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 السیاق العام:-1

والبیئة وإعداد الجھة «المؤتمر الوطني الثالث للجغرافیین الشباب حول موضوع  یأتي تنظیم      

النسخة األولى  الذي حققتھ كل من لنجاح لاب والعلوم اإلنسانیة بنمسیك، اتماما برحاب كلیة اآلد »التراب

جامعة محمد  -للمؤتمر الوطني للجغرافیین الشباب، المنظمة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط  

 ، و2015شھر ماي " مقاربات ومناھج البحث الجغرافي بالمغرب: بین التقلید والتجدید "الخامس حول

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش، حول موضوع  -ضي عیاض للنسخة الثانیة المنظمة بجامعة القا

ألھمیة . و كذلك اعتبارا  2016، خالل شھر أبریل "التراب: الفاعلون، التجدیدات ورھانات التنمیة"

، وللدور الذي یقوم بھ الباحث الجغرافي في ھذا الموضوع من خالل  الجھة في الجغرافیا موضوع

 جھویا ووطنیا. قضایا البیئة والتنمیة وإعداد التراب محلیا واألبحاث المنجزة حول 

إعداد التراب تجاوز الفوارق المجالیة في التنمیة والبیئیة و االختالالت أھمھاتعرف الجھة عدة تحدیات     

الوعي البشري باالختالالت والضغوطات التي تعرفھا ، تصاعدت  ناميما تشھده البیئة من  ت ، فأمام.

 التراب إعداد سیاسة  تھدف  .الجھة المطالبة بضرورة جعل استدامة البیئة ھدفا في مخططات  األصوات

 وتحسین مواردھا تنمیة طریق عن مھمشة ظلت التي المجاالت لبعض التنافسیة القدرة من الرفع إلى

 ستحضاربا وذلك المجتمع ومكونات الجغرافیة المجاالت بین الفوارق تقلیل أجل من بھا، العیش ظروف

 الفوارق من التقلیصو علیھا والحفاظ  بیئیةلل المستدام التدبیر إن والبیئیة. واالجتماعیة االقتصادیة األبعاد

 تضمن التراب عدادإل مندمجة سیاسة إطار في إال یتحقق أن یمكنھ ال  الجھةب واالقتصادیة االجتماعیة

  أن والتوازن التوجھ ھذا شأن ومن والمدن. ریافاأل بین الفوارق من للتقو الجھات، بین التوازن من انوع

 البیئیة. واالستدامة االجتماعیة والعدالة االقتصادیة النجاعة شروط ضمنی

الجھة و البیئیة و إعداد «موضوع حول  المؤتمر الوطني الثالث للجغرافیین الشباب ویعد تنظیم   

األبحاث  صة للباحثین الشباب لعرض حصیلة فر برحاب كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بنمسیك »التراب

لھا مكانتھا في االنشغاالت  یھنراھدور الجامعة المغربیة في معالجة إشكالیات ذات التي تبرز األكادیمیة 

البیئیة   التي تدور حول دینامیة األوساط  ة على مستوى إعداد التراب الوطنيالحالیة والتوجھات المبرمج

 الحضري.  لریفي وا التراب على المستویین ة ، وإعداد وحول التنمی ، اوحمایتھ

 األھداف: -2



الذي  »الجھة و البیئیة و إعداد التراب«موضوع حول  المؤتمر الوطني الثالث للجغرافیین الشبابھدف ی

 :  إلى برحاب كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بنمسیكسینعقد 

 .من مختلف الجامعات المغربیة ن الجغرافیین الشباب تعمیق التعارف وتبادل الخبرات بین الباحثی  -

 والثقافیة  واالقتصادیة واالجتماعیة البیئیة تشخیص  وتأویل المقومات  أھمیة البحث الجغرافي في  إبراز -

 . بالجھة

 إعداد التراب. وفي التنمیة  ةوالفوارق الجھویالبیئة  تاالختالال سبل تجاوز حولتقدیم مقترحات  -

                                                                 بالجھة.البیئیة والتنمویة خصوصیات الز إبرا -

 :  المحاور  - 3

 المحور األول : التحوالت البیئیة و التنمیة الجھویة المستدامة

 ..) بالجھة، الجبال ، الغابات ، السواحل . (الواحاتالتدبیر المستدام للمنظومات البیئیة  – 1

 وإنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة بالجھةالبیئة  في التحوالتأثار التغیرات المناخیة  – 2

 تھیئة وتدبیر المنتزھات الجھویة – 3

 والطاقة.االستراتیجیة الجھویة القتصاد الماء  – 4

طبیعیة والتنوع البیولوجي الحمایة من الفیضانات والحفاظ على الموارد ال البیئة:على  المحافظة-5

 المائیة.ومكافحة التصحر والمحافظة على المناطق المحمیة والمنظومة الغابیة والموارد 

 قتصادیة بالجھةالالمحور الثاني : التنمیة ا

 والحرفیة.توطین وتنظیم مناطق لألنشطة االقتصادیة بالجھة وإحداث مناطق لألنشطة التقلیدیة  – 1

 عموما وتھیئة الطرق والمسالك السیاحیة في العالم القروي.إنعاش السیاحة  – 2

 إنعاش االقتصاد االجتماعي والمنتجات الجھویة – 3

 األنشطة غیر الفالحیة بالوسط القروي إنعاش- 4

 بالجھة الجتماعیة: التنمیة ا التالثالمحور 

 إعادة االعتبار للمدن واألنسجة العتیقة -1

 إنعاش السكن االجتماعي – 2

 المرافق والتجھیزات العمومیة – 3

التنمیة القرویة : تنمیة المناطق الجبلیة , تنمیة مناطق الواحات ,إحداث أقطاب فالحیة , تعمیم التزوید  -4

 بالماء الصالح للشرب والكھرباء وفك العزلة .

 بالجھةة یالثقاف التنمیةالمحور الرابع :

 و تثمین التراث المادي,  افظة على المواقع األثریةالثقافة المادیة بالجھة : اإلسھام في المح - 1



 )..... (مھرجانات ثقافیة وترفیھیةالجھة والثقافة المحلیة   االعتناء بتراثالثقافة الالمادیة   – 2

 إعداد التراب التھیئة البیئیة و: الجھة و الخامسالمحور 

  واستشراف التصامیم الجھویة الراھنة,التصمیم الجھوي إلعداد التراب : تقییم التجربة السابقة   – 1

 بالعالقة مع البیئة

 من جھة و المشاریع البیئیة من جھة اخرى العالقة بین  مخططات التنمیة المحلیة و الجھویةربط   – 2

)والتنمیة المحلیة المجتمع المدني ...’, المرأة المنتخبة   الفاعلون المحلیون ( الفاعل السیاسي  – 3

 . تفاعل مع قضایا البیئةبال والجھویة

  الجھةبإعداد التراب و التھیئة البیئة أدوات  :  السادسالمحور 

( الخرائط  التركیبیة   منھجیة التصنیف الخریطي:  نظم المعلومات الجغرافیة والتخطیط الجھوي-1

  ي ) والكمي طیالخر التطبقي (یفیالجھویة الموضوعاتیة: بیئیا , اقتصادیا واجتماعیا )وعالقتھا بالتحلیل الك

,نظریة analyse discriminante, التحلیل الفصلي minimisation de la distanceتقلیل المسافة ( 

 )théorie des graphes الشبكات

 , التحلیل الفصلي ACP( التحلیل العاملي التحلیل اإلحصائي ودوره في تكمیم التحلیل الجھوي  -2

Analyse discriminante األقرب , الجوار...( 

مشكل التصنیف الكمي (تحلیل المسافة , استعمال كاي مربع , استعمال التباین ومعامالت االرتباط في  -3

 )تحلیل التقارب والروابط بین الجھات 

: الجھة الطبیعیة , الجھة المستقطبة , الجھة اإلداریة أو جھة مشكل المقیاس في التصنیف الجھوي  4

 التخطیط

 :لمؤتمرا فعالیات - 4

 عروض عامة و أبحاث میدانیة  - 1

 ورشات-2

 ملصقات -3

 معارض  للكتاب لكل منتدى و كلیة  -4

 الندوة مفتوحة لجمیع الفعالیات المھتمة .  -5

 : الجدولة الزمنیة - 5

 التواریخ االساسیة للمشاركة 

 2016یولیوز أول إرسال االعالن 



  2016/ 15/10 الملصقات \المداخالت  اتتلقي ملخص

  2016/ 31/10 إعالن الملخصات المقبولة 

  2016/ 30/12 مداخالت لل النص الكامل إرسال

 2017/ 30/1  المقاالت المقبولةاالعالن عن 

  2017/ 20/04 أشغال المؤتمر  احتافت

  2017/ 21/04 إختام أشغال المؤتمر 

	

