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 المملكة المغربية
 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيكتحت إشراف 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 منتدى دولي

 سلوك مستعملي الطريق
بقاعة المؤتمرات الكائنة بكلية العلوم 2015فبراير  17و 16  

شارع ابن بطوطة الرباط 4  

 البرنامج

 2015فبراير  16الثنين ا

 .اس تقبال وتسجيل املشاركني :9:00 – 8:30

 .اجللسة الافتتاحية :10:00 – 9:00

 .ئل بنجلوناو : الس يد رئيس اجللسة

 رئيس جامعة محمد اخلامس ابلرابط؛لس يد الكمة  -

 ؛اللوجستيكوزير التجهزي والنقل و  لكمة الس يد -

 ؛ابلنقلامللكف املنتدب  الوزير الس يد لكمة -

 والبحث العلمي وتكوين الأطر؛وزير التعلمي لكمة الس يد  -

 رئيس الوقاية الطرقية ادلولية؛لكمة الس يد  -

 برانمج املنتدى؛ تقدمي -

 .رشاكة اتتوقيع اتفاقي -

 شاي : اسرتاحة 10:30 -10:00
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 ندوة:  11:30 – 10:30
 

 .الثاين ابدلار البيضاءا دريس املنصوري، رئيس جامعة احلسن رئيس اجللسة : الس يد 

لعمل النفس جبامعة بيري  امعياجل، اخملترب الشغل والتنظاميتنفس ال أأس تاذ عمل  ،رميي كوابنان الس يد

 ؛السالمة الطرقية تاملعتقدات وسلواك :فرنسا  –س يندام

 ةقشانم 

 

 1احلاةل الراهنة للسلوك داخل الفضاء الطريق :  اجللسة الأوىل:   13:00 – 11:30
 

آداب والعلوم ال نسانية ابلرابطرئيس اجللسة : الس يد   .جامل ادلين الهاين، معيد لكية ال

نعاش -أأس تاذ، الشغليف جمال  ايننفس أأخصايئ، محمد بوديسالس يد  .1 ابحث مبعهد التكوين املهين وا 

 تايسلوك فامي يتعلق  والكء الوقاية معتقداتنعاكس عىل الا :الشغل/امجلعية املغربية للمكونني الباحثني

 ؛السالمة الطرقية

والس يد عبدالكرمي بلحاج، أأس تاذ بلكية  يف عمل النفس الشغل ، طالبة ابحثةكوثر ساليم الس يدة .2

املعروضة ابلعربة مكحدد للسلوك يف وضعية  ةادليني يةاملرجع  " -الرابط –الآداب والعلوم ال نسانية 

 ؛" الس ياقة

وحمااكة سلوك المنوذجية " -ادلاربيضاء -، أأس تاذ ابملدرسة احلسنية للأشغال العموميةالس يد كامل جطو .3

 ؛"السائق ارتباطا مبراحل حركة السري دلراسة حوادث السري من نوع الاصطدام من اخللف

 -مدير مدرسة الس ياقة احليوية- التنقليةالنفس يف  أأخصايئ عمل ،الاجامتع، دكتور يف عمل مارك مكيولو .4

 ؛"اخملاطر"نظرية توازن  -فرنسا

 .ةقشانم 

 .وجبة الغذاء : 13:00-14:00
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 2: احلاةل الراهنة للسلوك داخل الفضاء الطريق اجللسة الثانية :  15:30 - 14:00

 

 الصيدةل الرابط  معيد لكية الطب و  عدانويمحمد  كتور: ادلرئيس اجللسة

بلكية الآداب ابحث  رئيس مصلحة ابللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري، ،الس يد نور ادلين أأهرا .1

 ؛"طر الطريق ابملغرب: عنرص ال دراكخ" املغرب: -الرابط والعلوم ال نسانية

: جحم حوادث السري ابملغرب": تطوان–العلوم الانسانية داب و بلكية الآ  س تاذأأ ، الس يد ابراهمي محداوي .2

