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08:30 - 
09:00 

  Accueil et inscriptions des participantsاستقبال وتسجيل المشاركين: 

09:00 - 
09:30                   

    Séance inauguraleالجلسة ا�فتتاحية

  كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس• 
  ميد كلية ا2داب والعلوم ا-نسانية ظھر المھراز فاس  كلمة السيد ع• 
  كلمة السيد رئيس جماعة  فاس• 
                                مدير مختبر الدراسات الحضريةكلمة • 
              كلمة اللجنة المنظمة                                                                            • 
 كلمة في حق ا>ستاذ الدكتور اليزيد حمدوني علمي• 
  تقديم درع تذكاري للمحتفى به                 • 

        Conférences plénièresمحاضرات افتتاحية                                      10:30 - 09:30
 Pr. Touria BELHOUSSINE IDRISSI        رئيسة الجلسة:                         

- Pr. Michel LESOURD, Professeur des Universités Émérite (Université de Rouen Normandie 
France).  

Traces, marques, signes. Valoriser la complexité patrimoniale dans les suds méditerranéens 

- Pr. Rachid BOUZIDI, Directeur régional de la culture de Fès et Meknès.  
Les paysages culturels: Identité patrimoine et développement 

Pause-Café   

    Session scientifique: Patrimoine et développement  10:45 – 12:45  التراث  والتنمية  الجلسة العلمية :
 ذ. اليزيد حمدوني علمي رئيس الجلسة:

- Aurora LOPEZ AZCONA, Profesora titular de la Universidad de Zaragoza, España.  
El tratamiento en derecho español de la protección del patrimonio 

- Touria BELHOUSSINE IDRISSI, Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme  Rabat. 
Importance et rôle du Capital Humain dans la Préservation et la Capitalisation du Patrimoine 

- Hassane KHARMICH, Ecole Nationale d’Architecture de Rabat.  
Le patrimoine architectural et urbain, une approche par l’usage: Cas des médinas du Maroc 

    جامعة الجزائر.وھيبة قطوش،  -
 العادات والتقاليد نموذجا  : كوسيلة جذب سياحي في تقريب الشعوب وتعزيز التعايش بينھا أھمية التراث الKمادي

 - Aziz EL BADRAOUI,  PDG Groupe Ozone  Maroc, Farid  ZARROUK, Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah Fès.   
Optimisation de la gestion  des déchets solides: Cas de la Préfecture/Ancienne médina de Marrakech 

 مناقشة



 

 

  

  

  )1التراث الطبيعي والتنمية(  الورشة ا>ولى: 
 محمد حنشان ذ.رئيس الجلسة:  16:15 - 15:00

- Karima SAHBANI, Université , Manouba, Tunisie.  
Le  patrimoine naturel de Sejnène : un atout de développement durable. 

-  Abdelouahed EL-AMRANI, Aziz BOUYAHYAOUI, Soukaina AMRANI, Ibn Zohr University, 
Agadir . 

Water Patrimony in the Central Rif:  
The Diversity of Challenges and Prospects of Local Development 

-  Nadia MACHOURI, Université Mohammed V, Rabat.  
Les forêts péri-urbaines marocaines : un patrimoine naturel en danger 

  .، الجزائرجامعة بسكرة صيد صالح،ذ.  جامعة باجي مختار عنابة، حمد سفيان،أصيد   -
  :الصحراوية بالجزائر با>قاليمحماية التراث الطبيعي من اجل تنمية سياحية مستدامة 
  دراسة حالة واد سوف

-  Pascal JANIN, Société Ethnowleg pour la sauvegarde  des connaissances traditionnelles, Espagne. 
Pour une révision de la définition du mot sparterie. 