  اللجنة المنظمة -6

 : تنسیق المؤتمر
 

 مین الحسینبن األ       و       زینب أیت سیدي  
 امسھید محمد

 
 اإلشراف العام لألستاذین 

 
 محمد محیي الدین           و           محمد األسعد 

 

 

 

 

 المنظمة المحلیة :  اللجنة 

 وفاء كامل        امسھید محمد مین الحسینبن األ أیت سیدي زینب

 ناضیفرشید أ رجاء الصغیر أحمد أیت عدي أسماء بصیر

 یونس جدوان ودیع المزوق یاسین حسون العربي أیت عدي

 سكینة الصباري     أیت علي محمد    خیرات أمال إسماعیل بن محمد

 كریمة حبو        فاطمة أیت الكامل فاطمة الزھراء اجروسن سكینة حجوبي



 

 لجغرافیین الشباب منتدى الوطني لاللجنة المنظمة الوطنیة تشمل أعضاء جمعیة ال

 

 اللجنة العلمیة و الشرفیة :  – 7

الرقم 
 مؤسسة العمل الصفة اسم األستاذ يالترتیب

ینمحمد محیي الد 1 یكإلنسانیة بنمسكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع	  
	

یكإلنسانیة بنمسكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع	محمد األسعد 2  
	

قمحمد سعید قرو 3 یكإلنسانیة بنمسكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع	  
	

یكسانیة بنمسإلنكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع	محمد مدینة 4  
	

لشقإلنسانیة عین اكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع	محمد امدافعي 5  
	

يخالد األمران 6 لشقإلنسانیة عین اكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   
	

لشقإلنسانیة عین اكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع حاكمي رقیة  7  

  ھشام أمین

 موسى المالكي

كلیة اآلداب و العلوم 
  -الرباط  –االنسانیة 

 رشید بن الصغیار

كلیة اآلداب و العلوم 
 -أكادیر  –االنسانیة 

 محمد امسھید

و العلوم  اآلدابكلیة 
–بن مسیك  –االنسانیة 

 الدار البیضاء

 سعید بنعیش

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -تطوان  –االنسانیة 

 ان المساويسفی

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -مراكش  –االنسانیة 

 لحسن قدوري

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -القنیطرة –االنسانیة 

 ابراھیم أوعدي

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -الرباط  –االنسانیة 

  حسن الممساوي

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -المحمدیة  –االنسانیة 

عبد الجلیل أیت علي 
 أحمد

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -الجدیدة  –االنسانیة 

 عبد الوھاب صدیق

و العلوم  اآلدابكلیة 
 –عین الشق  –االنسانیة 

 الدار البیضاء

 جھاد تكرومین

الكلیة المتعددة  
 -خریبكة –التخصصات 

 رشید بصور

و العلوم  اآلدابكلیة 
 -بني مالل  –االنسانیة 



 
شقلإلنسانیة عین اكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع أیت حمو سعید 8  

 
مدیةإلنسانیة المحكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع	رشیدة نافع 9  

	
مدیةإلنسانیة المحكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد أنفلوس 10  

	
مدیةإلنسانیة المحكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع أحمد ایت موسى 11  

	
مدیةإلنسانیة المحكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع مصطفى وادریم 12  

	
ساميالمجید ال عبد 13 مدیةإلنسانیة المحكلیة اآلداب والعلوم ا أت ع   

 
یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع علي أیت احساین 14  

	
یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد بوشلخة 15  

	
دالحسن المحدا 16 یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

	
یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا أت ع علي داودان 17  

 
وعموعبد الرحمان أ 18 یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع   

 
انعبد اللطیف رم 19 یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع   

 
عاشور عبد الحكیم بن 20 یرإلنسانیة أكادكلیة اآلداب والعلوم ا أت ع   

 
عليبنعبد الرحیم  21 شإلنسانیة  مراككلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

