
ندوة افتراضية حول أراضي الجموع والتنمية الترابية المستدامة بجهة درعة  

      تافياللت                                                                                
 يوليوز 42

نظمت مؤسسة درعة تافياللت للخبراء والباحثين، بالتعاون مع 

شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا، ندوة عن بعد 

عبر تقنية زووم حول "أراضي الجموع والتنمية الترابية بجهة 

درعة تافيالليت: بدائل لبناء تنمية جهوية مستدامة" بالمغرب 

يوليوز. وقد تمت دعوة خبراء مغاربة ودوليين إلى  42  يوم

 . إثراء المناقشات حول موضوع هذه الندوة

   لإلطالع على التسجيل

في إطار شبكة التميز  DAAD اللقاء اإلفتراضي للمستفيدين من المنحة الدراسية  

                                                          ،4242في الحكامة العقارية بإفريقيا لسنة 
  غشت 19-42

 4242غشت  42و91  على الفضاء اإلفتراضي يومي انعقد اجتماع

في إطار شبكة التميز في  DAADللمستفيدين من المنح الدراسية لـ 

الحكامة العقارية بإفريقيا. شارك في االجتماع المستفيدون الجدد من 

المنح الدراسية، والمستفيدون في طور التخرج وأعضاء مؤسسة 

DAAD   وشبكة التميز في الحكامة العقارية بإفريقيا. وقد ساهم هذا

االجتماع في تبادل المعلومات واألفكار والرؤى والخبرات داخل 

الشبكة. كما أتاح فرصة لبناء روابط أقوى بين المستفيدين من المنح 

 .الدراسية والشركاء

خصص منظموا اللقاء جلسات وحلقات نقاش لمداخالت خبراء دوليين حول موضوع العالقة بين 

البيانات والبحث في مجال الحكامة العقارية الجيدة وأيضا حول أثر األوبئة على العقار والحكامة 

العقارية والحقوق المتعلقة بالعقار في إفريقيا. وقد تم اختتام االجتماع بورشة عمل لتسليط الضوء 

 . بفعالية لمختلف فئات المجتمع تبليغ العلم على موضوع التواصل العلمي وطريقة
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ندوة إلكترونية حول السياسة العقارية والحكامة العقارية في أنحاء العالم           

                               يوليوز  47

شاركت شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا في النددوة  

      التي نظمتها الجمعية المغربية للطلبدة الدطدبدوغدرافديديدن اإلفتراضية

AMETOP))  42لمعهد الحسن الثاني لدلدزراعدة والدبديدطدرة يدوم 

يوليوز. وقد تبادل خبراء دوليون من كينيا ولبنان وألدمدانديدا، خدالل 

هذه الندوة، تجاربهم العالمية الناجحة في مجال السيداسدة الدعدقداريدة 

  والحكامة العقارية.

https://www.facebook.com/elayachim/videos/10221338418946398/?__tn__=K-R
http://196.200.149.148/nelga
mailto:nelga@iav.ac.ma


  المجلة اإلفريقية للسياسة العقارية والعلوم الجيومجالية

 

       www.revues.imist.ma/index.php?journal=AJLP-GS 

أصدرت المجلة اإلفريقية للسياسة العقارية والعلوم الجيومجالية العدد 

. ويتضمن هذا العدد ثمان مقاالت حول مواضيع 4242الثالث لسنة 

مختلفة في مجال الحكامة العقارية والنوع والعلوم الجيومجالية والتهيئة

 )Vol.3, No.3)  . كما تم إصدار العدد الثالث الخاص المتعلق بمقاالت

( Vol.3, No  4291مؤتمر السياسة العقارية بإفريقيا لسنة 

)Special.3)  . وتتوفر هذه المقاالت على المعرف الكائن الرقميDOI 

   .4292الذي قامت المجلة بإضافته لجميع المقاالت المنشورة منذ سنة 

 MIAR  )Information Matrix for theتم اعتماد المجلة من قبل 

Analysis of Journals  ) في جامعة برشلونة التي منحت المجلة

رؤية وهو مؤشر يعكس ، 3.3يعادل   4242لسنة   ICDSمؤشر 

المجلة في قواعد بيانات علمية مختلفة على النطاق الدولي.  ووضعية

(  ERIH PLUSكما أنه تمت الموافقة على إدراج المجلة في قائمة 

European Reference Index for the Humanities and 

Social Sciences.) 

(  AgEcon Searchومن جهة أخرى، أضافة جامعة مينيسوتا مقاالت المجلة إلى قائمة 

Research in Agricultural and Applied Economics) كما أدرجت مكتبة جامعة اليبزيغ .

 المجلة في قواعد بياناتها.( ZDB )German Union Catalogue of Serialsو
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 مناقشة مشاريع نهاية التكوين 

في إطار األنشطة البيداغوجية لماستر العلوم الجيومجالية والحكامة العقارية، قام طلبة الدفدوج األول 

بمناقشة مشاريع نهاية التكوين. وقد تم عرض المناقشات في الفترة الممتدة من يدولديدوز إلدى دجدندبدر 

 عبر شبكة األنترنيت. 4242

 21-2020افتتاح السنة األكاديمية الجديدة 

شتنبر عن  93معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يوم  أعلن

فتح باب الترشيحات الجتياز مباراة ولوج سلك الماستر 

المتخصص في العلوم الجيومجالية والحكامة العقارية في نسخته 

. وقد أجريت عملية اإلنتقاء 4242-49الثالثة للسنة األكاديمية 

والمقابالت الشفوية عبر شبكة األنترنت. وبذلك، تم تسجيل 

المرشحين الستة عشر األوائل الناجحين في المباراة. وقد احتلت 

 من المسجلين لهذا الموسم. %12النساء نسبة 

 94وفي إطار التحضيرات للسنة األكاديمية الجديدة، ُعقدت اجتماعات على شبكة األنترندت يدومدي 

نونبر مع األساتذة وطلبة الماستر. وقد أتاحت هذه االجتماعات لدلدطدلدبدة الدجددد رؤيدة شدامدلدة  93و

  ألهداف ومحتوى برنامج الماستر، فضال عن النهج الحالي للتعلم عن بعد.

  الماستر المتخصص في العلوم الجيومجالية والحكامة العقارية

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال افريقيا

  6424معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ص.ب 

   الرباط 12121  -مدينة العرفان 

 

 nelga@iav.ac.maالبريد اإللكتروني: 

 218 672 258 414+الهاتف: 
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