
 Un Forum régional: 

  Quelle stratégie pour le 

développement de la  

région de l’Oriental ?  

Forum des Jeunes Géographes en Recherche  de 

Développement durable  de la région de l’Oriental  

(FJGRDDO)  

Organisent 

Décembre   

Université  Mohamed ler, Oujda 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Laboratoire Dynamique des Milieux Arides Aménagement et 

Développement Régional (DYMADER) 

Vendredi 07 décembre : 

8h 30 - 9h 30 
 Accueil et inscription des participants 

9h 30 - 10h 30 

 Session inaugurale : Salle Nidae Assalam 

 Mot du Doyen de la FLSHO 

 Mot du directeur du CEDOC 

 Mot du Comité d’organisation 

10h 30 - 11h 00 
Conférence plénière 

ATELIER1 
La région  de l’Oriental entre la vulnérabilité  naturelle   

et l’enjeu de la réalisation du développement durable  

Président: Pr. ZARROUK Hakym  

Salle des  réunions 15h 00 - 15h 15 

الموارد المائية بجهة الشرق، اإلمكانات ورهانات التنمية  

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة  -إدريس الحفيظ    

15h 15 - 15h 30 
  الغطاء النباني بسافلة حوض واد زا:  بين اإلكرراهرات الرمرنراوريرة  و رغر

 اإلستغالل البشري

 جامعة محمد األول وجدة -عبد الرحيم بنحامد، والف الغالبي 

15h 30 - 15h 45 

 ، تأثيرات المخاطر الطبيعية  على الطرق المعبدة بالشمال الشرقي لرلرمرغرر

 وطرق الحد منها 
 جامعة محمد األول وجدة  -أحمد أمغار، عبد القادر السباعي   

15h 45 - 16h 00 

   تحديث النشاط الزراعي بملوية السفلى بين اإلكراهات الطبيرعريرة وترحرقرير
 التنمية 

 جامعة محمد األول وجدة  -الطالبي عبد الحفيظ ، غزال محمد

16h 00- 16h 15 
المجاالت السهبية بالهضا  العليا : الهشاشة الطبيعية وآفاق اإلعداد والتنمية 
 جامعة محمد األول وجدة  -عبد الحفيظ حميمي، عدنان زروالي، عالل الزروالي     

16h 15– 16h 30 

إقليم جرسيف بين هشاشة الموارد الغابوية وآفاق التدبير المستدام 
 جامعة شعيب الدكالي الجديدة    -يوسف حمداش، محمد الهاشمي     

Le défi  géopolitique et l’enjeu du développement  

ATELIER2 

Président: Pr. ASSIOUI Mohammed 
Salle: Nidae Assalam 15h 00 - 15h 15 

 جامعة محمد األول وجدة  -ذ.عزي هرو     

   الخيارات التنموية  لجهة الشرق  بين تقلربرات الرمروقري الرجريرواسرترراتريرجري

 “واإلنتقائية المركزية لألماكن”

15h 15- 15h 30 

  زوج برغرال: فري الرحراجرة إلرى مرقراربرة الرترعراون “  وصمود”سقوط جدار برلين

 والتكامل بين الجارين في أف   بعث حلم  إتحاد مغاربي قوي    

 جامعة محمد الخامس الرباط  -موسى كرزازي     

الوظيفة الوطنية للجهة الشرقية 

 جامعة محمد األول وجدة  -بن يونس المرزوقي    

15h 30 - 15h 45 
مليلية -الحدود  وتنظيم المجال بمحور النا ور 

 األول وجدةجامعة محمد   -المنعيم بالل، بنربيعة وديجة     

ATELIER3 

Région de l’Orientale entre les plans du développement  et 

les  stratégies de la gestion territoriale 

Président: Pr . BOUGI Bilal 

Salle:  Nidae Assalam 15h 45– 16h 00 

  برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد الترا  بريرن حركرامرة اإلعرداد

 والتتبي وآفاق التنمية الترابية لجهة الشرق    
 جامعة محمد األول وجدة  -ميمون بحكان    

16h 00– 16h 15 
 ،جماعة ميضار نموذجا”برامج عمل الجماعات بجهة الشرق ورهانات التنمية 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس   -حمجي  محمد، عادل أقلوش، الزاوي مصطفى    

Centre d’Etudes Doctorales Lettres, Sciences Humaines et 

Arts (CEDoc) 

