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 النّص والخطاب

 .، اململكة املغربيةصات بالناظور، جامعة حممد األّول
صــات الكليـة املتعـددة التخصّ " واخلطـاب وتكامـل املعـارف

.  

عمـق الّتطـور الـذي حتيـاه البالغـة يف 
عمـق ذلــك التطــّور والتنــوّع،  لّــىمــا جَ 

، وحمـــاوالت القـــبض علـــى مـــا وراءهـــا
وكــذا حماولـــة ...وتــأويالوتــذّوقا ، تصـــّورا وإنتاجــا، وإرســاال 

إىل  ،ومــن الــنصّ  ؛العبــارةو  إىل اإلشــارة
بـل مل تعـد البالغــة  .غـري لغـويو أنواعـه وأمناطـه؛ لغويـا كـان 

 ها البالغـةلُ هـا، وكـذلك سـائر الفنـون، تـدخُ 
الثّقافـة، أو عـرب أصـول الّنظـر إىل منافـذ اللغـة وأسـاليبها، أو مـن خـالل 

، واالئـتالف والكّم والنّـوع، والّرتتيـب واملـنهج
ولـذلك جنـد .جليـا كـان أو خفيـا ،عـىن مـن املعـاين
 ،والسياســة ،والــّنفس ،واالجتمــاع ،
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 :الضوابطو  والمحاور،األهداف، 

  :مجاله وديباجته

يف  البـاحثني النظـرَ علـى " وتكامـل املعـارف اتمـع واخلطـاب
مــا جَ مــن أهـّم ف .إىل اليــوم ،املنهجـي منــذ مراحـل النشــوء والــوعي

ـــّدالالت ـــّدقيق، إىل حتليـــل املعـــاين وال مـــا وراءهـــاقـــراءة ، و وآثارهـــا احلثيـــث وال
، تصـــّورا وإنتاجــا، وإرســاال وآثارهــا مجالياــاحماســنها و قوــا وضــعفها، و 
  .صياغة قوانينها وَمنَْذَجِتها

إىل اإلشــارة ،الّســكوتَد؛ مــن تعّلقــت البالغــة بــاملعىن أّىن ُوِجــ
أنواعـه وأمناطـه؛ لغويـا كـان  علـى اخــتالف ،اخلطـابإىل مثّ 

هـا، وكـذلك سـائر الفنـون، تـدخُ املعرفيـة مجيعَ  ، ذلـك بـأن احلقـولَ َسماً ختتّص به اخلطابات األدبيـة
منافـذ اللغـة وأسـاليبها، أو مـن خـالل خـالل سواء من  وّجهها،

والكّم والنّـوع، والّرتتيـب واملـنهجوالّتعادل، مقتضيات الّتقابل والتوازن والتناقض 
عـىن مـن املعـاينموضـوعة مل هـيالـيت  ،وسائر األشكال واملبـاين

،الــدينعلــوم منهــا  ،ومــؤثّرة فيهــا عديــدةٍ علميــة جمــاالت 
  .وغريها ،والتواصل ،والسينما ،واإلشهار ،واهلندسة
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اتمـع واخلطـاب"يقرتح خمتـرب 
منــذ مراحـل النشــوء والــوعي ،وتتقلّـب فيــه

ـــّدالالت الّســـعيُ  ـــّدقيق، إىل حتليـــل املعـــاين وال احلثيـــث وال
قوــا وضــعفها، و  مظــاهر

صياغة قوانينها وَمنَْذَجِتها
تعّلقــت البالغــة بــاملعىن أّىن ُوِجــ ،وتبعــا لــذلك

مثّ  ،الكـالماحلـديث و 
َسماً ختتّص به اخلطابات األدبيـةمي

وّجهها،وتؤثّر فيها، وتُ 
مقتضيات الّتقابل والتوازن والتناقض ك،الّنسب اجلمالية

وسائر األشكال واملبـاين... واالختالف
جمــاالت يف  فاعلــةً البالغــة 
واهلندسة ،والرتبية ،والتاريخ
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وطبيعـة  ،مهـاراتقـدرات و ؤيـا، و رُ نظـٌر و 
وحــّىت ؛ الّتعبــري والّتــدبريو  أن تتجّلــى يف اللغــات

. لكتهاهْ الّنصــوُص البالغــَة واســتَـ فيهــا 
 –ْأبَ الـد ذلـك  إنّ و ...وآيـاتٍ  سواٌء أكانت تلك النصوص عباراٍت ومجًال، أم أشطراً وأبياتـا، أم أسـطراً وفقـراتٍ 
باخلطــاب، نســقا متسلســال  ريــدَ ســواٌء أُ 
أو دّل  .أو مـتكلم أو موضـوع ،يؤلّـف بينهـا زمـان أو مكـان

