
  

 

 

 "GRD-Géoتدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا

  :في موضوع

  التحديات وا�فاق ،عالواق

  ، بمدينة طرفاية

لسـياسات العمومية، دوليا، وطنيا، ى بأمهية �لغة يف ا

  .وتأيت هذه أالمهية اعتبارا حملورية ُمعطى املوارد داخل ٔاية سـياسة تتو( حتقيق التمنية بُفرص جناح �مة

، مما رامك الوطين ويف هذا إالطار جند ٔان املغرب قد قطع ٔاشواطا �مة يف جمال احلاكمة والتدبري املندمج واملسـتدام <موع الرتاب

  .مهنا

ى بأمهية خاصة يف ابه، جند ٔان الصحراء املغربية حتظ

  .وبوثرية حمسوسة يف شـىت ا<االت

ٔاي ما  ،²لكم 317024حبوايل  مساحة تقدر

 حيثو  .من ساكنة اململكة %2,5ٔالف نسمة، ٔاي ما يعادل 

املمتد وجممتعات جنوب الصحراء صx وصل بني شامل املغرب من vة وبني جنوبه 
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  ينظم 

تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا ":فريق البحث

  :بدعم منو

  المجلس ا+قليمي لطرفاية  

  

في موضوعا�ولى  الندوة الوطنية

الواق: المغربيةالتنمية بالصحراءرھان تدبير الموارد و

 

، بمدينة طرفاية2019 نونبر 7و  6أيام 

  
        الورقة التأطريية للندوةالورقة التأطريية للندوةالورقة التأطريية للندوةالورقة التأطريية للندوة

ى بأمهية �لغة يف أامه املواضيع اليت اكنت وسـتظل حتظيعترب موضوع تدبري املوارد من بني 

وتأيت هذه أالمهية اعتبارا حملورية ُمعطى املوارد داخل ٔاية سـياسة تتو( حتقيق التمنية بُفرص جناح �مة

ويف هذا إالطار جند ٔان املغرب قد قطع ٔاشواطا �مة يف جمال احلاكمة والتدبري املندمج واملسـتدام <موع الرتاب

مهنا إالفريقيةيف كثري من ب�ان العامل، وخصوصا الب�ان  �يه خربات وجتارب ٔاصبح ٌحيتدى هبا

ابه، جند ٔان الصحراء املغربية حتظوبقراءة ٔاولية <موع املشاريع وأالوراش اليت فتحها ويفتحها املغرب يف معومه تر 

وبوثرية حمسوسة يف شـىت ا<االتبشلك ملحوظ  هبذه املنطقة لك ذ� جعل جعx التمنية تتطور

مساحة تقدر عىلمتتد اليت  لصحراء املغربية ل إالسرتاتيجيةأالمهية ا<الية و  ٕاىل

ٔالف نسمة، ٔاي ما يعادل  945 مجموع الرتاب الوطين، وتقطن هبا ساكنة تقدر ب

صx وصل بني شامل املغرب من vة وبني جنوبه  �عتبارهدورا هاما يف £رخي املغرب 

 

  

فريق البحث

تدبير الموارد و

الورقة التأطريية للندوةالورقة التأطريية للندوةالورقة التأطريية للندوةالورقة التأطريية للندوة

يعترب موضوع تدبري املوارد من بني 

وتأيت هذه أالمهية اعتبارا حملورية ُمعطى املوارد داخل ٔاية سـياسة تتو( حتقيق التمنية بُفرص جناح �مة  .وحمليا vو¤

ويف هذا إالطار جند ٔان املغرب قد قطع ٔاشواطا �مة يف جمال احلاكمة والتدبري املندمج واملسـتدام <موع الرتاب

�يه خربات وجتارب ٔاصبح ٌحيتدى هبا

وبقراءة ٔاولية <موع املشاريع وأالوراش اليت فتحها ويفتحها املغرب يف معومه تر 

لك ذ� جعل جعx التمنية تتطور. خمتلف هذه أالوراش

ٕاىل ونشري يف هذا الصدد

مجموع الرتاب الوطين، وتقطن هبا ساكنة تقدر ب من %45يعادل

دورا هاما يف £رخي املغرب  ا<ال لعب هذا



  

