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 8192أبريل  91اليوم األول: اخلميس 

استقبال املشاركين واملدعوين :03.8-33.9  

 9.33-21.33: الجلسة الافتتاحية )قاعة الندوات: الدكتور محمد الكتاني(

(عبد السالم بوغابة. )رئيس اجللسة: ذ  
ي املكلف بالتعليم نهي والتعليم العالي والبحث العلمكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املالسيد  كلمة -

 العالي والبحث العلمي؛

إقليم تطوان؛كلمة السيد عامل صاحب الجاللة على  -  

  كلمة السيد عامل صاحب الجاللة على عمالة املضيق الفنيدق؛ -

رئيس جامعة عبد املالك السعدي؛السيد كلمة  -  

   ؛والعلوم إلانسانية بتطوان عميد كلية آلادابالسيد كلمة  -

؛  كلية آلاداب والعلوم إلانسانية بتطوانكلمة السيد مدير مركز الدكتوراه ب-  

؛كلمة السيد منسق تكوين الدكتوراه "املجال الجغرافي: التحوالت وإشكاليات التدبير والتهيئة" -  

؛والداعمين للمؤتمر الشركاءكلمة  -  

ى الوطني للجغرافيين الشباب؛كلمة السيد رئيس جمعية املنتد -  

؛لمؤتمر الوطنيلكلمة السيد املنسق العام للدورة الرابعة  -  

املستضيفة للدورة الخامسة؛آلاداب والعلوم إلانسانية بني مالل كلية ل كلمة السيد ممث -  

، جامعة إلانسانية مصطفى الهرار العمراني، أستاذ باحث في شعبة الجغرافيا، كلية آلاداب والعلوم تكريم ألاستاذ -

 عبد املالك السعدي، تطوان.

 

.حفل شاي، وزيارة رواق امللصقات العلمية ومعارض الصور والكتب: 3302.-3312.  
 

 20.33-25.33: الجلسة العامة ألاولى )قاعة الندوات: الدكتور محمد الكتاني(

(إبراهيم أونبارك ذ. / مقرر اجللسة:مصطفى الغاشي)رئيس اجللسة: ذ.   

20.33- 20.03 :Structures et tendances de la transhumance au Maroc (approche méthodologique) 

 (كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط) ذ. محمد آيت حمزة

ة اجل  اساللي  ااتعمالتاه  ن  املظور  اسعليدي،  هاا  اارا سالل  نطططل  اسعظادامل :24.33 -20.03

 اإلاعياد )للسة اسراجهة املعرتطدة املغابدة(

 كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان(:)ذ. مصطفى الهرار العمراني  

24.33- 24.03: Tourisme et patrimoine: exploitation ou mise en valeur? 

 ة(املعهد العالي الدولي للسياحة، طنج)ذ. ميمون هاللي  

 علنةنظلقشة  :25.33 -24.03

غذاء املشاركين : 33.52-30.62  
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0 28.03 26.03

 اسر شة ألاالى )16030-18030(: )اسللعة 40( 

(بومجعة بونقاية: الورشة/ مقرر عبد العزيز عديدي: ذ. الورشة)رئيس   

 )الجزء ألاا ( ااسمصا،  اسعليدي، إلاعياد بين: دةاستراب املرا د اهثاين تمبئةاملحر  ألاا : 

 دادس بحرضاا   اساار د نظعاار  للسااة اسمصااا،  ااسعثاااين اسعليدااي، اسعاايبير بااين اساتااعل  نظعرجاال  :26.45 -26.03

 انگرن 

  خديجة برتي )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة القاض ي عياض، مراكش(

 نااا : اااد اس الحااارا  بلبديتااا  استرابداااة املااارا د اإعاااياد هااايبير فااا  ااملاجااالل  الاجعاااال   اسعضااالن  نباااي : 27.33 -26.45

 الجامر،  اسما  نأتاة إلى ااسُماف  اسعيللئي اسعضلن 

 عادل مفتاح ومريم عمار )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان(

للساااااااة ) الحييثاااااااة ااملهظداااااااة اسعليديياااااااة اسعظوداااااااال  نباااااااي بااااااالملغا  اسعضااااااالن   الاجعاااااااال   الاقعصااااااالد :27.25 -27.33

