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 حضوريا وعن بعد 

 



 تنظم كل من: 

بمكناس، وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   المدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة موالي اسماعيل
بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال بجامعة محمد  

 الخامس بالرباط  
 بشراكة مع 

 العالمية  ةأبو غزالطالل مجموعة 
 الجامعة الهاشمية باألردن 

 بالكويت العربية المفتوحةالجامعة 
 الجامعة الوطنية للتعليم باإلكوادور 

   لعلم النيازك والكواكبمؤسسة الطارق 
 االتحاد الدولي للقانونيين 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس 
 المدرسة العليا لألساتذة بمكناس

 سايس بفاس -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 إقالع: القانون، الفلسفة والمجتمع بكلية الحقوق بفاسمختبر 

 مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية بكلية الحقوق فاس
 مختبر التراث الثقافي والتنمية بوجدة 

 المنتدى الدولي للدراسات واألبحاث القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
 المركز الوطني للدراسات القانونية  

 للدراسات القانونية والقضائية  المركز المتوسطي
 المنتدى العالمي لألساتذة الباحثين في العلوم القانونية 

 مجلة القانون واألعمال الدولية 
 المغرب  قضاة نادي

 فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب 
 منتدى الباحثين الشباب 

 الواقع والمستقبلالتكنولوجيا والقانون بين  المؤتمر الدولي الثاني للتعليم، 

 تحت شعار:  

 ارات االستراتيجية للتنمية" خي"االبتكار رهان ضمن ال 
 2023  فرباير  02و  01و  يناير  31-30-29-28وذلك خالل أايم:  
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 المؤتمر برنامج
CONFERENCE PROGRAM   

  January th28 morning Saturday 2023 يناير 28 السبت: )الفترة الصباحية( األول اليوم        

 Zoomعبر منصة التناظر المرئي  صباحا 10:00 الساعة من ابتداء :االفتتاحيةالجلسة 

 :االفتتاحية الجلسة تسيير

 المغرب-مكناس إسماعيل المولى جامعة للتكنولوجيا العليا بالمدرسة باحث أستاذ المؤتمر، رئيس: بلمكي نبيل. د

****             

 ؛السهبي حسن. دالمغرب،  - مكناس إسماعيل، المولى جامعة كلمة السيد رئيس 

 ؛جاعليد. مصطفى االمغرب،  -محمد بن عبد هللا بالنيابة، فاس رئيس جامعة سيديكلمة السيد  

الرباط بالنيابة، عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية اكدال، الرباط، -كلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس 

 ؛فريد الباشاالمغرب، د. 

 ؛ ذ. ادريس القيسيالسيد القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ،  

 ؛ غزالة أبو طالل. داألردن،  الدولية، غزالة أبو طالل لمجموعة كلمة السيد الرئيس المؤسس 

 ؛ الزكري ابراهيم بن د. محمدالمفتوحة، الكويت  العربية الجامعة كلمة السيد رئيس 

 ؛نفواز العبد الحق الزبود. ، األردن، الهاشميةرئيس الجامعة كلمة السيد  

 محمد. دالمغرب،  فاس، - هللا عبد بن محمد سيدي جامعة واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم كلية كلمة السيد عميد 

 ؛بوزالفة

 ؛لروز محمد. ، دالمغرب مكناس، -إسماعيل المولى جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية كلمة السيد عميد 

 ؛أمين محمد. دالمغرب،  مكناس، إسماعيل المولى جامعة لألساتذة، العليا المدرسة كلمة السيد مدير 

 ؛إبراهيم لومو. دالمغرب،  - مكناس إسماعيل المولى جامعة للتكنولوجيا، العليا المدرسة كلمة السيد مدير 

 ؛بوزويتة سمير. دالمغرب،  فاس، -هللا عبد بن محمد سيدي جامعة سايس، - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية كلمة السيد عميد 

 د. دييغو كاخاص؛الجامعة الوطنية للتعليم باإلكوادور،  ممثلكلمة السيد  

 ؛دة. حسناء الشناويبالمغرب،  الكواكبعلم النيازك والطارق لكلمة السيدة رئيسة مؤسسة  

 ؛الجباريذ. عبد الرزاق كلمة السيد رئيس نادي قضاة المغرب،  

 ؛ذ. عبد البر منديلرئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب،  

)شعبة القانون الخاص(، عضو مختبر ، أستاذ باحث د. حسن الرحيية، الدولي الثاني المؤتمرفعاليات كلمة السيد ممثل لجنة تنسيق  

 فاس، - هللا عبد بن محمد سيدي جامعة واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم كليةالبحث إقالع: القانون والفلسفة والمجتمع، 

 المغرب.
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 January 2023 thSaturday afternoon 28)الفترة المسائية( //  2023يناير  28لسبت ا

 التكنولوجيا والجرائم االلكترونية: عن بعد() ولىاأل العلمية الجلسة

 ال،جتماعية أكدانونية واالقتصادية واالبكلية العلوم الق ورئيس شعبة القانون الخاص باحثعالل فالي، أستاذ . د: الجلسة رئيس

 بالرباط الخامسجامعة محمد  

14:30 
 دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الفرنسي :جريـمة التنمر اإللكترونـين الـحمايـة الجنائيـة الموضوعية م

 مصر القاهرة، جامعة الحقـوق، كلية  الجنائي القانون أستاذ محمـد، الحميد عبد مختار محمود .د

14:40 
 صور الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية االلكترونية

 العراق -واسط جامعة القانون، بكلية التدريس هيئة وعضو مساعد أستاذ التميمي، علي حسين جابر. د 

14:50 
 .مخاطر تقنية التزييف العميق

 محمود زكي زيدان، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعه طنطا، مصر. د. 

15:00 

 :يةأثر استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في الكشف عن األدلة الجنائية وانعكاساتها على مكافحة الجرائم السيبرانية في المجتمعات العرب

  نموذجا  أالمصرية والسعودية  تينالتجرب

 بالرياض األمنية للعلوم العربية نايف وجامعة بمصر المنصورة جامعة ، االتصال وتكنولوجيا اإلعالم أستاذ الداغر، الجواد عبد محمد مجدي. د

 .سابقا

15:10 

 .المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي

 رضا البيومي، دكتوراه فى القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة المنصورة، مستشار قانوني، خبير فى تكنولوجيا أمن المعلومات واإلنترنت، د. 

 ، مصرواإلحصاءوعضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي والتشريع 

15:20 
 الجريمة اإللكترونية وكيفية مواجهتها

 .جامعة البصرة العراقباحثة ب، الكريمنجم فاطمة مطر 

15:30 

 اإلرهاب.وعمليات  األموالالعمالت الرقمية واستخدامها في غسيل 

االجتماعية واألمنية،  واألبحاثد. خالد محمود المشاقبة، محاضر ومدرب متخصص في الدراسات  /فارس محمد العمارات، ُمستشار ومحاضرد. 

 ، األردنودراسات التنمية

 مناقشة 15:40

 والعدالة الرقمية ينراالسيب مناأل، السياسة الجنائية: عن بعد()الجلسة العلمية الثانية 

 .بالرباط والقضائية القانونية بالشؤون المكلف المغرب قضاة لنادي التنفيذي المكتب عضو، العماري هشام: ذ. الجلسة رئيس

16:10 
 السيبرانيالسياسة الجنائية الموضوعية في مكافحة اإلرهاب 

 ، مصرمحامية باالستئناف العالي ومجلس الدولةكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ، غادة ماهر محمد عنبر دة.

