
األربعاء 1 دجنبر 2010
30 8 استقبال املشاركني

اجللسة االفتتاحية
رئيس اجللسة  

دمحم قَوام رئيس جامعة شعيب الدكايل   
00 9  كلامت االفتتاح

00 10  حفل شاي

30 10  حمارضة افتتاحية

دعامات راسخة للتنمية املستدامة واستشراف جهوية منوذجية.            
مصطفى الكثريي املندوب السامي لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير   

15 11 مناقشة    

احملور األول: قضايا يف اجلهوية احمللية

رئيس اجللسة  
دمحم الديباجي عميد سابق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة   

30 14 املشهد السيايس يف جهة دكالة عبدة من خالل انتخابات 2009

حسن قرنفل كلية اآلداب باجلديدة    

45 14 املسألة اجلهوية ورهان التنمية املحلية

جواد رباع طالب باحث  كلية احلقوق بمراكش   

00 15 املؤسسات اجلامعية يف خدمة املجتمع كلية اآلداب باجلديدة نمودجا

عبد اهلادي دحاني كلية اآلداب باجلديدة   
15 15 اجلامعة واجلهة وسؤال التنمية

ادريس  طهطاوي كلية اآلداب  باجلديدة   

30 15 توظيف املكونات الرتاثية يف التنمية اجلهوية : مقدمات تأسيسية

نور الدين حللو كلية اآلداب باجلديدة   
45 15 مناقشة العروض

00 16 اسرتاحة20 دقيقة

احملور الثاني: التاريخ والرتاث
رئيس اجللسة  

دمحم املهناوي عميد سابق لكلية اآلداب والعلوم االنسانية باجلديدة   

L’art de la poterie dans la région Doukkala Abda 16 20      
تورية وقاص كلية اآلداب باجلديدة    

35 16 خالصات حول الرتاث املعامري واألثري ملنطقة دكالة

عز الدين كرا املديرية اجلهوية لوزارة الثقافة-جهة دكالة عبدة     

50 16 أزمور من خالل االستوغرافية االستعامرية

صاحل شكاك ثانوية عبد اهلل الشفشاوين بتامرة   
05 17 النشاط املالحي بشواطئ املغرب األطلنتي بالعرص الوسيط

الطاهر قدوري كلية اآلداب بوجدة   

20 17 الفرجة والتنمية اجلهوية: جهة دكالة عبدة نموذجا

حممد صربي كلية اآلداب باجلديدة   
35 17 مناقشة العروض

00 18 هناية اجللسة

الخميس2 دجنبر 2010

احملور الثالث : التنمية والسياحة واجملال
اجللسة األوىل

رئيسة اجللسة   
    فاطمة الزهراء أزريويل عميدة سابقة بكلية اآلداب باجلديدة 

Les impératifs environnementaux en matière de développement du 
tourisme littoral : des pistes utiles pour la mise en valeur de la façade 
maritime de la province d’El Jadida                                        

عبد الواحد بنوحود كلية اآلداب باجلديدة   

 Ressources patrimoniales du développement local dans la région  
            Doukkala  Abda

إبراهيم أقديم كلية اآلداب بفاس سايس    

Densité du réseau de communication et problématique de désenclave-
ment dans  les Doukkala      

حممد داود و أمحد لكرد كلية اآلداب باجلديدة   
45 9 مناقشة العروض

00 10 اسرتاحة 20 دقيقة

اجللسة الثانية
رئيس اجللسة    

إدريس نقوري نائب عميد سابق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة   

20 10 واقع بعض األنشطة غري الفالحية بأرياف دكالة:الطيانة بدوار حلشالفة نموذجا

حسن العباسي وعبد اهلل زارو كلية اآلداب باجلديدة   

35 10 املؤهالت السياحية جلهة دكالة عبدة، إقليم اجلديدة نموذجا   

عبد اجمليد بوشبكة كلية اآلداب باجلديدة   

50 10 الرتاث الثقايف لدكالة وأمل السياحة الثقافية

أبو القاسم الشربي مركز دراسات و أبحاث الرتاث املغريب الربتغي باجلديدة   

05 11 تدبري املوارد املائية بمنطقة دكالة وإشكالية االستدامة

إلياس بوحية طالب باحث  كلية اآلداب باجلديدة   
20 11 مناقشة العروض 

45 11 هناية اجللسة الصباحية.