أو هـو البعـد الّشـفوّي .والّنظـام النحـوي
احلـــديث واحلـــوار أو هـــو  .العـــام مـــن اللغـــة، مقابـــل نظامهـــا

 ،أو هـو الــنص . وسـياقات احلـال واالسـتعمال

أو  ،حكايــةيف جــزء مــن قصــة أو يف مجلــة شــعرية، أو 
وكـذلك الّشـأن بالنسـبة إىل  .مـهطابه، ونظام اخلطـاب ونظْ 

وغريهــا مــن  ،أو الّتطــوع ،، وموقــع اإلخــالص، أو الكــذب
 وكـذلك سـائرُ ...أم معرفيـا أم تارخييـا

، أو إشـارة، أو لـون، أو نظـرةٍ أو لوحة، أو 

ا، ومنهجــــا، موضــــوعو ظر إىل تطــــّور الّنظــــر إليهــــا، مفهومــــا، 
أو  ظــاهرة أو مكنونــة َصــَدفَاتٍ يف الــنّص مــن 

كمـا   .ةِ يَ تِ ْسـاملقطعيـة الربوكِ  هـوم التجزيئيـة
ج مــــن قوقعــــة الــــنّص إىل اخلــــرو  اللســــانياتِ 

 البحـــث البالغـــي مـــن منطلـــق نظريـــات

واخلطــاب، الــنّص بــني  التمييــزَ  ،الّنــدوة
وأيضــا بصــرف الّنظــر . رة، مــا يكــون بينهمــا مــن الــّرتادف يف بعــض االصــطالحات العامــة
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نظـٌر و ّل علـى أّن البالغـة ومـع أنّـه قـد نُِقـَل عـن البالغـات القدميـة، مـا يـدُ 
أن تتجّلــى يف اللغــاتقبــل ، الّتفكــريالطبيعــة و األنفــس و ثاويــة يف اإلحســاس و 

 وتفعل مفاعيلها يف األنفس واآلفاق ،بعد أن تعانَق املعاين املباين.  
فيهــا  اســتغرقتْ  –وال تــزال  -علــى هــذا العلــم أزمنــةٌ  تْ أتَــ

سواٌء أكانت تلك النصوص عباراٍت ومجًال، أم أشطراً وأبياتـا، أم أسـطراً وفقـراتٍ 
ســواٌء أُ  ،باعتبــاره جــزءاً مــن اخلطــاب الــنص  قـراءةَ و  ال يســتوي

يؤلّـف بينهـا زمـان أو مكـان ،املّتحدة يف الكـّم أو يف النّـوع 
والّنظـام النحـوي ،مبا يف ذلك اللغـة ،فن من الفنونيف  كةواخلصائص املشرت 

ـــ مـــن اللغـــة، مقابـــل نظامهـــا ّســـاً حِ  قُ أو هـــو امللفـــوظ املتحق
وسـياقات احلـال واالسـتعمال ،مـع األخـذ بنظـر االعتبـار شـروط تكوينـه ،الكـالم علـى إطالقـه

  .ربطا تقابلّياً للّدالالت باإلحاالتمنظورا إليه يف ضوء سياقاته، 
يف مجلــة شــعرية، أو ، أو ، أو يف ســورةٍ يف آيــةٍ  الغــي البَ  لمحِ 

طابه، ونظام اخلطـاب ونظْ اللة النظر إليه متعلقا خبِ هي غري دَ 
، وموقــع اإلخــالص، أو الكــذبالّتشــكيلي مــن اخلطــاب الّتعبــريي

أم معرفيـا أم تارخييـا ،، دينيـا كـان أم سياسـيااالجتمـاعي، مـن اخلطـاب الفضلى أو الّدنيا
أو لوحة، أو  ،من املشاهد ما يكون َصَدَفًة للمعىن، أو عودا من أعواده، كمشهدٍ 

  .كثري  وغري ذلك
ظر إىل تطــــّور الّنظــــر إليهــــا، مفهومــــا، وألنّنــــا نتصــــّور أّن البالغــــة يف تطّورهــــا، أو بــــالنّ 

