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امل�رشوع
هدف امل�رشوع :اال�ستعمال اجليد لو�سائل الإعالم من �أجل التح�سي�س بالبيئة
وعيا منها بدور و�سائل الإعالم يف العملية التح�سي�سية للر�أي العام بالإ�شكاليات البيئية،
قررت امل�ؤ�س�سة دعمها عن طريق تكوين �صحفيني �شباب فيما يتعلق بالق�ضايا البيئية.
هكذا مت �إحداث دورة تكوينية من طرف امل�ؤ�س�سة ب�رشاكة مع مركز التعاون من �أجل املتو�سط.
يهدف امل�رشوع الذي يحمل عنوان «تعزيز قدرات ال�شباب املهنيني يف التوا�صل» �إىل
تلقني ال�صحفيني ال�شباب باملغرب و�شمال �إفريقيا املعارف الأ�سا�سية ال�رضورية لتغطية
الق�ضايا البيئية و�إن�شاء وتن�شيط �شبكة من ال�صحفيني الذين يتناولون هذا املو�ضوع.

اختيار الو�سيلة :من�صة للتعليم الإليكرتوين من �أجل �إفريقيا
باعتبار �أن امل�رشوع يطمح �إىل �أن يكون له نطاق دويل ،وباعتبار وفرة ال�صحفيني الذين
يتواجد معظمهم مبقر عملهم� ،أ�صبح خيار �إن�شاء من�صة للتعليم الإليكرتوين �أمرا مفرو�ضا.
على ال�صعيد البيداغوجي ،يرمي الربنامج �إىل نقل املعارف النظرية ،ولكن �أي�ضا
تطبيقها على �أر�ض الواقع يف �إطار �أعمال �صحفية تتم حتت �إ�رشاف مهنيني.
ومن مميزات الربنامج �أنه مينح لل�صحفيني ال�شباب �إمكانية تبادل الأفكار
حول الراهنية البيئية ،وتقا�سم مقاالتهم عرب الإنرتنيت وذلك مب�ساعدة
مكون -و�سيط الذي ي�شارك با�ستمرار يف التكوين وتبادل املعلومات.

التذكري بالدورة الأوىل ()2013-2012
دورة االنطالقة
�أتيح التكوين يف �سنة  2012ل� 22 :صحفيا.
عند االنطالقة مت توفري مواد التكوين املل َّقنة من طرف
اليوني�سكو وكان مربر ذلك هو احل�صول الآين عليها.
لقد مت تنظيم عدة دورات تكوينية عرب الإنرتنيت مبواكبة تقنية وبيداغوجية
من طرف مهنيني يف التوا�صل وذلك بدعم من جلنة علمية.
واختتم هذا التكوين بعقد ملتقى يف يونيو  2012بالرباط.
وهمت التو�صيات التي خل�ص �إليها هذا امللتقى بالأ�سا�س املحتوى و�رضورة
تكييفه مع من�صة التعليم الإليكرتوين وال�سياق اجلغرايف للم�شاركني.
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تكييف املنظومة مع الدورة الثانية
امتداد جغرايف :من �شمال �إفريقيا �إىل �إفريقيا الغربية
يف �سنة  ،2013مكن التوقيع على مذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة وبرنامج
الأمم املتحدة للبيئة يف �شهرفرباير بنايروبي ،من تو�سيع الربنامج لي�شمل
ال�صحفيني ال�شباب املنتمني لإفريقيا الغربية الفرونكفونية.

تقوية املنظومة من �أجل فعالية �أكرب
متت تقوية هذه املنظومة من خالل توفري:
	-مكلفة بامل�رشوع تابعة للم�ؤ�س�سة من �أجل تن�سيق الربنامج ودعم املتدخلني الآخرين.
	-ويب ما�سرت (م�س�ؤول عن املوقع) ،وهو امل�س�ؤول التقني عن املن�صة.
	-م�رشفة على التكوين ،منتدبة خالل مدة التكوين(من �أبريل �إىل دجنرب  )2014ومكلفة ب:
•�إعداد حمتوى التكوين مع نبذة عن تقدميه بالإ�ضافة
�إىل املراجع البيبليوغرافية املعتمدة.
•تدبري اجلدول الزمني للتكوين.
•�أن تكون على ات�صال بال�صحفيني من �أجل الإجابة عن ت�سا�ؤالتهم وحل م�شاكلهم.
•تقييم �أعمالهم مب�ساعدة جلنة علمية ،التي تتوىل مهمة تكوينها.
•�إعداد تقرير حول ح�صيلة التكوين.

