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 من خالل الروابط التالية 
 اليوم األول
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 2020يونيو  24األربعاء 
 

 الجلسة االفتتاحية: 
09h-09h30 

 :تتم المشاركة ومتابعة أشغال الجلسة االفتتاحية من خالل الرابط التالي

 

meet.google.com/kpy-mqaf-aoe 

 

 استقبال المشاركات والمشاركين 

 

كلمة السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب، األستاذ أحمد   •

 بلقاضي. 

 البينية في العلوم االجتماعية، األستاذ إبراهيم البري. كلمة مدير مختبر التخصصات  •

 المؤتمر، األستاذ زهير البحيري/ األستاذ إبراهيم البري يكلمة منسق •

      9h30-11h00 مداخلتين افتتاحيتين

meet.google.com/kpy-mqaf-aoe 

 

Michel PERALDI (CNRS/EHESS) : Anthropologie urbaine et 

anthropologie du chaos : décrire le monde en mouvement 
 

 هللا، فاس، المغرب(: عبد الرحمان المالكي )جامعة سيدي محمد بن عبد 

 كورونا الظاهرة االجتماعية الكلية 

 

 

 

 

http://meet.google.com/kpy-mqaf-aoe
http://meet.google.com/kpy-mqaf-aoe
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SESSION 1 : La ville dans tous ses états face à l’incertain mondialisé 

 

Modératrice : Zohra Makach (Université Ibn Zohr, Agadir) 

 

meet.google.com/kpy-mqaf-aoe 
 

11-11h20 : Mohamed Ben Attou (Université Ibn Zohr, Maroc)    

Perspectives de la ville marocaine entre métropolisation-

mondialisation et contraintes territoriales de la pandémie de 

Coronavirus : quelle orientation ? 

 

11h20-11h40 : Layla Aboussi (Université Ibn Zohr, Maroc)   

  

Espace urbain. Nouveaux paradigmes sociaux, nouvelles 

perceptions citoyennes 

 

 

11h40-12h : Mohamed El Omary (Université Ibn Zohr, Maroc) Vers un regard 

sociologique de la ville post-coronavirus, esquisse d’une nouvelle 

ère pour l’urbanisme et la théorisation d’un mode de vie innovant. 

 

12h00- 13h00 : Débat 

 

 الجمعي، وإمكانات بناء اجتماعي جديد: كورونا، الوعي 2الجلسة العلمية  
 رئيس الجلسة: ذ أحمد ليسيكي )جامعة ابن زهر، اكادير(

   :للمشاركة ومتابعة أشغال الجلسة

 

meet.google.com/gtt-zudn-iqu 
 

15h-15h25  :  ،تونس(: أزمة كورونا واالعتراف ، نحو إعادة  منذر الطمني )جامعة تونس
 تشكل التنظيم االجتماعي. 

15h25-15h50 :    الوعي استجابة  في  قراءة  المغرب(:  زهر،  ابن  )جامعة  مجدي  حسن 
 الجمعي في زمن كورونا 

15h50-16h15 :    ميثاق بيات الضيفي )جامعة تكريت، العراق(: الكورونا صراع وبائي ام
 كابح عقلي؟ 

16h15-16h40   :  ،مليانة خميس  جامعة  ورقلة،  )جامعة  قاضي  وهشام  شرقي  رحيمـة 
 الجزائر(:  الطقوس الجديدة وانتحال المعنى وانتحاره في زمن كورونا 

16h40-17h05  :جامعة ابن طفيل، المغرب(: األمن الوطني ودوره كتنظيم    زبيدة أشهبون(
 في مواجهة جائحة كورونا 

http://meet.google.com/kpy-mqaf-aoe
http://meet.google.com/gtt-zudn-iqu
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 :17h05-18h00مناقشة 

 
SESSION  3 : Lien social et transnational à l’épreuve du 

contingent planétarisé 
 

Modérateur : Kamal Mellakh (Université Hassan II, Mohammédia) 

 