يف الــنّص مــن  لُ َمــتَ حيُْ قــْد على مــا و ؛وحــّىت بــالّنظر إىل تارخيهــا العريــق
هـوم التجزيئيـةفُ ة، واليَ عِ وضِ مَ ـضـاقت ذرعـا بـالّنظرات الـ ،؛ فإّن البالغـة الّنصـية

اللســــانياتِ  البالغــــةُ  ولــــذلك ســــبقتِ  ؛باجلملــــة مــــن بعــــدها 
البحـــث البالغـــي مـــن منطلـــق نظريـــاتبالوســـائل واآلالت، إىل  االستمســـاكإىل ســـعة اخلطـــاب؛ ومـــن 

  .املمتّدة اينيف آفاق املع
الّنــدوةورقــة هــذه نا يف دَ ْصــ، فــإّن قَ املغــايرة الــيت يقتضــيها العطــف

رة، مــا يكــون بينهمــا مــن الــّرتادف يف بعــض االصــطالحات العامــةمتجــاوزين بتلــك املغــايَ 

 

ومـع أنّـه قـد نُِقـَل عـن البالغـات القدميـة، مـا يـدُ 
ثاويــة يف اإلحســاس و روحانيــة، 

 بعد أن تعانَق املعاين املباين
أتَــ ،كلّــه  مــع ذلــك

سواٌء أكانت تلك النصوص عباراٍت ومجًال، أم أشطراً وأبياتـا، أم أسـطراً وفقـراتٍ 
ال يســتوي –علـى إفادتــه 

 خطّيا من النصوص
واخلصائص املشرت  على الّروابط

ـــ .املقابـــل للمكتـــوب أو هـــو امللفـــوظ املتحق
الكـالم علـى إطالقـهو 

منظورا إليه يف ضوء سياقاته، 
لمحِ مَ ـفــالّنظُر إىل الــ
هي غري دَ ...خطبة أو مقالة

 مــن اخلطــاب الّتعبــريي الفنيــةوحــة منزلــة الل
الفضلى أو الّدنيا القيم

ما يكون َصَدَفًة للمعىن، أو عودا من أعواده، كمشهدٍ 
وغري ذلك... سلوك

وألنّنــــا نتصــــّور أّن البالغــــة يف تطّورهــــا، أو بــــالنّ 
وحــّىت بــالّنظر إىل تارخيهــا العريــق ...ومقاصــدَ 

؛ فإّن البالغـة الّنصـيةةٍ ضَ رَ تَـ فْ مُ 
 ضــــاقت اللســــانياتُ 

إىل ســـعة اخلطـــاب؛ ومـــن ،وضـــيقه
يف آفاق املع ،الّتفكري املنهجي

املغــايرة الــيت يقتضــيها العطــف بنــاًء علــىو 
متجــاوزين بتلــك املغــايَ 
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علمــا أّن الــنّص قــْد يضــيق حــّىت  .اللســانية خاصــةً 
يكـون منـه فـرتاه ، لكتـابَ ا السـجلّ  وي

، والتحـــّول صـــوصاخلعمـــوم و عالقـــات، منهـــا ال

وقّـــِف عنـــد ُمراوَحـــِة البالغـــِة بـــني إىل التّ 
ًة، وفــق منطلقــاٍت معياريــٍة، يَ عيِضــبْ ، ونظــراٍت تَـ 
وشـامال، تتضـافر فيـه أجنحـة علـم منهجـا عاّمـا 

  .وآثاره مساقاته وأنساقه
 .ّليتهـاوعلـى مشوليـة البالغـة وكُ ، ةالبالغي
الّضــبط ال يكــاد حيــيط بــه  نٌ أْ َشــ ،علــم البالغــة

  :أو موازنتها هالبِ قَ تَـ أّو  هاتِ البالغة أو مراوحَ 
مــن واملعــىن والّصــور حتليــل الظــواهر األســلوبية يف نــّص بعينــه، إىل الــرّبط النســقي بــني األســاليب 

 وبـني أْن حتـاولَ ... بني أن تسـتغرَق األحبـاَث البالغيـَة دراسـاُت األسـلوِب والصـورِة واأللفـاظ ومقاماـا
 .استكشاَف واستنباَط األصول الكلية، واألسس العاّمة، املتدّخلة يف بناء املعاين والّدالالت، وآثارها

 .بَني حتليل القضايا البالغية يف ضوء النّص، وحتليل النّص واخلطاب يف ضوء البالغة
مــن  ،الوجــودة و اتمــع واحليــاوفيــه، إىل فهــم املعــىن يف 