16:20 

 االمن السيبراني ضرورة مجتمعية في عالم متغير دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي

، جامعة النهرين، اسراء عالء الدين نوريد.  -العراق ،علم االجتماعقسم ، كلية االداب، جامعة الموصل، استاذ مساعد، حمدان رمضان محمد د.

 .، العراقظم السياسيةنسم ، قكلية العلوم السياسية

16:30 
 الواقع والتحديات )مقاربة قانونية بين القانونين اللبناني والتونسي( ،التقاضي عن بعد

 لبنان وباحثة دكتوراه في جامعة تونس المنار  ،محامية، مروى طالل درغامذة. 

16:40 
 دراسة في التشريع العراقي ،المحكمة االلكترونية أنموذجا   -التقاضي عن بعد

                           ، العراق.جامعة الموصل، استاذ محاضر كلية الحقوق، ياسر باسم ذنون يونس السبعاويد. 

16:50 
 مقارنة التقاضي، دراسة إجراءات تيسير في دور التكنولوجيا

 السعودية. العربية الجوف، المملكة جامعة والقانون،  الشريعة كلية مساعدة، دكرورى، أستاذة صالح دة. آيات

 مناقشة 17:00

 الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الرقمية في مجال المعامالت المدنية والتجارية: عن بعد()ة الثالثالجلسة العلمية 

 بالرباط الخامس محمد جامعة، أكدال واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكليةأستاذة باحثة  الهياض، زهرة .ةد: الجلسة رئيس

17:30 

 دراسة مقارنة، إشكاالت المسؤولية المدنية في مجال الذكاء االصطناعي والتكنولوجي

 المملكة في الفكرية الملكية حقوق لحماية العربي لالتحاد االقليمي الفرع األردنيين ورئيس المحامين نقابة لدى الدعجــة، محام محمـد د. بخيــت

 .الهاشمية االردنية

17:40 
 االبتكار في مجال المال: توظيف المؤسسات المالية للذكاء الصناعي: التطبيقات، المخاطر، السياسات واألطر التنظيمية القانونية

 الجزائر ،1 باتنة جامعة محاضر أستاذ لعلى، بن أوراس مجدد. 

17:50 
 ماهية التحكيم اإللكترونى، وطبيعته

 .البحرين جامعة ،الحقوق بكلية المرافعات قانون أستاذ ،التحيوى عمر السيد محمود د.

18:00 
 المفهوم القانوني لمنصة االصول االفتراضية

 .جامعة الموصل العراق-كلية الحقوق، استاذ القانون التجاري، مصطفى ناطق صالح مطلوبد.  

18:10 
  التحكيم االلكتروني في تحقيق العدالة الناجزة دور

دكتوراه قانون  باحث ،قيطون علي سعيد أحمد. ذ/  العراقماجستير في القانون المدني، جمهورية  ،محامية ي،العبيد يونس يحيى سبأ .ذة

  عمان سلطنةب مرافعات

18:20 
 بين مسؤولية الطبيب والمنتج الجراحة الروبوتية

 .لبنان ،الجامعة العربية األمريكية - أستاذ مشارك في القانون المدني، انس أبو العون .د

18:30 

  صطناعيالا للذكاءالمسؤولية القانونية 

الجامعة اإلسالمية بالمدينة  كلية األنظمة والدراسات القضائيةالخاص،  القانون في دكتوراه وباحث متعاون ، محاضرعلي محمد الدروبي .ذ

 ة، المملكة العربية السعودية.المنور

18:40 
 االستثمار   جذب فى   ودورها المتجددة الطاقة

 .العرب لألكاديميين الدولي االتحاد عضو الفضائية، الدلتا قناة المصرى، التلفزيون -عام مدير-برامج معد كبير ،قشطى حسنين الفتاح عبد نبيلة .ةد

 مناقشة 18:50



 January 2023 thSaturday afternoon 28)الفترة المسائية( //  2023يناير  28لسبت ا

 التكنولوجيا والخصوصية الرقمية : عن بعد() الرابعة العلمية الجلسة

 بن عبد هللا بفاسمحمد بخنيف، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد . د: الجلسة رئيس

19:20 
  مستدام رقمي تحول نحو االبتكار دور

 ، مصراألسكندرية جامعة الحقوق كلية - العامة والمالية االقتصاد أستاذ محمد، إبراهيم محمد. د

19:30 
 انجازات وتحدياتسلحة العسكرية الذكية ومخاطرها: االبتكار بين فكي اال

 تركيا – ارتقلو ماردين جامعة، الدولية والعالقات السياسية العلومقسم  في ةمساعد أستاذة الكحيل، نادين. دة

19:40 
 حماية المعطيات الشخصيةو ل عصر البيانات الرقميةظفي  أهمية حماية حق الخصوصية

 العراق ،يالىد -االتحادية ديالى استئناف محكمة لدى محاميمدرس مساعد،  ،الحمالوي كاظم صالح محمد

19:50 
 القانوني والواقع التكنولوجي التطور بين المعلوماتية الخصوصية في الحق حماية

 العام المساعد بالجامعة األمريكية المفتوحة، واشنطن. أستاذ القانون الدولي ،حسين أحمد ربيع محمد د.

20:00 
 الفساد لمكافحة االصطناعي للذكاء الوطنية االستراتيجية

 مصر طنطا، جامعة -الحقوق كلية العام، القانون في دكتوراه عالم، العليم عبد حمدي محمدد. 

 مناقشة 20:10

 لليوم األول انتهاء أشغال الجلسات العلمية

Sunday morning (January 29th, 2023) //  )األحد 29 يناير 2023 )الفترة الصباحية عن بعد 

 PhD Students Day ين الباحث ةبيوم الطل

 القانون في مواجهة التطور التكنولوجي: عن بعد() الخامسة العلمية الجلسة

 عمال الدوليةالقانون واأل مصطفى الفوركي، مدير مجلة. د: الجلسة رئيس

09:00 

  االلكتروني السياسي للتواصل كآلية المغربية السياسية لألحزاب اإللكترونية المواقع"استخدام قابلية

، أستاذ السهلي قاسم. د اشراف تحت ،والتواصل اإلعالم وعلوم واللسانية األدبية الدراسات بمختبر الدكتوراهبسلك  باحث اقليعي عادل

المغرب فاس، هللا، عبد بن محمد سيدي جامعة، سايس اآلداب كليةباحث ب  

09:10 
  المسئولية الجنائية والمدنية للروبوتات الذكية

 سيدي بلعباس، الجزائر -الحقوق والعلوم السياسية جياللي اليابسكلية ب الدكتوراهقادري، باحثة بسلك  نور الهدى

09:20 
 حكمة الرقمية بالمغربليات وضمان إنجاح مشروع المآ

كلية العلوم القانونية واالقتصادية ب أستاذة باحثةبشرى النية، .ةدشراف في القانون الخاص، تحت إ الدكتوراهإيمان بويعماد، باحثة بسلك 

 ، المغرب، الرباط5أكدال، جامعة محمد واالجتماعية، 

09:30 
  دور المنظمات الدولية في حماية حقوق األفراد في ظل تحديات التطور التكنولوجي

