
	  

االجمعيیة االمغربيیة للسيیاساتت االثقافيیة  

	  

 

االثــقـــــافة 
ويیـــةــوواالـجهھ  

 
2016فبرراايیرر  26وو 25يیوومم   

 بررحابب كليیة ااآلدداابب وواالعلوومم ااإلنسانيیة بنمسيیكك
 
 

جــــامــــــاالبررن  
 
 

فبرراايیرر 25يیوومم االخميیسس   
- ااستقبالل االمشارركيینن   9:00  	  
- ااالفتتاحح االررسمي   9:30  	  

كلمة االسيیدد ررئيیسس االجامعة *                        
-جهھة االدداارر االبيیضاءوواالي  كلمة االسيیدد سططاتت 	  *	                        

-جهھة االدداارر االبيیضاءكلمة االسيیدد ررئيیسس   	*     سططاتت  	                       
                    	   بنمسيیكك  وواالعلوومم ااإلنسانيیة عميیدد كليیة ااآلدداابب  كلمة االسيیدد   *                    
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فبرراايیرر 25يیوومم االخميیسس   
	  

12:11 االمحوورر ااألوولل 12:30-  

االجهھة وواالفاعلل االسيیاسيوو االثقافة  

ررئاسة االجلسة: ذذ. ررشيیدد االحضرريي  

• 	 "االجهھويیة وواالتنميیة االثقافيیة"   
9. حسنن ااعبيیابة  	  

• االبعد االثقافي لدىى االمجالس االتراابيیة    
عبد االمالك لكحيیلي ذذ.               

• االتحدديیاتت" ة بالمغرربب: ااالسئلة وواالررهھھھاناتت وواالجهھوويی"االثقافة وو  	  
خدديیجة االكووررذذ.                   	  

• "االثقافة كرراافعة للتنميیة االجهھوويیة"    	  
محمدد كرريیننذذ.             	  

• االجهھوويیة االمتقددمة ""االسيیاسة االثقافيیة وو  	  
ذذ. حسنن ططاررقق        	  

	  
12	  :30 مناقشة 13:00 -  

13:00 غددااء  14:30-  

 

 

 



	  

االجمعيیة االمغربيیة للسيیاساتت االثقافيیة  

	  

 

15:00 االمحوورر االثاني 17:30-  

االمددنيمجتمع االجهھة وواالوو االثقافة  

 

ررئاسة االجلسة: ذذ. مرراادد االقددرريي  

• رراافعة للتنميیة االجهھوويیة""االصناعاتت االثقافيیة    
مصططفى ملووككذذ.                     

• - االسيیاسة االثقافيیة االترراابيیة"  "دديیناميیتت ووااستررااتيیجيیاتت    
عززاالدديینن بنيیتت ذذ.                  

• "ااإلططارر االقانووني وواالمؤؤسساتي للتنميیة االثقافيیة على ضووء االجهھوويیة االمووسعة"   
هھھھشامم أأمسكووررييذذ.                         

• "االمماررساتت االمحليیة وواالحكامة االثقافيیة ٬،كوونيیةمباددئئ "   
كسيیكسس ددرريیسسإإ ذذ.                    

     

7	  :301 مناقشة  18:00-  
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فبرراايیرر  26االجمعة   

9:00 ثثالثاالمحوورر اال 10:30-  

االبحثث ااألكادديیمي في االسيیاساتت االثقافيیة  

يیبب حلفيررئاسة االجلسة: ذذ. شع  

• "االجهھوويیة"االوولووجج إإلى االثقافة وو   	  
محمدد ااألميینن مووميیننذذ.      	  

• 	 "ددوورر االثقافة في بناء االشخصيیة االجهھويیة"    
مووليیمم لعررووسي ذذ.      

• "ووسطاتت نموذذججاالسيیاسة االثقافيیة: جهھة االداارر االبيیضاء االجهھويیة وو"   	  
ذذةة. االسعديیة عزيیزيي      	  

• "حولل مفهھومم االجهھة"    
	 يیهھعبدد االباقي بلفقذذ.               

•  	"ثقافة االمتاحفف وواالجهھوويیة"   	  
	 ألززهھھھرر سميیررذذ.       

• 	 "ددوورر االجهھة في االتنميیة االثقافيیة"   
9.     ااألسعدد محمدد 

10:30 مناقشة 11:00-  

11:30 االجلسة االختاميیة 12:00- 	  
 