 .علوم الّتحليل ومناهجه، وكوا ملتقى علوم الّتحليل وبوتقتها

 .يف الّنظر إىل العلوم حماولة فهم كيفيات تطور املعرفة املنهجية واالستفادة من تلك الكيفيات
 .من اآللية إىل املنهجية

 .التحقق من فاعلية املناهج البالغية يف الّتحليل الكّلي والشامل، وبلورة املعىن
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اللســانية خاصــةً  ؤى يف بعــض الــر ْني قــة بــني االصــطالحَ عّمــا يكــون مــن املطاب
ويطما يك بَ فيطوي اخلطا ،ّتسُع اّتساعاظ الواحد؛ وقد يَـ 

عالقـــات، منهـــا البـــني الـــّنص واخلطـــاب  ت، ولـــذلك كانـــوحيتويـــه
  .والتضّمن والتالزم

إىل التّ  -مـــن خـــالل هـــذه النّـــدوة  –" اتمـــع واخلطـــاب"إنّنـــانروم اليـــوم يف 
، ونظــراٍت تَـ وضــعيةً ًة مَ َيــأي بــني اعتبارهــا وســيلًة جزئيــًة، وآلِ 

منهجـا عاّمـا روحـا و و  رؤى فكريـة، اعتبارهـابني و ؛ وحمدودة
مساقاته وأنساقهو وعروقه، َمنابِِتِه زئياته، إىل سطوَح املعىن وجُ  جاوزَ تَ 

البالغي املباحثانفتاح آفاق علّما أنّنا ألفينا البالغيني قدميا، ينّبهون على 
علــم البالغــةالبالغــة و  إمكانــاتانفتــاح  أنّ إىل  ،بــل أشــار غــري واحــد مــنهم
البالغة أو مراوحَ انتقال سبِل  نطمُح إىل القبِض علىل ،يف ضوء ذلك

حتليــل الظــواهر األســلوبية يف نــّص بعينــه، إىل الــرّبط النســقي بــني األســاليب 
 .من جهة ثانيةورؤاها  جهة، وبني أنظمة احلياة وأنساقها

بني أن تسـتغرَق األحبـاَث البالغيـَة دراسـاُت األسـلوِب والصـورِة واأللفـاظ ومقاماـا
استكشاَف واستنباَط األصول الكلية، واألسس العاّمة، املتدّخلة يف بناء املعاين والّدالالت، وآثارها

بَني حتليل القضايا البالغية يف ضوء النّص، وحتليل النّص واخلطاب يف ضوء البالغة
وفيــه، إىل فهــم املعــىن يف أو اخلطــاب بــني حماولــة فهــم املعــىن مــن الــنّص 

 .خالل الرؤى البالغية ومناهجها
علوم الّتحليل ومناهجه، وكوا ملتقى علوم الّتحليل وبوتقتها بني كون البالغة أساسَ 

  :أهداف الندوة العامة والخاصة
 .وربط املعرفة باحلياة والواقع. ربط جديد الّنظر البالغي بقدميه

 .يف جتّددها ريف مبا يؤثّر يف تطور البالغة ويسهم
حماولة فهم كيفيات تطور املعرفة املنهجية واالستفادة من تلك الكيفيات

من اآللية إىل املنهجية –يف وعي الطلبة  –االرتقاء بالّنظر البالغي 
التحقق من فاعلية املناهج البالغية يف الّتحليل الكّلي والشامل، وبلورة املعىن

 

عّمــا يكــون مــن املطاب
ظ الواحد؛ وقد يَـ اللف  م يلَج يف سَ 

وحيتويـــه مثّ ينقلـــب عليـــه
والتضّمن والتالزموالصريورة، 

إنّنـــانروم اليـــوم يف 
أي بــني اعتبارهــا وســيلًة جزئيــًة، وآلِ . الــّنّص واخلطــاب
وحمدودة وقواِعَد مسكوكةٍ 

تَ تَ ل ،هامُ وادِ وقَ  البالغة
علّما أنّنا ألفينا البالغيني قدميا، ينّبهون على 

بــل أشــار غــري واحــد مــنهم
يف ضوء ذلكإنّنا و .والعدّ 
حتليــل الظــواهر األســلوبية يف نــّص بعينــه، إىل الــرّبط النســقي بــني األســاليب  بــني -

جهة، وبني أنظمة احلياة وأنساقها
بني أن تسـتغرَق األحبـاَث البالغيـَة دراسـاُت األسـلوِب والصـورِة واأللفـاظ ومقاماـا -

