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 المنتدى السنوي للطلبة الباحثين في الجغرافيا 

 النسخة األولى في موضوع 
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  يةالتأطير ورقةال

 )املشاهد( مما ال شك فيه أن الجغرافيا لم تعد ذلك العلم الذي يقتصر على وصف الظواهر 

فرعا علميا يتماش ى والتطور العلمي الحديث، الذي يعتمد على التحليل  ت، وإنما أصبحواألشكال

اه أشواطا هامة في االتج ؛ وهي بذلك تقطعلحديثةالنماذج االنظريات و والقياس والربط واستخدام 

 االنشغاالت املجتمعية ملا أضحت تمتاز به من قدرة على التأقلم مع علوم في وتندمج التطبيقي،

 اهمحتو في ولقد شهدت السنوات األخيرة تحوالت عميقة وكبيرة في املنهج الجغرافي و. أخرى  اجتماعية

أسباب هذه  لعل. و والتأويل والتفسير  املعتمدة في التحليلق في األساليب والطرائكذلك العلمي، و 

من تطور كبير، حيث ما فتئ الجغرافيون يعالجون  فكري التحوالت تكمن فيما طرأ على املضمون ال

االهتمام املتزايد واملنفتح  درجةيلمس  هم؛ إذ أن املتتبع ألعمالباألمس موضوعات لم تكن معروفة

ليه في املاض ي، بفضل والبشرية، وفق طرق وأساليب تختلف عما كانت علدراسة الظواهر الطبيعية 

املتقدمة، واالستعانة باإلحصاء والرياضيات واملعلوميات. وكان لهذا التطور  استخدام الوسائل الكمية

، وجعله إلى األمام في استخدام مثل هذه الوسائل نتائج هامة، أسفرت عن دفع عجلة البحث الجغرافي

 ة.يوالرقم اتيةاملعلومالثورة من  ستفيدي

على مستوى املوضوعات )البيئة نوعيا و كميا تحوال اآلونة األخيرة في باملغرب غرافي عرف الحقل الج

. وهو وعلى مستوى املناهج واألدوات املستخدمة…( الديناميات، الطبيعية، املوارد الترابية، إعداد التراب

 سيما في وال ، ت التطور الحاصل في مجال العلوم اإلنسانيةمواكبة إيقاعاما بات يفرض على الباحثين 

عالم تواجهه إكراهات شتى، ويحكمه سياق تتداخل فيه املشكالت واألزمات الناجمة عن التطور 

أساليب و  تطوير أسس التفكير واملناهج . هذا الوضع دفع بالباحثين في الجغرافيا إلىوالبشري  املادي

  .فكريةت جديدة ومتجددة تواكب التطورات العلمية وال، وإحداث آلياالقائمة العمل

تناول إشكاليات ومقاربات البحث في الجغرافيا التي يشتغل إلى األول، ى نتدخالل هذا امل ،سعىسن

 ،عليها الطلبة الباحثون في سلك الدكتوراه، وذلك بتسليط الضوء على الجانبين النظري والتطبيقي

ادل املعارف بتلسيشكل مناسبة أنه  اكم. املوظفة في البحث مختلف املناهج واألساليب وعرض

تجويد األعمال البحثية، وتطوير الذات، واملهارات والتجارب والخبرات، التي ال محالة ستعمل على 
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من  جهة التحديات التي يطرحها االنفتاح على التكنلوجيا الرقميةاوتدليل العقبات املوضوعية، ومو 

على فروع مضافة قيمة  في، بما يضالجغرافي أدوات البحث العلمي وظيفت إمكانية يتيحسو  ناحية،

 . من ناحية أخرى  ووفق طبيعة التخصص الجغرافي ،وضوعاتاملتنوع حسب املعرفي واملنهجي  اإلنتاج

تعد أحد  التيو  ،البحث الجغرافي في املغرباهتمامات ثير ت تما فتئاإلشكاليات والقضايا التي ولعل 

 :، هيفي هذا املنتدى رئيسيةاملحاور ال

الكوارث الطبيعية، و التغيرات املناخية، م موضوعات مختلفة ومتداخلة منها: هتو  قضايا البيئة: -

