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الحالة الوبائية في المغرب ـ مساهمات في التفسير والتأطيرالسبــت 25 ابريل 2020

أحمد 
هجري

نائب رئيس المرصد 
المكلف 

بالدراسات الطبية
أستاذ التعليم العالي 

بكلية الطب والصيدلة 
ياسرالرباط

 السفياني

إستاذ 
بكلىة الطب والصيدلة 

بالرباط
مدير سابق 

الطيب لمستشفى ابن سينا
الحمضي

رئيس النقابة الوطنية 
للطب العام

بالقطاع الخاص

القانون والحقوق في مواجهة حالة الطوارئ الصحية بين الممكن والمستحيلالسبــت 2 مايــو 2020

بن يونس 
المرزوقي

أستاذ 
القانون العام

كلية الحقوق وجدة

سليمــة 
فـراجــي

محامية بوجدة
برلمانية سابقة

محمـد 
طـــــارق

أستاذ
القانون الخاص
كلية الحقوق

المحمدية

االنعكاسات االقتصادية والمالية لجائحة كورونا على المغربالسبــت 9 مايــو 2020

فـــــؤاد 
عمــــور

أستاذ باحث 
اقتصادي
جامعة 

مونديا بوليس

 

عبد المجيد 
بنريسول

أستاذ باحث 
اقتصادي
جامعة 

الحسن الثاني 
عبد عين الشق

الرحيم 
بورقية

أستاذ باحث 
سوسيولوجي

جامعة 
مونديا بوليس

االنعكاسات االجتماعية و النفسية في زمن كوروناالسبــت 16 مايــو2020

محمد 
الشهب

أستاذ باحث 
في علم االجتماع
كلية علوم التربية

جامعة 
محمد الخامس 

إدريس سابقا
بنسعيد

أستاذ باحث 
في علم االجتماع

كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية
جامعة محمد 

الخامس
جمــال 
فـــــزة

أستاذ باحث 
في علم االجتماع

كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية
جامعة محمد 

عبد الرحيم الخامس
العطري

أستاذ باحث 
في علم االجتماع

كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية
جامعة سيدي 

محمد بن عبد هللا 
ـ فاس
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السادسة مساءالسادسة مساء
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 أشكال اإلبداع الفني واألدبي في زمن كوروناالسبــت 23 مايــو 2020

الزهرة 
اللهيوي

أستاذة 
التعليم العالي

جامعة 
موالي اسماعيل

يوسف مكناس
اإلدريسي

أستاذ 
التعليم العالي

جامعة 
القاضي عياض

مراكش

منظومة التربية والتكوين في زمن كوروناالسبــت 30 مايــو2020

عبد الكريم 
مدون

أستاذ
التعليم العالي

جامعة ابن زهر
كاتب عام سابق 
للنقابة الوطنية 

محمد للتعليم العالي
اكديرة

أستاذ 
التعليم العالي

جامعة 
محمد الخامس
رئيس المرصد 
العلمي للدراسات
في الحكامة والتدبير

حميد 
النهري

أستاذ 
التعليم العالي
رئيس شعبة 
القانون العام

بكلية الحقوق 
بطنجة 
جامعة 

عبد المالك السعدي

محمد 
أحميد

أستاذ 
التعليم العالي
بمركز تكوين 
مفتشي التعليم

عبد الوهاب الرباط
السحيمي

فاعل تربوي
أستاذ 
بقطاع 

التربية الوطنية

اإلعــــــــــــــالم في زمن كوروناالسبــت 6 يونيـو 2020

محمد
مماد

مدير مركزي 
مكلف

بالقنوات األمازيغية
بالشركة الوطنية
ليلـى لإلذاعة والتلفزة

بنلعربـي

معدة ومقدمة
أخبار وبرامج
اطالنتيك راديو

محمد 
البقالي

صحافي وباحث 
في

سوسيولوجيا 
اإلعالم
هشام باريس

العمراني

رئيس تحرير
الموقع اإلخباري

آشكاين

األوبئة والحروب االستعمارية في المغرب: من حرب تطوان إلى حرب الريف 1859 ـ 1927السبــت 13 يونيـو 2020

 Francisco
Javier

Martinez-
Antonio

 Université
Inova

Portugal
خالد 

شكراوي

أستاذ باحث
بمعهد

 الدراسات اإلفريقية
جامعة 

عبد اإلله مخمد الخامس
بنمليح

استاذ التعليم 
العالي

كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية
ظهر المهراز 

فاس
لحسن 
العسيبي

كاتب 
وصحفي
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الثامنة ليالالثامنة ليال
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السبت 4 يوليــوز 2020
الخدمات االجتماعية ألسرة التربية والتكوين بعد زمن كورونا

الصحة ـ التعليم ـ السكن ـ السياحة والترفيه ـ الثقافة

يوسف
البقالي

رئيس 
مؤسسة محمد السادس 

للنهوض باألعمال اإلجتماعية 
للتربية والتكوين

التحول الرقمي وتحديات التنميةالسبت 11 يوليــوز 2020

أحمد رضى 
الشامي

رئيس 
المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي

ابتــــداء ابتــــداء 
من الســــاعة: من الســــاعة: 

الثامنة ليالالثامنة ليال
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لقـــــاءاتلقـــــاءات

انعكاسات زمن كورونا على العالقات الدولية وأسس إعادة بنائهاالسبــت 20 يونيـو 2020

عبد السالم 
الصديقي

أستاذ جامعي
وعضو المكتب 

السياسي
لحزب التقدم 
وفــــاء واالشتراكية

حجـــي

رئيسة
 األممية االشتراكية 

للنساء
نائبة رئيس

الموساوي األممية االشتراكية
العجالوي

أستاذ باحث
نائب رئيس 

المرصد الوطني
لمنظومة التربية 

رحـال والتكوين
مكــاوي

عضو اللجنة 
التنفيذية

ومسؤول 
عن العالقات 

الخارجية
عبد الفتاح لحزب االستقالل

بلعمشي

أستاذ العالقات 
الدولية

بجامعة 
القاضي عياض

مراكش

منظومة التربية والتكوين في زمن حكومة التناوب التوافقي  1998-2002السبــت 27 يونيو 2020

موالي 
اسماعيل 

العلوي

أستاذ التعليم 
العالي

نجيب 
الوارثي 
الزروالي

أستاذ التعليم 
العالي

نزهة 
الشقروني

أستاذة التعليم العالي
باحثة بارزة في 
مركز السياسات 

من أجل
الجنوب الجديد 

المغرب
عبـد هللا 
ساعــف

أستاذ التعليم العالي
ومدير مركز 
الدراسات 
واألبحاث 
في العلوم 
االجتماعية

عمـر 
الفاسي 
الفهري

أستاذ التعليم العالي
أمين السر الدائم 
ألكاديمية الحسن 

الثاني
للعلوم والتقنيات
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