استكشاَف واستنباَط األصول الكلية، واألسس العاّمة، املتدّخلة يف بناء املعاين والّدالالت، وآثارها
بَني حتليل القضايا البالغية يف ضوء النّص، وحتليل النّص واخلطاب يف ضوء البالغة -
بــني حماولــة فهــم املعــىن مــن الــنّص  -

خالل الرؤى البالغية ومناهجها
بني كون البالغة أساسَ  -

أهداف الندوة العامة والخاصة

ربط جديد الّنظر البالغي بقدميه -
ريف مبا يؤثّر يف تطور البالغة ويسهمالتع -
حماولة فهم كيفيات تطور املعرفة املنهجية واالستفادة من تلك الكيفيات -
االرتقاء بالّنظر البالغي  -
التحقق من فاعلية املناهج البالغية يف الّتحليل الكّلي والشامل، وبلورة املعىن -
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 .على تعدد املصطلحات واملفاهيم ووفرا والتباسها يف جمايل البالغة والّتحليل
 .يف جماالت البالغة والنقد والّتحليل

والعلــوم  وتعالقاتــه فيمــا بــني علــوم العربيــة واملنــاهج

 .اإلسهام يف الّتعارف املعريف، والبحث العلمي، بتالقي الباحثني املختصني وتبادل الّرؤى واألفكار

إنه بالّنظر إىل انفتـاح آفـاق هـذا املوضـوع، وامتـدادها يف جمـاالت عديـدة، تشـتمل علـى أنـواٍع مـن نصـوص، 
اللغويــة والبالغيــة  املنهجيــةهــا، بقطــع النظــر عــن اإلشــكاالت املفهوميــة، والفكريــة 

  :احملاور اآلتية
 .)عرض تصّورات ومناهج بالغية عامة

 .املنهج وتطبيقاته يف خمتلف أنواع النصوص
 .في خمتلف أنواع اخلطاب

 .الكّلي والتحليل

 .أحباثهامناهجها و 

 .ندوة أخرى مقّدم إىل 

 .صفحة) 30(

  المملكة المغربية
  جامعة محمد ا�ول

  الكلية المتعددة التخصصات
  الناظور

على تعدد املصطلحات واملفاهيم ووفرا والتباسها يف جمايل البالغة والّتحليل
يف جماالت البالغة والنقد والّتحليل ،اإلسهام يف توحيد مفاهيم بعض املصطلحات األساس

وتعالقاتــه فيمــا بــني علــوم العربيــة واملنــاهج ،تقريــب الطلبــة والبــاحثني مــن أوجــه التكامــل املعــريف
 ... 

اإلسهام يف الّتعارف املعريف، والبحث العلمي، بتالقي الباحثني املختصني وتبادل الّرؤى واألفكار

إنه بالّنظر إىل انفتـاح آفـاق هـذا املوضـوع، وامتـدادها يف جمـاالت عديـدة، تشـتمل علـى أنـواٍع مـن نصـوص، 
هــا، بقطــع النظــر عــن اإلشــكاالت املفهوميــة، والفكريــة وكــذا أصــناف اخلطــاب مجيعِ 

احملاور اآلتية ث املتقدمة إىل هذه الندوة يففإننا نقرتح أن ختتّص األحبا
عرض تصّورات ومناهج بالغية عامة(: تعّدده ومتّددهو وقّوته اّتساع مفهوم البالغة 

 .يف علم البالغة وتتساند فيه وختدمه العلوم اليت تتكامل
 .حتليل اخلطابعلم النّص و  منزلة البالغة يف

 .هفوائد، و حماذير التحليل البالغي اجلزئي والّتبعيضي
املنهج وتطبيقاته يف خمتلف أنواع النصوص: التحليل البالغي النّصي
في خمتلف أنواع اخلطاباملنهج وتطبيقا: التحليل البالغي اِخلطايب

والتحليل الفكريةمن التقعيد واملعيارية، إىل املنهجية  :البحث البالغي
 .الّتأويل البالغي بني حمدودية النّص وسعة اخلطاب

مناهجها و و البالغة  تطوير نظرياتيف  تهافاعليو فلسفة البالغة 

  :شروط المشاركة في الّندوة

 .ورقة الّندوةحماور أحد انطالق البحث املقرتح من 
 .العلمّية املنهجّيةلشروط ا البحث، واستيفاء

 مقّدم إىل منشور، والُمبتكراً، وغري البحث املقرتح على الّندوة 
 .فقط باللغة العربّيةلقى، وتُ البحوث 

( تزيد على الصفحة، و ) 20(دد صفحات البحث عن 

 

