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وبالتعاون مع  
جمة : االأنساق، البنيات، النماذج والممارسات: الفلسفة، العلوم االجتماعية وال�ت مخ�ب

جامعة وهران2 – الجزائر -
 

ي جنوب شمال للأبحاث والدراسات االجتماعية -تطوان المركز المغر�ب
 

مجلة مدارات االإجرام، االأمن والمجتمع

مجلة مدارات سياسية 

ماس�ت الديناميات االجتماعية: المجال وظواهر السلطة 
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الورقة المرجعية
صيغت معايير جادة للتمييز بين العلم  scienceوالالعلم أو العلم الزائف pseudo-science  ضمن سياق فلسفة 
العلــوم، وذلــك وفــق منهــج علمــي متبايــن بيــن عديــد املــدارس الفكريــة املختلفــة املنطلقــات املعرفيــة، التاريخيــة وحتــى 
الجغرافية؛ فأسســت معايير للتحقق من هذه “العلومية” Scientificité أو “العلمية”، كمعيار القابلية للتكذيب  
réfutabilité لكارل بوبر Karl Popper أو معيار القابلية للتحقق عند الوضعيين، وغيرها من املعايير التي تحاول 
وضــع حــدود بيــن العلــم والالعلــم أو العلــم الزائــف. فالوصــول إلــى كنــه األشــياء وجوهرهــا هــو غايــة العلــوم علــى تنوعهــا 
)طبيعية أو تجريبية أو إنسانية( وذلك وفق ديناميات ومناهج تؤدي إلى الحقيقة العلمية املفرزة لقوانين ثابتة قابلة 

للتحقق والتعميم.
هــذا التتابــع الكرونولوجــي chronologique التاريخانــي لتشــكل العلــوم أو مــا يعــرف بتاريــخ العلــوم أدى إلــى ظهــور 
مدارس فكرية علمية وحتى ذوات عارفة منتجة للمعرفة، قامت بمراجعات للخطابات املختلفة املنتجة العامِلة وغير 
العامِلة؛ العاملة “كاملعرفة العلمية”connaissance savante وغير العاملة كاملعرفة السحرية، الدينية، الخرافية،...

إلــخ، حيــث تــم مراجعــة جميــع هــذه الخطابــات مــن الناحيــة النظريــة، املنهجيــة، املنطقيــة، املفهميــة واالســتداللية، 
وهــذا ملعرفــة كيفيــة الوصــول إلــى هــذا الشــكل مــن املعرفة.

وإن كان قــد تــم الفصــل فــي علميــة العلــوم التجريبيــة والطبيعيــة، إال أن علميــة مــا يطلــق عليــه بالعلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة بقــي محــل مســاءلة مقارنــة بســابقتها، وبالتالــي تــم البحــث عــن تمديــد املنظــور العلمــي )العلميــة( للظاهــرة 
اإلنســانية واالجتماعيــة بحثــا عــن مشــروعية تحاكــي منهجيــا، تجريبيــا، وتعميمــا العلــوم التجريبيــة والطبيعيــة، وذلــك 
وفق نظرة موضوعية عقالنية مآلها الوصول إلى قوانين كلية وثابتة للظواهر االجتماعية تجسد وتصل بها إلى جوهر 