Equipe de Recherche  Géomatique et Gestion de Territoire 

À la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Oujda 

Salle Nidae Essalam - à 9h.00  

17h 00– 17h 15 
 Quel impact aurait l’exploitation du gaz de schiste sur le développe-

ment durable de la Région de l’Oriental 

  BENATA Mohamed - Université Mohamed ler Oujda 

16h 15 - 16h 30 
  التفاوتات المجالية بحهة الشرق: مظاهرها وسبل معالجرترهرا مرن مرنرظرور إعرداد

 التر  الوطني
جامعة الحسن الثاني الدار   -الورتي يونس، جمال البزياني، سعيد العاللي، جميلة السعيدي   

 البيضاء

17h 30 Discussion 

11h 00– 11h 30 Pause café 
11h 30 - 13h 00 

 )جامعة محمد الخامس الرباط(ذ. موسى كرزازي      

   تريرفرة -دراسة في التهيئة والتنمية القروية بالمغر  )بركان”حفل توقيي كتا

 بجهة الشرق  نموذجا(

Déjeuner 13h 30– 14h 45 

16h 30– 17h 00 Pause café 

17h 15– 17h 30 
 Analyse  et cartographie de la sécheresse pastorale dans les hauts 

plateaux du Maroc Oriental 

  MELHAOUI Mohammed - Université Mohamed ler Oujda 



17h 30– 17h 45 

   أسس ومنطلقات التنمية بالجهة الشرقية: حالة عائدات الهجرة الدولية بإقرلريرم

 جرسيف

 جامعة محمد األول وجدة -عبد القادر التايري، يوسف بلي ، مصطفى اليزيدي   

17h 45 Discussion 

Communications affichées 

  استخدام أساليب التحليل اإلحصائي لتقييم كفاية المساحات الخضراء الترفريرهريرة

 بمدينة وجدة،

  جامعة محمد األول وجدة -الموساوي احميدة، مصطفى اليزيدي

 السياحة الساحلية البديل الواعد للنهوض بالتنمية بمدينة النا ور 

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  -الهبوز منصور، محمد المولودي، المحجو  عزيز    

 و عية التشغيل بالمناط  الحدودية نموذج جماعتي بني والد وبني درار 

  جامعة محمد األول  وجدة -الكور أمال، سفيان أشلحي، السباعي عبد القادر

  مدينة النا ور وجيب مليلية المحتل: عالقات تجارية غير مسرترقررة تر ثرر

 على االقتصاد المحلي

  جامعة محمد األول  وجدة -بوجي بالل، آمال حموتي، هرو عزي 

   أية تنمية بديلة للمدن الصغرى بجهة الشرق: حالة مدن سهل كررت اووسر

 بن طيب(-ميضار-)الدريوش

جامعة محمد األول   -حكيم زروق، الميلود زروقي، محمد عطواني، حواس عبد اإلله 

  وجدة

  التنمية الحضرية بعين بني مرطرهرر ودورهرا فري هريركرلرة الرمرجرال فري إطرار

 التنمية الترابية

  جامعة محمد األول  وجدة  -رمضاني عبد هللا، الميلود زروقي 

 النموذج التنموي لواحة فيجيج بين الواقي الفعلي وإكراهات التنمية 

  جامعة محمد األول  وجدة  -والد قسو، مصطفى اليزيدي 

 إكراهات التغيرات المناوية ورهان تحقي  التنمية الفالحية بالجهة الشرقية 

  جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء-محمد فتحي، عبد المالك السلوي، وحمد سعيد قروق 

 Cartographie de l’érosion hydrique dans le bassin versant de 

l’Oued Za (Maroc Oriental) 