برنامج بيداغوجي جديد برابط م�شرتك
اقرتح امل�ضمون البيداغوجي اجلديد �إبراز الرابط امل�شرتك بني الوحدات املعاد كتابتها واملعاد
ترتيبها :مفاهيم عامة حول البيئة ،تتبع التنوع البيولوجي املتناول بتف�صيل فيما بعد يف
الوحدات اخلا�صة بالأنظمة الإيكولوجية .عند اكت�ساب هذه املفاهيم ،تقا�سم امل�شاركون معطيات
حول املوارد املائية والطاقات املتجددة وتدبري النفايات وحماربة الت�صحر والتغريات املناخية.
وقد �صممت الدرو�س و�أ�صبحت متاحة باللغة الفرن�سية قبل �أن ترتجم
�إىل اللغة العربية وذلك بالتزامن مع ن�رش الربنامج.

منهجية جديدة :اخلدمة الذاتية ودورات تبادل املعلومات باملبا�رش
�أتاحت من�صة التعليم الإليكرتوين لل�صحفيني �إمكانية الولوج للتكوين بالطريقة التي تنا�سبهم
وكلما رغبوا يف ذلك .وقد مت اقرتاح امل�ضمون البيداغوجي ب�شكل تفاعلي وتن�شيطي.
كما مت �إدراج ح�ص�ص تبادل املعلومات باملبا�رش على املن�صة وكذلك
ندوات مرئية يف الربنامج حتت اخلدمة الذاتية من �أجل مناق�شة الدرو�س
التي و�ضعت حديثا على الإنرتنيت وطرح �أ�سئلة على امل�رشف.
مت اعتماد تتبع بيداغوجي و�إداري عن بعد من طرف امل�رشفة على
التكوين من �أجل متكينها من التوا�صل مبا�رشة مع امل�شاركني.
كما و�ضع دليل تقني لال�ستعمال رهن �إ�شارة امل�شاركني
(.)http://www.edd-elearning.ma/docs/guide_elearning.pdf
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الدورة الثانية ()2015-2014
م�شاركة هامة ،ب � 31صحفي
يف �أبريل � ،2014أعطيت انطالقة دورة تكوينية ثانية مب�شاركة � 31صحفي
(� 22صحفيا �شاركوا يف الدورة الأوىل) ،من �ضمنهم � 28صحفيا ينتمون
�إىل منطقة املغرب الكبري وثالثة �صحفيني من �إفريقيا الغربية.
وكان عدد امل�شاركني يتكون من  57%من الن�ساء و 43%من الرجال.
ح�سب و�سائل الإعالم ،ف�إن التوزيع كان على هذا ال�شكل :ال�صحافة
املكتوبة ،39% :ال�سمعي الب�رصي ،44% :الإنرتنيت.17% :

�سريورة الدورة الثانية
اختيار امل�شاركني عن طريق طلب الرت�شيحات

مت انتقاء ال�صحفيني ال�شباب بعد �إعالن طلب الرت�شيح مبختلف
و�سائل الإعالم الوطنية والدولية (امللحق )III

جلنة مكونة من اخلرباء

ح�ضي امل�رشوع مب�ساندة جلنة مكونة من اخلرباء (امللحق  )IVالذين �شاركوا يف �إعداد الوحدات
املو�ضوعاتية ،والذين �شارك البع�ض منهم يف الندوات املرئية مع ال�صحفيني ال�شباب.
وعند نهاية التكوين ،متت مواكبة ال�صحفيني من طرف جلنة من اخلرباء العلميني من
�أجل �إجناز �أعمال حول البيئة وبالتايل القيام بدورهم املتعلق بتح�سي�س العموم.