 Lettre ouverte aux académiciens de la langue française 

  مناقشة

  )2التراث الطبيعي والتنمية(  :الورشة الثانية
  حمد سفيانأصيد ذ.  رئيس الجلسة: 16:15 - 15:00

  الدار البيضاء.   نيالحسن الثا ، جامعةمحمد سيرتو  -
  والندرة المفرط : بين ا�ستھKك تدبير الموارد المائية في سھل برشيد

  ، الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة.الصغير سعيد –السلوي عبد المالك  –الفKلي عبد الحكيم  -

  مدخل لتحقيق التنمية المستدامة   المحافظة على التراث الطبيعي الساحل، 
- M. HANCHANE , R. ADDOU, Kh. OBDA et M. EL MOULOUDI, Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah Fès. 

Héritage de Gestion Participative Amont-Aval des Ressources en Eau dans 
 le Bassin Versant de l’oued Melloulou 

  ،  جامعة ابن زھر أكادير.أيمن فKق -
 في التنمية الترابية بجبال حوض البحر ا>بيض المتوسط: تثمين التراث الطبيعي ودوره

  حال الجبال المغربية
  جامعة نواكشوط  موريتانيا. ،ميمونة بنت ا�مام -

  التراث الطبيعي ورھانات التنمية السياحية المستدامة في موريتانيا

  مناقشة



 

 

  

  

  التراث وتثمين التنوع الثقافيالورشة الثالثة : 
  عبد الرزاق وورقية رئيس الجلسة: ذ.  18:30 – 16:45

  جامعة محمد ا2ول، وجدة.  ،علي مزيان -
  ترسيخ للھوية المغربية وتعزيز للتواصل الحضاري التراث ا>ثري بالريف الشرقي:

  جامعة ابن طفيل، القنيطرة. محمد الصافـي،  -
  الجماعية أھمية التراث الشفھي الصحراوي كرأسمال رمزي في الحفاظ على الذاكرة

  وصون الھوية الثقافية: الحكايات الشعبية نموذجا
 القنيطرة. ،المركز الجھوي لمھن التربية والتكوين جميلة الفيKلي،  -

  المدن التراثية ودورھا في تحصين الھوية الثقافية، حالة مدينة فاس
  .، جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا، فاس محمد شوقي،  مھدي بوكيل -

  يف التراث الثقافي في التنمية السياحية بمدينة فاسآليات توظ
امعة ج جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس.، جامعة ابن طفيل، القنيطرة. عبد الواحد العمراني،ذ.،  محسن ازحيمي، محمد بوطKقا -

  ابن زھر، أكادير.
  اقع الحال ورھانات التنمية والتثمينو  الموروث الثقافي المرتبط بتدبير الموارد المائية بمقدمة الريف ا>وسط:

فاس. -جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا :العاجيالمفضل   -  
 صناعة الفخار بمنطقة جبالة: حالة عين بوشريك، تراث محلي في طور ا-نقراض

.البيضاء الدار الثاني، الحسن جامعة بوعوينات، أسماء السامي، المجيد عبد ، سرور المجيد عبد  -  
  لى تراث وطنيالقديمة للدار البيضاء : من موروث مھمش ا المدينة

  مناقشة

                            والتقييم   حماية التراث بين المواثيق الدولية و القوانين المحلية والمؤسسات الفاعلة: التجارب الورشة الرابعة: 
  ذة. ماجدة صوابرئيسة الجلسة:  18:30 – 16:45

- Fatima BOUZID, Malika KACEMI MAGHFOUR, Université des Sciences et de la Technologie -
Mohamed Boudiaf, Oran, Algérie. 

Rupture et continuité dans la prise en charge du patrimoine  
Algérien : lecture chronologique  

  .، الجزائرةجامعة باجي مختار، عناب، خميلي صحرة  -
  الدولية للممتلكات الثقافية في السلم و أثناء النزاعات المسلحةالحماية 

  الدار البيضاء. الحسن الثاني ، جامعةمحمد محسن ا-دريسي العمري -
  المؤسسات الفـاعلة في مجال التراث الثقافي بالمغرب: تجـارب ورھــانــات