 في القانون العام، الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا الدكتوراه باحث بسلكمحمد مصطفى خالد حرارة، 

09:40 

 المؤسسات العقابيةالمناهج المبتكرة للتعليم في 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةباحثة بنادية حموتي أستاذة  دة.إشراف ، تحت الدكتوراهسلك بباحثة  ،فاطمة الزهراء اعبيدة 

 ، المغرببفاسجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ب

09:50 
  المقاولة والتهديدات السيبرانية

جامعة - كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سالالدكتوراه، تحت إشراف د. لحسن رقيب، أستاذ باحث ب سلكبباحث ، قندسي عبد النور

 المغرب’ محمد الخامس بالرباط

 مناقشة 10:00

 الذكاء االصطناعي والقانون: عن بعد() السادسة العلمية الجلسة

Panel 6 : Intelligence Artificielle et Droit  
Modérateur : Dr. Mohamed EL Hilali, Enseignant chercheur FSJES Agdal, UM5, Rabat  

10:30 

Les donnees personnelles à l’ère du Big-Data  :  quel cadre juridique au Maroc? 

Dr. AKKOUR Soumaya Enseignante chercheuse & HAOUNANI Amine Doctorant, FSJP- UHP- Settat, 

Maroc 

10:40 
L’innovation au cœur de la stratégie des PME 

Presenter : Dr. Latifa Benazzi Enseignante chercheuse & Nisrine Afquir Doctorant ,Université Moulay 

Ismail, EST-Meknès-Maroc 

10:50 
Collecte transfrontalière de la preuve pénale numérique 

Dr. Atmani khalid Enseignant chercheur & Imane Majdoub Doctorante, FSJES-Univ. Chouaib Doukkali, 

El Jadida, Maroc 

11:00 
Réflexions l’encadrement du télétravail en droit marocain 

Dr. Alassane Kanté & Mohamed ABASSI Doctorant chercheur à l’UCAD Dakar 

11:10 
Les institutions de contrôle et d’investigation sur la cybercriminalité 
EL BAKOUHI SAFAE Doctorante sous l'encadrement du Pr. Nadia Hammouti, FSJES, USMBA-Fès, Maroc 

11:20 
L’impact des réseaux sociaux sur le bon fonctionnement de la justice pénale 

Dr. Fouzi RHERROUSSE Enseignant chercheur & Habiba EL HAJI  Doctorante, FSJES, UMP Oujda, 

Maroc 

11:30 

La technologie comme moyen de réalisation du chantier royal concernant l’extension de la couverture 

sociale et son rôle dans la lutte contre la fraude 

Tachfine Yahya Housni, Doctorant chercheur, FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès, 

Maroc  et Université Neuchâtel, La Suisse. 



11:40 
Les Smarts Contrats: quels enjeux pour la sécurité juridique contractuelle. 

Dr.  Kamal LAGTATI, Enseignant chercheur à l’Ecole supérieure de Technologie de Lâayoune, JABIR 

Hamza, Doctorant, FSJES- Université IBN ZOHR- Agadir, Maroc 

11:50 Q & A 

4Panel 7 : Innovation in Language Learning and Teaching 

Modérateur : Dr. Saif Aqachmar (FLSH, Moulay Ismail University, Morocco) 

12:20 

The Call for Renovating Moroccan EFL Classrooms to Meet the Requirements of the 

                                                           Century Learning and Teaching Trends 
st

Technological Era and the 21

 Presenter:  Nourelhouda BOUHAISSA, Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 

12:30 

Investigating The Impact of Vevox on Learners' Enjoyment, Engagement, and Motivation: Secondary 

School Students as a Case study  

Presenter: Dr.Mohammed Zeriouh & Insaf Khoudri, ENS, Moulay Ismail University, Morocco 

12:40 
The Impact of Cultural Schemata on EFL Reading Comprehension: The Case of Moroccan EFL 

Learners.                                                                                                                                                                  

Presenter: Brahim EL KOUAR , Moulay Ismail University, Meknès, Morocco 

12:50 
Innovative Pedagogies: The Case of Online Educational Videos 

Presenter: Ghizlan ELALAOUI , Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes-Sais, Morocco 

13:00 
Innovation in legal translation and interpreting 

Presenter: Dr. Jalid Kamal & Youssef El Alaoui (Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 

13:10 
Cyber terrorism: a new form of terror, a misunderstood crime or a free-pass of privacy 

invasion? Morocco as a case study 

Presenter: Nada Naji, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco 

13:20 Q & A 

  January 2023 th29 afternoonSunday( // عن بعد )الفترة المسائية 2023يناير  29 األحد

Panel 8: La technologie  et L’enseignement supérieur 

Moderator: Wissal Haoudi , ENCG-Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes, Morocco 

14:30 
L’enseignement supérieur au Maroc : défis contemporains et perspectives                                      

Presenter: Abderrafie BELLACHQAR & Mostafa BENNABBOU Doctorant EST d’Oujda, Maroc  

14:40 
L’apprentissage Autonome A L’ère de La Révolution Technologique. 
Presenter: Mohammed Kharjouni Doctorant , Université Ibn Tofaïl, Kénita , Maroc 

14:50 

Le Rôle De L’intelligence Artificielle Dans La Compréhension Dans Le Domaine De 

L’enseignement 

Presenter: El Kinani Fatima Doctorante, Université Moulay Ismail Meknès, Maroc 

15:00 

L’appropriation des innovations managériales : vers des regards psycho-cognitifs et 

sociopolitiques 

Dr. M. DAOUD Enseignant chercheur & Wissal HAOUDI Doctorante: ENCG de Fès, Laboratoire 

LAREMEF, (USMBA), Fès, Maroc 

15:10 
 استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الرفع من حكامة وأداء اإلدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بالمغرب

 المغرب وجدة، األول، محمد جامعةب الدكتوراهباحث بسلك   نجيب مزوار -دة. جميلة عباوي

15:20 
 التربوية العمليةتكنولوجيا المعلوميات في 

 المغرب فاس،ب هللا عبد بن محمد سيدي جامعةب الدكتوراهباحثة بسلك   حمداوي جميلة

15:30 

 الذكية للتنمية رافعة التكنولوجي االبتكار

 ، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كليةب ستاذ باحث أفقيهي،  محمدد.  إشراف تحت الدكتوراه بسلك باحثة الشاهدي، الوزاني لبنى

 .، المغربفاسب هللا عبد بن محمد سيدي جامعة

15:40 Q & A 

Panel 9 ( in Spanish): Innovación Tecnológica,  Prensa Digital, Derechos Humanos en la Era Digital 

Moderadora: Dr. Mohammed Boughaba, Instituto Universitario de Estudios Africanos, 

Euromediterráneos e Iberoamericanos. Universidad Mohammed V de Rabat, Marruecos 

16:10 
La innovación tecnológica en la enseñanza de ele, un reto de un mundo globalizado  

Youness Rafik Doctorant, Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos 

16:20 

Análisis crítico del discurso de los titulares periodísticos: el impacto de la era de internet en la 

prensa digital 

Soukaina Askour Doctorante, Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos 

16:30 
Publicidad y pragmática: Análisis pragmático del discurso publicitario en la prensa digital  

Hind Laghrissi Doctorante, Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos 

16:40 

Derechos humanos en la era digital: la protección de los datos personales y el respeto de la vida 

privada 

Marruecos, Universidad Mohammed V, Rabatja Doctorante, ihomR Najwa 

16:50 Q & A 

 ليوم الثانيلانتهاء اشغال الجلسات العلمية 



 

  January 2023 th30 morningMonday( // عن بعد الصباحية)الفترة  2023يناير  30 اإلثنين

 : الذكاء االصطناعي والتعليم (عن بعد)الجلسة العلمية العاشرة 

Panel 10: Artificial Intelligence and Educational Institutions  

Moderator: Dr. Oulaid Amzaourou , ENS, Moulay Ismail University, Morocco 

10:00 
 تربية الطيبة والوسطية من وجهة نظر المعلمين دور الذكاء االصطناعي في تحسين جودة التعليم في مديرية

                                                                                                                                                                   البحرين – تربوية إدارة دكتوراة، علي كاظم علي السندي د.  / األردن – تربوية إدارة دكتوراة، الكوري محمد حسني أثير ةد. 