على تعدد املصطلحات واملفاهيم ووفرا والتباسها يف جمايل البالغة والّتحليلالّتنبيه  -
اإلسهام يف توحيد مفاهيم بعض املصطلحات األساس -
تقريــب الطلبــة والبــاحثني مــن أوجــه التكامــل املعــريف -

... نسانيةاال
اإلسهام يف الّتعارف املعريف، والبحث العلمي، بتالقي الباحثني املختصني وتبادل الّرؤى واألفكار -

  :محاور الّندوة

إنه بالّنظر إىل انفتـاح آفـاق هـذا املوضـوع، وامتـدادها يف جمـاالت عديـدة، تشـتمل علـى أنـواٍع مـن نصـوص، 
وكــذا أصــناف اخلطــاب مجيعِ 

فإننا نقرتح أن ختتّص األحبا... والنقدية
اّتساع مفهوم البالغة  -
العلوم اليت تتكامل -
منزلة البالغة يف -
حماذير التحليل البالغي اجلزئي والّتبعيضي -
التحليل البالغي النّصي -
التحليل البالغي اِخلطايب -
البحث البالغي -
الّتأويل البالغي بني حمدودية النّص وسعة اخلطاب -
فلسفة البالغة قدرة  -

شروط المشاركة في الّندوة

انطالق البحث املقرتح من  -
البحث، واستيفاء أصالة -
البحث املقرتح على الّندوة يكون  نأ -
البحوث  مُ د قَ تُـ  -
دد صفحات البحث عن يقل ع ال -



 

5 

ورقة مرتبط بتوافقها مع  املشاركةقبول 

يف  12وبند  ،يف حترير املنت 14

  .دقيقةّندوة، يف عشرين جلسات ال

 .وتتكّفل اجلهة املنّظمة بتوفري اإلقامة والّتغذية مّدة الّندوة

 .بالتوقيت العاملي 16على الساعة 
 

 16.30يف حدود الساعة 
 .2018شتنرب  10ابتداء من 

- prof-elidrissi@hotmail.com
432  670 00212   

 األستاذ أبو عبد السالم اإلدريسي
 األستاذ علي صّديقي

 أعضاء املخترب ومن ينتدم للتحكيم

  المملكة المغربية
  جامعة محمد ا�ول

  الكلية المتعددة التخصصات
  الناظور

قبول ف. العلمي املعتمد يف املؤمترات الدولية ديرالبحوث للتق
 .وخضوعها للتحكيم ،ملخصها

14بند  TraditionalArabic طبع البحث على احلاسوب خبط

 .كّل صفحة  واإلحاالت أسفلَ  حترير اهلوامش
جلسات اليقّدمه يف  -بعد القبول والّدعوة  - لبحثه ملّخصا 

وتتكّفل اجلهة املنّظمة بتوفري اإلقامة والّتغذية مّدة الّندوة - )غري مطلوبة( :مشاركة في الندوة

  :مواعيد الّندوة وآجالها

على الساعة  2018 مارس 15 من تاريخ اإلعالن إىل: امللّخصات
 .2018 مارس 31: يف أجل أقصاه إجابة أصحاب امللّخصات

يف حدود الساعة  2018 غشت 20: كاملة  للتوصل بالبحوث
ابتداء من املشاركة يف الّندوة دعوات وإرسال  ،أصحاب البحوث

 .2018 نونرب15 – 14: تاريخ عقد الّندوة

 :بيانات االتصال والتواصل

  

elidrissi@hotmail.com//   - saddiki-1@hotmail.fr
914  542 672 00212              //209 432

 :الندوة هيئة
األستاذ أبو عبد السالم اإلدريسي:ررهاومق منسق الّندوة
األستاذ علي صّديقي: اللجنة املنّظمةمسؤول 

أعضاء املخترب ومن ينتدم للتحكيم :ّيةـمـاللجنة العلأعضاء 

 

 

 

 

البحوث للتقختضع  -
ملخصهاالّندوة، و 

طبع البحث على احلاسوب خبطيُ  -
حترير اهلوامش

 املشارك د عِ يُ  -

مشاركة في الندوةرسوم ال

مواعيد الّندوة وآجالها

امللّخصات تلقي -
إجابة أصحاب امللّخصات -
للتوصل بالبحوثآخر أجل  -
أصحاب البحوثإجابة  -
تاريخ عقد الّندوة -

بيانات االتصال والتواصل -

  :يناإللكترو البريد

1@hotmail.fr 
914:    الهاتف -
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