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 :دِبازة 
شعاث وزؼئّات شاؿمة، وقػائع وغكائع خابجة ومجعٍرة، 

 
ٍهبوا با  ِجؾم ثارِض ه

ا  وظٍاًػ ازجماغّة غّػت من مرػِات الصّاة بفنو زغري، ومن الرٍاهب الجُ ِغهًػ
زِاء، 

 
طبار غوٌا ًُ المالبؽ والدّاب وال

 
زو العراؿة وزمع ال هدػوبٍلٍزّا من ا 

 
غلماء ال

ن ثمجلم قنال خكافّا زّؾع رؤِة الرماغة والفػد موغ غّعة ؿوّن، ومػهؼ  الجُ اؿجعاغت ا 
ا الػلمُ واللجمادي،  خػي، ِمّنووا من مػػفة الفػٍب ومعى ثعًٍر إقػاع شضاري وفوُ ا 

ا من الػادات والجكالّع المٍغلة فُ  ومػػفة درزة مصافظجٌا غلَ طمٍلّجٌا باغجباًر
الؼمن، وثػع هغلم من العكٍس الشجفالّة والممارؿات العِوّة والػكائعِة الضاربة فُ 
و الؾفػ إلَ مظجلف البكاع المكعؿة، من مؾازع  الجارِض، فارثعاؤًا فُ مواؿم الصذ ا 

،  المجػعدة والمغاًب الٍضػّةإؿالمّة وهوائؽ مؾّصّة ومػابع ٌٍِدِة وقجَ العِاهات
ِظجلف باطجالف إِمان واغجواق اإلهؾان لجلم العِاهات، ولع وازٌت الػلماء لػٍبات 

لّاف الجُ 
 
ن ال

 
هبّػة فُ ثصعِع الؼمن الغي بعا  فّي البفػ بارثعاء المالبؽ بفنو دلّق، ل

ٍع ول ِجػّػى، َهاهت ه فّلة  هي ل ِر
 
ثموع موٌا ثجصلو ؿػًِػا، لنن الٍغع اإللٌُ لإلهؾان با

لبؾة وخّابًا هاملّن ثامّن، ثكّي قّعة الصػ ولكّع البػد وثؾاغعى  بضمان لرؾعى المادي، ا 
داء وظّفجي، وبمدابة ثنلّف واطجّار للمالبؽ المجالئمة مع المٌمة والٍظّفة الجُ  غلَ ا 
ثوجظػى، والػمػ الغي ِػّفي موغ ولدثي غارِا، رِدما ثرػي الصّاة وِؾجمػ وزٍدى غلَ 

رض
 
. ال

ولَ للمالبؽ مجٍفػة، ففؾصت لوا 
 
هدػوبٍلٍزّا بعت الٍّم المنٍهات ال

 
، المرال ال

لٍاهٌا وظػِكة طّاط ًا، لّؽ تإلدراك مػػفُ هامو لجارِض الدّاب والمالبؽ فُ مٍادًا وا 
هي بات من غّػ الضػوري الجفم

 
مو فُ ظػِكة ثفالّلٌا، ولنن لإلهؾان ما ِن فُ يل

 
ر والجا

ن ثؤخػ غلَ ظػِكة لوػي وارثعاءى لٌا، شؾب 
 
من بعائو خكافّة وازجماغّة، ه فّلة با

ظػوف البّئة والمواخ، وُثَػِػُفوا غلَ الفائت الزجماغّة للمرجمع وغلَ هٍغّة الهجماء 



 ج
 

ن ٍِازن بّن شازاثي لٌا  خّػ المػجكع و خكافة المرجمع، وما غلّي ؿٍى ا 
 
العبكُ لنو فئة وثا

. وبّن مؾاشات إبعاغاثي فٌّا

ن غالم المالبؽ   ًم اإلقنالّات الجُ وازٌت ًغا اإلهؾان الػالو فنػة ا   من ضمن ا 
ه دػ اطجػاغاثي ثػبّػًا غن اشجّازاثي المادِة المباقػة، ولّؽ اهجٌاًء بما  والدّاب، ثػع من ا 
بػع من غاِات مػوٍِة ورمؼِة مػثبعة بالغجبارات الزجماغّة والموظٍمات الدكافّة  ًٍ ا 

المجباِوة المػبػ غوٌا، لجظجؼل وثٍزؼ بغلم، وبن دافة غالّة، لمجوا وثارِظوا مع المالبؽ 
مػ ل ثػعو 

 
رض، فكع هاهت فُ بعاِة ال

 
هٍهٌا غوالػ زاًؼة من  والدّاب غلَ ظٌػ ال

العبّػة المصّعة باإلهؾان هالفػاء وزلٍد الصٍّاهات الجُ هان ِمعادًا، ومع الٍظائ ف 
ولَ لم ثكجمػ المالبؽ فكط فُ الجعفئة والصماِة من غٍامو العكؽ، فكع ظٌػت 

