
  

    
 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بواالجتماعية،    نسانيةالعلوم اإلفي    أبحاث التكامل املعرفيمختبر  ينظم  

الثاني،   الحسن  جامعة  هانس    مع  وبشراكةواألبحاث،    للدراسات   تكامل  مركز و املحمدية،  مؤسسة 

 سايدل األملانية، ندوة دولية في موضوع: 

 

 الدول املغاربية: "الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء نحو

 أهدافها، تغيراتها واستراتيجيات إدماج املهاجرين"  

 

 املحمدية  -بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   2022 دجنبر   17 -16 الجمعة والسبتيومي 

 

 البرنامج 
 

 2022دجنبر   16جمعة األول: ال اليوم 

 

 09.30إلى  09.00 استقبال وتسجيل املشاركين والحضور:   •

 10.00إلى   9.30: االفتتاحيةالجلسة 

 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املحمدية.الجغرافياأستاذ ؛ ازهرمحمد  رئيس الجلسة: ذ.

 

 ؛باملحمديةعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلمة السيد  ✓

كلية  واالجتماعية، نسانيةالعلوم اإلاملعرفي في مل تكااألبحاث في المختبر مدير كلمة السيد  ✓

 اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية؛

   ؛ دراسات واألبحاثركز تكامل للرئيس مالسيد كلمة  ✓

 . كلمة ممثل مؤسسة هانس سايدل األملانية ✓



 12:00إلى  10.00: الجلسة األولى

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،   ،اآلداب الفرنسيةأستاذ   ؛والد عل امحمد  ذ.رئيس الجلسة: 

 املحمدية.

 

 : ، فاسالحقوق كلية أستاذ باحث في القانون العام،  ؛سعيد الصديقيذ. ✓

 "مختلفة  وسياسات مشترك تحدي املغاربية: الدول  في  اإلفريقية الهجرة"

✓ Pr. Driss KSSIM : Chercheur en Relations Internationales   :  

Université Sidi Mohamed Ben Abdelah. Fes:  

 et formulations Références, : géopolitique l’identité et Subsaharienne L’immigration"

"interactions 

 :الحقوق، وجدةأستاذ باحث في القانون العام، كلية  ؛ مصطفى عبديذ. ✓

 " التنفيذ وتحديات  النجاح فرص اآلمنة:  للهجرة العاملي  االتفاق"

 : أستاذ باحث في القانون العام، جامعة الحسن الثانيمصطفى الكباص؛ ذ. ✓

 "األبعادو   التطور  ،السياق  :الهجرة مجال في املغربية للتجربة قانونية سوسيو  قراءة"

 التخصصات، الناظور: الكلية متعددة  ؛عدنان زرواليذ. ✓

  :ةوجد بمدينة االنحراف  مظاهر  وتعدد الصحراء  جنوب إفريقيا  من الشرعية غير  الهجرة"

 " ميدانية دراسة

 مناقشة / استراحة شاي  

 14:20إلى   12:20 الجلسة الثانية:

 .فاس ،أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق امحمد العيساوي؛ الجلسة:  رئيس

 

 :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املحمديةبأستاذ باحث   ؛توبة أحمد.ذ ✓

 بابا للكاتب Maroc au sénégalais des vie La  باملغرب السينغاليين  حياة  :كتاب في قراءة"

 " مباي ديمبا

 :داب والعلوم اإلنسانية، املحمديةأستاذ باحث، كلية اآل  السراج؛ أحمدذ. ✓

افيين: الرحالة  أدب في الغربي  السودان وبلد الصحراء "   ألف سنة نهاية إلى والتمثلت الصورة  والجغر

 "ميلدية



 كلية اآلداب والعلوم االنسانية باملحمدية، جامعة الحسن الثاني: ذة.السعدية قجي؛  ✓

  كفضاء النموذجي  السوق   البيضاء: بالدار  القديمة باملدينة الصحراء   جنوب  "مهاجرو 

 االقتصادي"  للندماج

 : باحث في تاريخ العالقات الدولية املغربية األفريقية ؛ العربي بنرمضانذ. ✓

 " األفرومتوسطي  بالفضاء الهجرة  لظاهرة الجيوستراتيجية األبعاد"

 لوم اإلنسانية، املحمدية:علم االجتماع، كلية اآلداب والعباحث في ميلود بخ بخ؛ ذ. ✓

  الصحراء: جنوب  إفريقيا من املنحدرين  املهاجرين تجاه للمغاربة التعصبية االتجاهات "

 ميدانية"  سيكوسوسيولوجية  دراسة

 مناقشة 

 2022دجنبر  17اليوم الثاني: السبت 

 12:00إلى    10.00 الجلسة الثالثة:

 أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، مراكش.رئيس الجلسة: محمد نشطاوي؛ 

 

 علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املحمدية:أستاذ باحث في محمد عبدربي؛ ذ. ✓

 االندماج"  وآليات النشأة  عوامل باملغرب: الدولية  الهجرة "مسارات 

 أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، فاس: ؛ سعيد مشاكذ. ✓

 بإفريقيا"  اللجئين قضايا تدبير  وتحديات أسس في دراسة اللجئين: لحماية اإلفريقي  "النظام