تقييم منت�صف مرحلة التكوين

�أجنز تقييم عند منت�صف مرحلة التكوين ق�صد معاجلة م�شكل ان�سحاب بع�ض ال�صحفيني
امل�سجلني حيث مت �إر�سال بطاقة تقييم �إىل امل�شاركني (ملحق  .)Vوقد مكنت نتائج
التقييم الأويل من �إعادة توجيه املقاربة البيداغوجية وكذلك اجلدول الزمني.

دعوة نهائية للإدالء بامل�ساهمات

عند االنتهاء من التكوين ،مت الإعالن يوم � 14أكتوبر  2014عن
دعوة للإدالء بامل�ساهمات بالن�سبة للم�شاركني.
مت تقدمي  18عمل من بينها  16عمل عرب املن�صة .واقت�رص القبول
على عمل واحد فقط لكل �صحفي من �أجل تقييمه ح�سب:
	-البعد ال�صحفي (اختيار املو�ضوع و�أهميته ،زاوية التحليل ،البنية والقدرة
على التب�سيط ،املراجع ،الأدوات امل�ستعملة ،و�سيلة الإعالم.)...
	-البعد العلمي (التنا�سق مع م�ضمون التكوين� ،أ�صلية املو�ضوع،
الأ�سا�س الذي بني عليه االقرتاح (حتقيق ،بحث ،جتربة �أو حتليل �سياق
ما) ،الإ�شكالية املتناولة ،التفكري النقدي والبعد الرتبوي)...
فازت �ستة �أعمال �صحفية تتكون من  5مقاالت مكتوبة وروبورتاج �سمعي واحد (ملحق .)VIII
وهذه الأعمال عاجلت  3مو�ضوعات وهي التنوع البيولوجي واملاء والتغريات املناخية.
وينتمي ال�صحفيون الفائزون �إىل بنني ،تون�س ،غينيا واملغرب.
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ور�شة لتقدمي ح�صيلة التكوين من �أجل اخلتم
عند نهاية دورة  ،2014نظمت ور�شة لتقدمي احل�صيلة بتعاون مع املنظمة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (الإ�سي�سكو) وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة.
�شارك يف هذه التظاهرة حوايل ثالثون �صحفيا قدموا من
املغرب ،تون�س ،موريتانيا ،بنني ،ال�سينغال وغينيا.

نقاط قوة التكوين

	-االهتمام والإرادة القوية لدى ال�صحفيني لالنخراط �أكرث يف الق�ضايا املتعلقة بالبيئة.
	-غنى امل�ضمون البيداغوجي.
	-ا�ستعمال من�صة التعليم الإليكرتوين كحامل لتفاعل
امل�شاركني وتبادل املعلومات فيما بينهم.

التو�صيات
التكوين:

	�-إجراء تقييم �أويل للر�صيد املعريف لل�صحفيني وحمفزاتهم (ا�ستمارة
الت�سجيل وااللتزام مبتابعة التكوين �إىل نهايته)
	 -و�ضع مواكبة منهجية.

املحتوى البيداغوجي

	-تب�سيط امل�ضمون واحلفاظ على ات�صال �شبه دائم مع امل�رشف خا�صة من �أجل �إيجاد
حلول للم�شاكل املتعلقة با�ستيعاب املفاهيم العلمية (و�ضع قامو�س علمي).
	-معاجلة الق�ضايا البيئية املحلية واجلهوية (الغابات ،املاء،
ال�ساحل وال�سياحة الزرقاء ،ال�سياحة الإيكولوجية.)...

احلامل الرقمي:

	-حت�سني املن�صة من �أجل اال�ستجابة ملتطلبات ال�صحفيني
(�إمكانية الولوج ،اللغات املعتمدة يف العمل)...
	-امل�ساعدة على �إحداث رابط بني امل�ضمون البيداغوجي والر�سالة ال�صحفية
التي يجب تبليغها �إىل كافة العموم مبا يف ذلك ال�شباب.
	�-إر�ساء م�شاركة فعالة من جانب ال�صحفيني وحتفيزهم على طرح الأ�سئلة حول
امل�ضمون البيداغوجي وتزويدهم باقرتاحات �أجوبة على �شكل فيديوهات.