  الجزائر.  –تيارت  –، جامعة ابن خلدون مبطوش الحاج -
  ت الدولية وا�قليمية في حماية التراث الثقافي في ظل النزاعات الداخليةجھود المنظما

  القنيطرة. –س@  –المركز الجھوي لمھن التربية  والتكوين لجھة الرباط  امبارك بوعصب،  -
 تدابير الحماية والمحافظة على التراث المعماري للواحات بين التشريعات والمؤسسات الدولية والوطنية

 جامعة باجي مختار عنابة. صيد أحمد سفيان  .ذسوق اھراس،  -، جامعة محمد الشريف مساعدية ة أسماءقواسمي  -
  دور الحماية الدولية في تثمين مواقع التراث العمراني من أجل استدامة سياحية

  الوكالة الحضرية مكناس. مصطفى كنكورة،  -
  بط القانونية ورھانات التنمية العمرانية:اطق ارتفاقات حماية المدن العتيقة بالمغرب بين الضوانم

  حالة مدينة مكناس
- Idriss ALAOUI , Inspecteur Régional des Monuments et Sites Historiques, Région Fès-Meknès. 

Les villes du patrimoine mondial au Maroc entre authenticité et développement: 
Cas des Médinas de Fès et Meknès 

 مناقشة

 ذ. ادريس زوھري ذ. منير كويوز،من تأطير:  16:45 - 16:15  ورشة الملصقات:



 

 

  

  

  لتراث والسياحة الدينية والثقافية ومسألة الحفاظ على الھويةا :الورشة الخامسة
  رئيس الجلسة: ذ. محمد شوقي 10:45 - 09:00

  جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. عبد الرزاق وورقية،  -
  التراث  العمراني الديني: التثمين وأفاق التنمية

  أستاذ التعليم العالي جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. محمد العناوي ،  -
  التراث الديني وتنمية ا�قتصاد الجھوي بملوية السفلى

    .الجزائر –2جامعة البليدة  بن يوسف تلمساني، -
 الزاوية التيجانية أنموذجا السياحة الدينية في الجزائر:

-Aziz HMIOUI, Houssaine ALLA, Badr BENTALHA, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès. 
L’évènementiel culturel et l’attractivité touristique: Cas du Festival des Musiques Sacrées de Fès 
- FELLA  MOUSSAOUI - EL KECHAI, Université Alger 2.  

Destruction du patrimoine culturel Ottoman  en Algérie par Le colonialisme Français,  
(1830 – 1962)  

  جامعة ابن زھر، أكادير.عبد الحكيم بن عاشور،  -
  التراث الديني والتنمية السياحية بكتلة زرھون، ازدواجية الممارسات وصراع المقدس والمستحدث

  مكناس.-ا2كاديمية الجھوية للتربية والتكوين فاس محمد نفاد،  -
  الفكر الصوفي المغربي وسؤال التنمية

  التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة. معھد تسيير بوجمعة خلف هللا، -
  التراث العمراني ا-سKمي بقسنطينة: التحديات و ا2فاق

  مناقشة

 Sauvegarde Patrimoine et          :الورشة السادسة
  Pr. . Sadik REDDAD:  رئيس الجلسة 10:45 - 09:00

- Yossef BEN-MEIR, Ph.D. University/research center: High Atlas Foundation. 
The Moroccan Approach: Integrating Cultural Preservation  

and Sustainable Development 
- Rajae EL GHANDOUR, Fondation nationale des musées Directrice du Musée Batha. 

Conservation -restauration de la mosaïque comme monument du patrimoine 
- Bouchta ELKHAZZAN et Mohammed BOURHZALI, USMBA Fès. 

Enjeux et perspectives des opérations de réhabilitation et de sauvegarde  
du Patrimoine urbain de la médina de Meknès 

 -  Soumai  LAHLOU, Agence urbaine de Fès.  
Patrimoine urbain de la médina intra- mûros de Fès: entre la planification urbaine et la 

planification opérationnelle     
- Souad EL AYACHI, USMBA Fès.  

