جامعة السلطان موالي سليمان
والعلوم اإلنسانية

كلية اآلداب

LHEMMM

بني مالل

لجنة تسيير المختبر
العضو :ذ .عبد القادر أيت الغازي/مدير المختبر
العضو :ذ .عبد العزيز الضعيفي/المدير المساعد
العضو  :ذ .محمد حواش/مكلف بالعالقات الخارجية
العضو  :ذ .الفقيه اإلدريسي /مكلف بالتوثيق والنشر
العضو  :ذ .الزبير بوحجار/مكلف باألنشطة العلمية
االعضاء
العضو :ذ .الحسن بودرقا
العضو :ذ .عز الدين مريزيقى
العضو  :ذ .محمد العروصي
العضو  :ذ .بوشتى الحزيبي
العضو  :ذ .عبد العزيز أكرير

بجهة
تادال:
جرد وإحصاء مصادر مجال تادال ،وإنجاز أعمال
ببليوغرافية حولها.
.
إنجاز معلمة تاريخية جهوية تعنى بالتعريف باألعالم
الحضارية للجهة

مشروع فريق البحث في تاريخ المقاومة
وقضايا التحول االجتماعي في البوادي
المغربية:
المقاومااة

إنجاااز سلاادالا دراسااية تاارر لتجااار
المدلحة في جهة تادال -أزيالل
إنجاااز أسلاار تاااريخي للمقاومااة الماادلحة بااالمغر
ورجاالتها وأعالمها.

مشروع فريق البحث في تجارب اإلصالح
والتحديث في المغرب والعالم المتوسطي:
وضااو واااياغة ةريفااة ت ااصيلية لمختلااف تجااار
اإلاالح والتحديث الاتي هاهد ا المغار وبقياة
بلدان البحر المتوسط.
دراسة هذه التجارب وتحليلها على ضووء مقتوضيات
المنهج المقارن.

االتصال
اعتماد 2017-2013

الهاتف:

0523484681 /0666722002

الشراكات والتعاون
مرسداا أجنبية
كل المؤسسات والهيئات التج لها عقود واتفاايات شراكة ع
الجا عة والنلية
هيئات وطنية
المعهد الملنج للثقافة األ ازيغية
ختبر المغرب والدول المتوسيية
مؤسسات جهوية
 عهد األب اث التيبيقية والتنوينات المتخصصةنيابة المقاو ة وجيش الت رير ببنج الل-جمعية الزيدانية للثقافة والتنمية االجتماعية

المصنفات العلمية
عبد العزيز أكرير ،تاريخ المغرب ابل اإلسالم .الممالك المورية
األ ازيغية ابل االحتالل الرو انج (اراءة جديدة) ،يبعة
النجاح الجديدة ،الدارالبيناء.7002 ،
الفقيه اإلدريسي وعبد العزيز أكرير ومحمد حقي ،جهة تادلة
أزيالل ،سلسلة تاريخ وتراث جهات المغرب ،نشورات
عناظ ،الرباط.7002 ،
"أعالم وطوبونيميا المغرب القديم" ،تنسيق عبد العزيز أكرير،
نشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنج الل.7007 ،
محمد حواش ،خياب التنا ن اإلسال ج فج ضوء حملة
نابليون بونابرت على صر و واف المغرب منها8971 :ـ
 ،8188الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت ،الطبعة
األولى.3882 ،

الغازي

ذ.

مد العروصج
Adresse activité principale
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4

ذ.

مد حواش

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

فريق البحث في اإلنسان والمجال بجهة تادال:
 -1اإلنسان والتاريخ بجهة تادال (األعالم البشرية،
الذهنيات ،المرجعيات الثقافية ،المرجعيات الدينية ،حركيات
المجتمع)...
 -2المجااااال والتاااااريخ بجهااااة تااااادال (األعااااالم اليبيعيااااة
واليوبينيميااا المنانيااة ،ااانايا نهجيااة فااج عالاااة المجااال
بالتاااريخ ،تاااريخ المجااال و رجعياتااي المااصدرية :اااصادر
ودراسااااات ،اااادن وبااااواد بالمجااااال :التاااااريخ ال اااانر
والقاارو  ،المجااال اليبيعااج واالجتماااعج والثقااافج والدينااج
وخصائصها وت والتها)...

فريق البحث في تاريخ المقاومة وقضايا التحول
االجتماعي في البوادي المغربية

فرق البحث المكونة للمختبر :

ذ .عبد القادر أيت

محاور البحث

الكفايات والمهارات
الب ث واإلنتاج العلمج.
التأطير البيداغوجج.
.إدارة األنشية العلمية والثقافية ( ؤتمرات ،ندوات،
دورات تنوينية)...
االتصال والتواصل بين الجا عة و ييها الجهو
والوطنج

-1أصول المقاو ة المغربية و سارات تيورها عبر التاريخ
فنرا و مارسة.
-2المراحل النبرى ألنساق الت ول االجتماعج التج عرفتها
البواد المغربية عبر التاريخ واألسباب الجوهرية التج
ت نمت فيها وحصيلة النتائج التج أفرزتها .

فريق البحث في تجارب اإلصالح والتحديث في
المغرب والعالم المتوسطي:
-1تجارب اإلصالح والت ديث فج المغرب والمجال المشراج
 -2-تجارب اإلصالح والت ديث فج المجال المتوسيج