الحقيقــة العلمية.
هــذه األخيــرة التــي ارتبطــت بمعرفــة القوانيــن والعوامــل العلميــة للظواهــر الطبيعيــة واإلنســانية، إال أن انتشــار 
املعرفة العادية  connaissance ordinaireومعرفة الفهم البديهي و الحس املشترك    sens commun استدعت 
استحداث ديناميات للفصل بين هذه املعارف ومنه بدأت االبستمولوجيا l’épistémologie  في تحديد هذه املعالم 
وفــق مدرســتين وقراءتيــن “ براديغميــن”  كبيريــن: القــراءة األنجلوسكســونية anglo-saxonne والقــراءة الفرنســية 
“الفرنكوفونية” francophone ، حيث يعد االختالف والتباين كبير جدا لحد الساعة: فالقراءة األنجلوساكسونية 
لإلبســتيمولوجيا تقتــرب مــن الطــرح واملنحــى الفلســفي )تنعــت بنظريــة املعرفــة(، إذ ترتكــز علــى ســيرورات املعرفــة “ 
املســار املعرفي” وكذلك املنطق واألســس التي تقوم عليها، فكل املعارف )العاملة وغير العاملة( تتســاوى في نظرها، فال 
توجــد تراتبيــة لهــا، ألن املعرفــة حتــى لــو كانــت علميــة فهــي قيميــة ألنهــا إنتــاج إنســاني، وبالتالــي يمكــن قبــول هــذه القيمــة 
أو رفضهــا؛ بينمــا اإلبســتيمولوجيا فــي القــراءة الفرنســية )تنعــت بنظريــة العلــم( التــي تختلــف عــن الطــرح الســابق، فهــي 
تبحث عن كيفية بناء املعرفة العلمية واألســس التي تقوم عليها، وتهتم بالدرجة األولى بالعلوم في حد ذاتها وتطورها 
التاريخــي أي تاريــخ العلــمl’histoire de la science  “ســيرورة العلــم”، وبالتالــي فهــذا البراديغــم يــرى أن هنــاك ترتيبــا 
للمعارف حســب التميز؛ الترتيب واملعرفة التي يمكن االعتراف بها على كل املســتويات، فال يتم إال االعتراف باملعرفة 

العاملــة )العلميــة(، وتق�صــى بقيــة املعــارف ألنهــا “معــارف دنيــا” وال يمكــن االعتــراف بهــا واالحتــكام إليهــا.
وبالتالــي اقت�صــى التفكيــر االبســتيمولوجي إحــداث العديــد مــن القطائــع للوصــول إلــى املعرفــة العلميــة، وذلــك بإنتاج 
يقــع ضمــن  الــذي  هــذا األخيــر  ؛   le monde social املعرفــي  والعالــم االجتماعــي  النســق  العالــم،  أســاليب إلدراك 
اهتمامات السوسيولوجيا التي تعمل على إحداث قطائع مع األفكار و التمثالت الجاهزة للواقع االجتماعي والتي تعد 
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عوائق للمعرفة العلمية؛ ومنه البد من االستفهام و التساؤل حول ماهية هذه العوائق االبستيمولوجية التي تعيق 
تشكل املعرفة العلمية “االجتماعية”؟ وضمن أي سيرورة منتجة لبنى اإلدراك العلمي، االجتماعي والسوسيولوجي؟ 

وإلى أي مدى تســتمر االبســتيمولوجيا في مســاءلة النظريات، املناهج و املفاهيم؟.
المراجع:

1. Alexander Neumann : Conscience de classe, la sociologie critique de l'École de Francfort, 
La 4e Génération, 2010.

2. Boudon Raymond et Bourricaud François : Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, 
PUF,2002.

3. Dominique Lecourt : L’Épistémologie historique de Gaston Bachelard )1969(, 11e éd. aug-
mentée, Paris, Vrin, 2002.

4. Dominique Lecourt :La Philosophie des sciences, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2010, 5e éd.
5. Gurvitch Georges : La Vocation actuelle de la sociologie, Paris, PUF,1968.
6. Jean-Michel Besnier : Les théories de la connaissance, Paris, Presses universitaires de 

France, coll. « Que sais-je ? » )no 3752(, 2005.
7. Jean-Louis Le Moigne : Les Épistémologies constructivistes, PUF, coll. « Que sais-je ? », 

1995, 
8. Jean-Marie Vincent, La Théorie critique de l'École de Francfort, Galilée, 1976.
9. Karl Popper : La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, coll « Bibliothèque 

scientifique », 1973.
10. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron : Le Métier de so-

ciologue. Préalables épistémologiques, Paris, 1983.

