/ 03 / 1442هـ  املوافق 11 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : أ.د. عبد اهلل الدايل

رسائل علمية حول األدب العربي يف كلية اإللهيات 5.30 - 5.45م
إسالم ماهر عمارة جامعة أولوداغ : دراسة تحليلية لنماذج مختارة

حنان أبو لبدة املنجز العربي النحوي عند بروكلمان 5.45 - 6.00م

خالد بسنديالعربية يف كتاب العربية لهنري فليش6.00 - 6.15م

إنجازات املستشرقين يف نشر التراث اللغوي ودراسته 6.15 - 6.30م
وأثرها يف اإلنجازات العربية بعدها

عبد العزيز بن حميد 
الحميد 

يوسف فجال األنظمة اللغوية للعربية : قراءة يف منهج أندري رومان6.30 - 6.45م

نقاش6.45 - 7.15م

يوم األربعاء 25/ 03 / 1442هـ  املوافق 11 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : د. هيفاء الفيصل

أندريه ميكيل وجهوده يف خدمة التراث األدبي العربي 7.45 - 8.00م
حسن الطالببحًثا وترجمًة وإشراًفا

الرواية العربية مقدمة تاريخّية ونقدّية منهجية روجر آلن 8.00 - 8.15م
حمد البليهد بين املوضوعية واأليديولوجية

8.15 - 8.30م
مفهوم السيرة الذاتية الغربي وأثره يف تلقي الغربيين 
للسيرة الذاتية العربية مقاربة ثقافية يف كتاب “ترجمة 
النفس السيرة الذاتية يف األدب العربي” تحرير: دويت 

راينولدز، وترجمة: سعيد الغانمي

سمية العدواني 

صورة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم يف كتاب 8.30 - 8.45م
عادل علي الصيعري املستشرق الروماني كونستناس جيورجيو

األسس القرائّية يف كتاب: “الوصف يف الّشعر العربّي 8.45 - 9.00م
عبد العزيز الخراشّيالكالسيكّي” للباحثة اليابانّية: أكيكو موتويوشي سومي

مستورة العرابيسوزان ستيتكيفيتش والقصيدة العربية املدحية9.00 - 9.15م

نقاش9.15 - 9.45م

يوم الخميس 26/ 03 / 1442هـ  املوافق 12 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : أ.د. محمد الهدلق

التحليل النقدي لالستعارة يف الخطاب القرآني: مراجعات 3.15 - 3.30م
عيد بلبع يف دراسة جوناثان كارتيرز  

3.30 - 3.45م
 كتاب سيبويه بين املقتضى املعريف واملقتضى 

الكوديكولوجي يف الدراسات الغربية: مقاربة ألعمال 
الباحثة الفرنسية جنفييف هامبير

البشير بن الحسين التَّهالي

تناظر العلة النحوية عند سيبويه: مقالة )عشرون درهمًا 3.45 - 4.00م
عائشة خضر أحمد هزاع يف كتاب سيبويه(  لـ م. كارتر أنموذجًا

علم الداللة العربي يف منظور  امُلسَتشِرِق الهوَلنِديِّ 4.00 - 4.15م
كيان أحمد يحيىكيس فرستيخ

ناصر الرشيد منجز العالمة عبد العزيز امليمني اللغوي واألدبي4.15 - 4.30م

يحيى اللتينيمحاولة ألسنة النحو العربي: جوناثان أوينز أنموذًجا  4.30 - 4.45م

نقاش 4.45 - 5.15م

يوم الخميس 26/ 03 / 1442هـ  املوافق 12 / 11 / 2020م

رئيس الجلسة : أ.د. نورة الشمالن

تلقي األدب العربي القديم يف االستشراق الروسي: 5.45 - 6.00م
حبيب بوزوادة إغناطيوس كراتشكوفسكي أنموذًجا

املنجز األدبي العربي  يف كتابات األكاديمي الفرنسي 6.00 - 6.15م
حسين تروشاملعاصر أندريه ميكيل: احتفاء بالتراث وانبهار باألدب

تلقي املستشرقين الجدد للشعر العربي القديم6.15 - 6.30م
محمد منور الوصف يف الشعر العربي الكالسيكي ألكيكو سومي أنموذًجا

محمد وسيم خانالبالغة العربية يف الدراسات األردّية6.30 - 6.45م

نضال الشمالي سؤال الرواية العربية ونمط القراءة يف نقد “روجر آلن”6.45 - 7.00م

دراسة مصطلحات أدوات الثقافة املادية العربية يف 7.00 - 7.15م
محمد ظافر الحازمي أعمال البروفيسور آجيوس

نقاش 7.15 - 7.30م

عبد العزيز الخراشيالتوصيات وكلمة الختام8.00 – 8.30م

من الثالثاء إلى الخميس 24-26 / 03 / 1442هـ املوافق 10-12 / 11 / 2020م

يعقده قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة امللك سعود
 بالتعاون مع

 جائزة امللك فيصل