 
ال

طػى، هالصماِة من ًرٍم ومظالب الصٍّاهات، والٍلاِة من الصٍادث  غػاض ا 
 
ل

ولَ ثبػًا لطجالف البّائت والػوالػ المجٍفػة 
 
قنال المالبؽ ال والظعوش، خم اطجلفت ا 

والمجاشة، فمع هفٍء الصضارات المظجلفة وظٌٍر الؼراغة واطجػاع الن جابة، ثمنن اإلهؾان 
شعخت خٍرة فُ 

 
لّاف الوباثات ومن زراغة الكعن، فا من اؿجظػاج واؿجظالص الظٍّط من ا 

زِاء بظامات زعِعة من رِـ و شلُ 
 
الصّاهة ولواغة الوؾّذ، لّجم ثٍلّف المالبؽ وال

فػاد 
 
لٍان ثمنووا من مػػفة ؿلٍك ال ا، وثفنّو غلٌّا من رؿٍمات ورمٍز وا  وغًّػ

و رزال الؾلعة،  والفػولالزجماغّة بّن مػثعٌِا ومكجوٌّا ؿٍاء من هٌوة ورزال العِن ا 
ا من المٌن  والكضاة والكادة، والمصاربّن، والبٌلٍاهُ والفوان المؾػشُ والػالك وغًّػ

ؿاؿّة  العبكُ  الفكػاء وثعرزٌم  ضعوللجمّّؼ بّن ظبكات الوبالء و والصػف، وهٍؿّلة ا 
بوّة

 
زِاء، بّن هبار اإللعاغّّن، وؿائػ وامجعاد الظلم غبػ ال

 
 الزجماغّة للمالبؽ وال

و ِػثعي  لبصت رمؼا ومعلٍل من طالل ما ِػثضّي ا 
 
الػامة من ظبكات المرجمع، فا

هي ِرؾع ما : اإلهؾان، هما لال ًّغو ي ا  إن اللصظة الجُ ِمبس فٌّا المصؾٍس دال ا 
ِجظغى الرؾع البفػي هُ ِمبس شامال لمرمٍغة من العللت والػالمات، فإن اللباس ما 
ن دراؿة الملبٍؿات ثؾاغعها فُ لّاس مؾجٍى  ًٍ إل ثرؾّع للجماِؼ الزجماغُ، هما ا 

زِاء مدو ما شفلت بي 
 
الصضارات وثؾاغعها فُ مػػفة المٍاد الظام الجُ لوػت موٌا ثلم ال



 د
 

ًو كالصضارات النبػى  طبار الظالفة وا  مؤلفات اإلدرِؾُ وابن شّان والمكػي غن ا 

.  لػظبة، الغِن اقجٌػوا بصؾن الؼّي والمالبؽ والمػاهب

 :اإلقنالّة 
ول الجؾاؤل وثوجفُ الصازة إلَ البصح والؾؤال غن   من طالل ًغا العػح ِؾكط ا 

هدػوبٍلٍزّة بالجمام والنمال للمالبؽ، ل فُ الفنو والمضمٍن 
 
مظجلف الظعابات ال

ّضعاد والفػوع فٌّا، 
 
دائٌا الٍظّفُ والرمالُ والجػاخُ، وَثماُرع ال فكط، بو شجَ فُ ا 

وغاللة ذلم بالجصٍل فُ ثفالّو المالبؽ والدّاب من شازة بفػِة إلَ همالّات، 
ة، مع ما لاشب ذلم فُ غمػ الػٍلمة، إلَ ؿظػِات وثػف  ّّ ؿمال لٌا إلَ ؿلػة را  ٍّ وثص
فوُ وغومػ من غوالػ اإلغٍاء وهو ًٍس غػِب، فازدادت اهجفارا وثٍؿػا مع ظٌٍر 

زِاء الػالمات
 
زِاء، وإلعار المرالت الظاّلة بجممّم ال

 
والمٍضة،  الجرارِة ودور ال

ا وُمٍل ًػا بمػػفة ؿصػ  ًٌ  
ُ
فمارت المالبؽ ثموس لنو واشع فّوا رداءا لظعاب مػّن، ُمٍل

طػى  ُلوا وثكعم لوا الشجػام ثارة، وثصجكػها و ثؼدرِوا ثارة ا 
ّ
ا فّوا وفُ من شٍلوا، َفجُ عل خًّػ

 
ثا

ذوالوا واهجمائوا المغًبُ والفنػي والصضاري للفػد  غّن هاظػِوا، وثنفف غن ا  فُ ا 

 .والرماغة

: المصاور 
و الجُ لائمة من المصاور  فُ  العراؿُملجكَ فُ ضٍء الغجبارات الؾابكة ِبصح ال