 

 

فقد ظل يشلك جمال عبور برشي وفضاء  

  

جعلها تشلك جمال غري منسجم عىل املسـتوى الوسط 

، وجود ا�الئل اليت تؤكد ذ� التباين املنا¯ بني املناطق الساحلية وا�اخلية

هذا التباين يشمل . ، مث كثافة الغطاء النبايت والوحيش يف جماالت دون ٔاخرى

التطور العام ملعارف الساكن ومداركهم يف مواvة قساوة الظروف الطبيعية هبذا ا<ال من خالل 

  ).الرتحال، ºنتجاع، الفالحة

فٕاهنا حتولت ٔالسـباب سـياسـية واقتصادية ٕاىل 

بل ٔاكرث من ذ� فهـي حتتل اليوم ماكنة خاصة يف الوعي امجلاعي للمغاربة لكوهنا تشلك امتداد جغرايف 

جماال حامال لعالقات قرابة بني من vة، و �عتبارها مصدرا روحيا هلم و�دا للزوا¤ ا�ينية و 

ال ننىس كذ� ٔان هذا ا<ال خيزتن موارد متنوعة رمغ حمدوديهتا ميكن ٔان تسامه يف تمنية 

، بل تشمل كذ� الرثوات يةواملنتجات ا<ال 

مادي غين ومتنوع جيمع بني املواقع التارخيية اÉتلفة، والنقوش 

ف اجلغرايف اÎي تعرفه الصخرية، مث العامرة املتعددة واملتنوعة، ا�ينية واملدنية والعسكرية، وتراث المادي وثقايف متعدد تبعا لالختال

يف السـنوات أالخرية توافد كبري للساكن رافقه مشاريع اقتصادية واستÑرات خضمة 

اليوم لكن هذا الزتايد الساكين يطرح . حتوالت اقتصادية واجÔعية معيقة

 البييئ للصحراء يمتزي �لهشاشة وحمدودية املوارد

هذا يطرح . الت احلرضيةفتوزيع الساكن يمتزي �لتفاوت هبذا ا<ال مع اسـتقطاب ٔاكرب للمناطق الساحلية وا<ا

 ٕاىل ، وºسـتغالل املفرط للرثوات البحرية، هذا �ٕالضافة
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 ،ٕاىل ماكنة هذا ا<ال يف التجارة العابرة للصحراءفبإالضافة  .الكربى إالفريقية من vة ٔاخرى

  .اء الرصيد الثقايف والبرشيمما اكن Þ ٔاثر يف ٕاثر  لتجاور اثنيات ولغات وثقافات حملية ووافدة

جعلها تشلك جمال غري منسجم عىل املسـتوى الوسط  ٕان تواجد الصحراء املغربية جنوب أالطلس الصغري وامتدادها الواسع

ا�الئل اليت تؤكد ذ� التباين املنا¯ بني املناطق الساحلية وا�اخليةمن و . ات مالمئة لالسـتقرارالطبيعي وما يوفره من ٕاماكني

، مث كثافة الغطاء النبايت والوحيش يف جماالت دون ٔاخرىاملاء �ٔالطراف الشاملية بوفرة مقارنة مع ا<االت أالخرى

التطور العام ملعارف الساكن ومداركهم يف مواvة قساوة الظروف الطبيعية هبذا ا<ال من خالل كذ� املسـتوى البرشي �تصال مع 

الرتحال، ºنتجاع، الفالحة(التكييف مع حمدودية املوارد املتاحة مما نتج عنه ٔامناط عيش خمتلفة 

فٕاهنا حتولت ٔالسـباب سـياسـية واقتصادية ٕاىل تشلك جمال جاف يبعث عىل النفور واملغادرة  الصحراء املغربية

بل ٔاكرث من ذ� فهـي حتتل اليوم ماكنة خاصة يف الوعي امجلاعي للمغاربة لكوهنا تشلك امتداد جغرايف . لساكن

من vة، و �عتبارها مصدرا روحيا هلم و�دا للزوا¤ ا�ينية و  و£رخيي ومعق اسرتاتيجي ل�وå املغربية

