


         الخميس 27 أكتوبر 2016

�00: 09 -  09:30: استقبال املشارك

                           الجلسة االفتتاحية: رئاسة ذ. محمد املبكر

30: 09  -  10:00: كل	ت االفتتاح :

كلمة السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط  •

كلمة السيد عميد املعهد املل� للثقافة األمازيغية  •

كلمة السيد األم� العام ملجلس الجالية املغربية بالخارج  •

كلمة السيد رئيس الجمعية املغربية للبحث التاريخي  •

10:00 – 10:15 : توزيع الدروع الفخرية

10:15 – 10:30 : جائزة الباحث� الشباب

كلمة ذ. محمد املنصور، رئيس لجنة جوائز الباحث� الشباب  •

توزيع الجوائز عىل الفائزين   •

10:30 - 11:00 : حفل شاي

                           الجلسة العلمية األوىل

                                            أصول االختالف وتدب¨ املغاربة له يف الداخل وبالد املهجر         

                                                              رئاسة: ذة. لطيفة الݣندوز

11:00 – 11:20: ذ. موالي إس	عيل العلوي (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط)

                أصول التنوع واالختالف يف املجتمع املغر´ ومصادره° وطرق التعامل معه° عرب التاريخ

11:20 - 11:40 : ذ. عبد الله بوصوف (مجلس الجالية املغربية بالخارج)

               تدب¨ االختالف يف الغرب، يف إطار عالقة املسلم� باملجتمع

11:40 - 12:00 : ذ. عبد الواحد أگم¶ (مركز دراسات األندلس وحوار الحضارات)

              مغاربة املهجر والتعددية الثقافية: حالة أوربا

12:00 - 12:45 : مناقشة

                             الجلسة العلمية الثانية 

                                                      دور القوان� واألعراف يف تدب¨ االختالف 

                                                                 رئاسة: ذ. إبراهيم القادري بوتشيش

15:00-15:20 : ذ. مبارك بوعصب (املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين، القنيطرة) 

               االتفاقيات الصلحية ودورها يف تدب¨ االختالف ب� القبائل املتساكنة بقصور تافياللت ودرعة

( باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية )

( بقاعة املنو¾ بكلية اآلداب )

الربنامج 



( بقاعة املنو¾ بكلية اآلداب )

( بقاعة املنو¾ بكلية اآلداب )

15:20-15:40 : ذ. أيت يدير مصطفى (باحث يف سلك الدكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املحمدية) 

             تادال وما إليها من الجبال، مجتمع االختالف ومؤسسات التحكيم

15:40-16:00 : ذ. نور الدين أمعيط (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الجديدة)

            األعراف التضامنية Åنطقة تادال ودورها يف تدب¨ االختالف خالل فرتة ما قبل االستع°ر

16:00-16:20 : ذ. عبد الحميد فائز (باحث يف سلك الدكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط) 

            التعايش القبيل بالصحراء األطلنتية قبل االستع°ر: الرحل واملستقرون Çوذجا

16:20-17:15 : مناقشة

       الجمعة 28 أكتوبر 2016

                            الجلسة العلمية الثالثة

                                  تدب¨ املغاربة لالختالف يف املجال� السيايس واالجت°عي

                                                                 رئاسة: ذ. محمد فتحة

09:00 – 09:20 : ذ. عبد العزيز أݣرير (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بني مالل)

             الفضاء املغر´ قبل اإلسالم ب� التنوع واالختالف وتحديات التكامل واالئتالف

09:20 – 09:40 : ذ. محمد املغراوي (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط)
              السلطة املوحدية والنخب ب� التوتر واالنفراج

09:40 – 10:00 : ذ. محمد مزيان  (ثانوية موالي عبد الله الرشيف  التأهيلية، وزان)

              طنجة فضاء تعددي

10:00 – 10:20 : ذ. عمر ملغيبيش (باحث يف سلك الدكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، القنيطرة)

              العالقات ب� املسلم� واليهود بتطوان، خالل القرن� 18 و19

10:20-10:40 : ذ. عبد الرزاق العساوي (ثانوية الفقيه أ× بكر التطواÖ التأهيلية، سال) 

              بعض آليات تدب¨ االختالف ب� أعيان تطوان خالل القرن� 18 و19

10:40-11:30 : مناقشة

                            الجلسة العلمية الرابعة

                         تجليات  تدب¨ االختالف يف الثقافة والتمثالت الج°عية املغربية

                                                                    رئاسة: ذة. أمينة ملغاري

15:00-15:20: ذ. الوايف نوحي (املعهد امللÙ للثقافة األمازيغية) 

             من مظاهر تدب¨ التعددية اللغوية باملغرب

15:20-15:40: ذ. عيل بنطالب (املعهد امللÙ للثقافة األمازيغية)

             املشهد اللغوي والثقايف باملغرب، رصد تاريخي ومحاوالت يف التدب¨

15:40-16:00: ذ. محمد زرن� (مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي، الرباط)  

           تدب¨ االختالف وأساليب التعايش وقبول اآلخر يف منظومة الرتبية والتكوين: حاالت وفرضيات من منظور سوسيولوجية        

16:00-16:20: ذ. عبد العزيز الطاهري (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط) 

̈ه من خالل الذاكرة            جوانب من التعدد املغر´ وتدب

16:20-17:00 : مناقشة

املنهاج الرتبوي



( بقاعة املنو¾ بكلية اآلداب )              السبت 29 أكتوبر 2016
(خاص بأعضاء الجمعية املغربية للبحث التاريخي)

: 13:00 – 10:00

تالوة التقريرين األد´ واملايل ومناقشته°  •

انتخاب أعضاء املكتب الجديد للجمعية  •

اللجنة اِّـنظمة 
ذ. عث°ن املنصوري

ذة. لطيفة الݣندوز

ذ. محمد يارس الهاليل

ذة. مارية دادي

ذ. عبد العزيز بل فايدة

ذ. مصطفى أعيش

ذ. عبد املالك النارصي

ذ. الوايف النوحي

ذ. محمد اليزيدي

ذ. محمد النارصي

ذ. حميد تيتاو