 (اسعملاندل 

 محمتتد ستيدي جامعتتة املهتراز، ظهتتر إلانستانية، والعلتتوم آلاداب كليتة) التتزاوي  ومصتطفى محجتتوب وعزيتز الختتزان بوشتى 

 (فاس هللا، عبد بن

 اسااهظة ااسعحرتا  اسعليديية إلانعل   نواة بين: نكظلس تلسس: 27.03 – 27.25

 (فاس ،هللا عبد بن محمد سيدي جامعة املهراز، ظهر إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) الخزان وبوشى  ليبقا خالد

 انشاااال    اسعليدييااااة املال تاااال  بااااين: اسيركاااارس لاااار  بااااال ية اسفاللدااااة املاجاااالتا  اهظادااااة إعااااياد: 27.03-27.45

 إقيدم اسماائش() الجظربدة ا يصلنة اسالل  رايس قطل   للسة اسهدي ا اللدة  استهدئة

  مليكة البقالي )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان(

 علنةنظلقشة  28.03 -27.45

 

 اسر شة اسثلندة )16030-18030(: )اسللعة 41( 

 (جهاد تكرومني: الورشة ة/ مقرر حممد ميوسي: ذ. الورشة)رئيس 

 )الجزء اسثلني( ااسمصا،  اسعليدي، إلاعياد بين: سترابدةا املرا د اهثاين تمبئةاملحر  ألاا : 

 ليدييةاسع ألانواة هكددف انحلاسة اسعأهد  نعطيبل  بين طظاجة؛ نييظة بضراح  إلاعياد قضليل :45.62 -30.62

   ناجاة(-)إقيدم  حص اسبحااايين جالعة للسة املاجلسدة  اسعحرتا  ملراكبة

 شيماء صالح الرحموني )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان(

هلدسة ته  للسة ااسعكلن   إلاهال  بين: اسفاللدة سأل اض   الحييث ااسعيبير املحيدة اسي ايل : 33.72 -45.62  

 يونس سيف النصر  وحميد الخطراني وسعيد الصغير )الكلية املتعددة التخصصات، جامعة الحسن ألاول، خريبكة(

 األا ر   الاادهل  بين لا ة ملال  هاكدبدة د اتة: الخطلطا،  لا ة :27.25 -27.33

 (مراكشجامعة القاض ي عياض،  إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) شابوري مريم
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 اسار   انعطيبل  املظعر   صلسة بين اسمعدلة هطران باييظة اسعليديية الحاف: 27.03 – 27.25

 (تطوان السعدي، املالك عبد جامعة إلانسانية، والعلوم دابآلا  كلية) أردة وإلياس الزروالي بالل

 صديااس اسمعدق اسصدي: االحلضا امللض   بين الحاااء اسالقدة باظطلة اسبحا،  اسصدي نشلط: 45.72 -3.072

 اسعليدي،

 أحمد بوهكو )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة الحسن الثاني، املحمدية(

 ةعلننظلقشة  28.03 -27.45
 

 اسر شة اسثلسثة )16030-18030(: )اسللعة 43( 

 (عبد الوهاب صادقذ. : الورشة/ مقرر احلسني أفقري: ذ. الورشة)رئيس 

 )الجزء ألاا ( املاجلسدة املرا د بعيبير املعميلة اسعليديية ألاعااف: اسثلني املحر  

  نير   آيتسة جالعة لل ألاتف   ترس بحر  املللدة سيارا د اسعليدي، اسعيبير :45.62 -30.62

خديجة الرامي و الزوهرة النعيمي )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

(فاس  

ااان بإقيدم املاعيانة اسعظادة ا هلن ااسالنلد، امللد، استرا : 33.72 -45.62  

 جمال نصير وعادل الصافي )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة(

 د اتة الحييث  اسهدي ا الح  ااسعاجهيز اسعليديية املال تل  بين اساااغظة  باه  امللئي إلاعياد :27.25 -27.33

 نلل نة

 بتتتن محمتتتد ستتتيدي جامعتتتة ،فتتتاس-ستتتا س إلانستتتانية، والعلتتتوم آلاداب كليتتتة) استتتمي ي وصتتتالو  كتتتريم إلهتتتامو  النتتتامي زهيتتتر

 (.هللا عبد

 اسفادية آلابل  إلى الجال   اسعليدي، اسعيبير ن  الانعلل : سيكلسة اسشاق  بللجزء امللء: 27.03 – 27.25