11. Raymond Aron : De la condition historique du sociologue, Paris, Gallimard,1971.
12. Raymond Boudon : La Crise de la sociologie. Questions d’épistémologie sociologique, 

Genève, Librairie Droz,1971.
13. Robert Nola  et Howard Sankey: After Popper, Kuhn and Feyerabend: Recent Issues in 

Theories of Scientific Method, Kluwer Academic Publishers, 2000.
محاور المؤتمر :

املحور األول: بين الفلسفة، العلم و فلسفة العلم
- الحدود بين العلم و الالعلم )العلم الزائف(.

- استقاللية العلم عن جماعات الضغط )الدينية، السياسية، البيروقراطية(.
- البناء االجتماعي للعلم.

- جدل الثنائيات في العلم )الذاتية واملوضوعية(، )البناء والفعل(، )االستنباط واالستقراء(، )الكلية والجزئية(، 
)الخصوصية والكونية(.

 - تقاطعات تخصصات العلوم االجتماعية.
- تاريخ العلوم ) العلوم االجتماعية واإلنسانية(.
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- قابلية التعميم وخصوصية مجتمعات البحث.
- العلم و الدين:صراع؟ ،ملاذا ؟،والى متى؟.

نقــد  النقديــة:  االبســتمولوجيات  الثانــي:  املحــور 
العلميــة. وللنظريــات  للمناهــج 

- االبستمولوجيات النقدية وتاريخ العلم.
و  االتصــال  بيــن  االجتماعيــة  العلــوم  تاريخانيــة   -

. لقطيعــة ا
- االبستيمولوجيا بين نظرية املعرفة و نظرية العلم.

و  “للتحقــق  لقابليــة  االبســتيمولوجية  املبــررات   -
العلــم. فــي  التكذيــب” 

- إبستيمولوجيا باشالر،كارناب، بوبر، فوكو، كوهن، 
فيرابند، الكاتوس ،فتجنشتاين...الخ(.

- البراديغمات والنماذج التفسيرية الكبرى..
- بنية الثورات العلمية “االجتماعية”.

- املساءلة االبستيمولوجية و مساءلة الفعل املنهجي.
- أساسيات املسالة االبستيمولوجية.

- األطروحات الجديدة و الحذر املنهجي.
- الفعل العلمي و ابستيمولوجيته.
- البناء املعرفي واألنساق املعرفية.

- النمــاذج التفســيرية )الجزئيــة، الكليــة( ) الســابقة أو 
الجديــدة(.

- خطوات التحليل االبستيمولوجي.
- إشكالية اإلشكالية في العلوم االجتماعية )املدلول و 

املحتوى الحقيقي(.
املحور الثالث: العلوم االجتماعية في أفق التأويل

- البنية املفهمية و تأويل الواقع.
- تحليل الخطاب و ذاتية الخطاب.

- مكانة الهرمينوطيقا في العلوم االجتماعية.
- مكانة السيميوطيقا في العلوم االجتماعية.

- التأويلية في العلوم االجتماعية ) النص/ الرمز(.
و  فوكــو”  “مشــال  نموذجــي  بيــن  الخطــاب  تأويليــة   -

هبرمــاس”. “يورغــن 
- تاويلية الرمز في العلوم االجتماعية. 

- الفهم “الذاتي” والتفسير “املوضوعي”.
- اللغة و تأويل”الظاهرة االجتماعية” كنص.

- إشكاالت الترجمة و القراءات املتعددة للنص.

املحــور الرابــع: النظريــات النقدية:مــن الحداثــة إلــى مــا 
بعــد الحداثــة

- النظريات النقدية للعالم الحديث ) الفلســفة، علم 
االجتمــاع، علــم االتصــال، علــوم التربيــة .... إلخ(.

