
 

 

 

 بإقليم الحسيمة للشباب الربيعيةالجامعة 

 :تحت شعار

 الديمقراطي والتغيير  ةحيوية للمشاركالشباب طاقة 
 9112ريل أب19الى    9112    مارس 31  منالتــــــــــــــــــاريخ: 

 قليم  الحسيمةإ–بلدية أجدير  -الحسيمة باي  -سواني  قفند المكان:

  

 9112مارس  31االحد : اليوم االول 

 

 النشاط التوقيت

13.31 -14.80   وجبة الفطور 

2.11 –12.31  استقبال  وتسجيل المشاركين والمشاركات 

 الجلسة االفتتاحية

12.31– 11.11 
 الربيعيةأرضية الجامعة ة اللجنة التنظيمية: كلم 

  العرائشمن وجدة و  الجامعة الربيعيةضيوف كلمات 

 الفضاء الجمعوي التوجيهية: عبد الواحد الغازي، كلمة ال 

11.11 –11.31  عرض ومصادقةمشروع ميثاق الجامعة الربيعية : 

 االولى مستديرةالمائدة ال -الجلسة األولى

 األدوار والسياقات  المشاركة السياسية للشباب والحركات االجتماعية الجديدة،

18.11– 19.11  

 :رابطيلممحمد ذ :سياقات النشأة و  الحركات االجتماعية الجديدة: المفهوم المداخلة االولى 

 :الزكرتي ذ عبدااله   ن العمومي :شأونضالها في دمقرطة الالحركات االجتماعية الجديدة  المداخلة الثانية 

 وسام الحنكاري  ذةلمداخلة الثالثة :الحركات االجتماعية الجديدة  واالعالم  البديل : ا 

 سفيان الحتاش ذ :في الحقلين الحزبي والنقابي :  تفاعالتها: الحركات االجتماعية الجديدةلمداخلة الرابعةا 

11.91 -91.19  تعقيبات  –مناقشة 

91.19- 30.19  استراحة شاي 

19.81– 13.11   والكتاب معرض ابداعات  الشباب:    حول المعرض الموازي  جولة 

 13.10 – 03.31    عرض شريط تسجيلي حول الحركات الشبابية 

13.30 – 18.10  مناقشة 

91.18- 10.91 ــــــــــــــــــــــــذاء   غــــــــــــــــــــــــــــ

 المائدة المستديرة الثانية -الجلسة الثانية 

 الحراك االجتماعي والسياسة 

10.31– 11.11  

       : احمد بلعيش ي ذالمداخلة االولى 

      :مكي الحنوديذ المداخلة الثانية 

   :نييافاطمة الز ذةالمداخلة الثالثة 

   :عبد املجيد ازرياحذ   المداخلة الرابعة 

 :احسان البضموس يذةالمداخلة الخامسة 



 

 

 

 مناقشة وتعقيب  13.10 – 11.10

 حفل تقديم كتابينالجلسة الثالثة:  

13.91 –  14.31  
 ذ. عبد الله الجرموني : قتطفات من  كتاب حديث مستمر حول الحسيمة، لخوان رومان ترجمةم 

  د.عليااالدريس ي:    العقل المغاربي في ضوء ثقافته 

14.31- 14.80  استراحة شاي 

 استراحة مفتوحة 91.80 – 14.80 

 عشاء 91.80 – 91.80

 حلقة نقاش مفتوحة من اقتراح الشباب  19.11  -11.11

 

 9112ابريل  11: الثانياليوم

 

 النشاط التوقيت

13.31 -14.80   وجبة الفطور 

 الرابعة: الورشاتالجلسة                      

12.11- 11.11 

 التالميذية -األولى: الشباب والحركة الطالبية الورشة 

 والعمل الحزبي والسياس ي الورشة الثانية: الشباب 

 الثالثة: الشباب والحريات الفرديةالورشة 

 الرابعة: مسؤوليات الشباب في تحسين مكانة النوع االجتماعي المساواة وتكافؤ الفرص داخل األحزاب  الورشةا

 ,السياسية

 الجلسة التركيبة                     

11.11 -  19.11    عرض  تقارير  الورشات ومناقشتها 

 استراحة شاي 19.91 - 19.10

 المائدة المستديرة الثالثة -الخامسةالجلسة 

 الشباب والعمل الجمعوي: أي أدوار ألي مجتمع؟

19.31 – 13.31 

 لفعل المعرفي واثره في جودة ورقي املجتمع المدني: الياس الهانيالمداخلة االولى: ا 

  :النسائية، اية عالقة: الهام املحموح مشاركةاملجتمع المدني وال المداخلة الثانية 

  :والديمقراطية: عبد الحكيم بنعمر.لجمعيات االمداخلة الثالثة 

  المداخلة  الرابعة :  عرض تجربة القيادات الشابة )تقييم  الديمقراطية املحلية  بالجماعة الترابية "الحسيمة" عادل

 الحمادي

13.31 -18.31  مناقشة وتعقيب 

 ذاءــــــغ 10.31 -18.31

 المائدة المستديرة الرابعة     -الجلسة السادسة

 قضايا الشباب في المشهد الغنائي الراهن

10.31 – 11.10 
 المداخلة األولى:  فؤاد أزروال 

 المداخلة الثانية: كريم المرس ي 

 المداخلة الثالثة: محمد الزياني 



 

 

 

11.80 – 13.11  مناقشة وتعقيب 

13.11- 14.31   جولة جماعية حول املحيط األثري للنكور 

 شاي ةـاستراح 14.80 -14.31

14.80 – 91.80   استراحة مفتوحة 

91.80 – 91.80  اءــــعـــــــشــ 

99.11 – 11,11 
 امسية فنية

 وصالت غنائية:+ عرض مسرحية انداجنطموش

 

 9112أبريل  91: لثالثا اليوم

 

 النشاط التوقيت

 وجبة الفطور  14.80– 3.11

 الجلسة السادسة: الورشات

11.11 –12.11 

    :العمل التطوعيب الشبابالجمعيات وتطوير التزام الورشة األولى 

    :افعمن  الشبابوتمكين  ،الجمعياتالورشة الثانية  آليات التر

  الشباب وااللتزام،الورشة الثالثة: الجمعيات 

  الشباب والديمقراطية،الرابعة: الجمعياتالورشة 

 الجلسة التركيبية    

11.10–11.30   الورشات ومناقشتها عرض تقارير 

 شاي استراحة  11.00 – 11.81

 الجلسة الختامية

19.11  - 13.11 

 توصياتتركيب الخالصات وال 

 تالوة البيان الختامي 

 كلمة اللجنة التنظيمية 

  كلمة الفضاء الجمعوي 

 غذاء + مغادرة  18.31 – 13.11

 

 


