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 أنشطة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 19إثر جائحة كوفيد  خالل فترة الحجر الصحي

فترة    إبَّان اآلداب والعلوم اإلنسانية    يسعدنا أن نوافيكم بجملة األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية لكلية 

   . 19الحجر الصحي القائمة إثر جائحة كوفيد  

 2020يونيو  5 مارس حتى 16من 

، وجه السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، األستاذ مصطفى الغاشي، كلمة خاصة عبر موقع 19في سياق جائحة كوفيد 

علوم اإلنسانية باللغات األربع: العربية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية، يحث فيها جميع مكونات المؤسسة على كلية اآلداب وال

الصبر والتضامن والعمل عن بعد بكل الوسائل المتاحة لضمان استمرارية تقديم الخدمات اإلدارية والبيداغوجية والعلمية. أنظر 

.  موقع الكلية اإللكتروني

http://www.flsht.ac.ma/ 

 استديو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كبة عملية التعليم عن  ، تم إنشاء استديو للتصوير  19بعد، وأخذا بعين االعتبار الظرف الطارئ الخاص بجائحة كوفيد لموا

 طيلة فتر حالة الطوارئ الصحية. جاح وتم استغالله بن ، والتسجيل بتقنيات متطورة

 

 

http://www.flsht.ac.ma/
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اكات  :وتكوينات شر

اكة المبرمة ما بين المكتب • اإلقليمي للهالل األحمر المغربي بالعرائش وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة  في إطار الشر

لجامعة عبد المالك السعدي، وسعيا إلى إنجاح مشروع "ألو هالل للدعم النفسي واالجتماعي"، باشر فريق من األساتذة 

الزكريتي اإلشراف على  الغزالي واألستاذالباحثين: األستاذ الشتوكي واألستاذ الشرايمي واألستاذ المعتصم واألستاذ 

 في تعميم التجربة بين صفوف زمالئهم. وتم إنجاز تمارين تطبيقية االستفادة واإلسهام إطالق تكوين يمكن الطالب من

. واستفاد من هذا التكوين في المرحلة األولى طالب اإلجازة المهنية "المقاولة الثقافية جديد للكليةمن داخل األستديو ال

 االجتماعية واستراتيجيات التغيير."والمعرفة الرقمية" وطالب ماستر "التنظيمات 

اكة وتعاون بين "مختبر التأويليات والدراسات النصية" ودار فاصلة للنشر بطنجة بتنسيق السيد  • إعداد اتفاقية شر

 العميد واألستاذ مجمد الحيرش منسق المختبر.

اكة وتعاون بين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي والمعهد الوطني  • إعداد اتفاقية شر

جتماعي بطنجة. وتضم اللجنة التحضيرية عميد الكلية ونائبه في البحث العلمي والتعاون واألستاذ محمد يوبي للعمل اال

 إدريسي واألستاذ عبد السالم بوغابة.

 اجداث باب خاص بالمقاالت العلمية على موقع الكلية

 قاالت"في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي في سياق جائحة كورونا، تم إنشاء بوابة خاصة بالمقاالت العلمية بعنوان "م

 العربية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية. باللغات األربع:موجهة لعامة القراء و يكتبها أساتذة جامعيون متخصصون

ويطل من خالل هذه النافذة أساتذة مرموقون بمقاالت تتناول القضايا الكبرى للفكر والمعرفة. ومن ضمن األسماء المشاركة، نذكر: 

تاذ محمد سعد الزموري األستاذ عبد الرحمن بودرع واألستاذ محمد عبد الواحد العسري واألستاذ عبد المحسن شداد واألس

اء واألستاذ عبد الرحمن الفاتحي واألستاذ زكري واألستاذ خالد أمين واألستاذ جعفر ابن الحاج السلمي واألستاذ عبد الرحيم تمحري

 ، وآخرون سينضمون قريبا إلى مجموعة الكتاب المشاركين.شارية واألستاذ عبد السالم بوغابة

 الرابط: 

http://www.flsht.ac.ma//concour/23 

http://www.flsht.ac.ma/concour/23
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   حاضراتم 

 بد الرجمن بودرععاألستاذ 

، قدم األستاذ عبد الرحمن بودرع من شعبة اللغة العربية وآدابها سلسلة من المحاضرات القيمة حول: 19في سياق جائحة كوفيد 

فقه النوازل في حلول المصائب واألوبية / الشعر العربي وَمكارم األخالق / من خوارم النصية / في سياق "الَحْجر الصحي" من خالل 

مع هيئات  قيمة عبر تقنيات التواصل التزامنيكما كانت لألستاذ عبد الرحمن بودرع مشاركات علمية  .لسانيات "المثلثات اللغوية" 

 وطنية ودولية.

