


  اليوم األول: الخميس 01  يوليوز  2021
الفرتة الصباحية

 09:00 : افتتاح الملتقى

09:30 : كلمة السيد العميد األستاذ الدكتور مصطفى الغايش

09:40 : كلمة منسق تكوين الدكتوراه الديناميات االجتماعية المجال، السلطة، المجتمع  ذ. عبد القادر 

بوطالب

09:45 : كلمة منسقة الملتقى ذة الزهرة الخملييش استاذة باحثة يف علم اإلجتماع

09:50 : المحارضة االفتتاحية

اللون والنوع والهجرة: مقاربة تقاطعية

ذة. الزهرة الخملييش | ذة. فتحية الدبش | ذ. ياسني يسين | تسري : ذ. جمال فزة

10:50 : اسرتاحة شاي

 11:10 : الجلسة األوىل: التقاطعية: مفاهيم ونظريات

 رئيس الجلسة:  ذ، عبد الفتاح الزهيدي |  مقررة الجلسة نهيلة صالح     

تقاطعات النوع االجتماعي والحداثة: إعادة قراءة لرباديغم النساءية التقاطعية

عبد السالم العثماين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد المالك السعدي-تطوان

مفهوم النوع يف خطاب العلوم اإلجتماعية المعارصة: من منطق الحتمية اإلجتماعية إىل منطق 

التعددية والتقاطعية، أو يف سبيل بسط مقدمات أولية من أجل تفكيك الكليانية والزنعة الحتموية

هشام كنيش، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية- جامعة ابن طفيل-القنيطرة

التقاطعية وامتداداتها التطبيقية يف البحث السوسيولوجي:    واقع مفهوم التمكني يف  تحليل ومعالجة 

المركب

عمرو رامي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد المالك السعدي-تطوان

مالحظات حول المقاربة التقاطعية

خليل بية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد المالك السعدي-تطوان

المبادئ األوىل للرباديغم التقاطعي عند كمربييل كرينشو

زين العابدين الخباز، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية-جامعة بن طفيل-القنيطرة

 14:00 : وجبة الغذاء

  اليوم األول: الخميس 01  يوليوز  2021
الفرتة المسائية

16:00 : الجلسة الثانية: المرأة يف الوسط القروي: األرض والعمل    

رئيس الجلسة:   ذ. وديع الجعواين  | مقرر الجلسة: عمرو رامي                                                                         

المرأة والعمل الفالحي: دراسة سوسيو تقاطعية ألوضاع المرأة العاملة يف القطاع الفالحي   )قطاع 

الزيتون أنموذجا ( بإقليم وزان 

سكينة الكزويل، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية-جامعة بن طفيل-القنيطرة

النوع االجتماعي والتنمية المحلية، المرأة الساللية يف جماعة العليني عمالة المضيق الفنيدق نمودجا   

عبد الغين السلماين، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية - جامعة ابن طفيل-القنيطرة 

المجال والنوع بواحة بتافياللت: زيز األوسط واألدىن نموذجا

عبد الحكيم خرييص، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد المالك السعدي-تطوان

النساء العامالت بالضيعات الفالحية: من الفضاء الخاص اىل الفضاء العام

سفيان اضمني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة بن زهر-أكادير

وضعية المرأة بمنطقة الريف يف ظل التغري االجتماعي منظور تقاطعي

سعاد مضيان، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية-  جامعة ابن طفيل-القنيطرة

المرأة يف المجتمع الواحي، المكانة والدور “إيماسني نموذجًا”

إدريس درييس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد المالك السعدي-تطوان

18.00: نهاية اليوم األول

  اليوم الثاين : الجمعة 02 يوليوز  2021
الفرتة الصباحية

10:00 :  الجلسة الثالثة : المرأة يف الوسط الحرضي: الشغل والتعليم واالحتجاج

 رئيس الجلسة: ذ، جمال فزة |  مقررة الجلسة: هاجر بوزيد

المقاوالت النسائية ورهان التنمية المحلية مقاربة سوسيولوجية وفق براديغم تقاطعي

 نهيلة صالح،  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ظهر المهراز فاس

المجال والنوع االجتماعي: أي حضور يف سياسيات تأهيل المدن العتيقة؟   فاس نموذجا.

سعيد أبو يعقوب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد المالك السعدي-تطوان

السياسة التعليمية و إشكالية النوع االجتماعي بالمنهاج المدريس، نحو فهم جديد للتفاوتات التعليمية 

بني الجنسني.

عواطف الحفيان - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة

بــــرنـامـج الـمـلـتـقى   الوطين الثاين لطلبة الدكتوراه-علم االجتماع، 01 و 02  يوليوز 2021 -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان:بــــرنـامـج الـمـلـتـقى   الوطين الثاين لطلبة الدكتوراه-علم االجتماع، 01 و 02  يوليوز 2021 -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان:


