
 

 

ة ايــت ملـولتنظـــــم لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعي  

رااا   ي العلوم مببادرة من فريـق القانون اخلاص التابـع خملترب ادل
 القانونية والاجامتعية والقضائية والبيئية

 موضوع : ولـــــح دوليــة عن بعـــدندوة         

 
 

 مـــع  وذلك بشراكــــــة        

بلكية العلوم  خمترب ادلرااا  والأحباث القانونية الس ياا ية وادلوليـة
اامعيل -القانونية والاقتصادية والاجامتعية مبكناس  جامعــة موالي ا 

 املركز ادلويل لرصد الأزما  وااترشاف الس يااا و 
 



 

 

 

 الدكتـور رحيـم الطـــور
عميـد كلية العلوم القانونية  

 -واالقتصادية واالجتماعية ايت ملول
 جامعة ابن زهـر

 

 الدكتور هشـام البخفـاوي

 رئيـــس الجلســــة 

 

 الدكتـور إبراهيـم كـومغـار
حث العلمي بكلية نائـب العميـد المكلف بالب 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
جامعة ابن زهـر ومديـر مختبر  -ايت ملول

الدراسات في العلوم القانونية واالجتماعية 
 والقضائية والبيئية

 الدكتــور أحمد درداري
" الدولة  االجتماعية  ورهان 
التنمية ما بعد كورونا  تقاطع 

 نظريات ومقاربات"

الدكتور عبد المالك 
 رــاحزري

" السياسات العموميـة في 
 تدبيـر المخاطـــر "

 يوسـف أديـبالدكتــور 
" ظاهرة التضخم التشريعي 
بالمغرب : هل نحن بصدد 
 نهاية عصر القانون ؟ "

 مداخلـة مشتركـة

 أمغيريرة السعدية الدكتور
" ظاهرة التضخم التشريعي 
بالمغرب : هل نحن بصدد 

 عصر القانون ؟ " نهاية
 مداخلـة مشتركـة

  إبراهيم يامـه الدكتور
" تقييـم سلطـات الضبط اإلداري 
بعـد جائحة كورونا على ضوء 
النصوص القانونية الجديدة في 

 " رالجزائـ

 الدكتـور محمـد العابــدة 
" الجهــة والتنميــة 

المستدامــة: قـراءة جديـدة في 
 المقاربـات والوظائف "



 

 

 

 الدكتورة زهيـرة فونتيـــر
رهـان التدبيـر الرقمي لمرفق " 

القضـاء ما بعـد جائحــة كورونـا 
 " 19كوفيــد 

 الدكتورة  كنـزة الغنـام
ائحة " السياسة الجنائيــة بعد ج

 كرونا"

 الدكتور عمر السكتاني
مدى الحاجة إلى إصالح عميق  " 

 " لنظام صعوبات المقاولة

 الحسيـن بلـوش الدكتور
 الجلســــة رئيــس

 الدكتـور إبراهيم أحطاب
" دور المهن القانونية والقضائية 

 في اإلقالع االقتصادي"

 الدكتور الحسن الرشدي
" الجماعات الترابية بعد جائحة 

 : اإلكراهات والتحديات " 19كوفيد 



 

 

 

 نور الدين العمرانيالدكتــور 
" دور القانون الجنائي في حماية 

من األمن الصحي للمواطنين 
 "19مخاطر جائحة كوفيد 

 الدكتور عبد الرحيـم شميعـة
" مغرب ما بعـد جائحــة كـورونا 

ي المستجد وسـؤال االلتقائيــة ف
السياسات العموميـة من أجل 

 تحسين منـاخ األعمـال "

 أحمـد األمرانيالدكتـور 
" القضاء األسري بعد جائحة 

كورونا وسؤال النجاعة 
 القضائية "

 أمغيريرة السعدية الدكتور
 رئيســة الجلســــة

 شرفــي إبراهيم الدكتور
دور  ..19" ما بعد كوفيد

المشرع والمجالس التشريعية 
في إعادة بناء المنظومة 

 القانونية للمستهلك "

 سعيــد موقـوشالدكتـور 
اإلمهـال القضائي كآليـة " 

لمواجهـة تداعيـات فيـروس 
 " كورونا المستجــد

 الدكتورة كلثومـة موباريـك
" المقاولــة المغربيـة بيـن 
ضـرورة استئنـاف العمـل 

ومعيقـات اإلقـالع بعـد جائحـة 
 "فيروس كورونا 



 

 

 

 الدكتور أيـوب عبد الرزاق 
" استشراف أسلوب االشتغال عن 
بعد في بعض القطاعات: الواقع 

 يات "والتحد

 الدكتـور العربـي البـوبكري
أي أفق للقانون الجنائي 

المغربي بعد مرحلة الحجر 
 الصحي ؟

 الدكتـور محمد القـواق 
"التعليم والبحث العلمي ما بعد  

جائحة كورونا، التحديات 
المفروضة والمسؤوليات 

 المجتمعية"