 

 

 األستاذ المكي اقالينة

في  من المحاضرات القيمة ستاذ المكي اقالينة من شعبة الدراسات اإلسالمية عددا وافرا، قدم األ19في سياق جائحة كوفيد 

اإلذاعة وعبر مدونات "بلوغ سبوت" و"وورد بريس" ومن خالل منصة "غوغل كالسروم" وقناة "اليوتيوب" حول فقه السيرة 

 نبوية.ال
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 2020أبريل  21الثالثاء 

المقهى الثقافي للمساعدة االجتماعية بالمغرب يستضيف األستاذ عبد القادر بوطالب، أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم 

 اضرة حول "أي مآالت ممكنة للعالم بعد جائحة كورونا"اإلنسانية ليقدم مح

.  

بتعاون مع فريق البحث "الديناميات االجتماعية وعالقة كما أسهم "ماستر الديناميات االجتماعية: المجال وظواهر السلطة" 

 الخمليشي واألستاذع جعواني واألستاذ عبد الفتاح الزهيدي واألستاذة الزهرة في تنسيق سلسلة محاضرات لألستاذ وديالسلطة" 

االجتماعي. من شعبة علم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عبر وسائط التواصل ياسين يسني  حيتومي واألستاذمحمد 

https://www.youtube.com/watch?v=fJhb7iHikrk
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تمت استضافة  ائحة كورونا وأثرها على الفرد والمجتمع. كمجاالتواصلية حول  تجميع هذه المحاضرات واللقاءا توتمحور

 والتحليل.لتناول نفس المحور بالدرس  أساتذة باحثين من جامعات أخرى

 2020أبريل  23الخميس 

، األستاذ عبد الرحمن الفاتحي، رئيس شعبة اللغة اإلسبانية وآدابها، ذكرى عيد الكتاب  ايأحْ  بتعاون مع معهد سيرفانتيس الثقافي

 ستحضر طريق سيرفانتيس الثقافي بمدينة تطوان.او

 رابط اليوتوب: 

 

 2020ماي  18اإلثنين 

 مساعدات غذائية لفائدة الطالب األجانب 

حمر المغربي بتوزيع مساعدات بتعاون مع رئاسة جامعة عبد المالك السعدي وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قام الهالل األ

 16طالبا وطالبة ينتمون إلى  148غذائية على الطلبة األجانب المقيمين بعمالة المضيق الفنيدق. واستفاد من هذه العملية 

 جنسية من القارتين اإلفريقية واألسيوية. وقد حظيت هذه المبادرة بتغطية إعالمية واسعة.

 رابط اليوتوب: 

https://www.youtube.com/embed/OROObJF2zio?feature=oembed
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 2020 ماي 20و 19ثالثاء واألربعاء،ال

 ندوة حول "الالمساواة المكانية: التمييز والتوصيم والمقاومة" 

ني عن بعد لفائدة الطلبة المسجلين نظم تكوين الدكتوراه الديناميات االجتماعية: المجال السلطة والمجتمع الملتقى الوط

بالدكتوراه في تخصص علم االجتماع حول موضوع "الالمساواة المكانية: التمييز والتوصيم والمقاومة بمشاركة باحثين من داخل 

انطلقت اشغال الملتقى بكلمتين افتتاحيتين لعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ونائبه   جامعة عبد المالك السعدي وخارجها.

 علمي والتعاون.في البحث ال

ألساتذة المشاركون من جامعة عبد المالك السعدي )شعبة الفلسفة وعلم االجتماع(: األستاذ عبد القادر بوطالب؛ األستاذ محمد ا

  واألستاذ عبد الفتاح الزاهيدي. حيتومي؛ األستاذة الزهرة الخمليشي؛ األستاذ وديع الجعواني 

https://www.youtube.com/embed/FdSRrX-dhFc?feature=oembed
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 2020ماي  20األربعاء 

 " الشعر ومستقبل الثقافة بعد فيروس كورونا" ندوة حول  

نظمتها دار الشعر بتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وشارك فيها األستاذ جمال الدين بنحيون، أستاذ بشعبة اللغة اإلنجليزية 

ونالت هذه الندوة اهتماما إعالميا واسعا في المغرب وخارج  تاذ مصطفي الحداد أستاذ بشعبة اللغة العربية وآدابها.وآدابها واألس

 مختلف الوسائط االجتماعية. المغرب؛ وتم بث أشغالها حية عبر

 ابط اليوتوب: ر 
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 ملصق الندوة: 

 

 2020ماي  20األربعاء 

 محاضرة

بمبادرة من ماستر التنظيمات االجتماعية واستراتيجيات التغيير، قدم األستاذ عادل غزالي محاضرة حول موضوع: "علم نفس 

