
 

 

 

      
 

 

 

 م ـــــــــينظ
 اململكة املغربية -جامعة موالي إمساعيل -خمترب اخلطاب وتكامل املعارف ابلكلية متعددة التخصصات ابلرشيدية
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 مؤتمرا دوليا في موضوع:
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العلوم اللغوية  إلالتكامل المعرف

 .اثية والحديثةمنها إل العلوم األخرى التر و  ،واللسانية

وط عامة للبحوث  :شر

 ؛أن يتسم البحث بالمنهجية العلمية ومواصفات البحث العلمي الرصين 

 أن يتقيد البحث بمحور من محاور المؤتمر الدولي؛ 

  صفحة، مقاس 02و  51أن تتراوح صفحات البحث ما بين(A4) وأن يكون خط المتن والعناوين ،(Times New 

Roman)  ( و51بمقاس ،) (Times New Roman) ( في الهوامش50بمقاس )؛ 

 ترقيم هوامش البحث كاملة، من أول إحالة إلى آخرها، وذلك في أسفل الصفحة. 

  اسم المؤلفترتيب قائمة المصـادر والمراجع في آخر البحث باعتماد. 

 احدة كذلك؛تصاغ الملخصات في صفحة واحدة وترفق باستمارة المشاركة وموجز السيرة العلمية في صفحة و 

 :مواعيد مهمة

 م؛51/27/0259 هو:  آخر أجل للتوصل بملخص البحث، واستمارة المشاركة، وموجز السيرة الذاتية 

  ؛01/27/0259: هو ملخصات البحوث قبول تاريخ اإلعالن عن 

 ؛25/29/0259 هو: آخر أجل للتوصل بالبحث كامال 

  م؛52/29/0259هو:  إجراء تعديالت عليها، أو االعتذار عن عدم قبولهاتاريخ اإلعالن عن قبول البحوث بعد التحكيم، أو طلب 

 م؛0259 /52/ 01-03 :مؤتمر هوتاريخ انعقاد ال 

 المغرب -الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية: رحاب مكان انعقاد المؤتمر. 

 العربية واإلنجليزية والفرنسية.لغات المؤتمر : 

 مقترحة للمشاركة إلى البريد االلكترونيتبعث الملخصات واالستمارات والبحوث ال: ldidlabo333@gmail.com 

     :(050)  2117210521   -(    050)  2155235157لالستفسار على الهاتف 

 ينسق أعمال المؤتمر: د. أحمد البايبي، ود. محمد أموحو 

 ات: ملحوظ

  حكومية.الجهة المنظمة: جامعة 

  المملكة المغربية. -الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية  -تعريف الجهة المنظمة: جامعة موالي إسماعيل 

   مختصة. لجنة علمية، بعد إخضاعها للتحكيم العلمي من بحول هللاالمؤتمر الدولي، ستطبع أعمال 

  ؛اإلقامة واإلعاشة يومي المؤتمرستتكفل الجهة المنظمة بنفقات 

 حضور وقائعها.بأو  علمي ببحث على المشاركة في المؤتمر ومال رس 
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