La Femme-Idée dans la poésie Lyrique du Melhoun 
- Mounir akasbi, Abdeltif ElKhammar, USMBA Fès. 

Le mobilier religieux traditionnel au Maroc: Valeurs et état de conservation  

 مناقشة
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  )1التراث الحضاري المادي والKمادي: واقع الحال، القضايا والتحديات(  :الورشة السابعة
  رئيس الجلسة: ذ. حسن ضايض  12:30 -10:45

  ، كلية اGداب والعلوم اDنسانية بتطوان.عبد الفتاح الزھيدي -
  نموذجا) المقاربة ا�جتماعية لمشاريع التأھيل الحضري (مدينة فاس العتيقة

  جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. أحمد الراجي،،  منير الصادكي -
  - حالة سھل جرسيف -التراث القروي وإمكانية إنتاج الثروة بأرياف المغرب الشرقي               

 جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. حسن ضايض، ھشام بوردي، ادريس زوھري، -
  ليدية بمدينة مكناس العتيقة، تراث  أصيل بين  التحول وا�ندثار: حال السقايات والفنادقالتجھيزات العمومية التق

- EL GAMAL Raghda, ALAGUI Fatim-Ezzohra, USMBA Fès /INSAP.  
La Médina de Fès: Un Patrimoine inestimable entre Défis et Valorisation  

  فاس.-د بن عبد هللا جامعة سيدي محم ،ماجدة صواب، عزيز محجوب -
  المؤھKت التراثية بالمدينة العتيقة طنجة: التحو�ت ورھانات التنمية الترابية

- Pr.Mounira Kebaïli Tarchouna, Université de Manouba,Tunis. 
Réaménagement des quartiers anciens de l’archipel de Kerkena: 

Cas du village d’Ouled Bou Ali 
  ، جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس.صواب، فاطمة الزھراء بوجدي ماجدة -

  المعالم التاريخية بمدينة فاس بين مشاريع رد ا�عتبار وإعادة التوظيف

 مناقشة

  )2التراث الحضاري المادي والKمادي: واقع الحال، القضايا والتحديات( :الورشة الثامنة
  ة قطوشوھيبذة. رئيسة الجلسة:  12:30 - 10:45

  ، جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. اليزيد حمدوني علمي، غز�ن الصنھاجي -
  معالجة السكن ا2يل للسقوط بالمدينة القديمة لفاس: بين تعدد البرامج ومحدودية النتائج

  ، جامعة تونس.  منير قيزاني  -
  مدينة القيروان العتيقة: ھاجس التثمين وإكراھات إعادة التوظيف

  تيارت الجزائر. -جامعة ابن خلدون  عيسى علي،  -
  ا-طار الناظم �ستغKل الموروث الثقافي في مجال السياحة لتحقيق التنمية المستدامة لدول المغرب العربي

   ،  المدرسة العليا لJساتذة بوزريعة الجزائر. لعشيبي الطاھر -
  ية ا-حياءواقع التھميش و إمكان التراث العمراني في الجزائر بين

  ، جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس .محمد زريق -حسناء العتيق - عبد اللطيف مليح   -
  السياحة المستدامة والتراث بالمغرب: الواقع والمأمول

  الجزائر.  -02تبسة، جامعة الجزائر  - ، جامعة العربي التبسيمنير الحمزة، ذ.عيسى محاجبي  -
 ي وحمايته: المكتبة الوطنية الجزائرية أنموذجاآليات جمع وحفظ التراث الوطن

  : جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس.ابراھيم الصراج، سعيد العKم، ادريس زوھري  -
  التراث العسكري الحضري لتازة القديمة آية استراتيجية للتنمية؟

 مناقشة

  



 

 

  التراث والتنمية المستدامة التاسعة:الورشة 
  بوشتى الخزان س الجلسة: ذ.رئي 16:45 - 15:00

  .، الجزائر1سطيف -جامعة فرحات عباس صالح دباش، -
  إعادة اكتشاف الموروث الحضاري المحلي والحلول المستقاة -شكالية التنمية المستدامة

  بإقليم الحظيرة الوطنية تازة (الجزائر) 
- Rayene HAFID, Fatima HAMLAT, Université Hadj Lakhdar –Batna- Algérie. 

