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 المؤتمر الوطني الثالث للجغرافیین الشباب حول موضوع: "الجھة والبیئة وإعداد التراب" 
 برحاب كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بنمسیك 2017أبریل  21-20یومي     

 

 البرنامج

 2017أبریل  20 الخمیسالیوم األول :

 مدرج : عبد هللا العروي : االفتتاحجلسة    9:30-10:20
 ذ.محمد األسعد لسة:الج رئیس

 

 كلمة السید العمید     09:30
 كلمة رئیس شعبة الجغرافیا     09:40
 كلمة رئیس جمعیة المنتدى الوطني للجغرافیین الشباب     09:50
   .  دورة الرابعةل ةمستضیفال  -بتطوان  –كلیة االداب و العلوم االنسانیة  من كلمة السید الحسین أفقیر    10:00
 كلمة اللجنة المنظمة     10:10
 شاي و زیارة المعارض  استراحة    10:20-10:40

 

 الفترة الصباحیة
 

  مدرج : عبد هللا العروي : الجلسة األولى  12:00 – 10:40

  : سعید بنعیشالمقرر                 : ذ. محمد مدینة رئیس الجلسة

 عامة : محاضرات
 :               التطورات الرباعیة لضبط تنمیة جھویة مستدامةخالل فھم البیئات الحالیة من " 10:40-11:00

 "مقاربة منھجیة
  بوزوكار الجلیل عبد ،الدين محي محمد .ذ

 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 ن تنمیة الطاقات المتجددة"" واحات جھة درعة تافیاللت بین تحدي التغیر المناخي ورھا  11:00-11:20
 . باحو العزيز عبد. ذ

  الخامس محمد جامعة ،الرباط التقدم لألساتذة، العلیا المدرسة

Etude socioéconomique de la zone côtière Saïdia - Ras El Ma ( MAROC) 11:20-11:40  
pour une gestion intégrée . 

 .السباعي القادر عبد. ذ
 األول محمد جامعة ،وجدة اإلنسانیة وموالعل اآلداب كلیة 

 مناقشة   11.40-12:00 
 

 التنمیة الجھویة المستدامةحوالت البیئیة والت:  المحور األول

 25قاعة الالورشة األولى : 

 إبراھیم اوعدي المقرر :               ذ. عبد العزیز باحو: رئیس الجلسة 

 الجمھوریة الیمنیة "  -على التنمیة المكانیة في قاع جھران انعكاسات االخطار البیئیة"    12:15 – 12:00
 السامي المجید عبد ،الضلعي محمد فھد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،المحمدية اإلنسانیة العلومو اآلداب كلیة
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یة أي بدائل اقتصادیة مستدامة للتخفیف من أثار التصحر والتأقلم مع التغیرات المناخ" 12:30– 12:15

 بواحات طاطا "
  الدين محي محمد ،نبو محمد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 " 2009/2010التغیرات المناخیة والفیضانات بسھل الغرب سنة "    12:45 – 12:30
 قنجاع رحمة السلوي، المالك عبد ،العالمي محمد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك سانیةاإلن والعلوم اآلداب كلیة

 مناقشة     12:45-13:30

 التنمیة االقتصادیة بالجھة:  المحور الثاني

 29قاعة ال الورشة الثانیة  :

    عبد الوھاب صادق المقرر :                           ذة. الزھرة باشعو      رئیس الجلسة:

 حالة جماعة أوالد احسین"  -الفالحیة بظھیر الجدیدة  األنشطة غیر"    12:00-12:15
 رضیان سھام
 الدكالي شعیب جامعة ،الجديدة اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

صناعة تحویل وتثمین منتجات الصید البحري باألقالیم الجنوبیة ودورھا في التنمیة "  12:15-12:30
 المرسى) " -المحلیة(حالة مركز العیون

 بومعزة الطیب ،سريفل سناء ،وبوھك أحمد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،المحمدية اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

جتماعیة: النظام التعاوني بحوض االقتصاد االجتماعي ودوره في التنمیة االقتصادیة واال"    12:30-12:45
                                                                                                                             وریكا نموذجا " أ

  السعدي محمد ،الصادق عبد العزيز عبد
  الخامس محمد جامعة ،الرباط – اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 مناقشة    12:45-13:30

 30 القاعة الورشة الثالثة :

  بكار المرتجي المقرر :                  ذ. الحسن عبیابة   :رئیس الجلسة

حالة المنطقة  -البیضاء سطات نمیة السوسیواقتصادیة بجھة الدارالتالشمندر السكري و"   12:00-12:15
 السقویة دكالة " 

 مدينة محمد ،حسون ياسین
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

دور األسواق األسبوعیة القرویة في التنمیة الریفیة "مجال التبادل التجاري والتواصل" "   12:15-12:30
 حالة سوق جمعة سحیم بإقلیم أسفي " 