 ؛شاكلية وطبيعة التحدايت"ال  

جتربة الس ياقة: القامس املشرتك " فاس: –العلوم الانسانية داب و س تاذ بلكية الآ أأ  ،الس يد عدانن التوزاين .3

 ؛الطريق" عميلؤ بسلوك مس تالتنبو 

هل عرفية امل-جامتعيةاملقاربة الا": احملمدية-العلوم الانسانية الآداب و س تاذ بلكية أأ ، الس يد عادل الغزايل .4

 ؛" املهنيني؟ السائقني املعمتد من طرفللسلوك الوقايئ يه واعظ 

 .مناقشة 

 اسرتاحة شاي : 15:30-16:00

 : الاس تعاملت اجلزائية يف الطريقاجللسة الثالثة :  18:00–16:00

  التقينبحث العلمي و ابو اتج ادلين مدير املركز الوطين لل رئيس اجللسة : الاس تاذ ادريس 

س تاذة يف جامعة أأ  ، خبرية يف معهد البحث يف السالمة الطرقية،هاجزنيكر اراينالس يدة م  .1

 يف يجمس تعميل الطريق ذوي السلوك المنوذ حتفزيثري أأ "ت: هولندا–ديلفت –التكنولوجيا 

 ؛"السالمة الطرقية

 نعدامالاجامتعي ل املظهر": الرابط–طر املعهد املليك لتكوين الأ س تاذ أأ ، ش يد باكجالس يد ر  .2

آداب   ؛اجملال احليري ابملغرب"اب ارتباطها: الس ياقةأ
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س تاذة بلكية أأ ، سومية املدييلوابحثة يف الاعالميات والتصال ، طالبة الس يدة اندية مومن. 3

 ؛" الطريقعميلاملعرفية ملس تالسلوكية و املامرسات واملعيقات "الرابط: –العلوم الانسانية لآداب و ا

بعد  ربة ماأأثناء خسلوك السائق  ةحمااك" :الرابط–مدير معهد احلوادث  الس يد عبد احلق الفاريس. 4

 ؛ادث"و احل

 اجلنحة الطرقية والسلوك" فرنسا: ،طبيب رشعي مبستشفى مارن لفايل ،الس يد حبيب ماليك. 5

 ؛الس ياق املغريب"و ثري اخملدر: احلشيش أأ الس ياقة حتت ت أأثناء البرشي

 مناقشة.  

   2015فرباير  17الثالاتء 

 : العنف وسوء التوافق يف ااجملال الطريق اجللسة الرابعة: 9:30 –9:00

 .س تاذ عز ادلين امليداوي رئيس جامعة ابن طفيل ابلقنيطرةرئيس اجللسة الأ 

 الرابط: –رئيس قسم ابللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري  ،ديوريم ااالس يد هش .1

الاستامثر يف ادلراسات وجتهزيات السالمة الطرقية من أأجل تأأطري سلوك مس تعميل الطريق "

 ؛"ابملغرب

الاس تعاملت "الرابط: -والعلوم الانسانية الآدابس تاذ بلكية أأ  الس يد عبد الكرمي بلحاج .2

 ؛"الطرقية بني املعايري العقالنية و املنطق الثقايف ةالاجامتعية للس ياق

مشاعر  بطال الطريق،أأ " :بيضاءار ال ، مديرة املدرسة العليا لعمل النفس ابدلقصيبأأ س ية أأ الس يدة  .3

 ؛"ااجملمتعيالعتيقة يف بعدها لك القوى الانصهارية و 

، جبامعة لورين بفرنسا " الاجامتعيروونويم والنفس الأ  س تاذة يف عملأأ ، الس يدة فالري فوانتيا .4

 "؛ التنافر املعريف يف خدمة السلواكت الطرقية املسؤوةل"قناع : ل  عندما ليكفي ا
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آ أأ ، الس يد محمد حامدي بكويش  .5 اجلنوح الطريق، ": داب والعلوم الانسانية ابلبيضاءس تاذ بلكية ال