Le rôle du patrimoine dans le développement du tourisme  
  ، جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس.بوشتى الخزان، ھشام اتبر  -

  اقتصاد التراث ومطلب التنمية الترابية بإقليم وزان: حالة الجماعتان الترابيتان ابريكشة وأسجن
  الجزائر .          –جامعة خميس مليانة د. جميلة خالفي، بو القاسم سعد هللا، أ – 2جامعة الجزائر بنت النبي مقدم،   --

  المتاحف الوطنية بالجزائر بين حفظ التراث والمساھمة في التنمية السياحية 
  –متحف ا2ثار القديمة والفنون ا-سKمية نموذجاً    –

  ھد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة.مع عمروش تومية،  بوجمعة خلف هللا،  -
  المؤھKت السياحية بمنطقة الحضنة بين ثنائية الوفرة وا-ھمال  

  محافظ موقع وليلي ا2ثري.المصطفى أتق، -
 موقع وليلي ا>ثري والتنمية المستدامة

  جامعة موRي إسماعيل مكناس.  جواد أبو زيد،  -
 ا-مكانات وسبل التثمين ، حالة مدينة مكناسالتراث المعماري الحضري بالمغرب : 

  .جامعة القاضي عياض بمراكشخالد الرامي،   -
  تأھيل المقبرة ا-سKمية بتطوان وترميم ا>ضرحة التاريخية

 مناقشة

  التراث الواحي :الورشة العاشرة
  محمد مولودي رئيس الجلسة: ذ. 16:45 -15:00

- Mohamed BOUSSALH, Conservateur du patrimoine/ Ethnologue/ Directeur du Centre de 
Restauration et Réhabilitation du Patrimoine Architectural Atlasique et Subatlasique  Ouarzazate. 

Architectures vernaculaires de l'Atlas et des vallées présahariennes:  
Les  derniers remparts avant l’oubli 

  جامعة القاضي عياض مراكش. المسعودي عبد الصادق  - 
  من أجل تثمين التراث الثقافي لواحات فم زكيد 

  .والعلوم اRنسانية المحمدية  كلية اGداب :عمر عKحمو، أبوبكر فرتاحي  ،المصطفى الندراوي -
  الموارد التراثية بالمناطق الواحية بين ضرورة التسويق الترابي

  سياحية: خيار التراث الKمادي بواحة تودغىورھان التنمية ال
/ جامعة  سيدي محمد بن جامعة ھواري بومدين، جامعة محمد بوضياف المسيلة ،زھيرالنامي  ،صديقي عبد الصمد ،دھيمي سليم   -

  عبد هللا فاس.
  –الجزائر  –الحفاظ على التراث العمراني وتثمينه:  دراسة حالة قصور و�ية بشار  

  .جمھورية مصر العربية/جامعة جنوب الوادي، دسوقي محمودإبراھيم   -
  ا>بعاد الجغرافية �ستقرار القبائل المغاربية في عمل البھنساوية بصعيد مصر

 الوكالة الحضرية لمكناس.، جامعة محمد ا2ول وجدة، كورة، مصطفى الزاوينزروقي الميلود، مصطفى ك   -
  آفاق التثمين حالة قصور تافيKلتا>نسجة العتيقة بالمغرب، واقع الحال و

  جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. عبد �وي عبد الغاني، ذة صباح سرغيني،  -
  المتاحف الخاصة، تجربة رائدة في تنمية و تثمين التراث الواحي بالمغرب : حالة واحة تافيKلت

 مناقشة



 

 

 �����29 ����� 16:45  � 18:30   

 Workshop «   Mise en valeur du patrimoine urbain: Regards croisés  »   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���� :���� ���� 30  �����2019 

