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2222أكتوبر  41األول: الجمعة اليوم   

00:11-03:41 استقبال وتسجيل المشاركين والحضور   

: -أكادير-بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

  في الجغرافيا، كلية اآلداب أكادير باحث  دادون؛ أستاذ عليذ. :رئيس الجلسة
 الجلسة االفتتاحية

11:00-00:41  

أكادير؛-اإلنسانيةاآلداب والعلوم كلمة السيد عميد كلية   

 ؛"الموارد، التنمية والجيوماتيا البحث "تدبير كلمة رئيس فريق

 مركز تكامل للدراسات واألبحاث؛ رئيس السيدكلمة 

 موريتانيا.-السيد)ة( ممثل)ة( مؤسسة هانس زايدل بالمغربكلمة 

مفتاحيةالالجلسة   11:60- 41:01  

الدكتوراهطالب باحث في سلك يش؛ احسن ب :المقرر   
 ؛ أستاذ باحث في الجغرافيا، كلية اآلدابرئيس الجلسة: ذ.محمد العسري 

 أكادير والعلوم اإلنسانية،

 باملحمدية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية؛ مصطفى يحياوي .ذ: 

العدالة املجاليةسؤال   

 .أكاديروالعلوم اإلنسانية كلية اآلداب-جغرافياالأستاذ باحث في  محمد بنعتو؛ذ ،:  

Rapports Centres- périphéries en lieux mondialisés : le cas de la zone métropolitaine d’Agadir 

 .الرباط-أستاذ باحث في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية امحمد  إدريس ي جناتي ؛ذ: 

De la centralité à la marginalité et inversement. Histoire urbaine d'une Cité patrimoniale: 

 la Médina de Fès 

 مناقشة  

  استراحة شاي 

 البرنامج



 
 

2222أكتوبر  41السبت اليوم الثاني:   

األولىالجلسة العلمية   ::::0-44:::  

اه؛ طالب باحث في سلك الدكتور بدر بن كيران :المقرر   

لعلوم وا اآلدابكلية في علم االجتماع، أستاذ باحث  ؛زهير البحيري ذ. :رئيس الجلسة

 أكادير-نسانيةاإل

 .ظهر المهراز، فاس-، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةفلسفةأستاذ باحث في ال ؛مصطفى العارفذ: 

 جون رولز نموذجاالمعاصر: مفهوم العدالة في التصور الليبرالي 

  أكادير:ابن زهرجامعة ، في التاريخ دكتور  ح؛اذ. محمد فر ، 

القرن التاسع عشرغرب ش بمالهاموتدبير السلطة المركزية   

  أستاذ باحث في القانون العام، جامعة القاض ي عياض، قلعة السراغنة:ذ.سعيد بوفريوى؛ 

 الحماية االجتماعية بالمغرب بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل

 .أكادير، ابن زهرجامعة القانون العام،  دكتور في؛ صالح الدين كرزابيذ: 

 نظرية المركز والهامش كإطار لتفسير عالقة الدولة باملجال في المغرب

 .بني مالل العليا للتكنولوجيا، علم االجتماع، المدرسةباحث في  أستاذ حوس ى أزارو؛ذ: 

اقع   ياالجتماعمفهوم الدولة االجتماعية في المغرب بين الرهان السياس ي والو

 .القانون العام، جامعة القاض ي عياض، مراكش في باحث؛ رشيد إغبوالذ: 

 العدالة املجالية: محاولة في تحديد المفهوم والمقاربات في النموذج المغربي

 مناقشة 

 استراحة شاي 

 

الثانيةالجلسة العلمية   41:44-:::34  

الدكتوراهطالب باحث في سلك عبد اللطيف شهاب؛  ر:لمقر ا  
 آلداباكلية أستاذة باحثة في علم االجتماع، ؛ زينب نجاري ذة. :الجلسة ةرئيس

 الجديدة ،االنسانيةوالعلوم 

 أكادير-المعمارية للهندسة الوطنية المدرسةبأستاذ باحث  ؛وستانبمحمد .ذ: 

Domination et dépendance économique à l’heure de la globalisation : Cas de la nouvelle politique 

industrielle du Maroc 

 .أكادير ،والعلوم اإلنسانية كلية اآلدابعلم االجتماع،  فيباحث أستاذ  البحيري؛زهير ذ: 

 الهامشية الحضرية وسؤال االندماج االجتماعي



 

 .الجديدة /أكادير ،والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب-جغرافياالفي  انباحث ستاذانأ ؛احمامومصطفى و  إدريس بنعبد المالكذ: 