التقييم والتتبع:

	�-إجراء تقييم عند منت�صف مرحلة التكوين.
	-و�ضع نظام للتقييم الذاتي على �شكل م�سابقات بالن�سبة لكل وحدة من وحدات
التكوين حيث ت�ساعد هذه الأنظمة على تقييم الر�صيد املعريف املكت�سب.
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	�-إجراء تقييم بعد التكوين من �أجل ر�صد املكت�سبات.
	-اقرتاح مو�ضوع الجتياز املباراة النهائية.

بعد التكوين

	�-إعداد �سجل يجمع املقاالت ال�صحفية.
	-تقوية �شبكة ال�صحفيني املخت�صني يف ال�ش�ؤون البيئية و�إقامة
�رشاكات مع �شبكات �أجنبية تنجز بدورها م�شاريع مماثلة.
	-ا�ستعمال �شبكات التوا�صل االجتماعي.
	�-إ�رشاك �أكرث ل�رشكاء امل�ؤ�س�سة يف تطوير الربنامج (برنامج الأمم املتحدة للبيئة،
الإي�سي�سكو ،مكتب معلومات البحر املتو�سط للبيئة والثقافة والتنمية امل�ستدامة).

الدورة الثالثة :
متت برجمة الدورة الثالثة يف نونرب � .2015ستجتمع اللجنة املكلفة
بامل�رشوع من �أجل البث يف كيفية �إطالق هذه الدورة.
�سيتم الإعالن عن طلب امل�شاركة يف منت�صف �شهر �شتنرب.
وقد مت تفعيل �أهم التو�صيات بالن�سبة لهذه الدورة الثالثة.
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امللحق  : Iاجلدول الكرونولوجي العام لأن�شطة 2015 2014-
األنشطة

2014
يناير فرباير مار�س �أبريل ماي يونيو

يوليوز غ�شت

2015
�شتنرب

�أكتوبر

نونرب دجنرب

حتديد الهي�آت الإعالمية وال�صحفيني
امل�شاركني يف التكوين عرب الإنرتنيت
�إن�شاء وحتديث من�صة للتعليم الإليكرتوين
لفائدة ال�صحفيني ال�شباب اخلا�صة بالتكوين
تكليف م�رشف على عملية التكوين
ت�صميم ون�رش الدرو�س عرب الإنرتنيت
�إجناز التكوين
تقييم �أن�شطة امل�رشوع واقرتاح تو�صيات
حتديث املقاربة البيداغوجية
و�ضع برنامج عمل لتطوير املن�صة
الإعالن عن الدعوة للم�ساهمة وتلقي الأعمال
ال�صحفية عرب الإنرتنيت
عملية التقييم املنجزة من طرف جلنة تتبع
امل�رشوع
التح�ضري لور�شة اللقاء اخلا�ص بتقدمي �أف�ضل
الأعمال املنجزة
�إعداد وثيقة لبلورة اال�ستفادة من امل�رشوع
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مار�س

ور�شة
اختتامية
تقرير حول
احل�صيلة
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ملحق  :IIخمطط التكوين
مقدمة عامة
 التطور التاريخي مفهوم كلمة البيئة -تعريف كلمة البيئة

التنوع البيولوجي :املعرفة
�أ�سا�س حماية �أف�ضل

 ما هو التنوع البيولوجي؟ �أين جند التنوع البيولوجي؟ التنوع البيولوجي يف العامل ما هي فوائد التنوع البيولوجي؟ ال�ضغط على التنوع البيولوجي كيف نقي�س التنوع البيولوجي؟ كيف نحافظ على التنوع البيولوجي؟ التنوع البيولوجي باملغرب احلفاظ على التنوعالبيولوجي يف املغرب يعني