 ….التدبيراإلعداد و سياسة و وضعية املوارد املائية والغابية، و 

الهجرة، و التزايد الديمغرافي، تتعلق بمعالجة موضوعات من قبيل  و  :األرياف تتحولاقضايا  -

 … اإلعداد والتنميةو التشغيل، األنشطة و و السكن، و 

النقل و ، والتعمير العقار و ترتبط بإشكاليات معقدة مثل التخطيط الحضري،  و  قضايا املدينة: -

 …املراكز الصاعدةو ، التلوثو  ،النفاياتو  والتشغيل، ،السكنو واملواصالت، 

ية ين باملقومات املعرفية والفكر تظل رهينة بمدى إملام الباحث املوضوعاتهذه مختلف مقاربة إن 

 أخرى. جهة، وبمدى تسلحهم بالعدة املنهجية والطرائق العملية في التحليل والتفسير من جهةمن 

، على أمل نشر في نسخته األولى مختبر التراب، التراث والتاريخ هذا املنتدى ينظم، لهذا الخصوص

بوية واألكاديمية األهداف التر وهي فرصة لتحقيق  ،فر فيها الشروط العلميةااألوراق البحثية التي تتو 

 :اآلتية

، وخاصة ممن زمالئهمأساتذتهم و إشراك الدكاترة الباحثين في الجغرافيا في تجارب بعض  -

 ؛عامةبصفة  الجغرافيالبحث راكموا رصيدا معرفيا معينا حول بعض املوضوعات في 

 ، وتحديدفيما بينهم هات النظر ، وتبادل وجبحوثهمرصد مدى تقدم الدكاترة الباحثين في  -

رفع األداء العلمي الجغرافي ملواكبة ا يفرضه توجهاتهم الراهنة في تماس مع سياقات البحث وم

 ؛ تخصصاتال تكاملالتطور الحاصل في ميدان 

لقاءات النتديات و امل تستشرف مالمح تكون لها امتداداتنقاش موضوعات ومقاربات لل طرح -

 .مستقبال القادمة
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 مهمة ريختوا

ا2021 ليوزايوا 06اةنشر الورقة التأطيري

 2021يوليوز  19اآخر أجل لستقبال امللخصات

 2021يوليوز  25و 20ما بين االرد على املشاركات املقبولة

 2021شتنبر  20انشر البرنامج النهائي للمنتدى

 2021شتنبر  28و 27اانعقاد أشغال املنتدى

 2022انشر أشغال املنتدى

 

 

 المشاركة واظمن

 ؛األطروحة موضوع قضايا إحدى المداخلة جتعال  أن يشترط -

 دواتاألو المنهجية اإلشكالية، تقديم) النشر ضوابطو العلمي البحث بقواعد الباحث الطالب يلتزم أن -

 ؛وتوجيهاته المشرف ستاذاأل باستشارة وذلك ،(النتائج مناقشة ،التحليل في معتمدةال

 المسجلين في السنة الثالثة فما فوق رافياالجغ في لباحثينالطلبة ا وجه في المشاركةباب  تفتح -

 المشاركة والثانية األولى السنة في للباحثين ويمكن ،والتاريخ التراثو التراب، لمختبر نيوالمنتم

 . بملصق

 

 والتاريخ التراثو التراب، بمختبر الخاصة التكوينات ضمن النشاط هذا يحتسب :مالحظة
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 المشاركة استمارة

 ……………………………………………….………………………………………: ملالكا االسم -

 ..................................................................................... :اسم األستاذ المشرف -

 … ………………………………………………………………………… :االلكتروني البريد عنوان -

 …………………………………………………..………………………………………… :الهاتف -

 ……………………………………………………………………………: سجيل في سلك الدكتوراهتاريخ الت -

 ………………………………………………..………………………………… :المداخلة عنوان -

 ..……………………………………………………………………..………………………… :المداخلة ملخص -
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 …………………………………………………………………….………… :المفاتيح الكلمات -

 

 المشاركة

 :ليالتا االلكتروني البريد إلى المداخلة ملخص يرسل

Colloque.flsh2021@gmail.com 