 (الجديدة جامعة شعيب الدكالي، إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) لكرد وأحمد العود يوسف

 ايلن بأاغل  اجل امل ااتعغال  هظودم ف  اسعليديية اسبندل  اهاجذ  الجارع   اض   لر   اسصااعل : 27.45 -27.03

 (اسارتاطاى اساهاضاباة)

 آلاداب كلية/ الرباط ،محمد الخامسجامعة  إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) أزريز والحسين الحجوي  هللا عبد

 (مكناسجامعة موالي إسماعيل،  إلانسانية، والعلوم

 علنةنظلقشة  28.03 -27.45

حفل شاي: 30.82-33.92  
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 8192أبريل  81معة اليوم الثاين: اجل

: استقبال املشاركين واملدعوين30.8-33.9  
 

 9.33-23.03: الجلسة العامة الثانية )قاعة الندوات: الدكتور محمد الكتاني(

(وسيمة بوراس اجللسة: ة/ مقرر بوليفةعبد العزيز )رئيس اجللسة: ذ.   
 بين اسثلبت ااسعحر : عظلصا  اسدة سيعفكير اسي ايل  اسفاللدة اسعليديية بلملاجل  اسايفي ف  املغا  :9.03 -9.33

 كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة القاض ي عياض، مراكش()ذ. حسن املباركي  

 ناأسة هيبير املر ا  اسماااني بلملين اسمعدلة ف  املغا  :23.33 -9.03

 كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة ابن زهر، أكادير()ذ. محمد بنعتو  

 علنةنظلقشة  :23.03 -23.33

استراحة: 30.32-33.22  

 

 22.33-20.33: ورشات علمية )0 ورشات(

 اسر شة ألاالى )11000-13000(: )اسللعة 40( 

 (عادل مفتاحذ.  :الورشة/ مقرر حممد آيت محزة: ذ. الورشة)رئيس 

 (سثلنيا الجزء) املاجلسدة املرا د بعيبير املعميلة اسعليديية ألاعااف: اسثلني املحر  

 تااال ية للسااة د اتااة جاتاادف بااااه  املحيدااة الاجعالعدااة اسعظودااال  اديظلنداااة اسااالي نداال  هاايبير :22.25 -22.33

 نيرسر لر 

  عبد الرحيم بليل )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس(

الاين  اتاد باجالعة الحشلسفة داا  طدلنة للسة الجييية  بإقيدم املحيدة اسي ايل : 03.22 -25.22  

 سهام رضيان )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة(

 اسعغيار آسدل  ف  د اتة: تمدي اب    ناجاة بلبديت  اسلااية الحدلة ف  اسعليديية ااسعلظدل  اسرتلل  :22.45 -22.03

 االاتعااا 

 (.تطوان السعدي، املالك عبد جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) راسووسيمة بو  الرهوني سمية

  شفشلان  نظطلة للسة: املاجلسدة سيارا د اسعليدي، اسعيبير: 21.33 -22.45

 (املحمدية جامعة الحسن الثاني، إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) السعيدي وجميلة اعبيدو جواد

املغابدة ألا يلف ف  استرابدة اسعظادة نطططل  هطريا ف  يدي،اسعل إلاعياد دا  : 25.12 -33.12  

 ميلود الرحالي وحسن ضايض )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سا س، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس(

 علنةنظلقشة  20.33 -21.25
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 اسر شة اسثلندة )11000-13000(: )اسللعة 41( 

 (الوزنة بوعياد ذ. :الورشة ةقرر / ماحلسني أزريز: ذ. الورشة)رئيس 

 اسطبدمدة املرا د الالية اسعليدي، اسعيبير: اسثلسث املحر  

الحاداة-هطران -طظاجة باجهة" الخلصة" سياياد الجلنبدة ااسعأثيرا  اسرظدفدة اسظاجلعة :52.22 -3.322  

  مصطفى احمامو )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان(

52.22- 03.22 :  
Les méthodes traditionnelles dans la gestion et la conservation des eaux dans la province de 

Taounate (Maroc): Exemple « Metfia » 

خالد الشخامي وأمينة الحبيب وعبد الحميد الجناتي إلادريس ي )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية سا س، جامعة سيدي 

