
                                                

                                                     

 

 إذلي ينظمه  ،رشةفين يف دورته إلعاإ  قوإفل بس يدي  طار فعاليات همرجانإ  يف 

إ فين لس يدي  إل قلمييإجمللس  برشإكة مع  إلتوإصلللتمنية و  ت ابمعرإنإ فين أ يمنتدى 

فنىي و جامعة س يدي و  قلميبتعاون مع عامةل إ   فين، إ  س يدي  إ 

آدإب وإلعلوم ينظم إملنتدى برشإكة مع  - إبن زهرجامعة -اباكدير  إل نسانيةلكية إل

 وطنية يف موضوع:ندوة 

آفاق فين  كرإهاهتاوإ  إلتمنية  أ يت أ  مبجال س يدي إ 

 ابمعرإن

 2019يونيو  29يوم :  فينإ  بس يدي 

 أرضية الندوة
معل إلفاعلني يف إ ىل يف بلورة خلفية علمية معرفية تس ند  يشلك إل سهام

لقا ابعتباره منط ؛يف إلبحث إلعلميإل مثل الاستامثر يس توجب  أ فقاجمالت إلتمنية 

لك جمال وإلتغلب عىل  " مقدرإت"هم يف إستامثر خللق معرفة عاملة ووظيفية تس 

ك ط تمنوية حتقق الاستامثر خلق ترإمك يساعد إلفاعلني عىل بلورة خط أ فقيف  ،رإهاتهإ 

ماكانتهخلصوصية إجملال  إل مثل  .وإ 



                                                

                                                     

خصوصية  يت ابمعرإنأ   فينإ  س يدي إكتسب جمال  إل مر،ذإ وإرتباطا هب

ختلق يف إملقابل  ،تأ هيهلكرإهات تعرتض إجلبيل إذلي يطرح إ   إلطابعطبيعية انجتة عن 

وهوإمش تمنوية ترتبط مبا تتيحه من مقدرإت  ،ة إلبحر وإجلبل تنوعا طبيعياثنائي

إمتدإد إ ضافة إ ىل  .نشطة س ياحية وإعدةأ  لتطور  رضية خصبةأ  يكولوجية تشلك إ  

دماجه ،إلصيد إلبحري ر قطاعتطو ساحيل يوفر رشوط  يف بلورة توهجات تمنوية  وإ 

يف  هامةهجواي وماكنة  إ شعاعافين إ  س يدي  ل قلمي مما س يخلق، كلك تس هتدف إملنطقة

يف أ فق من تقيمي ظروف إس تغالل هذه إملوإرد  ذكل الانطالق يس توجبو  .إملنطقة

دماهجاها امثر ستجتويد إ يرفع من  إقتصاداي إلق عائدخت جماليةيف سريورة تمنية  وإ 

 .إل قلميحظوظ ساكنة 

إلوطنية للتمنية ملبادرة إ طارإ  إملربجمة يف  ،إملدرة لدلخل إل نشطةلقد كشفت 

إلصبار وإلزيوت  يت ابمعرإن وتنوعها؛ حيث تشملأ  ال جممهية موإرد إلبرشية، أ  

ذ ، ... وإل سامكوإلعسل  نتاجيةحيتاج إلهنوض هبذه إلتعاونيات وإلوحدإت  إ   إل 

قرإءة هذه تتيح و  .كرث فعالية يف إملوإكبة وإلتسويقأ  ىل بلورة إسرتإتيجية إ  إلصغرى 

مدإخل تمنيته إلتعرف عىل يت ابمعرإن و أ  قدرإت جمال تشخيص مإلتجارب 

ووقع هذإ الاقتصاد إلتضامين عىل إلساكنة من  ،كرإهات إليت ترهن ذكل إلتطوروالا

 نشطته عىل مؤرشإت إلتمنية إلبرشية.أ  خالل إنعاكس 

عرب  اكنت لهاإليت  إل دوإر من خاللإلتارخيية  اخشصيهتإملنطقة إكتسبت  كام

وإذلي ، إذلي عرفته إلبالد إ ىل وإهجة للتدإفع إلكولونيايل تحتول إ ذاترخي إملغرب، 

، اصوهب أ طامعهاس بانيا إ  وهجت حيث ، سانتاكروز يف اترخي إملغربقضية  هإخزتلت



                                                

                                                     

فين إ  إذلي عزل س يدي  س باينإل   خفلقت هذه إلوضعية خصوصية كرسها الاس تعامر

تمنية هذإ رث إلفرتة الاس تعامرية إ  رهن و ، إمتدإدإهتا، ففرض علهيا عزةل س ياس يةعن 