  مائدة مستديرة �
 زيارة ميدانية �

  ؛"والتثمين والتنمية الحال واقع: العتيقة مكناس مدينة تراث"  �
 .مكناسالتاريخية لمدينة معالم للزيارة  �

� « Sensibilisation à la conservation et à la mise en valeur des monuments du 
patrimoine» 

 Mme. Rajae EL GHANDOUR, Fondation nationale des Musées, Directrice du 
Musée Batha  

� « La médina de Meknès à travers les orientations du SDAU»  
M. Oussama OUALI, Architecte, Chef de Division des Etudes Urbaines à 
l’Agence Urbaine de Meknès, Membre du FOM-DEPP    

� « Plans de sauvegarde des médinas : Réconciliation entre planification  urbaine et 
protection du patrimoine : Cas de la médina de Meknès »  

M. Mostafa GUENGOURA, Chef de Division des Etudes Générales à l’Agence 
Urbaine de Meknès, Membre du FOM-DEPP 

� « Médina de Meknès : Etat des lieux et enjeux de réhabilitation»  
M. Mohammed BOURHZALI, Aménagiste Urbaniste à la Préfecture de Meknès, 
Chercheur, Membre du FOM-DEPP  

� « Contraintes de gestion du patrimoine historique: Cas de Meknès et du site de 
volubilis- MoulaIy  Idriss Zerhoune» 

    M. Alaoui Idriss, Inspecteur Régional des Monuments et Sites Historiques de la 
région de Fès-Meknès, Mustapha  Atki: Conservateur du site Volubilis.   

 



 

 

 

• Abderrahmane  OUALI ALAMI, Soukayna El BAKKALi, Sabah  SERRHINI, USMBA 
Fès. 

Patrimoine de  Fès : Efforts de conservation et défis de développement 

• Aârab Hamza,  Serrar Mohamed, Dr. Serrhini Sabah, USMBA Fès. 
Patrimoine naturel et archéologique dans la province de Figuig : Etat des lieux et enjeux 

de préservation 

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، فاس. جواد التباعي،  •
  لطبيعي والثقافي والتنمية بالمناطق الجبلية، من خKل نموذج لمسار سياحي طبيعي بإقليم خنيفرةالتراث ا

  تطوان.  -جامعة عبد المالك السعدي ازكرار محمد، •
  التراث الثقافي عند قبيلة بني وارين واكراھات الحفاظ على الھوية المحلية . فن أحيدوس نموذجا

الحرش أحمد، الصغيار محسن، •
 

 ة عبد المالك السعدي كلية اGداب والعلوم اDنسانية، تطوان.جامع
 حوض بني بوفراح: تنوع وغنى في الموروث الطبيعي وحاجة إلى التثمين

 كلية اGداب ظھر المھراز فاس.ب  ،الدحماني فاطمة الزھراء  ، صواب ماجدة  •
 مدينة العتيقة للجديدةالمقاربة المؤسساتية وسياسة رد ا�عتبار للتراث المعماري، نموذج ال

 القنيطرة. –س@  -المركز الجھوي لمھن التربية والتكوين لجھة الرباط  أجريش فاطمة الزھراء، •
طرق تدبير التراث المائي بالدوائر المسقية المتوسطة والصغرى بالمغرب وسبل تثمينه والمحافظة عليه: دراسة نماذج 

  محلية من إقليم تازة

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس. العمري عبد الوافي، •
 التجھيزات والمنشآت العمومية المعمارية والتراثية بمدينة طنجة القديمة ودورھا التنموي

 جامعة عبد المالك السعدي، تطوان.  بويلغمان مراد، السمKلي أحمد، •
 السياجات الرمزية في منطقة الريف الغربي: إرث زاخر بالد��ت ا�جتماعية

 جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. فوزي، بشري •
 التراث العمراني الحضري بالمغرب: تشخيص الواقع وآفاق التثمين، مدينة بركان نموذجا

• BOURHZALI Mohammed, GUENGOURA Mostafa et ELKHAZZAN Bouchta  USMBA 
Fès. 

