
 

  



  

0200ماي  02اليوم األول   

09H00-10H45 

 الجلسة االفتتاحية

 

 مكناس -إسماعيل موالي جامعة/ باحث أستاذ   رئيس الجلسة: ذ إدريس إاللة 

 الكلمات االفتتاحية

 كلمة السيد رئيس جامعة موالي إسماعيل

 كلمة السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 كلمة اللجنة التنظيمية

 شهادات في حق األساتذة المحتفى بهم

 شهادات أساتذة الشعبة

 شهادات أساتذة الكلية

 شهادات األصدقاء

 كلمة باسم الطلبة

 تقديم التذكارات والهدايا لألساتذة المحتفى بهم

 
10H45-11H00 

 حفل شاي

 
12H30-11H00 

  العلمية األولىالجلسة 

 تقديم و قراءة يف كتاب: اجلغرافية القروية من املقارية الكالسيكية إىل النظرة املعاصرة

 بحضور المؤلف
 

 مكناس -إسماعيل موالي جامعة/ باحث أستاذ رئيس الجلسة: ذ. عمرو ايديل 

11H15-11H30:   مكناس -موالي إسماعيلأستاذ باحث/ جامعة ذ. إبراهيم الفسكوي 

11H45-11H30:   مكناس -موالي إسماعيل جامعة/ باحث أستاذذ. عبد السالم بوهالل 
12H00-11H45 :إعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة المدينةوزارة المفتش الجهوي ل  ذ. الطيب لشقر- 

 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
15H00-18H00 

 الجلسة العلمية الثانية

 البحث اجلغرايف: مناهج وقضايا

 

 برنامج الندوة

 مكناس -إسماعيل موالي جامعة/ باحث أستاذ  رئيس الجلسة: عمرو إديل 

15H30-15H00 : القنيطرةأستاذ باحث جامعة ابن طفيل/ ذ. علي فجال 
  

 



  

16H00-15H30 :الرباط أستاذ باحث جامعة محمد الخامس/ ذ. محمد أيت حمزة 

 أسئلة في مناهج جغرافية األرياف
16H30-16H00 :  فاس/ أستاذ باحث جامعة سيدي محمد بن عبد اللهذ. لحسن جنان 

 في البحث الجغرافي: قراءة في اإلشكاليات والمناهجالعالم القروي 
17H00-16H30 : فاس/ستاذ باحث جامعة سيدي محمد بن عبد الله أ ذ. إبراهيم أقديم 

 الجغرافيا والتنمية المحلية
18H00-17H00 : .مناقشة عامة 

 

09H00-12H30 

 الجلسة العلمية الثالثة

 الرتابية اجملاالت وديناميات وتنمية إعداد:  الدكتوراه تكوين عروض طلبة

 الورشة األوىل

 
  مكناس -إسماعيل موالي جامعة/ باحث أستاذرئيس الجلسة: ذ.خالف الغالبي 

09H15-09H00: طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل. /يوسف عاشي 

 التكيف وأشكال المجالية الديناميات: مكيلد بني ومراكز أرياف
09H30-09H15 :طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل.فاطمة بوعزوي / 

ممارسة وتدبير المجال العمومي بالمدن الصغرى والمتوسطة بالمغرب حالة مدينتي 
 الحاجب بوفكران

09H45-09H30: إسماعيل / طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة مواليعبد الرزاق اسراطي 

 الديناميات المحلية وتمدن األرياف المغربية حالة السايس
10H00-10H45 :طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل.حاكم فليو / 

الدينامية المجالية واستراتيجيات التهيئة بالضاحية الشرقية لمدينة مكناس حالة الجماعات 
 سليمان مول الكيفان وواد الجديدة والدخيسة يديالترابية س

10H15-10H00:  طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيلنوراس بلحاج / 

 التحوالت السوسيو مجالية ورهانات التنمية المحلية جنوب الريف األوسط حالة دائرة 
 تاونات

 10H15-11H00 

 حفل شاي

0200ماي  02الثاني اليوم   

11H15-11H00: طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل سارة بن خليفة /. 

 التنمية الترابية بكتلة زرهونورهانات  تثمين وتسويق المنتوجات المجالية
11H30-11H15: طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل. /نورالدين المذكور 

 اقتصاد التراث ورهانات التنمية الترابية بمدينة مكناس
 11H30-11H45: Mohamed Mouniri / Etudiant chercheur, université Moulay Ismail de Meknès. 

Tourisme des racines et patrimoine culturel juif au Maroc 

 



 

12H00-11H45 :طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل./ نورالدين الغنوشي 

 الديناميات السوسيو مجالية وآفاق التنمية بالجزء الجنوبي من إقليم وزان
13H00-12H00 :مناقشة عامة. 

15H00-18H00 

 الجلسة العلمية الرابعة

 الرتابية اجملاالت وديناميات وتنمية إعداد:  الدكتوراه تكوين عروض طلبة

 الورشة الثانية

 
  مكناس -إسماعيل موالي جامعة/ باحث أستاذرئيس الجلسة: ذ صابر الرياحي 

15H15-15H00: طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل. /عبد الغفور عثماني 

 انعكاسات تطور تقنيات السقي على دينامية المجال الفالحي بسايس
15H30-15H15 :طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل. /عمر الخليلي 

 والتحوالت السوسيو فالحية بالمجاالت الجافة )إقليم الرشيدية( الضيعات العصرية
15H45-15H30: طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل.مصطفى جدية / 

 المناخ وآثاره على الموارد المائية بسافلة الحوض النهري لواد زيز
16H00-15H45:بجامعة موالي إسماعيل./ طالب باحث بسلك الدكتوراه عبد الرحيم اسبيسي 

 الجفاف المناخي واإلنسان بعالية سد أحمد الحنصالي )حوض أو الربيع(
16H15-16H00:طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل.عبد الحفيض كريني / 

 حكامة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بمدينة مكناس
16H45-17H00: Mohamed Chérif El Idrissi/ Etudiant chercheur, université Moulay 
Ismail de Meknès. 

Les écosystèmes lacustres du causse Moyen Atlasique face aux dynamiques 

anthropiques et changement climatique Moyen Atlas Central 

18H00-17H00 :مناقشة عامة. 

 لجنة التنسيق

 الفسكوي/ ذ.  عبد السالم بوهاللذ. عمر و إديل/ ذ. إبراهيم 

 اللجنة التنظيمية:

ذ. عمر و إديل/ ذ. إبراهيم الفسكوي/ ذ.  عبد السالم بوهالل/  ذ.ميمون القراط /ذ. خالف 
 الغالبي

 سارة  بنخليفة/عبد الغفور عثماني/ عمر الخليلي


