
	  

االجمعيیة االمغربيیة  
للسيیاساتت االثقافيیة  

بالغغ صحفي عن ندووةة  

االثــقـــــافة وواالـجهھــويیـــة" "  

االبيیضاء٬، جامعة االحسن االثاني بالداارر االبيیضاء٬، جامعة مسيیك االداارر االعلومم ااإلنسانيیة بنتنظم كليیة ااآلدداابب وو     
"االثقاقة وواالجمعيیة االمغربيیة للسيیاساتت االثقافيیة ندووةة في موضوعع االحسن االثاني بالداارر االبيیضاء٬، 

بمشارركة نخبة من االفاعليین االثقافيیيین وواالباحثيین ااألكادديیميیيین. 2016فبراايیر٬،  26وو 25ي ٬، يیوموواالجهھويیة"  

في ثالثث جلساتت ووفق االبرنامج االتالي:٬، برحابب كليیة ااآلدداابب وواالعلومم ااإلنسانيیة بنمسيیك٬، ظم هھھھذهه االندووةةتن   
فبراايیر 25يیومم االخميیس   

- ااستقبالل االمشارركيین   9:00   
- ااالفتتاحح االرسمي   9:30   

كلمة االسيید ررئيیس االجامعة *                        
-كلمة االسيید وواالي جهھة االداارر االبيیضاء سطاتت  *                       

-كلمة االسيید ررئيیس جهھة االداارر االبيیضاء  سطاتت      *                       
كلمة االسيید عميید كليیة ااآلدداابب وواالعلومم ااإلنسانيیة بنمسيیك                          *                     

فبراايیر 25يیومم االخميیس   
12:11- االمحورر ااألوولل 12:30  

االثقافة وواالجهھة وواالفاعل االسيیاسي  

ررئاسة االجلسة: ذذ. ررشيید االحضريي  

• "االجهھويیة وواالتنميیة االثقافيیة"    
حسن ااعبيیابة .9  

• االبعد االثقافي لدىى االمجالس االتراابيیة    
ذذ.عبد االمالك لكحيیلي                

• السئلة وواالرهھھھاناتت وواالتحديیاتت" "االثقافة وواالجهھويیة بالمغربب: اا   
خديیجة االكوررذذ.                    

• "االثقافة كراافعة للتنميیة االجهھويیة"     
محمد كريینذذ.              

• "االسيیاسة االثقافيیة وواالجهھويیة االمتقدمة "   
ذذ. حسن ططاررقق         

 
12 :30- مناقشة 13:00   



	  

االجمعيیة االمغربيیة  
للسيیاساتت االثقافيیة  

13:00- غدااء  14:30  

 

15:00- االمحورر االثاني 17:30  

االجهھة وواالمجتمع االمدنياالثقافة وو  

ررئاسة االجلسة: ذذ. مراادد االقدرريي  

• رراافعة للتنميیة االجهھويیة""االصناعاتت االثقافيیة    
ذذ.مصطفى ملوكك                     

• -"االسيیاسة االثقافيیة االتراابيیة   "دديیناميیت ووااسترااتيیجيیاتت    
ذذ. عزاالديین بنيیت                  

• ى ضوء االجهھويیة االموسعة""ااإلططارر االقانوني وواالمؤسساتي للتنميیة االثقافيیة عل   
ذذ.هھھھشامم أأمسكورريي                         

• "مباددئئ عامة٬، االمماررساتت االمحليیة وواالحكامة االثقافيیة"   
ذذ. إإددرريیس كسيیكس                        

7 :301- مناقشة  18:00  

فبراايیر  26االجمعة   

9:00- االمحورر االثالث 10:30  

االبحث ااألكادديیمي في االسيیاساتت االثقافيیة  

لجلسة: ذذ. شعيیب حلفيررئاسة اا  

• "االولوجج إإلى االثقافة وواالجهھويیة"    
ذذ. محمد ااألميین موميین      

• "ددوورر االثقافة في بناء االشخصيیة االجهھويیة"     
ذذ. موليیم لعرووسي      

• "االجهھويیة وواالسيیاسة االثقافيیة: جهھة االداارر االبيیضاء ووسطاتت نموذذجج"    
ذذةة. االسعديیة عزيیزيي       

• "حولل مفهھومم االجهھة"    
االباقي بلفقيیهھ  ذذ.عبد               

• "ثقافة االمتاحف وواالجهھويیة"    



	  

االجمعيیة االمغربيیة  
للسيیاساتت االثقافيیة  

ذذ.ألززهھھھر سميیر        
• "ددوورر االجهھة في االتنميیة االثقافيیة"    

ااألسعد محمد    .9  
10:30- مناقشة 11:00  

11:30- االجلسة االختاميیة 12:00  

 

 