 يوســف أديــب الدكتور
 الجلســــة رئيــس

 الدكتـور محمد رحمونــي
" الجماعات اإلقليمية ورهان 
 تفعيل الديمقراطية التشاركية "

 الدكتور عبد القادر بوبكري
" سريان عقود الشغل بعد رفع حالة 
الحجر الصحي الناتج عن جائحة 

كورونا: االشكاالت القانونية 
 والعملية "



 

 

 

الدكتـور هشام 
 كـةالحس

ة  " تدبيــر الماليـة العمومـي
ما بعـد تداعيـات جائحــة 

 " 19كورونا كوفيــد 

 الدكتـور عادل تميـم
" آفـاق السياسات 

العموميـة ما بعـد أزمــة  
ــ  ؟د فيروس كورونا المستج

" 

الدكتــور مصطفى 
 الغشام الشعيبـي

" تداعيـات جائحـة كوفيـد 
على العقـود المدنيـة  19

 والتجاريــة "

 الدكتــور أحمد درداري
 الجلســــة رئيــس

 الدكتور طارق عـزوز
" األثـر القانوني لحالـة 

الطوارئ الصحة على عقـد 
 الشغل "

 الدكتور مراد دهـام
" األمـن القانوني والقضائي 

بعـد جائحــة كرورونا: 
 الواقـع والتحديـات "

 الدكتورة أمينة لطروش 
اختصاصات الوالي في " 

جائحة  الظروف االستثنائية 
 " ا نموذجاكورون

 مداخلة مشتركـة

 األستاذ الكيحل عبد الغني
اختصاصات الوالي في " 

جائحة  الظروف االستثنائية 
 " كورونا نموذجا

 مداخلة مشتركـة



 
 
 

 ادريسي الدكتورة أمينة

 شواهدي

 اإلدارة وإصالح "تحديث

 فيروس جائحة بعد العمومية

 " 19 كوفيد

 الدكتور الخليل المزدوغي

بين  "التعليم في زمن كورونا

كراهات الواقع ورهانات إ

 المستقبل" 

 ؟

الدكتورة حنـان 

 بــوكطــاية

سوسيولوجية الناس والوباء  

بين راهنية الجائحة وما بعدها 

 -التعليم عن بعد-

 الدكتور أيـوب عبد الرزاق 

 الجلســــة رئيــس

 

Dr. Rachid Othmani 

L’action publique 

post Covid 19 : pour 

un renouveau du 

social 

 

 الدكتور محمد الغواطي 

" تعديل قانون مالية السنة 

لمواجهة آثار جائحة كورونا 

 لبناء مجتمع ما بعد كورونا"

 الدكتور محمد منيـوة

" العمـل عن بعـد بالقطـاع 

الخاص وإشكاليـة الفـراغ 

 التشريعي "



 

 

 اللجنــة العلميــة:
 

 جامعة ابن زهـر -الدكتـور رحيـم الطـــور: عميـد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملول 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية ب املكلف بالبحث العلمي عميـدالنائـب  ،أستاذ التعليم العايلالدكتـور إبراهيـم كـومغـار:  
 .خمترب الدراسات يف العلوم القانونية واالجتماعية والقضائية والبيئيةومديـر  جامعة ابن زهـر -يت ملولواالجتماعية ا

 -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملولاملكلف بالشؤون البيداغوجية بعميـد النائـب ليلـي: الالدكتـور حسـن  
 جامعة ابن زهـر

زريـر: أستاذ التعليـم العايل ورئيس خمترب الدراسات واألحباث القانونية السياسية والدوليـة بكلية العلوم الدكتـور عبد املالك اح 
 جامعــة موالي إمساعيل. -القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكناس

 جامعــة مـوالي إمساعيـل -الجتماعية مبكنـاسالتعليم العايل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية وا أستاذعبـد الرحيــم مشيعــة: الدكتـور  
 ومنسق ماسرت القانـون واملقاولـــة.

جامعــة مـوالي  -التعليم العايل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكنـاس أستاذالدكتـور نور الدين العمراين:  
 ويلومنسق ماسرت القانون اجلنائي والتعاون اجلنائي الد.إمساعيـل

 .جامعــة مـوالي إمساعيـل -التعليم العايل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكنـاس ةأستاذالدكتــورة مونيــة بنلمليـح: 

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحث أستاذالدكتور هشـام البخفـاوي:  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحث أستاذو: ـي امنينالدكتور عل 

ورئيس  جامعـة عبد املالك السعدي -بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطـوان باحث أستاذ: أمحد درداري الدكتـور 
 ياسات.الس املركز الدويل لرصد األزمات واستشراف

 السياسية والعلوم احلقوق بكلية اخلارجية والعالقات العلمي بالبحث مكلف العميد نائـب أ حماضر أستــاذ : إبراهيم يامـه الدكتور 
 .اجلزائر -بادرار دراية أمحد جبامعة