 Les risques liés à l'eau menaçant le patrimoine urbain de la médina de Meknès 

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس. عمر برجل، •
  المؤسسات الفاعلة: التجارب والتقييم،  حالة القصر الكبير

 ، جامعة ابن طفيل.محسن ازحيمي، عادل الصافي، جمال نصير •
 خدمة التنمية المستدامةتقنيات وأساليب ا-نتاج الفKحي بإقليم تاونات، موروث ثقافي في حاجة إلى التأھيل والتثمين ل

 جامعة سيدي محمد  بن عبد هللا.  غميمض عزالدين، •
  السياحة بمدينة الصويرة و دورھا في التنمية المحلية

 

  ذ. ادريس زوھري ذ. منير كويوز، من تأطير: 16:45 - 16:15يوم الخميس �ئحة الملصقات:  



 

 

 .جامعة سيدي محمد  بن عبد هللا بلماحي، ھند مزياني، ايمان عبوبي محمد •
 التراث الثقافي والذاكرة التاريخية بمدينة تازة: مقاربة تربوية

  جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. ،نعليمحمد ب •
  التراث الكولونيالي ا-سباني بالعروي: واقع الحال، التحديات والمتمنيات

 جامعة سيدي محمد  بن عبد هللا.  بوشتى الخزان، مريم الغرميلي، •
 التجھيزات الصحية بمدينة فاس العتيقة: مرافق عمومية وتراث صحي عريق

 جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس. ،وجدةجامعة محمد ا2ول  نان زروالي،عبد الحفيظ حميمي، عد •
 الموسم أو "الوعدة": تراث �مادي للمحافظة على الھوية الثقافية والتنمية السياحية حالة،  قبيلة بني زناسن

 .كلية اGداب والعلوم اDنسانية ، جامعة القاضي عياضالحباش نورالدين •
 ي ودوره في تنمية المجا�ت الحضرية المتأزمة مدينة سيدي رحال نموذجاتثمين التراث الماد

  جامعة  سيدي محمد بن عبد هللا فاس.  محمد النية، •
  التراث العمراني بين مبادرات التثمين وواقع التھميش:  حالة المدينة القديمة لوزان

 ، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.  محمد أنفلوس، يوسف حافضي •
 التراث العمراني الحضري: نتاج -عداد تقليدي مھدد بالتدھور وا�ندثار. مدينة دمنات نموذجا

 ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس.منير بويرمان و عبد الغنى الھواري، يونس العKمي
 التراث الجبلي بالمغرب مؤھKت واعدة في غياب التثمين: إقليم تاونات أنموذجا

  .جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، جامعة القاضي عياض بمراكش ، حسن  الخلفاوي، خالد الشخامي
  نظام الخطارات المائية بمنطقة البروج( سطات):التراث، التاريخ و الذاكرة

 وجدة.جامعة محمد ا2ول   سكينة السكاك، •
 التراث المعماري وسبل استثماره في تنمية السياحة  بمدينة وجدة

  .جامعة سيدي محمد  بن عبد هللا اھيري محمد، عريوة حميد، لعديدي محسن،ضايض حسن، بوط •
  المدينة العتيقة 2سفي بين واقع الحال واستراتيجيات ا-نقاذ والتثمين

 ، جامعة عبد المالك السعدي تطوان.إدريس التاج •
 أي إسھام في التنمية المحلية؟ :التراث والسياحة الثقافية بمدينة شفشاون

 جامعة محمد ا2ول بوجدة.،  زي ھروعي احميدة، الموساو •
 العيون المائية ببني يزناسن: تراث طبيعي ذو أبعاد متعددة للتنمية المحلية

  .جامعة القاضي عياض بمراكش سفيان كربوا، •
 تدخKت الفاعلين و تثمين النسيج الحضري العتيق في التنمية الحضرية  بمدينة اسفي
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