شإلنسانیة مراككلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد األكلع 22  

شإلنسانیة مراككلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع سعید بوجروف 23  

شإلنسانیة مراككلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع حسن لمباركي 24  

فالسعید بوجرو 25 شإلنسانیة مراكالعلوم اكلیة اآلداب و  أت ع   

شإلنسانیة مراككلیة اآلداب والعلوم ا أت ع وداد التباع 26  

ن المصطفى عیشا 27 شإلنسانیة مراككلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع   

شإلنسانیة مراككلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع أحمد زروال  28  

لفتاحأبو العز عبد ا 29 يصصات أسفالكلیة المتعددة التخ	أت ع   



صصات أسفيالكلیة المتعددة التخ	أ م حسن فرحات 30  

صصات أسفيالكلیة المتعددة التخ	أم محمد الشعیبي 31  

صصات أسفيالكلیة المتعددة التخ  أت ع محمد نعیم 32  

ویحاعبد اللطیف ار 33 یدةإلنسانیة الجدكلیة اآلداب والعلوم ا	أ م   

یدةسانیة الجدإلنكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع حسن مزین 34  

یدةإلنسانیة الجدكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد داود 35  

اللإلنسانیة بني مكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع یحیى الخالقي 36  

اللإلنسانیة بني مكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد میوسي 37  

اللإلنسانیة بني مكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع محمد الفاشي 38  

اللإلنسانیة بني مكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع محسن إدالي 39  

ات خریبكةكلیة المتعددة التخصص أت ع جبراتي فاطمة 40  

ات خریبكةكلیة المتعددة التخصص  أت ع سعید الصغیر 41  

اطإلنسانیة الربكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع موسى كرزازي 42  

 الرباط	لثقافة األمازیغیةالمعھد الملكي ل	أت ع محمد أیت حمزة 43

نمحمد الطیلسا 44 اطإلنسانیة الربكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

اصعز الدین الرف 45 اطإلنسانیة الربكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

یديعبد العزیز عد 46 ر الرباطمعھد التھیئة والتعمی	أت ع   

ل العلويموالي إسماعی 47 یافرئیس جمعیة تنمیة األر    

ة و التعمیرالمعھد الوطني للتھیئ  أت ع محمد حنزاز 48  

زیزعدیدي عبد الع 49 ة و التعمیرالمعھد الوطني للتھیئ  أت ع   

 إعداد التراب الوطني أت ع سعید منیر  50

 كلیة علوم التربیة	 أت ع محمد فتوحي 51

یطرةإلنسانیة القنكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد بودواح 52  

يالكركور جمال 53 یطرةإلنسانیة القنكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

یلعبد الخالق خل 54 یطرةإلنسانیة القنكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع   

ایسإلنسانیة  فاس سكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع حسن ضایض 55  



يألفة الحاج عل 56 ایسإلنسانیة  فاس سكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

میإبراھیم أقد 57 د هللاجامعة سیدي محمد بن عب	أت ع   

ایسإلنسانیة  فاس سكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد العوان 58  

ھر إلنسانیة  فاس ظكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع محمد لبحر 59
 المھراز

ي علميالیزید حمدون 60 ھر إلنسانیة  فاس ظكلیة اآلداب والعلوم ا أت ع 
 المھراز

ت عأ بوشتى الخزان 61 ھر إلنسانیة  فاس ظكلیة اآلداب والعلوم ا 
 المھراز

 الكلیة المتعددة التخصصات تازة	أم جواد كرطیط 62

نإلنسانیة تطواكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع نبیل لحسن 63  

یخينور الدین الش 64 نإلنسانیة تطواكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

رالحسین أوفقی 65 نإلنسانیة تطوالوم اكلیة اآلداب والع  أت ع   

نإلنسانیة تطواكلیة اآلداب والعلوم ا أت ع محمد الیزمي 66  

لیفةعبد العزیز بو 67 نإلنسانیة تطواكلیة اآلداب والعلوم ا  أت ع   

سباعيعبد القادر ال 68 إلنسانیة وجدةكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

رادجيعبد الرحمان ح 69 سانیة وجدةإلنكلیة اآلداب والعلوم ا	أت ع   

زوقعبد الكریم مر 70  جامعة األخوین إفران	أم 

	