 مدينة محمد ،األمین بن الحسین
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة
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 واقتصادیة للتغیرات المناخیة  بحوض سبو  واستراتیجیات التكیف" اإلنعكاسات السوسی"    12:30:12:45
 قروق سعید محمد ي،السلو المالك عبد ،فتحي محمد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

االستدامة رھان التدبیر وات المناخیة بالمجاالت الواحیة واقتصادیة للتغیر-االنعكاسات اإلیكو"   12:45-13:00
 " حالة لكتاوة باقلیم زاكورة "

 المساوي سفیان
  عیاض القاضي جامعة ، مراكش - اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 مناقشة    13:00-13:30
  وجبة الغذاء   13:30-15:00

 الفترة المسائیة :

 مدرج : عبد هللا العروي :جلسة الثانیة ال  15:30-16:30

 سفیان المساويالمقرر :                    میوسي . محمد ذ رئیس الجلسة:               

 عامة :  محاضرات

 "الجھویة وإعداد التراب انطالقا من تھیئة وتنمیة العالم القروي"   15:30-15:50
 كرزازي موسى. ذ

  الخامس محمد جامعة ،الرباط – اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 التدبیر التراثي للطبیعة بالمغرب: حالة منتزه األطلس الكبیر الشرقي " "   15:50-16:10
 شحو ادريس. ذ

  الخامس محمد جامعة ،الرباط – اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

   انتشار األنشطة غیر الفالحیة بإقلیم برشید "" التمدین و  16:30- 16:10
 حساني بشرى. ذة

 خريبكة التخصصات متعددةال الكلیة

 مناقشة  16:30-16:45
 استراحة شاي  16:45-17:00

 

 بالجھة التنمیة االجتماعیة: المحور الثالث

 بالجھة الثقافیةالتنمیة  :الرابع المحور 

 25قاعة   : رابعةالورشة ال

 یاسین حسون المقرر :                     ذ. أحمد صدقي :رئیس الجلسة

        ستفادة من الخدمات الصحیة على ضوء المسافة الجغرافیة الفوارق المجالیة في اال"  17:00-17:15
 بإقلیم سطات "

 أنفلوس محمد ،حافضي يوسف
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 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،المحمدية اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة
 
 
 

ى ضوء مقاصد " الفالحة التضامنیة ومسألة التنمیة المستدامة ببعض مناطق جبال الریف عل  17:15-17:30
 الدعامة الثانیة من مخطط المغرب األخضر "

 الحسین أفقیر ،بونقاية بوجمعة ،أحمامو مصطفى
 السعدي المالك عبد جامعة ،تطوان اإلنسانیة والعلوم األدب كلیة

" الرحل بالمغرب وإكراھات اإلدماج في التنمیة الجھویة : قراءة أولیة في حصیلة مشروع   17:30-17:45
  لمیم واد نون "گماسة و-لمراعي وتنظیم الترحال بجھتي سوستنمیة ا
 المرتجي بكار
 السعدي المالك عبد جامعة ،تطوان اإلنسانیة والعلوم األدب كلیة

" التراث المعماري المادي بین التثمین واالندماج السیاحي بواحات درعة الوسطى حالة  17:45-18:00
 الجماعة القرویة بني زولي "

 الدين محي ،محمد ركیوي يوسف ،یفاضأن رشید ،عدي تاي العرابي
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 
" الموارد الترابیة دعامة أساسیة لتنمیة السیاحة االیكوثقافیة بالمغرب دراسة حالة الجماعة   18:00-18:15

 القرویة عین اللوح "
 السعیدي ةجمیل ،الراجي أحمد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،المحمدية اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 مناقشة   18:15-18:30

 التنمیة االجتماعیة بالجھة المحور الثالث:
 29القاعة  : خامسةالورشة ال

 

 بيایت عدي العرا المقرر :                     ذ. موسى كرزازي :رئیس الجلسة 
 

 -دراسة مقارنة بین جھتي الدار البیضاء قرارات الفالحین الزراعیة في البیئات شبھ الجافة"   17:00-17:15
 آسفي " -سطات ومراكش

 األسعد محمد ،كامل وفاء
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

الوضعیة االجتماعیة للفالحین  بجھة الدار البیضاء اختیارات الفالحین الرعویة وعالقتھا ب"   17:15-17:30
 سطات حالة اقلیم بنسلیمان " 

 األسعد محمد ،الصغیر رجاء
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

قرارات الفالحین الزراعیة وعالقتھا بالوضعیة االجتماعیة بالبیئات شبھ الجافة بالمغرب "  17:30-17:45
 سطات: حالة جماعة أوالد شبانة بإقلیم سطات " -بجھة الدار البیضاء