ا  : فُ الوكاط الجالّة ثجٍزع بعوًر

 1 -ا غبػ الصضارات  (إبؾجمٍلٍزّا اللباس) ثارِض المالبؽ وثعًٍر

 2 -ة والػزو فُ المرجمع الرؼائػي غبػ والع الجصٍل والجػاهم  لباس المػا 

 3 -همٍذج العراؿة  .المالبؽ والظػوف والمواؿبات المظجلفة مع مػاغاة ا 

 4 -لّو الٌٍِة والصعاخة
 
 المالبؽ الجكلّعِة بّن ثا



 ه
 

 5 - و المرال العبُ والفوُ )المالبؽ والصكٍل الػلمّة والمناهة الزجماغّة 

 (إلض... الػِاضُ،  والجػبٍي

 6 -ؿّمّائّة الفػارات والػمٍز ودللة شّاهة المالبؽ بّن الٍالع والفجػاض 

 7 - ؿعٍري والممارؿات الدكافّة فُ ارثعاء المالبؽ
 
 .المظّال ال

 8 - زِاء الؾػِػة
 
 .الجمامّم الغػائبّة و ال

 

:ة كروط المشارش  

ن ِنٍن
 
و هعوات ا

 
طػى  البصح زعِعا لم ِؾبق المفارهة بي فُ ملجكّات ا

 
 .ا

شعمصاورالؾابكةالغهػ
 
ن ثنٍهالمعاطلةمجػلكةبا

 
 .ا

و الهرلّؼِة
 
و الفػهؾّة ا

 
و الؿباهّةثصّػر المعاطالت بإشعى اللغات الػػبّة ا

 
 لفصة 15 فُ  شعود  ا

لمَ ثكعِػ و
 
 . للٌٍامـ 14 و لّاس SimplifiedArabic بالوؾبة للمجن16 لّاس ها

:مواعيد تنظيمية مهمة   
 كأقصىأجم 2019 جىٌهٍت 08 :ترسالنًهخصاتقبهتارٌخ

 2019 جىٌهت 12:تارٌخانردعهىقبىالنًهخصاث
 2019 جىٌهت 12:تارٌخإرساالنبحىثكايهت
2019  جىٌهٍت18و  17اَعقادانًهتقىانذراسٍبتارٌخ  

 يقّريخبرأَثروبىنىجٍااألدٌاَىيقارَتها،جايعتتهًساٌ: يكاَاَعقادانٍىيانذراسً

 .االطعاو و االٌىاء عهى عاتق انًشاركٍٍ بأَفسهى و نٍس نهًهتقى أّي يسؤونٍت فً رنك
 .

 ديحًذيىسىًَ.أ:انًشرفانعايههًهتقىانىطًُ
 

عًرقباٌهً.د:رئٍسانهجُتانعهًٍتنهًهتقىانىطًُ  
 



 و
 

:أعضاءاللجنةالعلمية  

 جايعتتهًساٌ..............       ....................................ديحًذيىسىًَ.أ
 جايعتتهًساٌ   ...............................................دسٍذًٌحًذغٍتري.أ
 جايعتتهًساٌ    .............................................دعبذانهطٍفكرزابً.أ
 جايعتتهًساٌ.............. ..................................دعبذانًجٍذبىجهت.أ
 جايعتتهًساٌ       .............................................دبهحاجطرشاوي.أ
 جايعتتهًساٌ..................         ................................ديحًذخانذي.أ
 جايعتتهًساٌ ............................................عبذانرزاقبهبشٍر. د
 جايعتتهًساٌ..................... ..............................عًرقباٌهً. د
 جايعتتهًساٌ.....................         ...........................رشٍذبُخُافى. د
 جايعتتهًساٌ..................            .................................َادٌتبىنقذاو. د
 جايعتتهًساٌ....................             ..............................شرٌفكريت. د
 جايعتتهًساٌ...................          .............................نحبٍبسىانًٍت. د
 جايعتتهًساٌ..................      ............................يحًذبُسههتأول. د
 

:أعضاءلجنةالتنظيم
 جايعتتهًساٌ..............................................زهرة خىاًَ. د

 جايعتتهًساٌ.......................................بٍ عٍسى ابتساو نٍهى. د

 جايعتتهًساٌ..............................................نٍهى بٍ أباجً. د

 جايعتتهًساٌ..............................................حبٍب بٍ يانك. د

 جايعتتهًساٌ..............................................زهرة خىاًَ. د

 جايعتتهًساٌ..............................................سارة قهٍم. د

 جايعتتهًساٌ...........................................يصطفى بىنُىار. أ

 جايعتتهًساٌ...........................................أحًذ بٍ عسة. ط

 جايعتتهًساٌ....................................خهذ االسالو بٍ فٍاليً. ط

 
 

 
 