ال ننىس كذ� ٔان هذا ا<ال خيزتن موارد متنوعة رمغ حمدوديهتا ميكن ٔان تسامه يف تمنية  .قبائل الشامل واجلنوب املغريب من vة ٔاخرى

واملنتجات ا<ال  املنطقة يف حاå تدبريها بشلك معقلن، فهذه املوارد ال تقترص عىل الفالحة وتربية املاشـية

مادي غين ومتنوع جيمع بني املواقع التارخيية اÉتلفة، والنقوش هذا �ٕالضافة ٕاىل الطاقات املتجددة وتراث 

الصخرية، مث العامرة املتعددة واملتنوعة، ا�ينية واملدنية والعسكرية، وتراث المادي وثقايف متعدد تبعا لالختال

يف السـنوات أالخرية توافد كبري للساكن رافقه مشاريع اقتصادية واستÑرات خضمة يف املقابل نالحظ ٔان الصحراء املغربية عرفت 

حتوالت اقتصادية واجÔعية معيقةٕاىل حدوث مما ٔادى  اكنت الغاية مهنا حتقيق التمنية هبذه املنطقة

البييئ للصحراء يمتزي �لهشاشة وحمدودية املواردمفن vة الوسط . الوسط وا<متع الصحراوي حتد¤ت كبرية مرتبطة خبصوصيات

فتوزيع الساكن يمتزي �لتفاوت هبذا ا<ال مع اسـتقطاب ٔاكرب للمناطق الساحلية وا<ا

، وºسـتغالل املفرط للرثوات البحرية، هذا �ٕالضافةحتد¤ت كبرية سواء عىل املسـتوى البييئ من خالل تزايد احلاجيات املائية

الكربى إالفريقية من vة ٔاخرى

لتجاور اثنيات ولغات وثقافات حملية ووافدة

ٕان تواجد الصحراء املغربية جنوب أالطلس الصغري وامتدادها الواسع

الطبيعي وما يوفره من ٕاماكني

املاء �ٔالطراف الشاملية بوفرة مقارنة مع ا<االت أالخرى

كذ� املسـتوى البرشي �تصال مع 

التكييف مع حمدودية املوارد املتاحة مما نتج عنه ٔامناط عيش خمتلفة 

الصحراء املغربيةوعىل الرمغ من ٔان 

لساكنل منطقة جدب  وتوافد 

و£رخيي ومعق اسرتاتيجي ل�وå املغربية

قبائل الشامل واجلنوب املغريب من vة ٔاخرى

املنطقة يف حاå تدبريها بشلك معقلن، فهذه املوارد ال تقترص عىل الفالحة وتربية املاشـية

هذا �ٕالضافة ٕاىل الطاقات املتجددة وتراث  البحرية والطاقة واملعادن

الصخرية، مث العامرة املتعددة واملتنوعة، ا�ينية واملدنية والعسكرية، وتراث المادي وثقايف متعدد تبعا لالختال

  .نطقة بشلك عامامل 

يف املقابل نالحظ ٔان الصحراء املغربية عرفت 

اكنت الغاية مهنا حتقيق التمنية هبذه املنطقة

حتد¤ت كبرية مرتبطة خبصوصيات

فتوزيع الساكن يمتزي �لتفاوت هبذا ا<ال مع اسـتقطاب ٔاكرب للمناطق الساحلية وا<ا، ومن vة ëنية الطبيعية

حتد¤ت كبرية سواء عىل املسـتوى البييئ من خالل تزايد احلاجيات املائية



  

 

 

و�لتايل فالرهان اÎي جيب كسـبه هو كيف ميكن حتقيق املتطلبات ºقتصادية 

  .وفق ما تقتضيه التمنية املسـتدامة

دمة ٕان مساåٔ تدبري املوارد �لصحراء املغربية يشلك معق وقوام حياة إالنسان يف احلارض واملسـتقبل ارتباطا بتسخري هذه املوارد خل

من ٔاجل تشخيص الواقع احلايل Éتلف املوارد املتاحة هبذا ا<ال اجلاف من 

متع، ركية الساكنية ودينامية ا< ها نتيجة احلvة، وحماوå ٕاجياد السـبل الكفيx �حملافظة علهيا يف زمن يالحظ فيه تعدد صور اسـهتالك 