10:10 
 "األردنية العالي التعليم مؤسسات على تطبيقية دراسة": التنظيمي التميز بمستوى وعالقتها االبتكارية القيادة

 الهاشمية االردنية المملكة البيت آل جامعة في التربوية القيادة الحراحشة، استاذ عبود د. محمد

10:20 
 دور االدارة االلكترونية في تطوير اداء الجامعات الليبية

 ليبيا – والتقنية للعلوم العالي المعهد، فوزي محمود الالفي الحسومي د. 

10:30 
The Challenges of Digital Education in Maghrebian Countries  

Presenter:  Dr. Ahlem Ben Jemia, Manouba University, Tunisia 

10:40 
Determinants of the adoption and impact of digital technologies in SMEs in Jordan. 

University of Canberra in Australia,  Ra’ed Almashawreh Presenter:  Dr.  

10:50 

The Effect of Digital Transformation on the Efficiency of Judicial Systems 

 Presenter:   Dr. Mohamed Mohamed Gomaa, Judge at the Egyptian State Council, Ministry of 

Justice, Egypt 

00:11 Q & A 

  2023January  th30 afternoonMonday( // عن بعدالمسائية )الفترة  2023يناير  30 اإلثنين
   الجلسة العلمية الحادية عشرة

Panel 11: Innovational Technology and Language Education 

Moderator: Dr. Meryem LAADEM, EST, Moulay Ismail University, Morocco 

14:30 
Teaching In The 21st Century: Transition from Instruction to Construction  

Presenter:  Dr. Yosra Sellami, University of Sfax, Tunisia 

14:40 
English Literature via Distance Learning: The Challenges and Solutions 

Presenter: Dr.  Maryem Bouzid, University of Carthage, Tunisia 

50:14 
Advocating Innovations in Education in the War Times: Lessons Learnt from Ukraine 

, UkraineUniversityKyiv  Borys GrinchenkoDr. Victoria Vdovychenko,   : Presenter
 

15:00 

Using Social Networks In Criminal Investigations: Where’s The Limit Between Disclosure Of 

Information And Defamation? 

  Presenter: Igor Gomes Duarte Gomide dos Santos (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brazil) 

15:10 

Language Experience Approach: Motivating and Engaging Students in Reading and Writing 

Classes at UNAE, Ecuador 

Presenter: Tania Anabel Cajamarca Alvear , Universidad Nacional de Educacion, Azogues, 

Ecuador 

15:20 
Computer Science Innovations and Language Acquisition with Toucan 

 Presenters: Nooshan Ashtari, Michael Goitia, Jane Kim 

15:30 
Languages, Tech Design, and the 21st Century: Meeting People Where They Are 

Presenters: Hillary Hermawan, Nooshan Ashtari, and Nathan Moorman 

15:40 Q & A 

 Breakاستراحة 

Panel 12: Modern Linguistics   

Moderator: Dr. Nabil Belmekki, EST, Moulay Ismail University, Morocco 



18:00 
Issues in Modern Linguistics 

Dr. Noam Chomsky                  

18:20 
Language Acquisition and Accents 

Dr.  Stephen Krashen & Dr. Nooshan Ashtari 

18:40 Q & A 

 الثالثليوم انتهاء اشغال الجلسات العلمية ل

Tuesday Morning (January 31th, 2023)// الثالثاء )الفترة الصباحية( 31 يناير 

جامعة موالي إسماعيل بمكناس-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةحضوريا:   

 : االبتكار والتعليم13ة يالجلسة العلم 

Panel 13: Innovation et Enseignement  

Moderator: Dr. Sanae Nasri, ENSA, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco 

00:09 

Numérique Et Enseignement Du Français À L’université Marocaine : Quelles Pratiques Et Quels 

Supports Didactiques? 

Presenter: Dr.  Mounir Bourray & Dr. Rida CHALFI, Université Moulay Ismail, ENS-Meknès, Maroc  

10:09 
Hybridation de l’enseignement : quel dispositif pour le supérieur ?  

Presenter: Dr. Ouidiane El Aref, Cadi AYYAD – Marrakech, Maroc 

20:09 

L’innovation en technologies d'information au service de la performance des entreprises 

marocaines 

Presenter: Dr. M. ALAMI Mohamed, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-FES, Maroc 

30:09 
L’innovation dans l'enseignement du droit 

Presenter: Dr. Ilham Hamadai, FSJES Agdal UM5, Rabat, Maroc 

40:09 
 العربية بالدول االفتراضية الجامعات تجارب

 ، المغرببتطوان جامعة عبد المالك السعديأستاذ باحث ب، د.  يونس قبيبشي

50:09 
 المغربية بالجامعة اإللكتروني التعليم توظيف

 المغرب الجديدة،ب الدكالي شعيب جامعة، أستاذ باحث بجالوي محمد د.

00:10 
 "نموذجاأ التربوي اإلعالم" :االتصالو اإلعالم مجال في الرقمي التكنولوجي التطور ظل في التعليمية الممارسة تطور أفاق

 المغرب فاس، هللا، عبد بن محمد سيدي جامعة، أستاذ باحث بالسهلي بلقاسم د. 

  Q & A مناقشة_  10:10

Panel 14 in English: Language Education and Technological Innovations  

Moderator: Dr. Menyani Nourreddine (ENS, Moulay Ismail University, Morocco 

40:10 
Technology and Innovation 

Prof.  Rachid Yazami (Scientist, engineer, and inventor, Singapore) 

50:10 

The Relationship between Speaking and Writing in Argumentative Discourse among Moroccan 

University EFL Students. 