- املقاربات والنظريات “املوجهة و املفسرة” الكبرى.
علــم  فــي  فرانكفــورت  ومدرســة  فينــا  حلقــة  تأثيــر   -

. ع الجتمــا ا
بيــن اإلقنــاع والتفســير )هــل هنــاك علــم مــن  - العلــم 

العلــم؟( أجــل 
- نظريات ما بعد الحداثة:استجابة ملا بعد الحداثة؟.

املحور الخامس: منطلقات و تمفصالت السوسيولوجيا 
النقدية

- من علم االجتماع النقدي إلى نقد علم االجتماع.
- ســيرورة التحــول مــن االجتماعــي إلــى السوســيولوجي 

اجتماعــي(. )العلــم 
- ماهو املنتوج السوسيولوجي؟.

- سوسيولوجيا املوضوعات العالئقية.
- سوسيولوجيا الواقع و سوسيولوجيا التنظير.

- التفكيك و البناء في قراءة الظواهر السوسيولوجية.
- منطلقات النظريات االجتماعية.
- املدارس السوسيولوجية الكبرى.

- من فلسفة العلوم إلى علم االجتماع العلوم.
- نظرية نقدية واحدة أو عدة نظريات نقدية؟

- املداخل املنهجية للنقد و التحليل السوسيولوجي.
- املدرسة النقدية في علم االجتماع املعاصر.

- تأثيــر “حلقــة فيينــا “ و “مدرســة فرنكفــورت” فــي علــم 
االجتماع.

- أزمة علم االجتماع؟ أو أزمات؟ وملاذا؟.
- الحركات النقدية االجتماعية التجديدية.

- علم اجتماع ما بعد الحداثة و التيارات املضادة له.
- مكانة “التشيؤ” في النظرية النقدية.

- التمثالت االجتماعية وبنى االدراك السوسيولوجي.
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أهداف المؤتمر :
ن وتتطــّور املعرفــة، مــن معرفــة غيــر  1_ تتبــع مســار تكــوُّ

عامِلــة الــى معرفــة عامِلــة .
2_ تحديــد معاييــر الّتمييــز بيــن العلــم والعلــم الّزائــف 

. فــي العلــوم االجتماعيــة  خاصــة 
ســاءلة اإلبســتيمولوجية فــي إعــادة 

ُ
3_ بلــورة أهميــة امل

بناء املفاهيم، النظريات واملناهج في العلوم االجتماعية.
4_ معرفــة أهــم القطائــع اإلبســتيمولوجية التــي أدت 
العوائــق  أهــم  وماهــي  االجتماعيــة،  العلــوم  تطــور  الــى 

. االبســتيمولوجية 
5_ التعــّرف علــى تأثيــر أهــم املــدارس النقديــة املختلفــة 

في مســار السوســيولوجيا النقدية .
الرئيس الشرفي للمؤتمر: 

 – بتطــوان  الســعدي  املالــك  عبــد  جامعــة  رئيــس 
– ملغــرب ا

االستاذ الدكتور محمد الرامي
الرئيس الشرفي الُمستضاف للمؤتمر: 

الدكتور عبد الوهاب باشا
مدير مركز املدار املعرفي لألبحاث والدراسات
المنسق العام والعلمي للمؤتمر:

الدكتور عبد القادر بوطالب
رئيس المؤتمر:

الدكتور حاتم بن عزوز
رئيس اللجنة العلمية: 

الدكتور فيصل زيات 
مساعد رئيس اللجنة العلمية:

الدكتور مختار ديدوش محمد
رئيس اللجنة التنظيمية:

الدكتور املعتصم الشارف
المسؤولة عن نشر أعمال  المؤتمر: 

الدكتور ة الزهرة الخملي�صي
المســؤول عــن الشــهادات و األوراق الفنيــة 

للمؤتمــر :
الدكتور الهادي بووشمة

منسقو الورشات العلمية:
• د. املعتصم الشارف، استاذ الفلسفة، جامعة عبد 

املالك الســعدي، تطوان )املغرب(
علــم االجتمــاع،  أســتاذ  الزاهيــدي،  الفتــاح  عبــد  د.   •

