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Comité d’organisation et de coordination 

 

 Pr. Aziz BENTALEB (Président du Centre International ERSGSDDOM) 

 Pr Abdelmalik SALOUI (Centre International ERSGSDDOM) 

 Pr. Asmae BOUAOUINATE (Centre International ERSGSDDOM) 

 Pr Moulay Brahim SEDRA (Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia) 

 Pr Mohamed El Moctar DIEYE (Université Islamique Minnesota des Etats-Unis au Sénégal) 

 Pr. Maria da Conceição LOPES (Université de Coimbra, Portugal). 

 Pr. Bahhou Abdelaziz ( Centre International ERSGSDDOM) 

 Pr. Brahim El HAMDAOUI ( FLSH, Kénetra) 

 Dr Farid chaouki  ( Fondation du Grand Ouarzazate( 

 M. Bouchaib Belfaress ( Fondation du Grand Ouarzazate( 

  

Comité Scientifique 

 

 Pr Moulay Brahim SEDRA (Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia) 

 Pr. Karrouk M-S ( Université Hassan II de Casablanca, FLSH Ben M’sik, Casablanca) 

 Pr. SALOUI Abdelmalik  (CIERSGSDDOM/ FLSH de Mohammedia) 

 Pr Ahmed AIT MOUSSA (Faculté des Lettres et sciences Humaines de Mohammedia) 

 Pr. Mohammed ZHAR (Faculté des Lettres et sciences Humaines de Mohammedia) 

 Pr Lahcen KABIRI (Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia) 

 Pr Bachir ELBOUHALI (Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia) 

 Pr. Fakher KHARAT ( Directeur de l’ENAU, Université Carthage, Tunisie) 

 Pr Amira NAOUI (ENAU, Université de Carthage, Tunisie) 

 Pr Mohamed Habib SAIDI (Directeur de l’Institut du Patrimoine Culturel de l’Université Laval 

au Canada) 

 Pr. Lahsen JENNAN (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fés) 

 Pr. Maria da Conceição LOPES (, Université de Coimbra, Portugal). 

 Pr. Bilal SAR (Université de Granada, Espagne) 

 Pr. Mohamed Ait HASSOU ( FLSH, Marrakech) 

 Pr.  Souleimane Hamidoun HERMA (Université de Nouakchoutt Al-Aasriya en Mauritanie) 

 Pr. Aziz Hlaoua ( URS, Université Mohamed V, Rabat) 

 Pr. Abdelaziz BAHOU ( ENS, Université Mohamed V, Rabat) 

 Pr. Brahim El HAMDAOUI ( FLSH, Kénetra) 

 Pr. Mostapha AAFIR (Faculté Polydisciplinaire Taza) 

 Pr. Brahim HASNAOUY ( IRCAM, Rabat) 

 Pr.  Ahmed Maouluod Eida EL-HILAL (Université de Nouakchoutt Al-Aasriya en Mauritanie) 

 Pr. Bahhou Abdelaziz ( Faculté des Sciences de l’Education, Takadoum, Rabat) 

 Pr. Mohamed Sinan (Ecole Hasssania des Travaux Publics) 

 Pr. Hanchan Mohamed (FLSH de Dhar Mehras, Fès) 

 Pr SAID SGHIR (Faculté  Polydisciplinaire de Khouribga) 

 

 الدكتورة دينا العشري )الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية ، السنغال( -

  الدكتور أحمد حسين أبو الهيجاء ) كلية الهندسة بجامعة طيبةـ المملكة العربية السعودية( -

  الدكتور أحمد حسين أبو الهيجاء ) كلية الهندسة بجامعة طيبةـ المملكة العربية السعودية( -

 المملكة العربية السعودية( –الدكتور ياسر هاشم الهياجي )كلية السياحة واآلثارـ  جامعة الملك سعود  -