Presenter: Dr. Fouad Akki, Moulay Ismail University, Meknes, Morocco 

00:11 

English in Scientific Research: Motivations, Challenges, and Impacts-Moroccan University 

Students as a Case-Study  

Presenter:  Dr. Fatima Zahraa Boutabssil, Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 

10:11 

Evaluating Internet Sources for English Learning and Teaching in Morocco: Towards 

Entrepreneurship in Language Technology 

Presenter:  Dr. Abderrahim Khoumich Faculty of Economy and Management, University Ibn 

Tofail, Kenitra & Dr. Mohamed Mliless, Moulay Ismail University, Meknes, Morocco 

20:11 
Vocabulary Teaching and Learning Strategies in EAP Context 

Presenter: Dr. Mohsine Mahraj, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco 

30:11 

First-Year University Students’ Encounters and Experiences of Transitioning to Higher 

Education 

Presenter: Dr.  Mohamed ACHAMRAH, Sultan Moulay Sliman University, FLHS, Beni Mellal, 

Morocco 

40:11 
Teaching Literature: Switching from Lecture-based Method to Project-Based Method 

Presenter: Dr. Wissam BITARI, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco 

50:11 

Qualitative Study of  Sidi Mohamed Ben Abdellah University’s Teaching Staff Experience In E-Learning 

During the Covid-19 Pandemic 

Presenter: Dr.  Asmae Blilat, Sidi Mohamed Ben Abdellah University (SMBAU), Fez, Morocco 

00:12 Q & A 

 

 

 

 



Tuesday afternoon (January 31th, 2023)// الثالثاء )الفترة المسائية( 31 يناير 

بمكناسجامعة موالي إسماعيل -: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةحضوريا  

Panel 15 in Spanish: Innovación tecnológicay Educación 

Moderadora: Dra. Fatima Larouz, FLSH, Universidad Moulay Ismail, Mequinez, Marruecos 

14:30 
El translenguaje, un método innovador para aprender lenguas extranjeras 

Dr. Khalid Lehrach (ENCG Settat Universidad Hassan I, Marruecos 

14:40 
El uso de metaversos en la enseñanza superior  

Dr. Rachid Boussad, Facultad de la Lengua Árabe de Marrakech, Marruecos 

14:50 

La adaptación lingüística de la terminología del videojuego multijugador en línea  

Dra. Kaoutar El Amri, Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos  

e Iberoamericanos, Universidad Mohammed V de Rabat, Marruecos 

15:00 
La eclosión de la prensa digital en Marruecos. Estudio del caso de Hespress 

Dr.  Khalid Mellouk, Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos 

15:10 
El aprendizaje digital durante y después del covid-19: realidad y desafíos  

Dra. Salma Moutaouakkil, Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos 

15:20 

La fraseografía: una nueva asignatura en el Departamento de Hispánicas 

Dr. Mohammed Boughaba, Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e 

Iberoamericanos. Universidad Mohammed V de Rabat, Marruecos 

15:40 
¿Qué profesor de francés para la enseñanza/aprendizaje de hoy y de mañana? 

Dra. Saliha Arzaz, CRMEF, Mequinez, Marruecos. 

15:30 Q & A 

 تعليم الفي مجال  التكنولوجياإلبتكار : 16 الجلسة

 (المغرب ،القنيطرة ،طفيل ابن جامعة) بلمكي إسماعيل. ذ: الجلسة رئيس

16:00 
 العربي العالم في المفتوحة العربية الجامعة تجربة - النجاح واسس الملحة الحاجة: االلكتروني العالي التعليم

 الكويت. -الرئيسي المقر - المفتوحة العربية الجامعة الزكري، رئيس محمد د.  االستاذ

16:10 
 واألسس للخصائص دراسة :الذكية الجامعة

 ، المغرببتطوان السعدي المالك عبد جامعة، أستاذة باحثة بالنحاس حنان .ةد

16:20 
 (مثمر   تكاملي    تعليم   نحو) الجامعي التعليم مجال في االتكنولوجي توظيف

 ، المغربواإلنسانية بالرباط اإلسالمية للعلوم نماء أكاديمية ،الساعيدي سمير الفقيه / د. سلطان الغني عبد د. 

16:30 
 البيداغوجي التجريب اساس واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام

 ، المغربمكناس ـ فاس جهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز باحث أستاذ، النور عبد ادريس.  د

 مناقشة  16:40

 
  والرقمنةالتعليم سيمائيات : 17 الجلسة

 (المغرب ،القنيطرة ،طفيل ابن جامعة)بلمكي  إسماعيل. ذ: الجلسة رئيس

17:10 
 والرهانات اإلشكاالت اإلدارية والتنمية الرقمنة

 المغرب مكناس، إسماعيل موالي جامعة، أستاذ باحث ببولعالم علي. د

17:20 
  الرقمية التكنولوجيا زمن في التاريخية المعرفة إنتاج

 ، المغربالقنيطرة-سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط، أبرهموشمحمد  د.

17:40 
  كورونا جائحة إبان بالمغرب الطالق لحاالت سيميائي تحليل

 ، المغربالرباط الخامس محمد جامعة االيبيروأمريكية و االورومتوسطية و االفريقية للدراسات الجامعي المعهد ندى األحب،. ةد

17:50 
 عالقة؟ أية: والتكنولوجيا واالبتكار األدب

 المغرب وجدة، األول، محمد جامعة، أستاذ باحث بأحادي هللا عبد. د

18:00 
 والتكنولوجيا الحديثة: الواقع واآلفاقأدب الطفل 

 ، المغربمكناس-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس، عبد الرحمان النوايتيد. 

 مناقشة  18:10

 الرابعانتهاء أشغال الجلسات العلمية لليوم 

 



 (الصباحية الفترة) 2023 فبراير 1 ربعاءاأل

 بقاعة الندوات والتكوين المستمر بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس حضوريا

 وحقوق اإلنسان الرقمية الخصوصية: 18 العلمية الجلسة

  بفاس ن عبد هللاد. محمد بوزالفة عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد ب رئيس الجلسة: 

 الماسة بالمعطيات الشخصية الرقمية في التشريع المغربي وسؤال الفعالية؟مكافحة الجرائم  09:00
 مغرب، ال، مكناسلإسماعي د. نور الدين العمراني، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى

  الحق في الحياة الخاصة الرقمية حق من حقوق اإلنسان 09:10

 ، المغربفاسب هللا، جامعة سيدي محمد بن عبد  واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية باحثة أستاذة بوزالفة، سهيلة. دة

  الذكاء االصطناعي: تأمالت في قضايا الحقوق والحريات 09:20

في مجال  شار سابقواالجتماعية،مكناس، جامعة موالي إسماعيل، مستد. إسماعيلي نادر، محاضر في كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ، المغربالسياسة العامة للحكومة وخبير في التقاضي القانوني مع الشركات الخاصة والعامة

    انتهاك حرمة الحياة الخاصة في المجال الرقمي 09:30
  ، المغربفاسب واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا واالقتصادية القانونية العلوم بكلية باحث أستاذ أشفاي، الحكيم عبد. د

  االطار القانوني لحماية الخصوصية في عصر الرقمنة 09:40

 ، المغربير كادبأ زهر ابن جامعة ،واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية باحث، المالحي، أستاذ الفتاح عبد. د

 مناقشة 09:50
 : السياسية الجنائية والعدالة الرقمية19 العلمية الجلسة

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،دة. سعاد التيالي، أستاذة باحثة ومنسقة مسلك شعبة القانون الخاص الجلسة:  ةرئيس 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس 

10:20 
 العدالة جودة تحسين في التكنولوجيا دور
 ، المغربمحاكمة مجلة مدير الحقوق، في عز الدين الماحي، دكتور د.

10:30 
 قراءة في مشروع قانون رقمنة اإلجراءات القضائية

 ذ. عبد البر منديل، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب 

10:40 

  التكنولوجي والواقع القانوني، النص المغرب، بين في االفتراضية المحكمة

 جامعة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،، الدستوري والقانون السياسية العلوم تخصص، الحقوق في دكتور، أمغار محمدد. 