)املغــرب( تطــوان  الســعدي،  املالــك  عبــد  جامعــة 
• د. يســني ياســين، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة عبــد 

املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• دة. فوزيــة بــالل ، اســتاذة علــم النفــس، جامعــة عبــد 

املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• دة. بشــرى عســال، اســتاذة الفلســفة، جامعــة عبــد 

املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• د. محمــد حيتومــي، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 

عبــد املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• د. وديع جعواني، أستاذ علم االجتماع، جامعة عبد 

املالك السعدي، تطوان )املغرب(
اللجنة العلمية للمؤتمر :

املالكــي، اســتاذ علــم االجتمــاع،  أ. د.عبــد الرحمــان   •
–ا ملغــرب. جامعــة ســيدي  محمــد ابــن عبــد هللا 

االجتمــاع،  علــم  اســتاذ  بوهــروم،  الحكيــم  عبــد  أ.د   •
– الجزائــر   – عنابــة  جامعــة 

• أ.د. محمــد ياســين، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 
)املغــرب(. اســماعيل مكنــاس  املولــى 

جامعــة  االجتمــاع،  علــم  أســتاذ  اللومــي،  علــي  أ.د   •
- تونــس   – صفاقــس 

• أ. د. محمــد اعبابــو، اســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 
ســيدي  محمــد ابــن عبــد هللا –ا ملغــرب.

إجتمــاع  علــم  أســتاذ  محمــد،  مرســول  مــازن  أ.د   •
العــراق-  – املســتنصرية  الجامعــة  وأنثروبولوجيــا، 

• أ.د مو�صــى معيــرش، اســتاذ فلســفة ، جامعــة خنشــلة 
– الجزائــر –

االجتمــاع،  علــم  أســتاذة  الخملي�صــي،  الزهــرة  أ.د   •
)املغــرب(. تطــوان  الســعدي،  املالــك  عبــد  جامعــة 

• د. العلــوي فنــان م. املعطــي، اســتاذ االدب الفرن�صــي، 
جامعــة عبــد املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(.

• د. الهــادي بووشــمة، أســتاذ علــم االجتمــاع، املركــز 
- الجزائــر   – بتامنغســت  الجامعــي 

• أ.د أســماء بنعــدادة، أســتاذة علــم االجتمــاع، جامعــة 
ســيدي  محمــد ابــن عبــد هللا، فــاس  )املغــرب(.
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• أ.د الحسين الزاوي، جامعة وهران2 – الجزائر–
جامعــة  فلســفة،  أســتاذ   ، جديــدي  محمــد  أ.د   •

- الجزائــر   – قســنطينة 
• أ.د دراس شهرزاد، جامعة وهران2 – الجزائر–

• أ.د العربي حران، جامعة لغواط- الجزائر -
• أ.د محمد شوقي الزين، جامعة تلمسان – الجزائر–

• أ.د أحمد عطار ، جامعة تلمسان – الجزائر –
• أ.د العربي ميلود، جامعة مستغانم – الجزائر–

• د. توفيق زروقي، أستاذ علم االجتماع– الجزائر-
• د. سفيان بدراوي، أستاذ علم االجتماع – الجزائر–
• د. زاوي فكروني، أستاذ علم االجتماع – الجزائر –

• د. بويعلي مبارك، أستاذ فلسفة – الجزائر -
• د. فـضيلة سيساوي، أستاذ علم االجتماع 

) الجزائر(.
االجتمــاع  علــم  أســتاذ  املحمــدي،  القــادر  عبــد  د.   •
ابــن عبــد هللا،  واألنثروبولوجيــا، جامعــة ســيدي محمــد 