 إس تحضارها.إحلديث، ويه خصوصية مركبة وجب  إل قلمي

غنيا يف شلك نقوش خصرية ماداي  إ راث للمجال قد وفر إلعمق إلتارخييو 

آ منشو  ، يشلك جانبا ثقايفتنوع ، ابملوإزإة مع ة توثق ملرإحل من اترخي إملنطقةمعامري تأ

إس تثنائية مباكنة حيظى  غري إملادي/إلثقايف إلرأ ساملصبح أ   إ ذ، ضاريإحلمن إلرتإمك 

ثقافة إجملمتعات  من حوإمل كحامل إلرثوة، ابملوإزإة مع دوره ل نتاجابعتباره موردإ 

 عن هويهتا وخصوصيهتا. إومعرب 

يت ابمعرإن أ  فين إ  مؤهالت جمال س يدي  إلبحث يف إنسجاما مع ما يتطلبهو 

كرإهاته. إلتمنوية  خدمة هذه إجملالت إ ىل بحث إلعلميإل  توجيه ل سعينا طار إ  ويف  وإ 

سهامه إلورقة إلباحثني هذ أ يدي، نضع بني وتمنيهتا  يف أ حد إحملاور إلتالية: لال 

يت ابمعرإن أ  فين إ  يكولوجية والاقتصادية إليت متزي جمال س يدي إل   إملقومات •

آفاق يف بلورة س ياسات  إلطبيعية وإل ماكانت ،إستيعاب إلغىن إلثقايف وأ

 إقتصادية انجعة.

 يت ابمعرإن،أ  فين إ  مبجال س يدي  هاووإقع  إقتصادية مؤرشإت إلتمنية إلسوس يو •

 ابجملال وس بل جتاوزها. إلتمنيةإليت ترهن مس تقبل قات و عإملكرإهات و إل   •

 

 



                                                

                                                     

 

 شروط قبول المشاركة في الندوة:

 أال يكون العمل قد سبق نشره؛

 أن يتصف البحث بالجدية واألصالة والعمق وأن يبتعد عن العموميات؛

 أن يكون البحث موثقا بشكل جيد؛

 أال يزيد حجم البحث عن عشرين )20( صفحة في أبعد تقدير؛

 يتم إخبار أصحاب البحوث املقبولة بموافقة اللجنة العلمية للندوة.

 :خطة العمل

 فنيبسيدي ا 2019يونيو  29 يوم تاريخ انعقاد الندوة:  -

 2019 ماي 15 تحديد البرنامج النهائي للندوة:  -

  2019 ماي 10:  البحوثأخر أجل للتوصل بنصوص  -

  2019 أبريل 10:  لخصات واستمارة املشاركة في الندوةاملآخر أجل للتوصل ب -

 :البحثيرجى إتباع اإلجراءات التالية الخاّصة بكتابة _ 

 – 
 
و تكتب الهوامش في في الهامش،  12في املتن و   SimplifiedArabic 14تكتب بخط

 الصفحة . أسفل

الكتاب، الطبعة، جهة ف، : اسم املؤلالهامش أول مرة على النحو التالييكتب  -

 ، الصفحة .لنشر، املكان، التاريخ، الجزء، دار االنشر

 بقائمة املصادر و املراجع . البحثرفق ي -

 بأحد محاور الندوة وجوبا. لبحثرتبط اي -

 أو االنجليزية .أو اإلسبانية الفرنسية  أولغات املشاركة :  العربية  -

 



                                                

                                                     

 البريد اإللكتروني للندوة:

nadwaifni2019@gmail.com 

 إللجنة إلعلمية:                                   إللجنة إلتنظميية:

 د. أ محد بلقايض                                     ــ د. لطيفة رشإس -

 د. محمد انيج بنعمر                                  ــ د. محمد بوزناكض -

 ــ د. أ محد إلش يخي                        دة. لطيفة رشإس            -

 د. محمد بنعتو                                        ــ د. محمد بوجعاجة -

 د. محمد بوزناكض                                   ــ د. مصطفى بودريبيةل  -

 هد.معر عبدو    -                                                       

 د. أ محد بومزكو                                     ــ ذ. إحلسني بوفمي -

                                      د. أ محد إلش يخي -

 ــ د. عبد هللا ابيس                                  د . معر عبدوه  -

 ــ ذ. رش يد هرابز                                   د. إلبشري أ برزإق -

درييسإحملتار ذ. ــ                                    إملهدي إلغايلد.  -  إ 

 ــ ذ. رش يد أ زلف                                                    

 لضعيفــ ذ. سعيد إ                                                    

 ــ ذة. إلزهرة بكرميي                                                    

 ــ د. عيل إليوسفي                                                    

 ــ ذ. عبد هللا تيدرإرين                                                    

         ــ ذ. سامل إلهرجاين                                                    



                                                

                                                     

 ــ ذ. إحلسن إخلطري                                                   


