
 

 ( LR-DEP2Dالمجال والتراث والتنمية المستدامة )و الدينامية مختبر

 النتائج النهائية 
 

 
االسم 

 الشخصي

االسم 

 المشرف الموضوع العائلي
 Bouberria الدينامية الحضرية وتنظيم المجال بحوض ايناون وآفاق التنمية نظامة علي

 الحاني لمفضل
الترابية الجيدة بسهوب المغرب الشرقي. حالة الدينامية الزراعية ورهان الحكامة 15

 Bouberria منخفض جرسيف

 الحريشي كمال

Etude Hydrochimique, morphologique, lithostratigraphique, 
sédimentologique des dépôts travertineux de la région de Taza 
durant l’ère quaternaire.  Gartet 

 بن داوود عبد الحميد
تدبير الموارد الترابية بدير األطلس المتوسط: بين رهان الحكامة الترابية ومطلب التنمية 

 Aafir المجالية. حالة الجماعات الترابية أغبالو أقورار وعزابة وسيدي يوسف بن أحمد.

 بشري فوزي
مالءمة تدبير المجال ومتطلبات الحكامة الترابية بالمدن المتوسطة حالة مدينة بركان 

 Bouberria لمغرب الشرقي.با

 الدحمان محسن
حالة حوض رأس ورغة  –وقع التغيرات المناخية على المنظومة البيئية بالريف األوسط 

– Abahrour 

 النجاري  فاطمة 

الحضري توسعال ديناميةو  التغيرات المناخية  
ليل نموذج واد اموانعكاساتها الطبيعية والسوسيواقتصادية على المجال   بالمناطق الهشة 

 Errafik فكرسي –تازة –

 الحرش مصطفى
التنمية الترابية وإعداد المجال بالمناطق السهبية: بين محدودية الموارد وإشكالية 

 Bouchikhi الحكامة. دراسة حالة دائرة ميسور بحوض ملوية الوسطى، إقليم بولمان
 Bouberria بتازةالهجرة الدولية وآفاق التنمية المحلية  اجنح ادريس

 بن ايشو علي
تدبير الموارد المائية واستراتيجية التنمية المستدامة بالمناطق شبه الجافة "حالة حوض 

 Aafir المعيدر بالجنوب الشرقي المغربي"

 Errafik واحة تافياللت بين أزمة التدبير وتفاقم المخاطر البيئية. بوعمري مباركـ

 اقريقش فاروق

L’apport de l'approche hydrogéomorphologique à la 
connaissance de la vulnérabilité et à la cartographie des zones 
à risques d'inondation. Cas du bassin versant de l'oued Ksob, 
Haut Atlas Occidental, Maroc. Gartet 

 العالوي عبد المجيد 
تدبير الموارد الترابية بين رهان الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية المجالية بدير األطلس 

 Aafir المتوسط حالة الحيز الترابي للحاجب. 

 هاديوي محمد
Etude géomorphologique et sédimentologiques des 
alluvions holocènes de l’oued Inaouène.  Gartet 

 افنزار ميلود
دينامية السفوح بمقدمة الريف بين هشاشة األوساط الطبيعية وتدخل اإلنسان حالة واد 

 Abahrour أغروز.

 عبدالقادر 
بوعصيب

 Errafik تأثير األخطار الجيومرفلوجية على البنيات التحتية بحوض واد لبن ة 

 الرامي  لبنى

La dynamique des acteurs de développement territoriale  
est un levés de la préservation de l’encrage territoriale; image, 
savoir faire ou produit local. Bouchikhi 

 اليعكوبي محمد
Les déchets urbains  de la ville de Guercif: Toxicologie de 

l’environnement et incidences sur le développement territorial. Aafir 
 