✓ Pr. Souad Belhorma, Associate Professor, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, 

Moulay Ismail University of Meknes :  

"Sub-Saharan Migrant Women in Morocco: Re-thinking Inequalities and Informality" 

 الهجرة واللجوء، جامعة القاض ي عياض، مراكش: باحث في قضايا ذ.جامع سموك؛  ✓

افدة "الهجرة  تحديات (2014): والسكنى  للسكان العام  اإلحصاء ضوء على  باملغرب الو

 التنمية"  ورهانات  اإلدماج

 باحثة في علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية، املحمدية:.صفاء الشرقاوي؛ ةذ ✓

  العمومية  السياسات في  الصحراء جنوب  ملهاجري  املوجهة االجتماعية الخدمة "مكانة

 املغاربية"



 باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، طنجة:ذة.منى دلوح؛  ✓

 واكراهات"  تدابير  باملغرب: األفارقة  للمهاجرين االجتماعي  االندماج "تمثلت

 مناقشة /استراحة شاي 

 14:20إلى  12:20  الجلسة الرابعة:

، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  أستاذة الدراسات اإلنجليزيةإلهام املجدوبي؛ ذة.رئيس الجلسة: 

 املحمدية.

 

✓ Pr. Imane El FAKKAOUI, Université Hassan II Casablanca, FLSH, Ain Chock : 

"Influence des liens de sociabilité sur l’intégration sociale des 

migrantes subsahariennes à Casablanca'' 

✓ Pr. Mohamed Belamghari, Associate Professor, FLSH/Agadir: 

"policies migrant Moroccan the Analyzing " 

 : باطجامعة محمد الخامس، الر ، الخاصفي القانون  باحث ؛أيوب دينوريذة.  ✓

 "قانونية مقاربة  - املغرب في  الصحراء  جنوب أفارقة تشغيل"

وباحثة في علم ، ومولودة البزاوي، أستاذ باحث في الجغرافيا وعلم السكان ؛ ذ.ابراهيم كيدو ✓

  :االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ابن زهر، أكادير

افدة  األفريقية الهجرة"  البقاء"  وتحديات االندماج  فرص يون:الع مدينة على الصحراء جنوب  من الو

✓ Pr. Nouh ANAJJAR and Abdelkarim ACHLOIOU, Université Mohammed Premier 

Oujda: 

" “Moroccan the in Africa Saharan-Sab and Africans of representation the

reading colonial -post A textbook”: 

 مناقشة   •

 ي بقراءة التقرير التركيب ختتام أشغال الندوةا •

 تنسيق أشغال الندوة: 

 

 . ذ.ابراهيم الحسناوي  - ذ.عبد الرحيم العلم -ذ.سعيد الحاجي  -أحمد توبة ذ. - ذ.مصطفى اليحياوي 



 

 

 :علميةاللجنة ال

 املؤسسة  أو اإلدارية   الصفة العلمية االسم الكامل

 سعيد الصديقي ذ.
 أستاذة العالقات الدولية 

العلوم القانونية واالقتصادية كلية 

 فاس -واالجتماعية

 محمد نشطاوي  ذ.
 أستاذ العالقات الدولية 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 مراكش -واالجتماعية

 املحمدية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الجغرافيا أستاذ   ازهر   محمد.ذ

 ذة.سعاد رجب
 أستاذة العالقات الدولية 

العلوم القانونية واالقتصادية كلية 

 املحمدية -واالجتماعية

 املحمدية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدراسات الثقافية   ستاذأ والد عال اذ.محمد  

Pr.Fabio Perocco Enseignant-chercheur Università Ca' Foscari Venezia,Italy 

 املحمدية- اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  باحثة في علم االجتماع  قجي  السعديةذة.

 موالي اسماعيل، مكناسجامعة  الدراسات اإلنجليزيةأستاذة  وفاء الطريبقذة.

 عبد املالك السعدي، تطوان جامعة  الدراسات اإلنجليزيةأستاذة  ركيك سارة اذة.

 محمد الحاجي الدريس ي  ذ.
 أستاذ العالقات الدولية 

واالقتصادية كلية العلوم القانونية 

 مراكش -واالجتماعية

 ذ.سعيد مشاك 
 أستاذة العالقات الدولية 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 فاس -واالجتماعية

 

 : نظيميةاللجنة الت 

 املؤسسة  الصفة العلمية أو اإلدارية  االسم الكامل

 املحمدية- اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  نائب العميد في البحث العلمي والتعاون  أحمد آيت موس ى   ذ.

 املحمدية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أستاذ الجغرافيا  ذ.محمد ازهر 

 املحمدية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أستاذ األدب الفرنس ي  ذ. منير السرحاني 

 بني مالل   - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  علم االجتماع أستاذ  ذ.ربيع أوطال 

 املحمدية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أستاذ الدراسات الثقافية  ذ.محمد أوالد عال 

 املحمدية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الكاتب العام للكلية ذ.يوسف الصامت

ادريس بن عبد  ذة.

 املالك
 الجغرافيا أستاذ  

 أكادير- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 