 االختالالت املجالية بين الجهات المغربية ومسألة العدالة االجتماعية

 .أكادير ،والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب-دراسات األمازيغيةباحث في ال أستاذ ؛جلول عبد اإلله ذ: 

 واملجتمعية المتجددة جاليةمللتحوالت اوفق االمفهوم مالئمة  : إشكاليةلهوامش المدن المفاهيمياإلطار 

 .الجديدة ،والعلوم اإلنسانية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية، الجغرافيا في أستاذ باحث ؛صبروفهد ذ:  

افية ن املجالي ونظرية المركز والهامش:التباي  اقتصادية-مقاربة جغر

 مناقشة  

 

 

الثالثةالعلمية الجلسة   14:03- 11:01  

؛ طالبة باحثة في سلك الدكتوراهنهال بن زروال :ةالمقرر   
كلية الحقوق، -أستاذ باحث في القانون رئيس الجلسة: ذ.محمد المساوي؛ 

 أكادير

 .أكاديروالعلوم اإلنسانية كلية اآلدابعلم االجتماع،  فيباحث أستاذ  محمد قديري؛ذ ،: 

 من التكيف التدريجي إلى التكيف التحولي عبر إعادة توزيع النطاقات بالمغرب: نموذج ساكنة حوض غيغاية المنعة االجتماعية

 .أكاديروالعلوم اإلنسانية كلية اآلداب، شعبة الجغرافيا، أستاذان باحثانأحمد زركف؛ ذة.عفاف شرود وذ ،: 

 التحوالت الريفية ودور الهجرة في التنمية باألطلس الصغير الغربي: محيط مجال إغرم نموذجا

  يدةالجد/، تطوانوالعلوم اإلنسانية اآلدابفي الجغرافيا، كلية دكتور/ أستاذ باحث  وذ.لحسن الفارس ي؛ذ.عبد العزيز عبد الصادق: 

 الجنوبية "تسلطانت"دينامية املجال الضاحوي لمدينة مراكش، حالة الضاحية 

 .ة، الجديدوالعلوم اإلنسانية أستاذة باحثة/طالب باحث، شعبة علم االجتماع، كلية اآلداب ؛عبد الرحمان اإلدريس يو  زينب نجاري ذة: 

 نموذجا مدينة الرباط وضاحيتها ،لعالقة المركز بالهامشمجالية  مقاربة سوسيو لة املجالية والعدالة االجتماعية:العدا

 .أكاديروالعلوم اإلنسانية اآلداب شعبة الجغرافيا، كلية-طالب باحث/ أستاذ باحث الدرقاوي العلوي؛ بايش وذ.مخلص حسنذ ،: 

 تكريس الفوارق السوسيومجالية، حالة أنزا العليا بمدينة أكادير بين رفع التهميش وإعادة الحضرية العمومية السياسات

 .العام، جامعة القاض ي عياض، مراكشالقانون  فيباحث طالب  الرقيبي؛محمد ذ: 

 القروية والمناطق الجبلية  صندوق التنمية تطور تمويلمن خالل املجالية واالجتماعية تين العدالجليات ت

 مناقشة 

 01:41-01:11 الجلسة الختامية



 

 سناء زعيميذة. :إعداد وعرض التقرير التركيبي 

 

 

 أشغال الندوةتنسيق  

 إدريس بنعبد المالك.ذ  سعيد بوفريوى .ذ 

  ذ.مخلص الدرقاوي العلوي  العزيز عبد الصادق عبد.ذ 

 اللجنة التنظيمية 

 ذ.حسن اتكتاو -ذ.فراح محمد  -ذة.زعيمي سناء  -ذ.العسري محمد  -ذ.شمورك المحجوب  -ذ.دادون علي       

 أعضاء اللجنة العلمية 

رباح ذ.بول -نور الدين  ذ.الشيخي -ذ.بوليفة عبد العزيز -ذ.المباركي حسن  -ذ.بوشلخة محمد  -ذ.بنعتو محمد  -ذ.بلقاض ي أحمد 

 -ذ.أوقادي إسماعيل  -ذ. جلول عبد اإلله  -ذ.أوطال ربيع  -ذ.العالم عبد الرحيم -ذ.البحيري زهير  -ذ.جناتي ادريس ي امحمد  -علي 

ذ.سطي عبد اإلله ـ ذ.عبد الرحيم خالص  -ذ.احمامو مصطفى  -ذ.الفارس ي موالي الحسن  -ذ.موصالح عبد الله -ذ.بوستان محمد 

 ذ.عبد الرحمان الفضالوي. -

 