)املغــرب(. فــاس 
• د. فريد مرحوم، أستاذ علم االجتماع – الجزائر -

• د. عاشور املولدي، أستاذ علم االجتماع – الجزائر-
• د. محمــد الطيــب بلغيــث، أســتاذ علــم االجتمــاع – 

- الجزائــر 
• د. توفيــق الجميعــي، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 

صفاقــس – تونــس -
• د.  رضوان بلخيري، أستاذ علم االجتماع – الجزائر-

جامعــة  االجتمــاع،  علــم  خليل،أســتاذ  لحســن  د.   •
)املغــرب(. فــاس  هللا،  عبــد  ابــن  محمــد  ســيدي  

• د. شريفة كالع، أستاذ علم االجتماع – الجزائر–
• د.فتحــي عريبــي، أســتاذ فــي التاريــخ االســالمي ، جامعــة 

غريــان – ليبيــا- 
• د. فارس لونيس، أستاذ علم االجتماع –الجزائر–

 ، االجتمــاع  علــم  أســتاذ  الســعداوي،  نورالديــن  د.   •
– تونــس  صفاقــس–  جامعــة 

• د. الفيتــوري قــرزة، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 
غريــان – ليبيــا - 

• دة. زينــب النجــاري، أســتاذة علــم االجتمــاع، جامعــة 
شــعيب الدكالــي، الجديــدة )املغــرب(.

• د. بيران بن شاعة، أستاذ علم االجتماع – الجزائر–
• د. عمرو علي عمر القماطي ، جامعة غريان – ليبيا- 
• دة. خلود السباعي، أستاذة علم النفس االجتماعي، 

جامعة الحسن الثاني، املحمدية)املغرب(.
• د. براهيم بوعناني ، أستاذ علم االجتماع – الجزائر- 

• د.عماد شارف، أستاذ علم االجتماع – الجزائر -
االجتمــاع،  علــم  أســتاذ  ســالم،  شــكري  محمــد  د.   •
جامعــة ســيدي  محمــد ابــن عبــد هللا، فــاس  )املغــرب(.
• د. فايزة التون�صي، أستاذ علم االجتماع – الجزائر -

• د. رفيق مناح، أستاذ علم االجتماع – الجزائر -
• د. فيصل زيات، أستاذ فلسفة – الجزائر -

• د. ابراهيــم حمداوي،أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 
ابــن طفيــل، القنيطــرة )املغــرب(.

• د. نبيل عبابسية، أستاذ علم االجتماع – الجزائر -
االجتمــاع،  علــم  أســتاذة  حفصــاوي،  حبيبــة  دة.   •

)املغــرب(. اكاديــر  زهــر،  ابــن  جامعــة 
• د. لعموري أسماء، أستاذ علم االجتماع – الجزائر-

• د.عبــد الغنــي شــفيق ،أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 
ابــن طفيــل، القنيطــرة )املغــرب(.

جامعــة  االجتمــاع،  علــم  لحسن،أســتاذ  مزيــان  د.   •
)املغــرب(. الربــاط  الخامــس،  محمــد 

• د. خوني وريدة، أستاذة علم االجتماع – الجزائر –
• د.مختار ديدوش محمد ، أستاذ فلسفة – الجزائر–

• د. نسيمة بن دار ، أستاذة علم االجتماع – الجزائر- 
اللجنة التنظيمية للمؤتمر : 

• د. العلــوي فنــان م. املعطــي، أســتاذ االدب الفرن�صــي، 
جامعــة عبــد املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(.