 المغرب ،بالدار البيضاء المحامين هيئة مجلس كاتب ،المحامين بهيئة محام ،البيضاء بالدار الثاني الحسن

10:50 
  عرض التجربة المغربية -االستقطاب والتطرف العنيف داخل المؤسسات السجنية استعمال نظم االتصاالت وتحديات 

 ، المغرببفاس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية باحث أستاذ، خالد الوالي العلميد. 

11:00 
 مظاهر تأثير الخوارزميات على العدالة  

 ، المغربوجدة -جامعة محمد األول -أستاذ باحث كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، حسن السوسيد.  

11:10 
  التحول الرقمي وانعكاساته على السياسة الجنائية المعاصرة

 ، المغربالرباط، 5جامعة محمد -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، فاتن الوزاني الشاهدي دة.

 مناقشة 11:20

 استراحة شاي 11:50

 األمن الدولي الرقميالقانون و :20 العلمية الجلسة

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاسرشيد المرزكيوي أستاذ باحث د.   رئيس الجلسة 

12:00 
 السيبرانية وحماية المدنيين في القانون الدولي االنسانيالحرب 

 ، المغربفاسب ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القب د. فؤاد أعلوان، أستاذ باحث 

12:10 

   المطروحة من أجل استجابة دولية بحجم التحديات –الجهود الدولية لتقنين أخالقيات البيولوجيا 

، الرباط، يكية، جامعة محمد الخامساألورومتوسطية واإليبيروأمروبالمعهد الجامعي للدراسات اإلفريقية  د. رضوان الوهابي، أستاذ باحث

 المغرب

12:20 
 مخاطر الذكاء االصطناعي على اإلنسان

 ، المغربفاسب، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا واالجتماعيةانونية واالقتصادية كلية العلوم القب د. عبد الرحمان الصافي، أستاذ باحث

12:30 
  المدن الذكية مفهومها عناصرها والحاجة إلى تأطير قانوني يواكبها

 ، المغربالتعمير واإلسكان وسياسة المدينةد. أنوار بوهالل، رئيس مصلحة بوزارة إعداد التراب الوطني  و

12:40 

  تحديات التكنولوجيا: واقع التشريع ورهاناته المستقبليةمنظومة القانون في مواجهة 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ب باحثة دة. حياة البراقي، أستاذةالدكتوراه، تحت إشراف حمزة الشهبي، طالب باحث بسلك 

 ،الرباط، المغرب5السويسي، جامعة محمد 

12:50 
Les Aspects juridiques de la transformation digitale au Maroc: Opportunités et contraintes. 

Dr. Lamyae  Sahrane, Enseignante chercheuse FSJES Mohammedia Univ Hassan II Casablanca,Maroc 

 مناقشة 13:00

 (لمسائيةا الفترة) 2023 فبراير 1 األربعاء

 بقاعة الندوات والتكوين المستمر بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس :حضوريا

 القانون الجنائي والفضاء الرقمي   :21 العلمية الجلسة

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،صالح الدين معتوق، رئيس شعبة القانون الخاص . د  الجلسة رئيس  

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس 

13:30 
  المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء االصطناعي

 ، المغربفاسب، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا انونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القب باحثأستاذ ، مصطفى الطالبي د.



13:40 
  المعلوماتيةخصوصيات البحث و التحري في الجرائم 

 ، المغربجامعة محمد األول وجدة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ةباحث، كليأستاذ ، هشام أزكاغد. 

13:50 
  الوسائل التكنولوجية المبتكرة لمكافحة الجريمة الجمركية

 ، المغربسطات، 1جامعة الحسن -أستاذة باحثة في كلية العلوم القانونية والسياسية، نهاد أفقير .دة

14:00 
  اآلليات التكنولوجية المبتكرة لرصد العنف الرقمي ضد المرأة: أية مقاربة قانونية 
 بالرباط، المغرب لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالمعهد الملكيباحثة استاذة ، . نورا خيرةد

14:10 
  قرينة البراءة ووسائل التواصل الحديثة

 بالرباط، المغرب بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي إطار قانونيالقانون الخاص، دكتور في ، تملكوتانيوسف د. 

14:20 
  الخدمات الطبية الرقمية واشكالياتها القانونية

 فاس، المغرب هللا، عبد بن محمد سيدي جامعة بتازة، التخصصات متعددة باحثة بالكلية أستاذة ،خراج مريم. دة

 مناقشة 14:30

 يوم الخامس الجلسات العلمية للأشغال انتهاء  
 (الصباحية الفترة) 2023 فبراير 2 الخميس

 بقاعة الندوات والتكوين المستمر بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس حضوريا

 التكنولوجيا الرقمية والمعامالت االلكترونية: 22 العلمية الجلسة

 أستاذ باحث ومدير مختبر القانون الخاص ورهانات التنميةزهير نعيم، . درئيس الجلسة:  

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس 

  الشخصية القانونية للروبوت: حقيقة أم خيال 09:00
 ، المغربفاسبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بأستاذ باحث  ،الرحيم عبد السليماني .د

 تأثير التكنولوجيا على إرادة المستهلك 09:10
 ، المغربفاسبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بأستاذ باحث ، د.عمر اليعـقـوبـي 

  االثبات بالوسائل الحديثة في منازعات التجارة االلكترونية 09:20
 ، المغربفاسبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ب استاذ باحث، زربوح هشامد. ال

  القانون الواجب التطبيق في العقد التجاري اإللكتروني 09:30
 ، المغربفاسبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ب أستاذ باحثيونس الحكيم، د. 

  رهان تعميم رقمنة السجالت الرسمية اإللكترونية في المعامالت المدنية والتجارية 09:40
 ، المغربجامعة ابن زهر -واالجتماعية باكاديرأستاذ باحث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية ، محمد العلميد. 

  إمكانية المساءلة المدنية للذكاء االصطناعي  في ضوء التشريع المغربي 09:50
 ، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المغربالعرائش ،أستاذ باحث، الكلية المتعددة التخصصات، محمد الحاتمي د.

  اإللكترونيخصوصية التراضي في العقد  10:00
 ، المغربمراكش، أستاذ باحث كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، بقلعة السراغنة جامعة القاضي عياض، الدين ضافي نور د.

  ي العالقات الدولية الخاصة، فالمنازعات المترتبة عن البلوكتشين 10:10
 ، المغرب، فاسهللا عبد بن محمد سيدي جامعة ،بتازة التخصصات متعددة الكلية أستاذ باحث، في باحث أستاذ، الخمار جمالد. 