 األمريكية(الدكتور ابراهيم القبلي )كلية وليامز، مساتشوسيتس، الواليات المتحدة  -

 الدكتور إيدير غينيات )الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية ، السنغال( -

 الدكتورة رشا العشري )الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية ، السنغال( -
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Séance du cadrage du congrés 

 الجلسة التأطيرية 

26 MAI 2020- HEURE : 10H30 -13H30 

Animation Pr SALOUI Abdelmalik   

Pr. Karrouk M-S ( Université Hassan II de Casablanca, FLSH Ben M’sik, Casablanca) 

Coronavirus comme laboratoire pour l’étude des changements climatiques 

Pr My Brahim Sedra ( Doyen, FST d’Errachidia) 

Environnement et développement durable des oasis 

Pr. Mohamed Sinan (Ecole Hasssania des Travaux Publics) 

Ressources en eau  et Agriculture dans la Zone des Oasis du Maroc: Vulnérabilité au Changement 

Climatique et Mesures d'Adaptation  

 والعلوم اإلنسانية فاس سايس(لحسن جنان: ) كلية اآلداب  الدكتور  -

 العمل الجماعي وبناء التضامنات

Premier Axe : Changements globaux  et dynamiques des milieux naturels 

دينامية األوساط الطبيعيةو التغيرات العامة  

Séance 1 : Animation Pr My Brahim Sedra 

26 MAI 2020- HEURE : 15H00 -18H00 

Pr. SALOUI Abdelmalik  (Centre international ERSGSDDOM/ FLSH de Mohammedia) 

 Risques naturels dans des milieux urbains : Etat et perspectives  

Dr SEBBAR Abdelali (Direction Générale de la Météorologie) 

Arrêt relatif des activités humains et Changement climatique. Oú on est ? 

Pr. Bahhou Abdelaziz ( Faculté des Sciences de l’Education, Takadoum, Rabat) 

Les changements climatiques dans les oasis marocaines 

Pr Bachir Bouhali (FST d’Errachidia) 

La santé de la femme et de l’enfant dans les oasis du Draa-Tafilalet  
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Séance 2 : Animation Pr. Karrouk M-S  

26 MAI 2020- HEURE : 20H00 -22H30 

 الدكتور بوشتى الفالح )المعهد العلمي، جامعة محمد الخامس  الرباط( -

 ساحل طنجة تطوان الحسيمة: مؤهالت وإكراهات تنمية غير متكافئة

Pr. Hanchan Mohamed (FLSH de Dhar Mehras, Fès) 

Quels impacts de la température et de l’humidité de l’air sur la propagation du Coronavirus 

au Maroc ? 

Pr SAID SGHIR (Faculté  Polydisciplinaire de Khouribga) 

Caractérisation et typologie des foyers de contamination au coronavirus (COVID 19) au 

Maroc : vers une démarche d’aide à la décision  

Pr. Lakhwaja Houceine (FLSH Ben M’sik, Casablanca) 

La dynamique de la forêt de ben Slimane face aux enjeux anthropiques 

Séance 3 : Animation Pr. Hanchan Mohamed  

27 MAI 2020- HEURE : 10H30 -13H00 

Pr. Filali Abdelhakim (Faculté Polydisciplinaire de Khouribga) 

 Dynamique du littoral marocain entre Kénitra et El Jadida 

Pr. Boubekri Abdeladim  ( FLSH de Mohammedia) 

 Les changements climatiques au Maroc médiéval 

Pr. Essalek Bouchaib (Faculté des Sciences de l’Education, Takadoum, Rabat) 

Le système d'information géographique (SIG): un outil pour l'étude des changements 

climatique 

Deuxième Axe : Habitat et développement 

  عبد المالك السلوي تنشيط االستاذ

27 MAI 2020- HEURE : 15H00 -18H00 

Pr  Abdelaziz ADIDI: (Institut National D’aménagement et d’Urbanisme) 

La planification stratégique des villes   a l’heure du  covid19 

Pr Mohamed Ait HASSOU ( FLSH de Marrakech) 