علــم االجتمــاع،  أســتاذ  الزاهيــدي،  الفتــاح  عبــد  د.   •
)املغــرب( تطــوان  الســعدي،  املالــك  عبــد  جامعــة 

• د. عبد الرحيم تمحري، أستاذ علم النفس، جامعة 
عبد املالك السعدي، تطوان )املغرب(

• د. يســني ياســين، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة عبــد 
املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(

• د. يوســف العمــاري، أســتاذ الفلســفة، جامعــة عبــد 
املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(

االجتمــاع،  علــم  أســتاذة  الخملي�صــي،  الزهــرة  دة.   •
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)املغــرب( تطــوان  الســعدي،  املالــك  عبــد  جامعــة 
• د. وديع جعواني، أستاذ علم االجتماع، جامعة عبد 

املالك السعدي، تطوان )املغرب(
• د. محمــد حيتومــي، أســتاذ علــم االجتمــاع، جامعــة 

عبــد املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• دة. بــالل فوزيــة، اســتاذة علــم النفــس، جامعــة عبــد 

املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• دة. بشــرى عســال، اســتاذة الفلســفة، جامعــة عبــد 

املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
• د. محمــد طــه الشــتوكي، أســتاذ الفلســفة، جامعــة 

عبــد املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
االجتمــاع،  علــم  أســتاذ  بوطالــب،  القــادر  عبــد  د.   •

)املغــرب( تطــوان   ، الســعدي  املالــك  عبــد  جامعــة 
• د. ميمــون املســاوي، أســتاذ الفلســفة، جامعــة عبــد 

املالــك الســعدي، تطــوان )املغــرب(
شروط المشاركة وضوابط الكتابة

1. أن يكون البحث في أحد محاور امللتقى. 
2. أن يكــون إضافــة علمّيــة أصيلــة، لــم يســبق نشــره 
فــي مجــالت علميــة أو تــّم تقديمــه فــي ملتقيــات أو فعاليــات 

ســابقة.  
3.   تقبــل املداخــالت الثنائيــة، علــى أن يكــون باحــث 

واحــد فقــط مســؤول علــى إلقــاء املداخلــة.
4.  امللخــص يجــب أن يكــون عبــارة علــى مشــروع ورقــة 

بحثيــة.
تمثــل  التــي  املشــاركة  باســتمارة  امللخصــات  ترفــق   .5
الرتبــة،  واللقــب،  االســم  تشــمل:  ذاتيــة مختصــره  ســيرة 
التخصــص،  مؤسســة العمــل (االنتســاب(، رقــم الهاتــف 

اإللكترونــي. والبريــد 
املعلومــات  األولــى  صفحتــه  فــي  امللخــص  يتضمــن   .6
الواردة في استمارة املشاركة أما مشروع البحث يتضمن: 
عنــوان البحــث، اســم ولقــب املشــارك ودرجتــه العلميــة 
واســم الجامعــة وإســم البلــد، أهميــة البحــث، اشــكالية 
املناهــج  املعتمــدة،  املقاربــة  طبيعــة  وتســاؤالته،  البحــث 

املعتمــدة وخطــة البحــث.
ُمداخالتهــا  قبــل 

ُ
ت املقبولــة  حكمــة 

ُ
امل امللخصــات   .7

لغــرض  للتحكيــم  املداخــالت  تخضــع  أن  علــى  مباشــرة 

النشــر.
8. أن ال يتجــاوز عــدد صفحــات املداخلــة 20 صفحــة، 

وال يقــل عــن 10 صفحــات.
بكتابــة  الخــاص  النمــوذج  فــي  املداخلــة  تكتــب   .9
تــم  لــكل باحــث  ) القالــب( ، والــذي سيرســل  املداخــالت 
الكتابــة. شــروط  يتضمــن  باعتبــاره  ملخصــه،  قبــول 

الحجــم   ،Simplified Arabic الخــط:  نــوع   .10
14 فــي املتــن، و12 فــي كتابــة الهوامــش.       والتباعــد بيــن 
األســطر1.15، أمــا البحــث املكتــوب باللغــات الفرنســية 
 ،Times New Roman بخــط  فيكــون  واإلنجليزيــة 

.12 مقاســه 
داخــل  فــي  العلمــي  والتوثيــق  التهميــش  يكتــب   .11
النــص باســتخدام نظــام الـــ ) APA (،      مــع إلحــاق قائمــة 
املصــادر واملراجــع فــي نهايــة البحــث مرتبــة ترتيبــا أبجديــا.