     MOUSSI Rkia, HAMMOUTI Kamal- Université Mohamed ler  Ouj-

La culture comme ressource territoriale et son rôle dans 

le développement de la région oriental du Maroc  

     HAMMOUTI Amal, BOUGI Bilal, HROU Azzi - Université 

Mohamed ler Oujda 

  دور السياحة في التنمية الشرامرلرة برالرجرهرة الشررقريرة: واقري الرحرال وسربرل

 التثمين

   جامعة محمد األول  وجدة  -أجعون محمد، عدنان زروالي، عالل الزروالي 

 الرهانات االتنموية وإشكالية بناء الحكامة بالمجال الساحلي إلقليم الدريوش 

جامعة محمد األول    -دربوشي كمال، عزي هرو، ميمون مهداوي، محمد عسيوي 

   وجدة

 الجهوية الموسعة والتنمية اإلجتماعية 

   جامعة محمد األول  وجدة  -احمام مريم، الكور أمال، اسباعي عبد القادر 

 جهة الشرق بين إكراهات المجال وآفاق التنمية 

 جامعة محمد األول وجدة  -الميلود زروقي، حكيم زروق، والد حدوتي، محمد عطواني

  التسوي  الترابي وآفاق تحقي  التنمية التررابريرة لرجرمراعرات سراحرل كربردانرة

 )شمال شرق المغر (

جامعة السلطان موالي   -ميمون المهداوي، عزي هرو، محمد عسيوي، دربوشي كمال

 سليمان بني مالل

Samedi 08 décembre : 

9h 00– 12h 00 (Salle d’informatique) 

 Formation Arc Gis Network Analyst 

     Pr. ASSIOUI Mohammed (ENS, Tetouan) 

Comité d’organisation: Comité scientifique: 

ZARROUK Hakym 

BAHKAN Mimoun 

BOUGI Bilal 

MOADILI Omar 

HAMMOUTI Amal 

HLAL Mohamed 

HAOUAS Abdelilah  

EL GOR Amal 

BENHAMED Abderrahim 

ASSIOUI Mohammed 

EL MAHDAOUI Mimoun 

BLIT Youssef 

HROU Azzi (FLSHO) 

SBAI Abdelkader (FLSHO) 

ZERROUKI Miloud (FLSHO) 

EL HARRADJI Abderrahman (FLSHO) 

KARZAZI Moussa (FLSHR) 

EL GHALBI Khalaf (FLSHO) 

SABRI Mohamed (FLSHO) 

BENRBIA Khadija (FLSHO) 

EL YAZIDI Mustapha (FLSHO) 

ATOINI Mohammed (CRMEFO) 

EL HAFID Driss (CRMEFO) 

ASSIOUI Mohammed (ENST) 

EL MAHDAOUI Mimoun (FLSHB) 

BENAICHA Benyouness 

  توظيف نظم المعلومات الجغرافية في تدبير النفايات المنزلية الصلبة بمدينرة

 وجدة
 جامعة محمد األول وجدة -عبد اإلله حواس، عبد الح  الصدق، محمد عسيوي

  استخدام الم شرات النباتية الطيفية لدراسة تدهور الغرطراء الرنربراتري برالشرمرال

 الشرقي للمغر  

جامعة محمد   -اسباعي عبد القادر، حواس عبد اإلله، مواديلي عمر، زروق حكيم 

  األول وجدة

  التخطي  للتنمية االجتماعية واإلقتصادية لجهة الشرق: السياحرة أو الربرديرل

 غبر الواعد
 جامعة محمد األول وجدة -والد حدوتي، الميلود زروقي، حكيم زروق

       

HADDY Mohamed (INAU Rabat) 

 إكراهات التنمية بجهة الشرق، نموذج تصنيف الحساسية البيئية للتصحر 

جامعة   -مواديلي عمر، اسباعي عبد القادر، حواس عبد اإلله الحرادجي عبد الرحمان 

  محمد األول وجدة

 La participation des MRE dans le développement de la région 

de l’Oriental : les avantages et les défis   

     BENRABIA Khadija, BENAICHA Benyouness - Université Moha-

med ler Oujda 

 Tourisme vecteur de développement de la région de l’oriental 

    OUNANA Abdellah, ES-SOUFI Moumen- Université Mohamed ler Oujda 

  دراسة حاالت-التنمية التضامنية وبناء االقتصاد االجتماعي والتضامني، بإقليم جرسيف 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس  -منير الصادكي، أيمن فالق  

17h 00– 17h 15 

17h 15– 17h 30 

 Les fondamentaux d’une stratégie de développement de la 

région de l’Oriental: cas des Hauts plateaux 

  MAJDOUBI Mustapha, Haddy Mohamed, SBAI Abdelkader, 

EL HARRADJI Abderrahmane - Université Mohamed ler Oujda 

16h 30– 17h 00 Pause café 

BOUBERRIA Abdelouahed(FPT) 

ABAHROUR Mohammed(FPT) 