 األسعد محمد ،أحمد عدي أيت
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 

زراعیة وعالقتھا بالوضعیة االجتماعیة  بالبیئات شبھ الجافة  –قرارات الفالحین  الرعي "   17:45-18:00
 بالمغرب ، دراسة حالة  جماعة حد احرارة ، إقلیم أسفي، جھة مراكش أسفي "

 األسعد محمد ، بصیر أسماء
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 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة
 مناقشة   18:00-18:30

  2017أبریل  21الجمعة الیوم الثاني : 

 الفترة الصباحیة

 مدرج : عبد هللا العروي:  الجلسة األولى  9:30-10:30

  أحمد أیت عدي المقرر :                 ذ.محمد سعید قروق رئیس الجلسة:

 عامة :محاضرات 

Modélisation de risque d’incendies de forêts : Indice de risque temporel    09:30-09:50  
 Cas de la commune rurale de Bab Taza, Province de Chefchaouen 

 شعوان ،جمال الفالح أحمد ،لخواجة الحسین. ذ
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

Inégalité des équipements publics ,facteurs sociaux et acteurs locaux           09:50-10:10  
au Maroc. Approche d’analyse des disparités régionales 

 األسعد محمدذ. 
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،بنمسیك اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 

 مناقشة    10:10-10:30
 شاي  استراحة   10:30-10:45

 و إعداد التراب . الجھة: المحور الخامس
 ة وإعداد التراب بالجھةیأدوات  التھیئة البیئ : المحور السادس                         

                                                            30القاعة  ة السادسة:الورش

 رجاء الصغیر المقرر :                یوسف أسفري . ذ رئیس الجلسة:

" المؤسسة الجماعیة : فاعل أساسي في التنمیة المحلیة حالة جماعة سیجي عالل المصدر   10:45-11:00
 إقلیم الخمیسات " 

 األكحل شیماء
   طفیل ابن حامعة ،القنیطرة اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 ل " " قراءة في التقسیمات الجھویة الكبرى بالمغرب من الحمایة إلى االستقال  11:15 -11:00
 فريد رحموني

المرتكزات واالختالالت  :" واقع البعد البیئي ضمن وثائق التخطیط الحضري لمدینة سطات   11:30 -11:15
 والتحدیات "

 ھالل المجید عبد ،فاضل هللا عبد
 عیاض القاضي جامعة ،مراكش – اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

ح" من القضاء على السكن غیر الالئق إلى إنتاج السكن البرنامج الوطني"مدن بدون صفی " 11:45 -11:30
 االجتماعي بالدار البیضاء: حالة مدینة الرحمة " 

 الممساوي حسن ،صادق الوھاب عبد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة الشق، عین والعلوم اآلداب كلیة

 



	

 7951صندوق البرید ،  حي البركة، الدارالبیضاءنسانیة بنمسیك، إلكلیة اآلداب والعلوم ا
Tél :+212 22 70 50 96   Fax : +212 22 70 51 00    www.flbenmsik.ma               

	

توازن البیئي بجماعاتھا الترابیة: " واقع اإلعداد بجھة طنجة تطوان الحسیمة وسبل تحقیق ال  11:45-12:00
  حالة الجماعة الحضریة الفنیدق "

 الشیخي الدين نور ،بنعیش سعید
 - تطوان – االنسانیة العلوم و االداب كلیة ، السعدي المالك عبد جامعة

 
 مناقشة    12:30 -12:00
 و إخراج المقاالت  الجلسة الختامیة تقاریر اللجان توجیھات حول ادخال التعدیالت  13:00 -12:30

 : رئاسة
 الدين محي محمد -األسعد محمد.: األستاذين
 امسھید محمد – األمین بن الحسین -سیدي ايت زينب: المؤتمر منسقي

 

 تسلیم الشواھد و وجبة الغذاء   13:00

 إعداد التراب . الجھة و :المحور الخامس

 ة وإعداد التراب بالجھةیھیئة البیئأدوات  الت : السادس المحور                           

                                                           25القاعة   :لسابعةالورشة ا

 موسى المالكي المقرر :                  محمد امدافعي .ذ رئیس الجلسة:

 لشرقیة لمدینة الدار البیضاء " " الھویة الوظیفیة للمراكز بالضاحیة الجنوبیة والجنوبیة ا   10:45-11:00
 الجرماطي العالي عبد ،معدل يونس
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة الشق، عین والعلوم اآلداب كلیة

 

 التجدید الحضري للمدن العتیقة بالمغرب تجربة مدینة وجدة "  "  11:00-11:15
 زروق حكیم
  االول دمحم جامعة ،وجدة – اإلنسانیة العلوم و اآلداب كلیة