تقديــم ملخصيــن )فــي حــدود 150 كلمــة) أحدهما   .12
بلغة البحث، والثاني باللغة الفرنسية          أو اإلنجليزية، 

مــع تعييــن مــا ال يقــل عــن 05 كلمــات مفتاحيــة.
يجــب  األجنبيــة  باللغــات  للمداخــالت  بالنســبة   .13

العربيــة.  باللغــة  ملخــص  ارفــاق 
لغات المؤتمر: العربية، الفرنسية، اإلنجليزية 

مواعيد هامة
االعالن على املؤتمر: 15 فيفري 2020   

  آخر أجل إلرسال امللخصات: 30 مارس 2020
  الرد عن امللخصات املقبولة: 15 أبريل 2020

  آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة: 15 جويلية 2020
  إرسال الدعوات: 01 سبتمبر 2020

  االعالن عن برنامج املؤتمر: 15 سبتمبر 2020
  تاريخ استقبال املشاركين: 21 أكتوبر 2020
  تاريخ انعقاد املؤتمر: 22/23 أكتوبر 2020

رسوم المشاركة في المؤتمر :
  تكاليف النقل الجّوي والبري على عاتق املشاركين.

 : الجزائرييــن  الدكتــوراه واألســاتذة  لطلبــة  بالنســبة   •
دفع بعد قبول امللخص البحثي مباشرة رسوم التسجيل 

ُ
ت

فــي املؤتمرواملقــدرة بــــ 3000دج فــي حســاب املركــز و 180 
يــورو  فــي أول يــوم إســتقبال املؤتمــر للمشــارك الواحــد، 

هــذه الرســوم للغــرف الثنائيــة .



المشروعية االبستيمولوجية للعلوم االجتماعية - سيرورة وصيرورة بنية وتاريخية العلم- 

9

  بالنسبة للمشاركين من املغرب: تكاليف املشاركة 800 درهم للمشارك الواحد، هذه الرسوم للغرف الثنائية .
  من باقي دول العالم:رسوم املشاركة 190 يورو للمشارك الواحد، هذه الرسوم للغرف الثنائية . 

  بالنسبة لكل مشارك يريد إقامة فردية أن يدفع مبلغ إضافي على الرسوم املحددة أعاله واملقدر بـ: 10 يورو لليلة الواحدة 
) 30 يورو لثالث ليالي (.

  تشــمل حقــوق املشــاركة فــي املؤتمــر: اإلقامــة فــي الفنــدق، اإلطعــام، املشــاركة فــي فعاليــات املؤتمــر، حقيبــة املؤتمــر، شــهادة 
مشــاركة معتمــدة مــن طــرف مركــز املــدار املعرفــي، جامعــة عبدامللــك الســعدي باململكــة املغربيــة واملركــز املغربــي جنــوب شــمال 

لألبحــاث والدراســات االجتماعيــة.
  يمكــن املشــاركة بالحضــور دون تقديــم أوراق بحثيــة، رســوم املشــاركة فــي هــذه الحالــة تقــدر بـــ 180 يــورو للمشــارك الواحــد، 
وتشــمل اإلقامــة فــي الفنــدق، اإلطعــام، املشــاركة فــي فعاليــات املؤتمــر، شــهادة حضــور معتمــدة مــن طــرف مركــز املــدار املعرفــي، 

جامعــة عبدامللــك الســعدي باململكــة املغربيــة واملركــز املغربــي جنــوب شــمال لألبحــاث والدراســات االجتماعيــة .
  سوف يتم اختيار أفضل املداخالت في القيمة املعرفية والعلمية للنشر .

البريد اإللكتروني للمؤتمر
ترسل امللخصات، املداخالت، جميع املراسالت على البريد اإللكتروني للمؤتمر: 

congre.epistemologiemadar2020@gmail.com
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