 .ني" المخاطر المه

https://www.youtube.com/embed/gp3l0tP8tnI?feature=oembed
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 2020ماي  22الجمعة 

األستاذ محمد حيتومي من شعبة الفلسفة وعلم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يقدم محاضرة حول موضوع "في ظل 

 ؛ هل تشكل الهجرة الدولية ميدانا الختبار قيم المواطنة وأسس الدولة الوطنية؟"19أزمة كورونا 

 محمد الخامس بالرباط. يحتضن هذه المحاضرة منتدى المعرفة السوسيولوجية بجامعة

 

 كما شارك األستاذ محمد حيتومي في لقاءات أخرى، نذكر منها:
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، نظمتها "الهيئة الوطنية لحقوق 2020ماي  18" بتاريخ 19ندوة حول "العنف األسري في ظل الحجر الصحي بالمغرب كوفيد 

 ألسري".اإلنسان"، فرع مشرع بلقصيري. وعنوان مداخلته: "ضغط المجال االجتماعي فرصة فريدة لضبط العنف ا

 2020ماي  30و 29والسبت  الجمعة

International conference: 

Professor Jamal Eddine Benhayoun gives a keynote address at the international conference on “The Covid 19 

Pandemic Scenario: Challenges and Solutions in Language and Literature Teaching and Learning,” organised 

by the School of Indian and Foreign Languages at Garden City University, Bangalore, India. 

 2020ماي 30السبت 

 بعنوان: www.moroccoworldnews.com  ألستاذ جمال الدين بنحيون مقاال بموقع صدر ل

“The Idea of the New University in a Post-CCOVID-19 World” 

 الرابط:

-19-covid-post-a-in-university-new-the-of-idea-https://www.moroccoworldnews.com/2020/05/304304/the

world/ 

 

 2020يونيو   2الثالثاء

http://www.moroccoworldnews.com/
https://www.moroccoworldnews.com/2020/05/304304/the-idea-of-the-new-university-in-a-post-covid-19-world/
https://www.moroccoworldnews.com/2020/05/304304/the-idea-of-the-new-university-in-a-post-covid-19-world/
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 ك األستاذ عبد السالم بوغابة من شعبة الجغرافيا في ندوة عن بعد جول آفاق االقتصاد الجهوي بعد فترة كورونا.شار

 الرابط:

https://www.facebook.com/534699756736664/videos/682812329209699/ 

 2020يونيو  5 الجمعة

ة طنجة تطوان الحسيمة، محاضرة حول "تطور انتشار كوفيد فرقة أبجاث ودراسات حول جه قدم األستاذ عبد السالم بوغابة، منسق

 في المغرب: المجهودات والحصيلة". 19

  

https://drive.google.com/file/d/1nfgLQpVzusz1G1McyXLSM9QSm-ZVMoYv/view?ts=5eda8007 

 2020يونيو  5 الجمعة

 2020 يونيو 7 األحد

مجموعة من المقاالت والدراسات حول  خالل فترة الحجر الصحي صدر لألستاذ خالد أمين من شعبة اللغة اإلنجليزية وآدابها

 بالعراق.  وفي مجلة طنجة األدبية. كما صدر له كتابان عن دار الفنون واآلداب في موقع الهيئة العربية للمسرحالمسرح 

https://www.facebook.com/534699756736664/videos/682812329209699/
https://drive.google.com/file/d/1nfgLQpVzusz1G1McyXLSM9QSm-ZVMoYv/view?ts=5eda8007
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 أن يعوض الذهاب إلى المسرح" بعنوان: " عزلة المسرح في زمن كورونا. ال شيء يمكنه أما في سياق جائحة كورونا نذكر مقالته

 .والتي نشرت على موقع الهيئة العربية للمسرح

 :الرابط

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-http://atitheatre.ae/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9

-2-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A

%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87/-%D8%B4%D9%8A%D8%A6-D9%84%D8%A7% 

شارك األستاذ خالد أمين في المناظرة التفاعلية حول "األيام المسرحية: المسرح  تافاللت، بدرعهللجميع" في إطار مبادرة "الجامعة 

 .2020يونيو  7والهامش" يوم األحد 

 

 2020يونيو  10األربعاء 

 مد أعراب، أستاذ علوم األحياء وتاريخ العلوم بكلية العلوم والتقنيات بطنجة محاضرة حول "تاريخ األوبئة في اإلسالم".أحقدم األستاذ 

http://atitheatre.ae/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-2-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A6-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87/
http://atitheatre.ae/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-2-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A6-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87/
http://atitheatre.ae/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-2-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A6-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87/
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 2020 يونيو 13 السبت

تاذ عبد الرحمن بودرع في لقاء مفتوح عن بعد، ينظمه مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة لفائدة محبي اللغة العربية شارك األس

 من الباحثين والمختصين.

