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        دمدمدمدمــــتقتقتقتقتتتت    """"تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي     """"وحدة وحدة وحدة وحدة     ،،،،وآدابهاوآدابهاوآدابهاوآدابها    يةيةيةيةربربربربــــلغة العلغة العلغة العلغة العشعبة الشعبة الشعبة الشعبة الفي اآلداب في اآلداب في اآلداب في اآلداب 
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 عضوا   عضوا   عضوا   عضوا                                                                                                                                                 رايبيرايبيرايبيرايبيــــالشالشالشالش                ل ل ل ل ــــــــفيصفيصفيصفيص            اذاذاذاذــــاألستاألستاألستاألست            
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