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 حول الدوليةالندوة  يقدم هذا العمل أهم المداخالت التي ألقيت خالل

 في األوساط المتوسطية الديناميات البيئية والمخاطر الطبيعية

 ، وجدةالمنظمة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 اللجنة المنظمة
 )جامعة سيدي محمد بن عبد الله،فاس(اطريبق عبد اللطيف   اسباعي عبد القادر )جامعة محمد األول، وجدة(

 الحرادجي عبد الرحمان )جامعة محمد األول، وجدة(   الباي عالل )جامعة محمد األول، وجدة(

 الكور أمال )جامعة محمد األول، وجدة(  الغالبي خالف )جامعة محمد األول، وجدة(

 (بحكان ميمون )جماعة أركمان   أمغار أحمد )جامعة محمد األول، وجدة(

 بنحامد عبد الرحيم )جامعة محمد األول، وجدة(   بسالم محمد )جامعة محمد األول، وجدة(

 صابري محمد )جامعة محمد األول، وجدة(  بنربيعة خديجة )جامعة محمد األول، وجدة(

 (، ألمريالس األعلى للبحوث العلميةمجبنيت ألبير )ال-صول طاوس علي )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس(

 كانتون ماريا يوالند )جامعة ألمريا، إسبانيا(   غزال محمد )جامعة محمد األول، وجدة(

 لعوان محمد )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس(   كوشي إفلين )جامعة تور، فرنسا(

  مواديلي عمر جامعة محمد األول، وجدة( مزاري فاطمة الزهراء )جامعة محمد األول، وجدة(

 اللجنة العلمية
 فاس(-أبدا خالد )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس  )جامعة شعيب الدكالي، الجديدة( أبخار فاطمة

 اسباعي عبد القادر )جامعة محمد األول، وجدة(  أبهرور محمد )الكلية المتعددة التخصصات، تازة(

  ييج، بلجيكا(أوزير أندري )جامعة ل فاس(معة سيدي محمد بن عبد الله، سايس، أمياي امحمد )جا

 )جامعة محمد األول، وجدة( باللي لحسن   بسالم محمد )جامعة محمد األول، وجدة(

 (المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، الرباطبنطالب عزيز )   بنربيعة خديجة )جامعة محمد األول، وجدة(

 (القنيطرة، طفيل)جامعة ابن  البوزيدي عيسى  )جامعة محمد األول، وجدة(ميمون  سبوخيدو

 الحرادجي عبد الرحمان )جامعة محمد األول، وجدة(  (موالي إسماعيل، مكناس)جامعة جهيد ميمون 

 )جامعة محمد األول، وجدة(دالل محمد  الخالقي يحيى )جامعة السلطان موالي اسليمان، بني مالل(

 التخصصات، آسفي(الشعيبي محمد )الكلية المتعددة    شاكر ميلود )جامعة محمد الخامس، الرباط(

 صابري محمد )جامعة محمد األول، وجدة( معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الرباط(شيخاوي مخمد )

 عدوق نصر الدين )جامعة شعيب الدكالي، الجديدة( فاس(-)جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس عالي الطاوس

 معة ابن زهر، أكادير(عمراوي ليلى )جا   )جامعة محمد األول، وجدة(عزي هرو 

 (القنيطرة، طفيل)جامعة ابن  غازي عبد الحالق   (جامعة الطاهر موالي سعيدةعنتر جمال )

 غزال محمد )جامعة محمد األول، وجدة(   الغالبي خالف )جامعة محمد األول، وجدة(

 لمتعددة التخصصات، خريبكة(الفياللي عبد الحكيم )الكلية ا فاس(-)جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس فالح علي

 كرطيط جواد )الكلية المتعددة التخصصات، تازة(  (موالي إسماعيل، مكناس)جامعة قراط ميمون 

 (خامس، الرباطجامعة محمد المشوري نادية )  الكركوري جمال )جامعة ابن طفيل، القنيطرة(

 جهوي لمهن التربية والتكوين، وجدة(الحافيظ ادريس )المركز ال   محمد )جامعة محمد األول، وجدة( ملحاوي

 فاس(-هنشان م )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز لعوان محمد )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس(

 فاس(-)جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس الهواري عبد الغني اطريبق ع )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس(

 تي يتضمنها هذا اإلصدار إال عن آراء أصحابهاال تعبر المقاالت ال