(فاسن عبد هللا، محمد ب  

 سلحلجاااال  الاتااااعاجلبة هاااالجس بااااين: اسغابااااي اسكبياااار باااال طيس اسفالحاااا  سيااجاااال  اسعليدااااي، اسعظواااادم :22.45 -22.03

 إلايكرسرجدة املرا د عيى املحل وة ا هلن الاقعصلدية

 (.مراكشجامعة القاض ي عياض،  إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) الفارس ي لحسن موالي

  اادنرن -كيادم بحر  اسهدي اسرجدة سياطلطا ااسمصا،  اسعليدي، اسعيبير: 21.33 – 22.45

 (مراكشجامعة القاض ي عياض،  إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) الرقاي يوسف

33.12- 25.12:  
 Érosion hydrique et techniques traditionnelles de la lutte antiérosive dans le bassin versant de 

l’Oued Sra (Rif Central – Maroc) 

جامعة  سا س، إلانسانية والعلوم آلاداب كلية) البهالي العزيز وعبد الشاهدي الوزاني وخديجة العمال محسن 

 (فاس سيدي محمد بن عبد هللا،

 علنةنظلقشة  20.33 -21.25
 

 

 اسر شة اسثلسثة )11000-13000(: )اسللعة 43( 

(إبراهيم أوعديذ. : الورشةرر / مقالعبدالويحممد : ذ. الورشة)رئيس   

 )الجزء ألاا ( االجبيدة اسرالدة بلملظلطق اسعليدي، إلاعياد: اسااب  املحر  

عيانةاملا اسعظادة ااتتراهداجدة االحييث اسلييم بين هانلهة برالة اسطبدمدة املرا د هيبير :52.22 -3.322  

  جمال الحداد )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة ابن الطفيل، القنيطرة(

 اسكبير سبل طي  اكلياين عزيب للسة: ااسمصا،  اسعليدي، اسعيبير بين الجبيدة اساعرية املاجلتا : 30.22 -52.22

 اسغابي

 عبد العزيز عبد الصادق )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط(

 ألااتااا  غاااا س برالاااة اسعليداااي، اساااالي للساااة: سرالداااةا بلملظااالطق اسعليداااي، إلاعاااياد رصاااللص: 22.45 – 22.03

 (كياداة) املغابي اسشاق  بللجظر 

 (الرباط جامعة محمد الخامس، لألساتذة، العليا املدرسة) باحو العزيز عبد

 



 

 اإلعداد التقليدي بالمغرب بين حكامة الموروث وآفاق االستدامة 
 L´aménagement traditionnel au Maroc   

entre un savoir-faire hérité et perspectives de durabilité 
 

ؤتمرالبرنامج العام للم                                                      المؤتمر الوطني الرابع للجغرافيين الشباب                                             6  

اسغابي اسكبير بل طيس غدغلية قبدية للسة: املغابدة بللجبل  اساعرية اسعللسدي: 33.12 -54.22  

  موس   املالكي )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط(

 بلقيدم نزكدطة االة" للسة الاتعيانة اآ ل  اسعثاين  هلن بين اسرالدة بلملاجلتا  املللدة املرا د :21.25 -21.33

 "ااكر ة

 .(جامعة القاض ي عياض، مراكش إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) الحاج ايت وفاطمة املساوي  سفيان

 علنةنظلقشة  21.25-20.33

صالة الجمعة وغذاء املشاركين : 3352.-33.02  
 

29.33 25.33

 25.33-27.33: الجلسة العامة الثالثة )قاعة الندوات: الدكتور محمد الكتاني(

(مصطفى امحامو ذ. :اجللسة/ مقرر  عادل الصاحلي : ذ.اجللسة)رئيس   
 سعليدي، بلملظلطق الجبيدة اهثاين املرا د املحيدةإلاعياد ا :25.03 -25.33

 املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية، الرباط()ذ. الحسين بوظليب 

 الحيااار   عااا  اسبحاااث بياياااة  ا  بااالملغا  املللداااة سياااارا د املظاااين  اسعااايبير  راااال  نااا  استرابداااة الحكلناااة :33.62 -30.52