15h-15h25 : Antigone Mouchtouris (Université de Lorraine, France)   

  

Le rôle de la pensée planétaire dans  la formation de la 

conduite sociale 

 

15h25-15h50 : Mohamed Sguenfle (Université Ibn Zohr, Maroc) 

   

La mosquée en ville ou le rituel collectif 

suspendu.  Analyse sociologique d'un manque 

 

15h50-16h15 : Mohammed Radi (Universté Bouchaib Doukhali, 

Maroc),  

Le coronavirus : régulateur du social ? Éléments d’une 

sociologie critique de la crise du covid-19  

 

16h15-16h40 : Rachid Hamdouche (Université d’Alger, Algérie) 

    

La crise sanitaire (COVID-19), le quotidien et la 

problématique du lien social. De l’épuisement d’un 

système d’organisation et d’une mondialisation dénuée 

de sens 

 

16h40-17h05 : Hassan Khallaf (Université Ibn Zohr, Maroc)   

  

L'espace domestique : substrat de nouvelles formes de 

territorialité à l’heure du Covid19 .  

 

17h05-18h00 : Débat 
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 2020يونيو   25الخميس 
   :للمشاركة ومتابعة أشغال الجلسة

 

meet.google.com/bfa-pjds-vkz 
 

 : المدينة المعولمة وتحديات جائحة كورونا4الجلسة العلمية 
 رئيس الجلسة: ذ محمد األشهب )جامعة ابن زهر، اكادير(

10h - 10h25استيتو األوبئة عبر    : عبد هللا  في عولمة  المدن  المغرب(: دور  ابن زهر،  )جامعة 
 التاريخ 

10h25 -10h50  المعرفة المدينة:  في  الجائحة  تونس(:  المنار،  تونس  )جامعة  السعيداني  منير   :
 والسلطة واالنتظام المجتمعي. 

10h50 -11h15 رياض الجميلي )جامعة كربالء، العراق(: تحديات المدينة في عصر كورونا : 
11h15 -11h40  أحمد صبيحي/ هادية يحياوي )جامعة الشارقة، جامعة عباس لغرور، اإلمارات :

 التخطيط الصحي أنموذجا. - العربية المتحدة(: األمن الصحي في المدينة العربية

11h40 -12h05 :  بد هللا )المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتانيا(: آثار  محمد المامي محمد ع
 جائحة كورونا على المجال والمجتمع بمدينة نواكشوط )موريتانيا( 

12h05 -12h30    آلثار إيكولوجية حضرية  مقاربة  المغرب(:  ابن زهر،  غبيبي عبدالواحد)جامعة 
 على المدينة  19أزمة جائحة كوفيد
12h30 -13h30  مناقشة   : 

 

 : بيئة السكن الحضري وإشكاالت العيش في ظل كورونا5الجلسة 
 رئيس الجلسة: ذ حسن الطالب )جامعة ابن زهر، اكادير( 

 للمشاركة ومتابعة أشغال الجلسة: 
 

meet.google.com/bfa-pjds-vkz 

 
15h00 - 15h25  زينب قندوز غربال )جامعة سوسة تونس(: جدلية الساكن والمسكون :

 : الخصوصية المشروطة
15h25 - 15h50 جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب(: بيئة   : وديع جعواني(

 19السكن الهامشي والعنف في زمن األزمات الصحية، حالة كوفيد 
15h50 - 16h15    إعادة امتالك الفضاء   ، الجزائر(:2: سليماني جميلة )جامعة الجزائر

 المنزلي بين اإلكراه و المتعة في ظل تفشي جائحة كورونا 
16h15 -16h40    المجالية التفاوتات  المغرب(:  ابن زهر،  ادريس )جامعة  الدريسي   :

 والفعل االجتماعي في تدبير األزمات والمخاطر : جائحة كرونا أنموذجا. 