 

 إصدارات: 

 22إلى  15صدر لألستاذ إدريس بوهليلة، رئيس شعبة التاريخ كتاب قيم عنوانه: "مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهرة من 

 ؤسسة الشهيد امحمد أحمد بن عبود.". منشورات م1947فبراير 
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 2020 يونيو 23 الثالثاء

اكات المرتقبة ونعقاد اجتماع لجنة البحث العلمي والتعاون عن بعد لتحيين معطيات "سيمارش" ا عرض االتفاقيات والشر

 .في أفق إحداث مركزين للبحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومناقشة القضايا النتعلقة بإعادة هيكلة البحث العلمي

 2020 يونيو 24 األربعاء

 نجيب أقصبي. ستاذاأل استضاف ماستر "التنظيمات االجتماعية واستراتيجيات التغيير" محاضرة ألقاها الخبير االقتصادي

 

 2020 يونيو 29 ثنيناإل

قدم األستاذ عبد الرحمن بودرع من شعبة اللغة العربية وآدابها محاضرة علمية قيمة حول "اللسانيات الحديثة: النشأة 

 والمبادئ".
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 الرابط:

SeFRo7kCgz4hXLpM8MWG2pDY5xBnEylxQdsd_CmBq1Tro6https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

3hg/viewform 

 2020 يونيو 27 السبت

 عبد السالم بوغابة من شعبة الجغرافيا في برنامج لقاءات كتاب طنجة. األستاذمشاركة 

 

 2020 وزلييو 1 األربعاء

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFRo7kCgz4hXLpM8MWG2pDY5xBnEylxQdsd_CmBq1Tro63hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFRo7kCgz4hXLpM8MWG2pDY5xBnEylxQdsd_CmBq1Tro63hg/viewform
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 عبر محاضرة واللسانية قدم األستاذ محمد الحيرش من شعبة اللغة العربية وآدابها ومنسق مختبر التأويليات والدراسات النصية

 التأويل وعودة الفيلولوجيا"." عن "للبحث الفلسفي مينيرفاخالل موقع "

 

 2020 وزلييو 3 جمعةال

مشاركة األستاذ عبد الرحمن الفاتحي من شعبة اللغة اإلسبانية وآدابها في اللقاء الوطني األول للدراسات اإلسبانية بجامعة محمد 

 TEAMS"تيمز" بالرباط عبر منصة س الخام

 2020 وزلييو 4 لسبتا

Professor Jamal Eddine Benhayoun published his article in the global and influential portal University World  

News on “The New Global University in the Post-Covid-19 World”. 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200704092348232 

 2020يوليوز  8األربعاء 

مشاركة األستاذ خالد أمين من شعبة اللغة اإلنجليزية وآدابها في الندوة التي نظمتها دار الشعر بتطوان حول "الشعر واإلبداع في 

 زمن كورونا".

  2020 ليوزيو 10 الجمعة

"ماستر الديناميات االجتماعية: المجال وظواهر السلطة"، تم تنظيم لقاء مفتوح مع الدكتور الطيب حمضي حول من  مبادرةب

 واألزمات الصحية. 19"كوفيد 

  2020 ليوزيو 15 األربعاء

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200704092348232
https://www.youtube.com/embed/j7AVEthlS4Y?feature=oembed
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حول القضايا المعرفية أربع لغات بمقاال علميا وازنا  13نافذة "مقاالت" بموقع كلية الآلداب والعلوم اإلنسانية تنشر في بادرة فريدة، 

 .19في سياق جائحة كوفيد  تحقيقا للفائدة عالكبرى لفائدة عموم القراء وزوار الموق

 الرابط

http://www.flsht.ac.ma//news/29 

 

 2020 ليوزيو 14 ثالثاءال

اكة مع جماعة مدينة مارتيل والهالل األحمر المغربي  في أفق التعاون  عقدلقاء أولي بعمادة كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية إلعداد شر

 .2020 المتحانات في شهر شتنبرالثالثي والتحضير ل

 

http://www.flsht.ac.ma/news/29
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 2020 ليوزيو 14 ثالثاءال

الجامعات المتوسطية التي تعد في إطار إتحاد  "الرسمي لشبكة األبحاث والتعاون حول"التغيرات المناخية والبيئيةطالق اإل

 أساسيا وفاعال فيه.شريكا لها كلية األداب والعلوم اإلنسانية،جامعة عبد المالك السعدي، ومن خال

 الموقع:

2/-change-environmental-and-med.net/en/climate-https://www.uni 

https://www.uni-med.net/en/climate-and-environmental-change-2/