 اسعليدي، كيدهدي اساس املر ا  اصرن  تشكد  إعلدة ف  الخصلص ملولها 

 كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان()ذ. الحسين أفقير 

 علنةنظلقشة  :26.03 -26.33

استراحة: 33.27-30.27  
 

 27.03-29.03: ورشات علمية )ورشتان(
 

 اسر شة ألاالى )17030-19030(: )اسللعة 40( 

(إحسان العريفي :الورشة ةقرر / محسن املباركي. : ذالورشة)رئيس   

 (اسثلني الجزء) االجبيدة اسرالدة بلملظلطق اسعليدي، إلاعياد: اسااب  املحر  

هلكااايفت جالعة للسة: الجبيدة بلملظلطق املاجل  اإعياد إلانالن :54.72 -30.72  

 بنتيستلطان متوالي ستليمان، جامعتة ال إلانستانية، والعلتوم آلاداب كليتة) السعيدي وجميلة أزريز والحسين مزيان عزيز

جامعتتتتتة  إلانستتتتانية، والعلتتتتوم آلاداب كليتتتتتة مكنتتتتاس/ جامعتتتتة متتتتتوالي إستتتتماعيل، إلانستتتتانية، والعلتتتتتوم آلاداب كليتتتتة/متتتتالل

 (املحمدية الحسن الثاني،

اسغابي اسصغير بل طيس اسز اعدة املي جل  للسة: الجبي  بلملاجل  اسعليدي، إلاعياد: 33.82 -54.72  

 محمد أماخير وأحمد زركف )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة ابن زهر، أكادير(

 ااايزغاات باااظطف  اسطبدمدااة املاارا د ديظلندااة عيااى ا ثااا  اسفاللدااة سأل اضاا   اسعليدااي، الاتااعغال : 28.25 – 28.33

 (نال  ب    طيس)

 (الرباطجامعة محمد الخامس،  إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) العزوزي  فدوى 



 

 اإلعداد التقليدي بالمغرب بين حكامة الموروث وآفاق االستدامة 
 L´aménagement traditionnel au Maroc   

entre un savoir-faire hérité et perspectives de durabilité 
 

ؤتمرالبرنامج العام للم                                                      المؤتمر الوطني الرابع للجغرافيين الشباب                                             7  

 املاعيانة  اسعظادة اآ ل  ااملعحر   اسثلبت: هل دالست برالل  املللدة املرا د هيبير: 28.03 – 28.25

 (فاسجامعة سيدي محمد بن عبد هللا،  سا س، إلانسانية والعلوم آلاداب كلية) بويحياوي  العزيز عبد

03.82- 45.82 :  
Les agriculteurs de Haut Atlas oriental du Maroc et l’expérience ingénieuse dans la défense et la 

restauration des sols : cas des terrasses agricoles de l’oasis d’Aghbalau N’kerdous 

 لحسن رباش )كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، جامعة ابن الطفيل، القنيطرة(

 علنةنظلقشة  28.45-29.03

 اسر شة اسثلندة )17030-19030(: )اسللعة 41( 

(مرمي عمار :الورشة ة/ مقرر عزيز بن طالب: ذ. الورشة)رئيس   

 ااسعحييث اسعليدي بين الحضا،  اسعيبير: الخلنس املحر  

 إلاهال  بين الحضل ،  املحعرى : اسكبير اسلصا بمياتي الحضا،  اسعليدي، املر ا  لكلنة :27.45 -27.03

 استرابدة اسعظادة اإنكلندة

 (أكادير زهر، ابن جامعة إلانسانية، لعلوموا آلاداب كلية) بنعتو محمد

 اسعرظدف اضمف املر ا  غ ى بين اسمعدلة ا هرن  إد  س نرتا، باييظة اسثللف  استرا : 28.33 -27.45

 كلية/  ، جامعة محمد ألاول، وجدةإلانسانية والعلوم آلاداب كلية) محجوب وعزيز الزاوي  مصطفى امليلود زروقي

 (فاس، هللا عبد بن محمد سيدي جامعة، املهراز ظهر إلانسانية والعلوم آلاداب

 اعايدة الحضا،  اسعيبير ارعدل ا  إ اااا  ن  نولها: بلملغا  الحضاية ألاتبرعدة ألاترا  :28.25 -28.33

  -هزنيت للسة- اسهدكية

 (أكادير زهر، ابن جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) إنجارن  سعيد

 دنظل  نييظة للسة0 االانيثل  بلسعيهر   نهيد هليدي، إلعياد نعل : الحضا،  اسماااني استرا : 28.03 – 28.25

 (املحمدية جامعة الحسن الثاني، إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) أنفلوس ومحمد حافض ي يوسف

