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مركز الدراسات والبحوث 

اإلنسانية واالجتماعية، 

 وجدة

المركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني، 

 الرباط

 غرافيينمنتدى الج

نمية الشباب للبحث والت

قالمستدامة بجهة الشر  

كلية اآلداب والعلوم 

 ، وجدةاإلنسانية



 

 حول الوطنيةالندوة  يقدم هذا العمل أهم المداخالت التي ألقيت خالل

 هشاشة المجاالت في مواجهة المخاطر الهدرومناخية

 ، وجدةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةالمنظمة ب 

 اللجنة المنظمة
 بحكان ميمون )جماعة أركمان(                أحمام مريم )جامعة محمد األول، وجدة(

 بنربيعة خديجة )جامعة محمد األول، وجدة(       بنحامد عبد الرحيم )جامعة محمد األول، وجدة(

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

 الغالبي خالف )جامعة محمد األول، وجدة(                الباي عالل )جامعة محمد األول، وجدة(

 الحرادجي عبد الرحمان )جامعة محمد األول، وجدة(                الكور أمال )جامعة محمد األول، وجدة(

 غزال محمد )جامعة محمد األول، وجدة(                        كوشي إفلين )جامعة تور، فرنسا(

 مزاري فاطمة الزهراء )جامعة محمد األول، وجدة(  ي محمد بن عبد الله، فاس(لعوان محمد )جامعة سيد

 صابري محمد )جامعة محمد األول، وجدة(               مواديلي عمر جامعة محمد األول، وجدة(

   (يا، ألمرلس األعلى للبحوث العلميةجمبنيت ألبير )ال-صول       اسباعي عبد القادر )جامعة محمد األول، وجدة(

 عبد اللطيف )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس( اطريبق  طاوس علي )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس(

 اللجنة العلمية
 أبهرور محمد )الكلية المتعددة التخصصات، تازة(

 عدوق نصر الدين )جامعة شعيب الدكالي، الجديدة(

 الكركوري جمال )جامعة ابن طفيل، القنيطرة(

 عمراوي ليلى )جامعة ابن زهر، أكادير(

 فاس(-أمياي امحمد )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس

 (جامعة الطاهر موالي سعيدةعنتر جمال )

 )جامعة محمد األول، وجدة( باللي لحسن 

 بنربيعة خديجة )جامعة محمد األول، وجدة(

 بسالم محمد )جامعة محمد األول، وجدة(

 ة المتعددة التخصصات، آسفي(الشعيبي محمد )الكلي

 شاكر ميلود )جامعة محمد الخامس، الرباط(

 الفياللي  عبد الحكيم )الكلية المتعددة التخصصات، خريبكة(

 الغالبي خالف )جامعة محمد األول، وجدة(

 الحافيظ ادريس )المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وجدة(

 ، وجدة(الحرادجي عبد الرحمان )جامعة محمد األول

 موالي اسليمان، بني مالل( السلطانالخالقي يحيى )جامعة 

 كرطيط جواد )الكلية المتعددة التخصصات، تازة(

 غزال محمد )جامعة محمد األول، وجدة(

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

 فاس(-لبحر محمد )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايس

 فاس(-د )جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سايسأبدا خال

 (جامعة ابن زهر، أكاديروحمان ابراهيم )

 صابري محمد )جامعة محمد األول، وجدة(

 اسباعي عبد القادر )جامعة محمد األول، وجدة(

 ال تعبر المقاالت التي يتضمنها هذا اإلصدار إال عن آراء أصحابها
 