     

9 00

9 15

 احملور الرابع : دكالة عبدة يف الكتابات األدبية

رئيس اجللسة  
   إبراهيم أقديم عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس سايس

El Jadida dans les récits des écrivains jdidis (Driss Chraibi, Ab-
                           delkebir Khatibi & Fouad Laroui

حممد آيت الرامي كلية اآلداب باجلديدة   

45 14  دكالة يف األدب املغريب املعارص 

إدريس نقوري أستاذ باحث   

00 15  أدوار أدبية وفكرية وثقافية جلهة دكالة عبدة

منري البصكري كلية متعددة التخصصات بأسفي   

15 15   صورة دكالة-الساكنة واملجال-يف املخيال الشعبي: عنارص من أجل البحث

حممد يقني كلية اآلداب باجلديدة   
30 15  مناقشة العروض

45 15  اسرتاحة  20 دقيقة         

احملور اخلامس :  اإلشعاع العلمي بدكالة-عبدة 

رئيس اجللسة    

عبد اهلل شاكر رئيس املجلس العلمي إلقليم اجلديدة   

Culte des saints et santé au Maroc :les marabouts guérisseurs de 
Doukkala

   عبد الرحيم منديب كلية اآلداب بالرباط أكدال 

20 16  اإلشعاع العلمي داخل املغرب ويف ربوع العامل اإلسالمي

   خدجية إكركلية اآلداب باجلديدة

35 16  من أعالم القراءات القرآنية بجهة دكالة عبدة:التهامي األوبريي نموذجا

   حسن صدقي كلية اآلداب باجلديدة

50 16  دكالة: العلم والصالح 

أمحد بزوي كلية اآلداب باجلديدة   

05 17   دور الكتاتيب القرآنية جلهة دكالة عبدة

عز الدين مناري كلية اآلداب باجلديدة   

20 17   منهج حتفيظ القرآن الكريم يف دكالة

عبد السالم بنهروال كلية اآلداب باجلديدة   
35 17   مناقشة العروض
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مبناسبة الذكرى الفضية لتأسيسها
كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية باجلديدة

بالذكرى  2010-2009 اجلامعية  السنة  هذه  خالل  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   حتتفل 
قامت الذي  املتمزي  الدور  تثمني  خالله  من  املؤسسة  تتوخى  احتفال  وهو  لتأسيسها،   الفضية 
وقد الثقايف.  اإلشعاع  وكذا  اخلربات  وتأهيل  الطلبة  وتكوين  العلمي  البحث  مستوى  على   به 
التجربة تلك  من  استفادت  ما  بقدر  اليت  و  احملتضنة  اجلهة  مع  وثيق  بتفاعل  ذلك  كل   حتقق 
رصد على  الكلية  عملت  هامة،  وتطورات  حتوالت  بدورها  عرفت  فقد  العطاء،   وذلك 
 العديد من جوانبها وقضاياها من خالل ما نظمته من ندوات وأيام دراسية وملتقيات علمية ومشاريـع

                                                              حبث متنوعة.

يف وطنية  ندوة  ستنظم  قرن،  ربع  مدى  على  الكلية  به  قامت  الذي  الدور  هلذا  ترسيخا   و 
تعكس واليت   ،فاعلة جهوية  أجل  من  متكاملة  مقومات   : عبدة  دكالة   :  موضوع 
وتنموية بلورة إسرتاتيجية جهوية  للمساهمة يف  العلمية  الكلية بكل طاقاتها وكفاءاتها   طموحات 

                                 يراهن عليها املغرب ويعبئ كل طاقاته من أجل جناحها.