من لك ذ� تأيت احلاجة امللحة حلسن تدبري مجموع املوارد الطبيعية والبرشية، وهو تدبري البد ٔان يكون مبنيا عىل ٔاسس ومعايري 

  .املاكنة اليت تليق هبا vو¤، وطنيا ودوليا

من هنا، يأيت اقرتاح هذه الندوة العلمية أالوىل òٔرضية للنقاش واسترشاف املسـتقبل بناء عىل اخلالصات والتوصيات اليت نتو( 

فتح نقاش ميكن من تبادل االٓراء بني الباحثني واخلرباء وفعاليات ا<متع املدين حول السـبل املثىل لتدبري خمتلف املوارد 

قرتحات ºسـتفادة من التجارب العلمية مبختلف اجلامعات املغربية، والتنسـيق بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني، وتقدمي م

 .معلية تساعد عىل جتاوز التحد¤ت و ºكراهات اليت تواجه تدبري املوارد، واسترشاف املسـتقبل

اؤالت البحث عن حلول معلية تساعد عىل توظيف املوارد يف حتقيق التمنية، واخلروج ٕ�جا�ت حول خمتلف التس

 .والكفا¤ت احمللية يف جمال تدبري املوارد �لصحراء املغربية

اليت من خاللها ميكن حتقيق املتطلبات ºقتصادية وºجÔعية للساكنة احمللية 

3 

و�لتايل فالرهان اÎي جيب كسـبه هو كيف ميكن حتقيق املتطلبات ºقتصادية  .والرتبة الزحف العمراين وتدهور الغطاء النبايت

وفق ما تقتضيه التمنية املسـتدامة وºجÔعية لٕالنسان واحملافظة عىل املوارد الطبيعية عىل حمدوديهتا يف هذا ا<ال الهش 

ٕان مساåٔ تدبري املوارد �لصحراء املغربية يشلك معق وقوام حياة إالنسان يف احلارض واملسـتقبل ارتباطا بتسخري هذه املوارد خل

من ٔاجل تشخيص الواقع احلايل Éتلف املوارد املتاحة هبذا ا<ال اجلاف من من زوا¤ متعددة  اهذا حيمت مقاربهت

vة، وحماوå ٕاجياد السـبل الكفيx �حملافظة علهيا يف زمن يالحظ فيه تعدد صور اسـهتالك 

  . والتحوالت العميقة �لصحراء املغربية اليت رسعت من وثريهتا  العوملة وºنفتاح

من لك ذ� تأيت احلاجة امللحة حلسن تدبري مجموع املوارد الطبيعية والبرشية، وهو تدبري البد ٔان يكون مبنيا عىل ٔاسس ومعايري 

املاكنة اليت تليق هبا vو¤، وطنيا ودولياىن ٔالقالمينا اجلنوبية ٔان تتبؤا يتسـ التشارك والقدرة عىل الرتافع، حىت

من هنا، يأيت اقرتاح هذه الندوة العلمية أالوىل òٔرضية للنقاش واسترشاف املسـتقبل بناء عىل اخلالصات والتوصيات اليت نتو( 

  .اسـتنباطها من مجموع مساهامت الباحثني من خمتلف التخصصات

فتح نقاش ميكن من تبادل االٓراء بني الباحثني واخلرباء وفعاليات ا<متع املدين حول السـبل املثىل لتدبري خمتلف املوارد 

 .املكونة <ال الصحراء املغربية

ºسـتفادة من التجارب العلمية مبختلف اجلامعات املغربية، والتنسـيق بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني، وتقدمي م

معلية تساعد عىل جتاوز التحد¤ت و ºكراهات اليت تواجه تدبري املوارد، واسترشاف املسـتقبل

 ٕابراز املؤهالت الطبيعية والبرشية �لصحراء املغربية

البحث عن حلول معلية تساعد عىل توظيف املوارد يف حتقيق التمنية، واخلروج ٕ�جا�ت حول خمتلف التس

 .ا<ال الهش ليت هتم تدبريها هبذا

بل تمثني ا�را¤ت والكفا¤ت احمللية يف جمال تدبري املوارد �لصحراء املغربية عىل تشجيع سـُ