الأنظمة الإيكولوجية
نظرة عامة
املناطق الرطبة

 املقدمة والتعريف علم التنوعاخلا�صيات البيولوجية للمناطقالرطبة (النباتات ،احليوانات)
 وظائف املناطق الرطبة قيم املناطق الرطبة التدبري اخلا�ص باحلفاظعلى املناطق الرطبة
 الو�سائل القانونية حلمايةوتدبري املناطق الرطبة
 -مواقع «رام�سار» باملغرب

الأنظمة الإيكولوجية الربية

 معطيات جغرافية معطيات مناخية التنوع النباتي تنوع النظام الإيكولوجي املناطق الهامة للنباتات باملغرب �أهم املخاطر ا�سرتاتيجية احلفاظ علىالتنوع البيولوجي باملغرب
 الت�رشيع�أهم االتفاقيات يف جمالاحلفاظ على التنوع البيولوجي
 الأن�شطة و�آفاق البحث بالن�سبةلفريق النبات باملغرب
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الأنظمة الإيكولوجية ال�ساحلية

 ال�ساحل واملنطقة ال�ساحلية ماذا يعني التدبري املندمجللمناطق ال�ساحلية؟
 رهانات التدبري املندمجللمناطق ال�ساحلية
 مكونات ال�ساحل :بيئاتومناظر متنوعة
 عوامل طبيعة ذات م�صدر بحريم�ؤثرة على املنطقة ال�ساحلية
 ت�أثري العوامل الطبيعية للمناطقالداخلية النائية على املنطقة ال�ساحلية
 اخلدمات الإيكولوجية املقدمةمن طرف املناطق ال�ساحلية.
 الأن�شطة الب�رشية يفاملناطق ال�ساحلية
 الت�أثريات الناجتة عنالأن�شطة الب�رشية
 منوذج لتهيئة منطقة �ساحلية:مركبات املناطق الرطبة ب «�سمري».

املوارد املائية

 مقدمة الدورة املائية الكميات املتوفرة من املياه العذبة ا�ستعمال املوارد املائية العوامل امل�ؤثرة علىوفرة املياه العذبة
 الإ�شكاليات املرتبطة باملاء التزود باملاء جودة املاء تلوث املاء التطهري ال�صحي -التحديات الكربى

الطاقات املتجددة

 مقدمة ال�سياق الطاقي�إ�شكالية الولوج �إىل الطاقةاحللول ! = املوارد املتجددة(الإيجابيات وال�سلبيات)
 الطاقة احلرارية الأر�ضية الكتلة احليويةالطاقة ال�شم�سية الطاقة الريحيةالطاقة الهيدروليكية طاقات متجددة �أخرىالطاقات املتجددة يف العامل-الطاقات املتجددة يف املغرب
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الإ�شكاليات العامة
تدبري النفايات
 املقدمة مبد�أ تدبري النفايات ما هي النفايات؟ نوعية النفاياتاملخاطر املرتبطة بالنفايات ال�ضغط القوي على البيئةال�ضغط القوي على الإن�سان كيف ت�ؤثر النفايات على بيئتنا النفايات بالأرقام يف العامل نوعية النفايات البلديةح�سب دخل الدول
 مكونات التدبري املندمج وامل�ستدامللنفايات ال�صلبة البلدية
 وحدات معاجلة والتخل�صمن النفايات ال�صلبة
 قابلية النفايات لالحرتاق العوامل املحددة الختياروحدات املعاجلة
 �أي وحدة معاجلة /بيئة النفايات عند املنبع النفايات باملغرب خامتة ملحق .بع�ض مقت�ضياتالقانون  00-28املتعلقة
مبطارح النفايات ()2006

مكافحة الت�صحر

 التعريف الأ�سباب الت�أثريات املناطق املهددة ماذا يجب فعله من �أجلمكافحة الت�صحر؟

التغريات املناخية

 ما معنى التغري املناخي؟ التغري املناخي :تقرير ينذر باخلطر الأن�شطة الب�رشية والغازاتامل�سببة لالحتبا�س احلراري
 ت�أثريات وخماطر التغري املناخي احلد من التغري املناخيعلى ال�صعيد الدويل
 النقا�ش حول التغري املناخي �آفاق التحوالت والتغرياتاملناخية بالن�سبة للمغرب
 التزامات املغرب والأن�شطةالوطنية :ال�سيا�سات والإجراءات