Planification stratégique et ville durable au Maroc 

 للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة درعة تافياللت(الدكتور موالي عبد هللا مطير ) مفتش جهوي 

 األقطاب االقتصادية للتراث بجهة درعة تافياللت



6 
 

 الدكتور محمد عالي المختار التقي ) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة نواكشوط العصرية، موريتانيا(

 أي تحد تنموي ينتجه التقري العشوائي المتسارع في والية الترارزه أنموذجا؟ تزايد أعداد المراكز العمرانية، في موريتانيا:

 Troisième Axe : Gestion des écosystèmes et des ressources 

 تدبير النظم البيئية والموارد

27 MAI 2020- HEURE : 19H30 -22H30 

امبارك بوعصباألستاذ تنشيط    

 (السياسية الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية ، السنغال الدكتورة رشا العشري )أستاذة العلوم

 تأهيل النظم االيكولوجية لمجابهة التغيرات المناخيّة: اشكالية السدود الكينية نموذجا

 أحمد مولود الهالل ) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، نواكشوط جامعة العصرية، موريتانيا( الدكتور 

 الوطنية لحوض أرغين: تراث طبيعي وتقافي في مهب الريحتراث المحمية 

 وديع عجواني ) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان( الدكتور 

 إفريقيا البصمة االيكولوجية ورهان االقتصاد األخضر، مقاربة في سوسيولوجية البيئة

 الدكتور مصطفى أعفير ) الكلية متعددة التخصصات بتازة(

 المائية بالجنوب الشرقي المغربي وتحديات التنميةالموارد  

 الدكتور أبو بكر محمد عثمان آدم ) جامعة بحري السودان(

 حماية األنساق البيئية في السودان

 

Quatrième Axe : Patrimoine, valorisation et développement 

 التراث، التثمين والتنمية

2   ére Séance du cadrage  

التأطيرية التانيةالجلسة   

28 MAI 2020- HEURE : 10H30 -12H30 

   تنشيط االستاذة أسماء بوعويناتجلسة تأطيرية عامة: 

 الدكتور ابراهيم الحمداوي ) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القنيطرة( -

 الثقافة والتنمية بالمغرب الواقع

Pr. Maria da Conceição Lopes (CEAACP—FCT Unit of Research Coordinator;  University 

of Coimbra) 

Patrimoine culturel et naturel au sud du Portugal : un héritage au service de développement 
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Pr. Rafael Alfenim ( DRC Alentejo CEAACP, Université de Coimbra, ICOMOS Portugal) 

Patrimoine culturel et développement durable en Alentejo 

 الجلسة االولى: تنشيط االستاذ مصطفى أعفير

28 MAI 2020- HEURE : 15H00 -17H00 

 الدكتور بوعزة بركة )  مدير البرنامج الوطني للقصور والقصبات، وزارة السكنى وسياسة المدينة( -

 تثمين القصور والقصبات رافعة أساسية للتنمية الترابية المستدامة 

 زينب قندوز غربال ) المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة تونس( الدكتورة -

 العمارة الجبلية بين حتمية البقاء وامالءالت الواقع: قصور تطاوين بالجنوب التونسي نموذجا

 ذ. توفيق أكياس ) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس سايس( -

 تثمين التراث الثقافي رافعة للتنمية المستدامة

 ر: تنشيط االستاذ مصطفى أعفيألولىالجلسة تتمة ا

- 17H00 -19H00 

  الدكتور أحمد حسين أبو الهيجاء ) كلية الهندسة بجامعة طيبةـ المملكة العربية السعودية( -

 .النسيج العمراني واشتراطات التنظيم بهدف الحفاظ على النسيج التاريخي -

 الفنون المعاصرة المعهد الوطني للتراث تونس(الدكتور صالح فالحي )محافظ تراث مستشار ورئيس مصلحة  -

 ودوره في خدمة المجتمع والمجال والتنمية بالواحات التراث الثقافي

 ذ. محمد أمزيل ) مدير الثقافة بورزازات(

 التراث الالمادي: فنون أحواش نموذجا

 الجلسة الثانية : تنشيط االستاذ عبد العزيز باحو

28 MAI 2020- HEURE : 20H00 -22H30 

: ١.  