http://meet.google.com/bfa-pjds-vkz
http://meet.google.com/bfa-pjds-vkz
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17h40-18h05  جامعة  : مجموعة بحثية: )دوسري  : هند عقيل الميزر وسارة سعود ال
بانعكاسات   اإليجابية وعالقتها  العقلية  الصحة  السعودية(:  العربية  المملكة  الملك سعود، 

 جائحة كورونا على السلوك اإلنساني 
18h05 - 18h30     حنان بوكطاية )جامعة ابن زهر، المغرب(: سوسيولوجية العيش :

 والوباء، التفاعالت األسرية البينذاتية 
 

 

ATELIERS POUR JEUNES DOCTEURS ET 

DOCTORANTS : QUELLE VILLE ? QUELLE 

MONDIALISATION ? QUELLE CRISE SANITAIRE ? 

DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
 

L’objectif est de passer en revue les communications provenant des doctorants et 

de les discuter en en déduisant les traits saillants aussi bien d’un point de vue 

épistémologique que méthodologique. L’enseignant-chercheur soulèvera des 

questionnements et interpellera les doctorants sur leur rapport à l’objet et sur 

leur posture du sujet connaissant. 

 

 

 

 

 

ATELIERS 1 
Modérateur BOUYAAKOUB LAHOUCINE (Université Ibn Zohr, Agadir) 

 للمشاركة ومتابعة أشغال الجلسة: 

 

meet.google.com/axi-yusb-jmj 
 

 :15h10-15h20 ،نجاة المهداوي )دكتوراه في الجغرافيا: جامعة القاضي عياض
مراكش(: الهامش الحضري للمدن المغربية وإكراهات العيش اليومي في ظل جائحة  

 كرونا: " نموذج هامش مدينة مراكش"
: 15h20-15h30   سيدي محمد الحسني: عنف السلوك أم عنف القرار. إشكالية الفعل

 ياق الوباء. مقاربة سوسيولوجية العمومي في المدن في ظل س

15h30-15h40  :   شرقي خيطار باحث في العلوم السياسية واإلعالم، جامعة محمد
الخامس الرباط(: المدن الرقمية بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على األمن في زمن  

 كورونا 

http://meet.google.com/axi-yusb-jmj
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15h40-15h50   :دكتوراه في الجغرافيا: جامعة ابن طفيل، القنيطرة(:   مروان التريكزي(
 المجتمع المغربي في مختبر كورونا: الثابت والمتحول والممكن.

: 15h50-16h00    ،السعدي المالك  عبد  جامعة  الدكتوراه،  بسلك  )باحثة  المودن  غزالن 
عتيقة للعرائش  تطوان(: المجال الحضري العتيق واألزمة الصحية الراهنة )كورونا(: المدينة ال

 نموذجا 
16h10-16h20  محمد المسعودي )طالب باحث، جامعة ابن زهر، أكادير(: النساء الحوامل :

 العابرات للحدود: لماذا وكيف يَعبُرن الحدود من »بني شيكر« إلى مدينة مليلية لإلنجاب؟ 

16h30-16h40  : الجزائر( :   2نذير العلواني )باحث في سلك الدكتوراه، جامعة البيلدة
تدخل السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا بين الضرورة الصحية ومبدأ المشروعية  

 في تصرفاته. 
16h40-16h50  :  عبدالرحيم بن حيتي وعبد العزيز عبد الصادق )طالبان باحثان في سلك

فيروس    الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس(: العالقات بين المركز والهامش زمن

 كورونا: ورزازات وضاحيتها الجنوبية نموذجا 

 :16h50-17h50 مناقشة 

ATELIERS 2 
Modérateur : BOUCHAIB MAJDOUL (Université Ibn Zohr, Agadir) 

 للمشاركة ومتابعة أشغال الجلسة:

 

meet.google.com/nnh-qymc-hiz 

 

15h00-15h10 : Atif Atika_ Elhachimi Abdelhak : La gestion de la crise sanitaire 

(Covid 19) et l'organisation de l'espace dans les villes moyennes: 

cas de la ville de Khouribga 

 

15h10-15h20 : Mohamed ELBOUZIDI (Doctorant, Université Ibn Zohr Agadir): 

L’organisation de la vie quotidienne des aidants naturels 

confinés : Habitat et logement à l’épreuve 

 

 

15h30-15h40 : Atif Atika et Elhachimi Abdelhak (Doctorante INAU/Rabat, 

Docteur en Géographie/ FP Khouribga): La gestion de la crise 

sanitaire (Covid 19) et l’organisation de l’espace dans les villes 

moyennes: cas de la ville de Khouribga. 