 مناقشة 10:20

 ناعي والتكنولوجيا الرقمية في مواجهة مجال األعمالطصالذكاء اإل: 23 العلمية الجلسة

 سيدي محمد بن عبد هللا بفاسبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة د. محمد ازهيري، أستاذ باحث  رئيس الجلسة:

  التكنولوجيا المالية وتحديات الضبط 10:50

 5 محمد جامعة السويسي واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم كلية باحث، استاذ ريأمه محمدذ.  باحثة، أستاذة المشيشي نادية ةد

 ، المغربالرباط

  المنقولة القيم لتداولالقانوني  النظام تطور في الرقمنة أثر 11:00

 ، المغربفاسب، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا انونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القب باحث أستاذ العيوني، الكريم عبد .د

  في المادة التجارية: المخاطر والمكاسب من التحكيم العادي إلى التحكيم اإللكتروني 11:10

 ، المغربهللا عبد بن محمد سيدي جامعة تازة، التخصصات، متعددةال كليةالب زائر أستاذ ،العيساوي العزيز عبد. د

11:20 De la RSE à la RNE :  nouveau concept, nouveaux enjeux 
 Dr. Ed-darkaoui najib, Enseignant chercheur, FSJES-USMBA, Fès, Maroc 

11:30 Le régime juridique des noms de domaine en droit Marocain 
 Cheblaoui Mounia, Enseignante chercheuse FSJES Ain-Chock, Univ Hassan II. Casablanca, Maroc 

11:40 L’arbitrage électronique: contribution pour une harmonisation avec le droit international. 
Dr. Bouassem Fouad, Enseignant chercheur, ENCG, FES, Univ. Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes 

Maroc 

 مناقشة 11:50
 استراحة شاي 12:20

  االدارة الرقمية وتحديات الواقع: 24الجلسة العلمية 

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةدة. نادية حموتي، أستاذة باحثة : رئيس الجلسة

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس 

  الحماية الجنائية للتحول الرقمي، ودورها في ضمان األمن القانوني لتطوير المرفق العام االلكتروني 12:30

 ، المغربفاس عبدهللا، بن محمد سيدي جامعة - تازة التخصصات متعددة الكلية باحث، أستاذ عاللي، يوسف. د



  اإلدارة في العالم الرقمياستشراف مستقبل  12:40

 ، المغربالرباط ،5 محمد جامعة  واالجتماعية، السويسي العلوم القانونية واالقتصادية كلية باحث، أستاذ ابقال، المنعيم عبد. د

  في تحديث وظيفة الموارد البشرية باإلدارة العمومية E-RH مساهمة التدبير الرقمي 12:50

، تازة فرع مكناس، فاس لجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز والقانون التشريع أستاذ العام، القانون في دكتور حمدان، خالد. د

 المغرب

 وكالة التنمية الرقمية نموذجا- اإلدارة الرقمية في ضوء برامج التحول الرقمي بالمغرب 13:00

 المولى جامعة والسياسية، القانونية العلوم كلية عام، قانون بسلك الدكتوراه باحثة للتقاعد، المغربي بالصندوق اطار عتاب، أمينة. ذة

 ، المغربسطات ،1 الحسن

  المناقصة االلكترونية كآلية لتعزيز شفافية الصفقات العمومية 13:10

 ، المغربالرباط، 5 محمد جامعة ، السويسي واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية ،بسلك الدكتوراه باحثة معرير، صليحة

 مناقشة 13:20

 المسائية الفترة) 2023 فبراير 2 الخميس

 (بقاعة الندوات والتكوين المستمر بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس: حضوريا )
 الملكية الفكرية الرقمية : 25 العلمية الجلسة

 ومدير مختبر إقالع: القانون والفلسفة والمجتمع بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاسرئيس الجلسة: د. عز العرب لحكيم بناني، أستاذ باحث 

  ابتكارات األجراء بين محدودية النص القانوني وإكراهات عقد الشغل 13:30

 ، وجدة، المغرباألول محمد جامعة ،االجتماعيةو واالقتصادية القانونية العلوم كلية باحثة، أستاذة غزال، وردة. دة

 انعكاسات الذكاء االصطناعي على قانون الشغل 13:40

 ، المغربمكناس، اسماعيل المولى جامعة، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية باحث، أستاذ بومديان، محمد. د 

  اإلختراع براءة ونظام  االصطناعي الذكاء  13:50

 ، المغربفاسب، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا انونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القب باحث أستاذ الديب، محمدد. 

 : دراسة مقارنة الحماية الجنائية للملكية الفكرية 14:00

 مكلف باإلعالم والتواصل المغرب قضاة لنادي التنفيذي المكتب عضو المتفوق، عدنان. د 

14:10 L'intelligence artificielle et le droit d'auteur  

Soumia Guennoun, Enseignante chercheuse, FSJES-USMBA, Fès, Maroc 

 الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا 14:20

 ، المغربسال الخامس، محمد جامعة  سال، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية زائرة، أستاذة بوستة، تورية .ةد 

 مناقشة 14:30

 بوزالفة محمد كلمة ختامية لفعاليات المؤتمر يلقيها د. 

 عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 المغرب-جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Closing Session  اختتام فعاليات المؤتمر الدولي
 كلمة بإسم لجنة تنسيق فعاليات المؤتمر دة. بشرى النية

 العام للمؤتمرالتقرير 

 د. حسن الرحيية                                       د. نبيل بلمكي                                        

 محور التكنولوجيا والقانون           عليم                  محور التكنولوجيا والت                           

 

 باللغتين اإلسبانية والفرنسية مؤتمرتوصيات ال

 . وصال الحوضذة                                           . فاطمة لروزةد                                  

 توصيات المؤتمر باللغة اإلسبانية                     توصيات المؤتمر باللغة الفرنسية                         



 :رئيس المؤتمر 

 د. نبيل بلمكي

 :منسقي المؤتمر

 د حسن الرحيية -دة بشرى النية 

 اللجنة العلمية والتحكيمية للمؤتمر: -
 ،فاس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الدكتور محمد بوزالفة 

 الدكتور محمد أمين، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

 الرباط، 5الدكتور فريد الباشا، جامعة محمد 

 مكناس إسماعيل،جامعة المولى ، الدكتور محمد بناصر 

 الدكتورة لمياء عزوزي، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

 مكناس إسماعيل،جامعة المولى ، الدكتور نبيل بلمكي 

  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور عز العرب لحكيم بناني ،

 فاس

  عبد هللا، فاسالدكتور حسن الرحيية، جامعة سيدي محمد بن 

 الرباط5الدكتور فتح هللا المنوالي، جامعة محمد ، 

  ،جامعة عبد المالك السعدي، تطوانالدكتور عبد هللا أشركي أفقير 

  مكناس إسماعيل،جامعة المولى المعزوز البكاي، الدكتور 

  الرباط5، جامعة محمدعبد الجليل العينوسيالدكتور ، 

  مكناس إسماعيل،جامعة المولى نور الدين العمراني، الدكتور 

  فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا صالح الدين معتوق،الدكتور 

   ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتورة سعاد التيالي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور أحمد ازوكاغ 

  فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا رشيد المرزكيوي،الدكتور 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور سعيد الصديقي 

 ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس الدكتورة نادية حموتي 

  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتورة بهيجة فردوس 

  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتورة  كنزة الحرشي 

  ،مكناس إسماعيل،جامعة المولى الدكتور هشام حموني 

 الدكتورة نزهة الخالدي، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان 

  الرباط5الدكتور عالل فالي، جامعة محمد ، 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس ،محمد العيساوي الدكتور 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور العربي عبد الحليم 

  ،فاس، سيدي محمد بن عبد هللاجامعة الدكتور عبد الحق بلفقيه 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس ،حمد حوكابن ا الدكتور 