 المملكة العربية السعودية( –الدكتور ياسر هاشم الهياجي )كلية السياحة واآلثارـ  جامعة الملك سعود  -

 استثمار القيمة العالمية االستثنائية في التراث السعودي           

 الدكتور المختارجي )رئيس الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية، السنغال( -

 التراث  الثقافي الالمادي في السنغال

 )مديرة عامة في وزارة السياحة واالثار، اإلسكندرية، الجمهورية المصرية العربية(  مرسي السيد  محمد الدكتورة مي   -

 واحة سيوة نموذج تطبيقي –دور التراث في تحقيق تنمية سياحية مستدامة 

 الثقافة والمجتمع والتنمية، تنغير(الدكتور ابراهيم الحسناوي ) مركز البحث في  -

 اإلعالم ودوره في تثمين المجاالت والتراث

حمداويالابراهيم  األستاذالجلسة التالثة : تنشيط   

29 MAI 2020- HEURE : 10H30 -13H30 

  -الدكتور البشير البونوحي )المركز الجهوي للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون( -

 كلميم وادنون وأهميتهالموروث الثقافي بجهة 
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 ) المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة ( الدكتور امبارك بوعصب -

 الهوية والتكوينات المعمارية والعناصر الجمالية في العمارة الطينية بين المحافظة ورهانات التنمية

 الجبلية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، المحمدية( الدكتورة أسماء بوعوينات )المركز الدولي للواحات والمناطق -

 السياحة التضامنية بواحات الجنوب المغربي:األشكال، الفاعلون والرهانات

 الدكتور عزيز حالوة ) رئيس المرصد الدولي للتراث القروي جنوب شرق المغرب( -

 والتنمية المجاليةالسياحة التضامنية 

عزيز بن الطالب ذاألستا: تنشيط  الرابعةالجلسة   

29 MAI 2020- HEURE : 16H00 -19H30 

 الدكتورة أمينة رضوان ) باحثة ورئيسة مجلة الرائدة في العلوم القانونية( -

 أية حماية للمقاولة في زمن كورونا

 الدكتورة دنيا العشري )أستاذة العلوم السياسية الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية ، السنغال( -

 كورونا وانعكاساتها المجالية والسوسيو اقتصادية بافريقيا: مقاربات لتجاوز تحديات الوباء

 الدكتور إيدير غينيات ) أستاذ العلوم السياسية، الجامعة األمريكية اإلسالمية بمنسوتا األمريكية ، السنغال( -

 لمي واألفريقيعلى االقتصاد العا(COVID-19) تأثير وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا

 الدكتور ابراهيم القبلي )كلية وليامز، مساتشوسيتس، الواليات المتحدة األمريكية( -

 الميتولوجيا والحساسية البيئية عند الروائيين الطوارقيين ابراهيم الكوني وعزيز األنصاري 

 والتحديات

29 MAI 2020- HEURE : 20H00-21H00 

Recommandations et clôture du congrès 

واختتام المؤتمر التوصيات  

المالك السلوي الدكتور عبد  

 الدكتورة أسماء بوعوينات

 الدكتور عزيز بن الطالب

 

Le lien de la page du congrès : 

 الصفحة الرسمية للمركز الدولي للواحات والمناطق الجبلية : 

https://www.facebook.com/www.oasis.montagnes.org/ 

 رابط  متابعة المؤتمر على صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/www.oasis.montagnes.org/ 

 

https://www.facebook.com/www.oasis.montagnes.org/
https://www.facebook.com/www.oasis.montagnes.org/