اليت من خاللها ميكن حتقيق املتطلبات ºقتصادية وºجÔعية للساكنة احمللية والرضورية  إالسرتاتيجيةالبحث عن االٓليات 

 .ىل خمتلف املوارد لتحقيق التمنية املسـتدامة

الزحف العمراين وتدهور الغطاء النبايت

وºجÔعية لٕالنسان واحملافظة عىل املوارد الطبيعية عىل حمدوديهتا يف هذا ا<ال الهش 

ٕان مساåٔ تدبري املوارد �لصحراء املغربية يشلك معق وقوام حياة إالنسان يف احلارض واملسـتقبل ارتباطا بتسخري هذه املوارد خل

هذا حيمت مقاربهت. وحتقيق التمنية املسـتدامة

vة، وحماوå ٕاجياد السـبل الكفيx �حملافظة علهيا يف زمن يالحظ فيه تعدد صور اسـهتالك 

والتحوالت العميقة �لصحراء املغربية اليت رسعت من وثريهتا  العوملة وºنفتاح

من لك ذ� تأيت احلاجة امللحة حلسن تدبري مجموع املوارد الطبيعية والبرشية، وهو تدبري البد ٔان يكون مبنيا عىل ٔاسس ومعايري 

التشارك والقدرة عىل الرتافع، حىت تنبين �ٔالساس عىل

من هنا، يأيت اقرتاح هذه الندوة العلمية أالوىل òٔرضية للنقاش واسترشاف املسـتقبل بناء عىل اخلالصات والتوصيات اليت نتو( 

اسـتنباطها من مجموع مساهامت الباحثني من خمتلف التخصصات

        الندوةالندوةالندوةالندوةأهداف أهداف أهداف أهداف 

فتح نقاش ميكن من تبادل االٓراء بني الباحثني واخلرباء وفعاليات ا<متع املدين حول السـبل املثىل لتدبري خمتلف املوارد  .1

املكونة <ال الصحراء املغربية

ºسـتفادة من التجارب العلمية مبختلف اجلامعات املغربية، والتنسـيق بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني، وتقدمي م .2

معلية تساعد عىل جتاوز التحد¤ت و ºكراهات اليت تواجه تدبري املوارد، واسترشاف املسـتقبل

ٕابراز املؤهالت الطبيعية والبرشية �لصحراء املغربية .3

البحث عن حلول معلية تساعد عىل توظيف املوارد يف حتقيق التمنية، واخلروج ٕ�جا�ت حول خمتلف التس .4

ليت هتم تدبريها هبذاوإالشاكالت ا

بل ت العمل .5 عىل تشجيع سـُ

البحث عن االٓليات  .6

ىل خمتلف املوارد لتحقيق التمنية املسـتدامةمع احملافظة ع
  

        



  

 

 

  .والريفي �لصحراء املغربية

  . التدبري املندمج واملسـتدام للموارد �لصحراء املغربية

  .املغربية

  علي دادون

رئيس شعبة . أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير

GRD-Géo."  
" .GRD-Géo."  

  ".GRD-Géo. "أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير
  .بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير

GRD-Géo."  
GRD-Géo."  

-GRD. "نية، أكاديرأستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسا

" .GRD-Géo."  
-GRD."أكادير ،كلية ا'داب والعلوم ا3نسانية

  .فاسا!نسانية،
  .أكادير ا!نسانية،

4 

  .ري واملفاهمييالتأصيل النظ: املوارد والتمنية

  .الكفا¤ت وا�را¤ت احمللية يف جمال تدبري املوارد �لصحراء املغربية

والريفي �لصحراء املغربيةاحلاكمة يف تدبري املوارد �لوسطني احلرضي 

اجلهوية املتقدمة ؤافاق التدبري املندمج واملسـتدام للموارد �لصحراء املغربية

  .تدبري املوارد الطبيعية يف ظل التحوالت املناخية

املغربيةاستÑر الرٔاسامل البرشي لتحقيق التمنية املسـتدامة �لصحراء 

  

  :تنسيق الندوة

علي دادون .ذشمور ك و  المحجوب.ذ

  اللجنة المنظمة

  .أكادير ،عميد كلية ا'داب والعلوم ا3نسانية: أحمد بلقاضي 
أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  زفزافعبد اللطيف 