 .زائـراجل -أدرار -جامعـة أمحد دراية -الدكتور حممد رمحوين: أستاذ حماضر بكلية احلقوق والعلوم السياسية 

 .اكادير-زهر ابن جامعة -بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  باحثـة ستاذةأ :موباريك كلثومةالدكتورة   

ــة احلسـن -بكلية احلقـوق بالدار البيضاء باحـثالدكتـور حافـظ بكــور : أستاذ    الثاين. جامعـ

 .جامعة ابن زهــر –ايت ملول  –علوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بكلية الباحـثة الدكتـورة السعدية أمغريير: أستاذة  

السياسات ونائب رئيس املركز املغريب للدراسات القانونية  الدويل لرصد األزمات واستشراف املركزعضو الدكتـور يـوسـف أديـب:  
 والقضائيـة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اللجنــة التنظيميــة:
ــة ابــن زهـــرعمـر حلـي: رئيالدكتور    س جامعـ

 جامعة ابن زهـر -الدكتـور رحيـم الطـــور: عميـد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملول 

نائـب العميـد املكلف بالبحث العلمي بكلية العلوم القانونية واالقتصادية  ،الدكتـور إبراهيـم كـومغـار: أستاذ التعليم العايل 
 .خمترب الدراسات يف العلوم القانونية واالجتماعية والقضائية والبيئيةجامعة ابن زهـر ومديـر  -ة ايت ملولواالجتماعي

الدكتـور عبد املالك احزريـر: أستاذ التعليـم العايل ورئيس خمترب الدراسات واألحباث القانونية السياسية والدوليـة بكلية العلوم  
 جامعــة موالي إمساعيل. -ة مبكناسالقانونية واالقتصادية واالجتماعي

 جامعــة مـوالي إمساعيـل -التعليم العايل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكنـاس أستاذعبـد الرحيــم مشيعــة: الدكتـور  
 ومنسق ماسرت القانـون واملقاولـــة.

جامعــة مـوالي  -العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكنـاس التعليم العايل بكلية أستاذالدكتـور نور الدين العمراين:  
 ومنسق ماسرت القانون اجلنائي والتعاون اجلنائي الدويل.إمساعيـل

 .جامعــة مـوالي إمساعيـل -التعليم العايل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكنـاس ةأستاذالدكتــورة مونيــة بنلمليـح: 

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحثالدكتور هشـام البخفـاوي: أستاذ  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول باحث و: أستاذ الدكتور علـي امنين 

ورئيس  جامعـة عبد املالك السعدي -ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطـوانبكل باحث أستاذ: أمحد درداري الدكتـور 
 السياسات. املركز الدويل لرصد األزمات واستشراف

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول باحث أستاذ الدكتور عبـال بنعـارمـو:  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحثتـاجر: أستاذ  الدكتور حممد بن 

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحثأستاذ الدكتور امحدناه بوكنيـن:  

 .جامعة ابن زهــر –ايت ملول  –القانونية واالقتصادية واالجتماعية بكلية العلوم باحثة أستاذة كنـزة الغنـام:    الدكتورة 

 .جامعة ابن زهــر –ايت ملول  –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية باحثـة الدكتـورة السعدية أمغريير: أستاذة  

 .جامعة ابن زهــر –جتماعية ايت ملـول بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالباحث أستاذ الدكتور إبراهيم العسري:  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحثأستاذ الدكتـور عمر السكتاين:  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول باحث أستاذ الدكتور حكيـم كـرم:  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحثأستاذ تور حممد هنـوش: الدك 

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول باحث الدكتـور إدريس كركيـن: أستاذ  

 جامعة ابن زهــر –وم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول بكلية العل باحثأستاذ الدكتور إبراهيـم منـار:  

 جامعة ابن زهــر –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملـول  باحثالدكتور عبد احلميـد اليعقـويب: أستاذ  

 ر.زه جامعة ابن - ايت ملـول تماعيةالدكتـور عادل متيـم : أستاذ باحـث بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالج 

 اكادير-زهر ابن جامعة -بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ياحثة  ستاذةأ :موباريك كلثومةالدكتورة   

ــة احلسـن -بكلية احلقـوق بالدار البيضاء باحـثالدكتـور حافـظ بكــور : أستاذ    الثاين. جامعـ



 

 

 جامعـة سيدي حممد بن عبـد هللا. -: أستاذ القانون اخلاص بكلية الشريعـة بفاسالدكتـور أمحـد األمرانـي 

السياسات ونائب رئيس املركز املغريب للدراسات القانونية  الدويل لرصد األزمات واستشراف املركزالدكتـور يـوسـف أديـب: عضو  
 والقضائيـة.

 .زهر ابن جامعة - كاديرأ اإلنسانية والعلوم دا اآل كليةب اجلغرافيا يف دكتور: انـاجب لهاإل عبدالدكتور  
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