 -" دور الفاعل السیاسي المحلي في تدبیر المجاالت العشوائیة ، دراسة جھة الدارالبیضاء  11:15-11:30
 حالة جماعة بوسكورة " -سطات 
 امدافعي محمد ،فاطمة شفیقال

 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،الشق عین والعلوم اآلداب كلیة

 الرمال بسھل تافیاللت حالة منطقة الجرف، مقاربة كارطوغرافیة  مساھمة في دراسة زحف"   11:30-11:45
 الرحماني العبد الكريم عبد ،االوي عبد اإلله عبد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة ،المحمدية اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

ة بني مالل على " تأثیر المستوى التعلیمي ألرباب أسر التجمعات السكنیة بھوامش مدین 11:45-12:00
 )": حالة "أدوز" khi-deuxالرضٮا عن الخدمات من خالل تطبیق اختبار كاي مربع (

 األسعد محمد میوسي، ،محمد الدباغي  الغني عبد
 سلیمان موالي السلطان جامعة مالل، بني -اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 مناقشة    12:00-12:30
 ریر اللجان توجیھات حول ادخال التعدیالت و إخراج المقاالت الجلسة الختامیة تقا   12:30-13:00
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 : رئاسة
 الدين محي محمد.ذ – األسعد محمد.ذ

 امسھید محمد – األمین بن الحسین -سیدي ايت زينب: المؤتمر منسقي
 

 تسلیم الشواھد على المشاركین و وجبة الغذاء   13:00

 

 الملصقات :

 ملصقات المشاركین : -1

 التحوالت البیئیة والتنمیة الجھویة المستدامة :المحور األول 

ن: حوض تجلیات التغیرات المناخیة وتأثیراتھا على اإلمكان المائي باألحواض النھریة المجاورة لمدینة تطوا "
 )"تطوان والفحص أنجرة يواد الخمیس نموذجا (إقلیم

  مفتاح عادل
 السعدي كالمال عبد جامعة تطوان، اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 "الخصاص المائي والتحول الواحي"
 ندرواي المصطفى  داد مصطفى  نعیمي الوھاب عبد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة المحمدية، اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 "تلوث الھواء بمدینة الدار البیضاء : األسباب و اإلنعكاسات"
 السامي المجید عبد ،مستاكي المجید عبد
 الدارالبیضاء -الثاني الحسن جامعة المحمدية، اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 

 : التنمیة االجتماعیة بالجھةالمحور الثالث
 

  "حالة الدائرة السقویة تادلة" ولوج المرافق االجتماعیة بالمدن والمراكز الحضریة بالدوائر السقویة للمغرب"
  میوسي محمد،األسعد محمد، اھندار الحق عبد
 سلیمان موالي السلطان جامعة ،مالل بني االنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 

 :التنمیة الثقافیة بالجھةالمحور الرابع

 "تتمین التراث الثقافي مدخل ودوره في التنمیة المحلیة  نموذج إقلیم شفشاون"
 اعبیدو جواد
 البیضاءالدار -الثاني الحسن جامعة المحمدية، اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

La culture comme ressource territoriale et son rôle dans le développement de la région 
orientale du Maroc. 

 حموتي أمال
   .األول الحسن جامعة ، وجدة - االنسانیة العلوم و االداب كلیة

 

 : الجھة وإعداد الترابالمحور الخامس

L’extension urbain et le développement territorial des petites et moyennes villes (cas de 
la ville de Sidi Slimane)   
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 القرشي كريمة
 طفیل ابن  جامعة القنیطرة، اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 

 ة وإعداد التراب بالجھةیالتھیئة البیئ :المحور السادس
 "بمنطقة تادال یة حالة مدینة زاویة الشیخمخاطر الفیضانات و الكھوف و اشكالیة التھیئة الحضر"

  نجلي صالیحة
 سلیمان موالي السلطان جامعة ،مالل بني اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة

 

                                                                   ، 2017-2015فوج : ملصقات ماستر الجھة والتنمیة المجالیة-2
 : الدارالبیضاء  -،جامعة الحسن الثانيالعلوم االنسانیة بنمسیككلیة اآلداب و

 

 "على موضوع المرافق العمومیة بالمغرب IMRADتطبیق منھجیة "

 فاطمة الكامل خیرات،أيت حبو،أمال كريمة ي،رالصبا سكینة

 "تدریب میداني في مصالح خارجیة"

 جدوان ونسي الخیدر، اإلله عبد وديع، الزھراء،المزوق فاطمة اجروساون

 "میدانیة :جھة طنجة تطوان الحسیمةالالخرجة "

 عبساوي حمید محمد، علي أيت محبوبي، كريم سكینة، حجوبي