  
Géo. "أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  سعيد خليل

. "أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  محمد العسري
أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  جوب شمورك

بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكاديرأستاذة باحثة :  ايسكريمة أسك
Géo.  "أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير :علي دادون 
Géo. "أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  امباركأوراغ

أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسا:  مخلص الدرقاوي علوي

. "أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  فريد الرحموني
كلية ا'داب والعلوم ا3نسانية. طالب في سلك الدكتواره:  عادل آيتالزاويت

ا!نسانية،كلية ا'داب والعلوم . طالب في سلك الدكتواره:  أنوزQ مجيد
ا!نسانية،كلية ا'داب والعلوم . طالب في سلك الدكتواره: الھامل المھدي

  اللجنة العلمية

        حماور الندوةحماور الندوةحماور الندوةحماور الندوة

املوارد والتمنية: احملور أالولاحملور أالولاحملور أالولاحملور أالول

الكفا¤ت وا�را¤ت احمللية يف جمال تدبري املوارد �لصحراء املغربية: احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين

احلاكمة يف تدبري املوارد �لوسطني احلرضي : احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث

اجلهوية املتقدمة ؤافا: احملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابع

تدبري املوارد الطبيعية يف ظل التحوالت املناخية:احملور اخلامساحملور اخلامساحملور اخلامساحملور اخلامس

استÑر الرٔاسامل البرشي لتحقيق التمنية املسـتدامة �لصحراء : احملور الساداحملور الساداحملور الساداحملور السادسسسس

أحمد بلقاضي  -
عبد اللطيف  -

  . الجغرافيا
سعيد خليل -
محمد العسري -
جوب شموركحالم -
كريمة أسك -
علي دادون  -
امباركأوراغ -
مخلص الدرقاوي علوي -

Géo."  
فريد الرحموني -
عادل آيتالزاويت -

Géo." 
أنوزQ مجيد -
الھامل المھدي -
  



  

 

 

  .ة، أكادير

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير

.  

  

  

  .ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير

  .بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير

.  

2019  

  2019 غشت

 2019  

  2019 أكتوبر

  2019نونبر 
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5 

  .أكادير ،عميد كلية ا'داب والعلوم ا3نسانية: أحمد بلقاضي 

ة، أكاديروم ا!نسانيأستاذ باحث بكلية ا'داب والعل:  زفزافعبد اللطيف 

 .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير: محمد بنعتو

أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  علي آيت حساين

.ا!نسانية، أكادير أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم:  الحسن المحداد

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  محمد بوشلخة

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  سعيد خليل

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  محمد العسري

ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكاديرأستاذ باحث بكلية :  جوب شمورك

بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكاديرأستاذة باحثة :  يكريمة أسكسا

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:علي دادون 

  .أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  امباركأوراغ

أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  مخلص الدرقاوي علوي

.أستاذ باحث بكلية ا'داب والعلوم ا!نسانية، أكادير:  فريد الرحموني

   ةزات، تاصصختلا ةددعتم كليةلاأستاذ باحث ب:   يدولو

2019 غشت 1  أخر أجل لتلقي الملخصات

غشت 10  عن اختيار المداخMت المقبولة ا!عMن

 أكتوبر 5  كاملة أخر اجل لتلقي المقا3ت

أكتوبر 15  نشر برنامج الندوة

نونبر  7و  6  تاريخ انعقاد الندوة

ترسل الملخصات على العنوان التالي

juirland@gmail.com 

أحمد بلقاضي  -

عبد اللطيف  -

محمد بنعتو -

علي آيت حساين -

الحسن المحداد -

محمد بوشلخة -

سعيد خليل -

محمد العسري -

جوب شموركحالم -

كريمة أسكسا -

علي دادون  -

امباركأوراغ -

مخلص الدرقاوي علوي -

فريد الرحموني -

وملا دمحم ـ

  

  ھامة تواريخ
أخر أجل لتلقي الملخصات

ا!عMن

أخر اجل لتلقي المقا3ت

نشر برنامج الندوة

تاريخ انعقاد الندوة

  

  