 الدكتور زهير نعيم، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس 

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسعمر اليعقوبيالدكتور ، 

 فاس، ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاسهيلة بوزالفة ةالدكتور 

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسمحمد الزهيريالدكتور ، 

  فاس، سواني، جامعة سيدي محمد بن عبد هللااالدكتور هشام 

  فاس، ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللانجيب األعرجالدكتور 

  فاس، ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللافؤاد علوانالدكتور 

  فاس ،، جامعة سيدي محمد بن عبد هللارشيد عدنانالدكتور 

  فاس، ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللانجيب الدرقاويالدكتور 

 ذ عبد الرزاق الجباري، نادي قضاة المغرب 

 بوريس هرينشينكو،  فديفينتشكو،جامعة كييف الدكتورة فيكتوريا

 أكرانيا

 .الدولي االتحاد رئيس عوض، المنعم عبد أشرف المحامي ذ 

 .بمصر للقانونيين

 مكناس  إسماعيل،جامعة المولى ، الدكتور محمد لروز 

 فاس ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الدكتور سمير بوزويتة 

  الرباط ،5النية، جامعة محمد الدكتورة بشرى 

 مكناس إسماعيل،جامعة المولى ز، الدكتورة فاطمة لرو 

 مكناس                             ،جامعة المولى إسماعيل، الدكتور ندير إسماعيلي 

 مكناس ،جامعة المولى إسماعيل، الدكتور مصطفى الطلعي 

  ،سفاجامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الدكتور خالد حسيني 

 مكناس ،امعة المولى إسماعيل، جمنياني نورالدين الدكتور 

 مكناس ،امعة المولى إسماعيلالدكتور سيف أقشمار، ج 

  ،بني مالل   ، السلطان موالي سليمانجامعة الدكتور بولعيد فؤاد 

 وجدة، 1 جامعة جامعة محمد، الدكتور عبد هللا أحادي 

  الجهوية للتربية والتكوين فاس عبد الرحمان النوايتي/ األكايمية الدكتور- 

 مكناس

 الدكتور زكرياء العمري، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

 الدكتور بدر كليدة، جامعة ابن زهر بأكادير 

 الدكتور العربي البوبكري، جامعة الحسن األول بوجدة 

 الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي، جامعة الحسن األول بوجدة 

  اشويعر، جامعة القاضي عياض بمراكشالدكتور ابراهيم 

 مكناس ،جامعة المولى إسماعيل، الدكتور إبراهيم خرطيط 

 فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،الدكتور بنعبد الرازق يوسف 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور سعيد الوردي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور محمد بخنيف 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور كريم متقي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور ياسين الكعيوش 

   ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور يوسف ربحي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور ابراهيم الغندور 

  ،فاس، عبد هللا جامعة سيدي محمد بنالدكتور كريم وضاح 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور عبد الحكيم اشفاي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور خالد الوالي العالمي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتورة سلوى المسعودي 

  ،فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدكتور  الحسين شماخ 

 فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللانورا خير،  الدكتورة 

 مكناس  ،جامعة المولى إسماعيل ،الدكتور محمد امليلس 

  الرباط5الدكتور مصطفى بوهرو، جامعة محمد ، 

 تطوان ،المحبوب، جامعة عبد المالك السعدي الهالدكتور عبد اال 

 مكناس ،جامعة المولى إسماعيل ،الدكتور إدريس أوباها 

  القنيطرة بن طفيل،جامعة  ،كوماشي بانيالدكتور  

 الرباط-5الدكتورة نادية المشيشي، جامعة محمد 

 مصر-د. أحمد عبد الظاهر، جامعة القاهرة 

 ،مصر  ، المنصورة جامعة الدكتور رضا إبراهيم البيومي 

 فاس، الدكتورة سناء ناصري جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

  الرباط5الدكتور هشام الخصاصي، جامعة محمد ، 

 الدكتور مصطفى الطالبي، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس 



 جامعة المولى إسماعيل، مكناسالدكتور بن عتابو ادريس ، 

  ،جامعة المولى إسماعيل، مكناسالدكتور كرواد إسماعيل   

  الدكتور عزالدين الخلوف، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

  الدكتورة سعيدة حديي، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

 الدكتور عبد هللا بريمي، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

 جامعة المولى إسماعيل، مكناس الدكتورة مريم لعضم ، 

 الدكتور نبيل المراني، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

  الدكتور العيد أمزورو، جامعة المولى اسماعيل مكناس 

  بن طفيل، القنطيرةالدكتور نبيل مورشيد، جامعة 

 مكناس ،الدكتور محمد زريوح، جامعة المولى اسماعيل 

  الدكتور محمد بنحساين، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة 

  سطات1جامعة الحسن خالد الطيبي، الدكتور ، 

 جامعة محمد الخامس بالرباطالدكتور محمد بوغابة ، 

 الدكتور موالي رشيد اإلدريسي، جامعة محمد الخامس بالرباط 

  جامعة محمد الخامس بالرباط، السباعي الحسني سلمىالدكتورة 

   جامعة بن زهر أكاديرالعلمي محمدالدكتور ، 

  جامعة محمد الخامس بالرباط ،حمداي الهامالدكتورة 

 الدكتور محمد الهاللي، جامعة محمد الخامس بالرباط 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتور مصطفى المريني ، 

  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتور محمد األمين 

  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتور عبد القادر قرموش 

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتور هشام الزربوح ، 

  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسالدكتور لحسن الملكي 

 ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس الدكتور كريم زواق 

  وجدة1الدكتور فوزي غروس، جامعة محمد ، 

 ،الرباط                                        5جامعة محمد الدكتور حمزة عبد المهيمن ، 

  الرباط5الدكتور مصطفى باسو، جامعة محمد ، 

  سطات1الدكتور مصطفى الفوركي، جامعة الحسن ، 

 الدكتور عبد المجيد الكوزي، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس 

  فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الدكتور بوشتى علوي 

 الدكتور رشيد ابن السيد، جامعة بن طفيل، القنيطرة 

  وجدةاألول محمد جامعة ،غزال وردةالدكتور ، 

  الدكتور حميد أجميلي، جامعة بن طفيل، القنيطرة 

 الدكتور محمد أمغار، نقابة المحامين بالدار البيضاء 

 الدكتور عبد الرحيم األمين، جامعة محمد الخامس بالرباط 

  :للمؤتمر اللجنة التنظيمية -     
 د. نبيل بلمكي            دة. بشرى النية 

 د.  حسن الرحيية  د. فتح هللا المنوالي 

 د. نور الدين منياني  دة. فاطمة لروز 

 بوغابة محمد. د  سناء ناصريةد . 

 د. هشام اسواني  د. مصطفى المريني 

 د. العيد أمزورو  دة. مريم لعضم 

 د. محمد زريوح   .إبراهيم خرطيطد 

 د. سيف أقشمار   د. بولعيد فؤاد 

 ذة. حكيمة لغريم    ذ. إسماعيل بلمكي 

 د. شهاب البوزيدي                       ذة. سناء الشاعر 

 ذة. ماجدة بوشفرة            ذة. فاتن الشاهدي الوزاني 

 ذة. وصال الحوضي  ذة. جهاد خربيش  

 .عزوزي عادلذ  ذ. حميد فرحان 

  .اجدي أنسذ  ذ. سعد فضال 
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