
مؤتمر 
“الحجاج في المجتمع، 

من أجل حوار بناء 
وخطاب بال عنف”

12 و 13 فبراير 2019
جامعة السوربون أبو ظبي

البرنامج



12 فبراير

االستقبال   9:30

الكلمة الترحيبية : البروفيسور ايريك فواش، مدير جامعة السوربون  10:00

كلمة سمو الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.  10:10

كلمة سعادة النائب، بوال يعقوبيان، نائب في البرلمان اللبناني  10:20

الجلسة األولى
دور الحجاج في تكوين تصور الذات واآلخر في المجتمع والخطاب

رئيس الجلسة : د. حصة لوتاه، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المحاججة بين تفوق الذات والعنف   10:30

د. منى البحر، عضو سابق في المجلس الوطني لدولة اإلمارات، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.  
دور الحجاج في تكوين المواطن     10:50

أ.د. الحواس مسعودي، جامعة السلطان قابوس، ُعمان  
الحجاج كمنهج للتحليل : بناء صورة الذات واآلخر في “أخالق الوزيرين ألبي حيان التوحيدي”    11:10

د. ثناء عباس، جامعة السوربون أبو ظبي  
مناقشة    11:30

استراحة    11:50

  

الجلسة الثانية
الحجاج في اللغة واألدب، بين النظرية والشعر

رئيس الجلسة : د. رفيعة غّباش، مؤسس ومدير عام متحف المرأة في دبي، رئيس سابق لجامعة الخليج في البحرين، عميد سابق لكلية الطب جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة

الحجاج والمجتمع المصري، فرج فودة ومناظرة االسكندرية يناير 1992 نموذجًا  12:10

أ.د. كمال عبد الملك، الجامعة األميركية، رأس الخيمة  

النظريات الحجاجية  12:30

أ.د. أبو بكر العزاوي، جامعة موالي سليمان، المغرب  
نظرية الفئات الحجاجية : نماذج من اللسانيات اإلقناعية  12:50

د. عماد أحمد الزين، جامعة اإلمارات العربية المتحدة  
الحجاج عند البالغيين العرب القدماء بين الخطابة والشعر    13:10

أ.د. مختار بولعراوي، جامعة زايد أبو ظبي  
مناقشة   13:30

بوفيه غداء   13:50



13 فبراير

االستقبال    9:30

الكلمة االفتتاحية : د. سيلفيا كاستيو، رئيسة قسم اللغات التطبيقية، جامعة السوربون أبو ظبي    10:00

الجلسة الثالثة 
نماذج من تطبيقات الحجاج في التعليم والفلسفة والرواية

رئيس الجلسة : د. سلطان النعيمي، باحث وأستاذ مشارك في جامعة أبو ظبي

التخييل في الرواية اعتماداً على الحجاج : مثال رواية الُمجَتّثون لموريس باٍرس“  10:10

د.فيتال رامبو، جامعة السوربون أبو ظبي  
“ الحقيقة والحجاج : مقاربات فلسفية انطالقًا من كتاب “ في نقد القدرة على الُمحاكمة العقلية، للفيلسوف كانط “  10:30

د. كلود سباك، جامعة السوربون أبو ظبي  
“ العبارات الجامدة في تعليم اللغة االيطالية في السنة الثانية : دورها الحجاجي والتعليمي  10:50

د. كونشيتا الروكا، جامعة السوربون أبو ظبي  
مناقشة    11:10

استراحة    11:30

الجلسة الرابعة
الحجاج بين التواصل والتاريخ

رئيس الجلسة : أ. مروان الحل، إعالمي، مدير األخبار االقتصادية في مؤسسة دبي لإلعالم

الحجاج والجمالية في شبكات التواصل االجتماعي   11:50

د. روبير كيلوري، باحث في الفلسفة وتاريخ الفن، قسم اللغات في جامعة السوربون  
اندماج السكان من أصل أفريقي في المجتمع األمريكي   12:10

ماريا كونستانسا أمايا، محاضر لغة اسبانية، قسم اللغات في جامعة السوربون  
الحجاج في الحياة اليومية : من التبرير إلى الفاعلية الرمزية    12:30

د. سمية عبد اللطيف، أستاذ مساعد في العلوم االجتماعية جامعة عجمان  
مناقشة    12:50

بوفيه غداء – ختام فعاليات اليوم الثاني ونهاية المؤتمر   13:10
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