 

15h50-16h00  : وامبارك الزعفران  الدكتوراه،   رشيد  بسلك  باحثان  )طالبان  خليفة  ايت 
جامعة ابن طفيل، وجامعة محمد الخامس، الرباط(: المدينة المغربية وآليات تدبيرها للمخاطر 

http://meet.google.com/nnh-qymc-hiz
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 الكرونتينا نموذجا -
:16h10-16h20    حسن اشرواو )طالب باحث، جامعة ابن زهر، أكادير(: شباب ضواحي

في ظل ج التضامن  وأشكال  الحضرية   كوفيد  المناطق  بمنطقة  19ائحة  ميدانية  دراسة    :
 اشتوكة ايت باها 

16h20-16h30  :دكتوراه في الجغرافيا، جامعة    عبد الغني الدباغي، يوسف ايت خدجو(
بالهوامش الحضرية المغربية في ظل  السلطان موالي سلميان بني مالل(: "العيش اليومي 

  جائحة كورونا: االكراهات وآليات التدبير"
16h30-16h40  :)الظواهر الجديدة    سماللي رشيد )طالب باحث، جامعة ابن زهر، أكادير

 والمستجدة في زمن كورونا 
16h40-16h50    محمد ايت خوجان )طالب باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد

 بن عبد هللا، فاس(: الفضاء السكني بين جدلية االنغالق واالنفتاح على المحيط الخارجي. 
16h50-17h00  اه، جامعة محمد  لعرابة هبة وبن قاسم سلسبيل )باحثان في سلك الدكتور

، الجزائر(: دور الذكاء العاطفي في تخفيف العنف الزوجي في ظل الحجر  2لمين، سطيف 
 الصحي.

 :17h00-17h50 مناقشة 

 :18h30-19h30عامة واختتام أشغال المؤتمر مناقشة 
 

 اللجنة المنظمة: 
 أكادير، المغرب. ذ. زهير البحيري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر،  -

 ذ. إبراهيم البري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.  -

عبد هللا الحر، مهندس دولة في اإلعالميات، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن    -

 زهر، أكادير، المغرب. 

 ، الجزائر.1جامعة باتنة  ذ. مبروك بوطقوقة، كلية اللغة واألدب العربي والفنون، -

 مليكة السوسي، طالبة باحث بسلك الدكتوراه، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.  -

 باحث، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.  ب طالجمال الدين خونا،   -
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 اللجنة العلمية: 

 أكادير، المغرب. ذ. إبراهيم البري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، - 

عبد الرحمان المالكي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد  -

 بن عبد هللا، فاس، المغرب. 

 أحمد ليسيكي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. - 

 عية، باريس، فرنسا. ميشال بيرالدي، مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتما- 

 ذ. زهير البحيري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير،   المغرب. - 

 اني المونت، مختبر االقتصاد وسوسيولوجيا الشغل، جامعة مارسيليا، فرنسا.  -

 بوشعيب مجدول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. - 

 ر السعيداني، المعهد العالي للعلوم اإلنسانية، جامعة تونس المنار، تونس. مني- 

 حسن مجدي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. - 

 ، الجزائر.1ذ. مبروك بوطقوقة، كلية اللغة واألدب العربي والفنون، جامعة باتنة - 

 محمد سكنفل، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. - 

 حنان بوكطاية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. - 

 األمريكية بدبي، اإلمارات العربية المتحدة. أحمد صبيحي، الجامعة  - 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. عمر عبدوه،  - 

 الطيب العيادي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. - 
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