 ."احلدود ادلنيا للتحيرروح الهتور و 

  مناقشة 

 شاي. اسرتاحة:  11:00 – 10:30 

 .والعدوان ابخملاطر احملفوفة تالسلواك:  اجللسة اخلامسة:  13:00 -11:00

 .الاقتصادية والاجامتعية بسال معيد لكية العلوم القانونية، صرئيس اجللسة خادل مح

دراسة اس تقصائية حول سلواكت  ، رئيسة امجلعية املغربية للنوم واليقظة "الس يدة فوزية قادري .1

 ؛"حاةل ملس تعميل الطريق 300 حول ،س نة 25و 18ما بني ش باب البيضاوي ال 

 جامعة ابريس دياكرت: ة الاروونوميا وعمل النفس التنظاميت،ذس تاأأ  ،الس يدة مسرية بورجوا بوكرين .2

 ؛عند السائق املهين" ابلتعب "تدبري خماطر احلوادث املرتبطة

املغرب:  -الرابط-السري : رئيسة مصلحة ابللجنة الوطنية للوقاية من حوادثسعيدة الرشقاوي .3

 "؛وممارسات مس تعميل الطريقدراسة حول المتثيليات والتوهجات "

ثناء عبور أأ  اخملاطردراك ا  "  :التكوينذ ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية و س تاأأ  طرشاي ال هلالس يد عبد  .4

 ؛"الطريق

بني  احلوادث ماس تاذ ابملدرسة العليا للتكنولوجيا بسال." أأ  احلافظي العلويالس يد مولي اسامعيل  .5

 " فقدان التحمك يف وس يةل النقل وفقدان التحمك يف اذلات

 مناقشة.  

 غذاء.الوجبة :  14:00 – 13:00

  خطوات مرافقة جتاه مس تعميل الطريق: اجللسة السادسة:  15:30 – 14:00

  ابلرابط -رئيس اجللسة الاس تاذ عبد احلنني بلحاج معيد لكية علوم الرتبية 

  ؛:" سفراء السالمة الطرقية"خبرية بنادي الطرق ايطاليا ،فريسا انتداأأ الس يدة  .1
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" املدرسة ، اس تاذ ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الرابط الس يد عبد هللا الس يد عيل .2

 ؛أأية ممارسات وأأي تأأثري" قية:والرتبية عىل السالمة الطر 

العلوم الانسانية داب و س تاذ بلكية الآ أأ  فاس يد جامل الو ل اطالبة ابحثة و  ،الس يدة ملياء حمسن .3

 ؛ر عند السائقني املتدربني "طدراك اخلا  ثريه عىل أأ لزتام املهين ملعلمي الس ياقة وتالا": الرابط

آداببلكية  أأس تاذالس يد محمد بندحان  .4 وسائل ال عالم  يةل ي متث "  :ابلرابط ال نسانيةلعلوم وا ال

 ؛الطريق يف امحلالت التحسيس ية " ملس تعميل

  مناقشة 

 اسرتاحة شاي :  16:00-16:30

 : ندوة  17:30 – 16:30

 رئيس اجللسة: الس يد بنارص بولعجول الاكتب ادلامئ للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري 

حميط  ئييت قسم  التنقالت،اث مبتترب عمل النفس السلواكت و الأحب مديرة : الس يدة ابتريس يا ديلهوم

" السالمة الطرقية فرنسا: –الش باكت و  يةةالهت النقل و  اتاملعهد الفرنيس للعلوم وتكنولوجي التنقل،

 ." هاىل تقيي عداد امحلةل ا  ا  من  الت الوقاية:محو 

  مناقشة 

للمنتدى والاختتام من طرف الاس تاذ عبد احلصيةل العامة اجللسة العامة :  : 18:00 –17:30

 الكرمي بلحاج

دارة املنتدى  ا 

 السيد بناصر بولعجول

 سعيد أمزازي

 الدين االستاذ ادريس ابو تاج

 املنسقني:

 السيدة حكيمة خمار

 عبد الكريم بلحاج

 ديورياهشام 

 نور الدين أهرا

 