 سترابدةا الجالعل  ا هلن اسلبي  اسماف بين املغابي اسشاق  الجظر  برالل  الجال   اسعيبير: 28.45 -28.03

 ن(تطوا السعدي، املالك عبد جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) أونبارك وإبراهيم بنعيش سعيد

 علنةنظلقشة  29.03 -28.45
 

 8192أبريل  89اليوم الثالث: السبت 

والحضور : استقبال املشاركين 30.8-33.9  

سابقة املؤتمرات الوطنية الوقراءة في حصيلة جلسة تقييم : 33.9-30.22  

مصطفى الهرار العمراني(. ذ: الجلسة رئيس) الجلسة الختامية وقراءة التقرير والتوصيات: 30.22-33.02   

توزيع الجوائز والشواهد: 33.02-30.02  

غذاء املشاركين : 0342.-03.02  
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 الملصقات العلميةالئحة  
 

اسرظدفداااة  اسظاجلعاااة اهااجااا  اسايفاااي املاجااال  اهدكياااة هظوااادم باااين ألااتااا  اساياااف ر باجظااا اسعليداااي، املااالئي إلاعااياد -

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية)بونقاية  بوجمعة

 بر ااح  ب   بحر  استربة اناجااف نطلطا ن  اسرقلية ف  ادا هل اسز اعدة سأل اض   اسعليديية استهدئة -

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) لحرشا أحمدوي و املسا امحمد

 اسشركي ااسعين اسزيعرن  للسة: االحلضا امللض   بين ااجرانمة بدضلء عين باجالعت  اسفاللدة املظعرجل  هثاين -

 (تطوان ،عديعبد املالك الس جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) اجليبنحنان و  حصول  سهيلة

 عيااااى املطيااااة اسااااالليدة بللجالعاااال  اسهدي اسرجدااااة املطاااالطا ناااا  اسااااافرح لحاليااااة االحييثااااة اسعليدييااااة اسطااااا   -

 ( ناجاة اسفحص إقيدم) املاجلا اقصا اسصغير اسلصا جالعت  للسة: طل    جب  ملضدق الجظربدة اسراجهة

 (تطوان السعدي، الكامل عبد جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) زكرياء بوشلوش

 ( نارذجل هطران إقيدم تمدي ب   قبدية) استرابدة اسعظادة اإنكلندة اساكرد بين اسفطل  صظلعة -

 (تطوان السعدي، املالك عبد جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية)عبد الكريم املرابط 

- Le rôle de l'aménagement traditionnel dans le bassin versant du Nekkor pour la lutte contre 

l'érosion des sols. 

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية)بوشوعو  منيرو  عوكاشة عبداملنعم

- La mise en valeur du patrimoine géomorphologique de la zone du Rif (provinces de 

Chefchaouen et Tétouan) 

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية)عليلو  ضار  محمد

- Flood risks in Tahla town (province of Taza): causes and methods of management 

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) زكرارمحمد ا
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 (نديست إقيدم) هرنفدت باجالعة الخشبدة  اسعليديية ألاداا  بم  للسة: اسغلبرية املرا د هثاين -

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) الحسن سعيد أيتالحسن و  احماموش

 اساحدم جاماة الحضاا،  اسعاجاا  للساة: بمباية ملللدةا املرا د ني ة ااجهت قيياة هليديية هلظدة املطفي /اسظطفي -

 0اهرانش 

 (تطوان ،عبد املالك السعدي جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية) مبارك حيداء أشرف

  ااكر ة إقيدم للسة :اسرالدة بلملظلطق اسعليدي، امللئي الاعياد -

 الستتتعدي، املالتتتك عبتتد جامعتتتة إلانستتانية، لعلتتتوموا آلاداب كليتتة) أمزيتتتل حستتتنو  الغريستت ي متتتريمالفرونتتي و  اللطيتتتف عبتتد

 (تطوان

اساااادلجل  اسعليديياااة بلملاجااال  اسضاااللر، اسعطاااراني: ألاعاااااف اسعليديياااة املعميلاااة بلس اااايد  فااا  تااادل  اسعحااارتا   -

 اسضللرية

 (تطوان السعدي، املالك عبد جامعة إلانسانية، والعلوم آلاداب كلية)وأحمد السماللي  بويلغمان مراد

 