على تتوفر  فهي  باملغرب.  والواعدة  املهمة  االقتصادية  اجلهات  من  تعترب  عبدة  دكالة  فجهة      
ونسيج حتتية  بنيات  إىل  باإلضافة  بشرية،  ومؤهالت  طبيعية  وموارد  متمزي  جغرايف   موقع 
الوطين املستوى  على  ناجح  ريادي  تنموي  بدور  للقيام  تؤهلها  عناصر  وهي  متطور،   صناعي 

                    واالخنراط بقوة وفعالية من أجل دعم جهوية متمزية.

    وقد استطاعت املنطقة مبا راكمته من جتارب عرب خمتلف احلقب وما قامت به من أدوار
  تارخيية أساسية، باإلضافة إىل تراثها الثقايف واحلضاري وإشعاعها الديين، أن تبلور شخصيتها
 كفاعل متمزي فرض نفسه على مسرح  األحداث اليت عرفها املغرب، وكأحد املكونات اليت

                                      أغنت بعطاءاتها وإبداعاتها احلقل الثقايف واحلضاري ببالدنا.

    وللحفاظ على هذه الوضعية وهذه الدينامية والرقي بهما إىل ما هو أفضل، حتتاج  جهة دكالة عبدة إىل
املدني، الفاعلني من مؤسسات رمسية، وجامعية، وهيئات اجملتمع  فيها كل   تعبئة يشارك 
                                          من أجل تدبري مناسب وعقالني لكافة مواردها حيقق هلا تنمية ناجعة وجهوية متطورة وفاعلة.

فاعلة جهوية  أجل  من  متكاملة  مقومات  عبدة  دكالة  تتوخى ندوة  اليت  القضايا  أهم   هذه 
   مناقشتها من خالل احملاور التالية :

 دكالة عبدة بني التاريخ الوطين واجلهوي
 تدبري اجملال والتنمية املستدامة

  دكالة عبدة بعيون خمتلفة: اجملتمع والثقافة و الفن و الدين

ظـم
تـنـ

عبدالواحد مبرورعميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
أحمدو بويلماني نائب عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

محمد داود نائب عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
بوبكر بوهادي حمافظ كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

ابراهيم عقيليرئيس شعبة الدراسات اإلسالمية
حسن العباسيرئيس شعبة اجلغرافيا 

رشيدةحزم منسقة سابقة ملسلك السوسيولوجيا
سميرديونيرئيس شعبة اللغة األنجليزية

عبدالرزاق جعنيد رئيس شعبة اللغة العربية
عبدالعالي حنيني رئيس شعبة اللغة الفرنسية

عبدالمجيد بهنييرئيس شعبة التاريخ
عبدالنبي مخوخ منسق  مسلك السوسيولوجيا

عزالعرب إدريسي أزمي عضو اللجنة الثقافية
حميد بوترخى رئيس قسم الدراسات العليا

لطيفة بركات منسقة تقنيات التعبري والتواصل
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الجمعة 3 دجنبر 2010
احملور السادس: دور ا�عالم في التنمية اجلهوية

00 9 مائدة مستديرة

تنشيط : خليل املغرفاوي وعزيز الدكي  
مشاركة :

 هناء فوالني         Les Echos عبدالرحيم أريري                     أمحد ذو الرشاد                                      
فؤاد مسكوت                      FM عبداهلل غيتومي                  حممد أكياس 

 عبداللطيف البيدوري                                 أمحد ملشكح                      ممد املاطي
  عبداحلق لشهب                       منري الفكيكي  Soir échos رضوان احلسين                                                

Consulting Corpمربوك بنعزوز       Soir échos سعد التازي                                   مصطفى  الناسي 

30 10  اسرتاحة

00 11  اختتام الندوة