التقرير

امللحق  : IIIالئحة ال�صحفيني
املغرب
البلد
املغرب

الهي�أة
ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة

النوع ال�صحفي
التلفزة

اال�سم والن�سب
�سامية اليعقوبي

املغرب

ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة

الراديو

�صالح بوال

املغرب
املغرب
املغرب
املغرب
املغرب
املغرب

ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة
ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة
ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة
ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة
�إيكونومي�ست
وكالة املغرب العربي للأنباء

التلفزة
الراديو
ال�سمعي الب�رصي
ال�سمعي الب�رصي
الإذاعة الوطنية
ال�صحافة املكتوبة

نعيمة �أعكي
ح�سن بودغارن
�أمني حناوي
ليلى اخلروة
جنمة �شبلي علمي
حممد عاطر

املغرب

وكالة املغرب العربي للأنباء

ال�صحافة املكتوبة

عبد املغيت �صبيح

املغرب

ال�صباح

ال�صحافة املكتوبة

املرباك عثمان

املغرب
املغرب

www.marocenv.com
�أفاق بيئية

هجار مغلي
ال�صحافة املكتوبة
ال�صحافة الإليكرتونية حممد التفراوتي

املغرب

www.Massolia.ma

ال�صحافة الإليكرتونية طه �أميار

املغرب

جريدة البيئة

ال�صحافة الإليكرتونية خولة دوجا

اللغة
العربية
الأمازيغية
العربية-الأمازيغية
العربية-الأمازيغية
العربية
العربية-الأمازيغية
عربية
فرن�سية
عربية
فرن�سية
�إ�سبانية
عربية
فرن�سية
عربية
عربية
فرن�سية/عربية/
�إجنليزية�/إ�سبانية
عربية/فرن�سية

املغرب العربي
اجلزائر
اجلزائر
تون�س
تون�س
موريتانيا

أكتوبر 2015

الإذاعة والتلفزة اجلزائرية
راديو اجلزائر الدويل
جريدة "ال�رصيح"
ملحق �صحفي بوزارة الفالحة والبيئة
بتون�س
يومية نواك�شوط

الراديو
الراديو
ال�صحافة املكتوبة

و�سيلة لبي�ض
زينب �أمينة معي�ش
حياة غامني

العربية
العربية

ال�صحافة املكتوبة

ملني �سليمان بن يو�سف

العربية

ال�صحافة املكتوبة

جيدنا ديدا

-
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التقرير

�إفريقيا الغربية
موريتانيا
ال�سينغال
ال�سينغال
غامبيا
غامبيا
غينيا بي�ساو
غينيا
غينيا
الطوغو
مايل
مايل
بوركينا فا�صو
بوركينا فا�صو
بينني
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موقع �أنفو كريدم
�صحفي ومدير الن�رش بجريدة
�أكروبا�ستور
�صحفية بجريدة لو�سويل
�إذاعة وتلفزة غامبيا
غامبيا �أنفو
الإذاعة الوطنية
�صحفي بالإذاعة والتلفزة الغينية.
ومبوقع – Partenariat
Recherches Environement
Média
الإذاعة الوطنية
RJTDD
لو روبيبليكان Le republicain
لوجورنال دو مايل
Le Pays
�سيدوايا
لو ميني�سيبال

ال�صحافة الإليكرتونية خليلو ديكانا

-

باباكار �سيني

-

ال�صحافة املكتوبة

�إدري�سا �ساين
ال�صحافة املكتوبة
بريناديت �سانيه
الإذاعة
ال�صحافة الإليكرتونية حممد جالو
فاطمة كامارا
الإذاعة

-

التلفزة

ماما �أداما كيتا

-

االذاعة
التلفزة
ال�صحافة املكتوبة
ال�صحافة املكتوبة
ال�صحافة املكتوبة
ال�صحافة املكتوبة
ال�صحافة املكتوبة

�إدياتو كامارا
كاديغيكو �آدم
�أ�سان كون
�سيليا ديدي دامليدا
�شيخ �سيغ
�صويف �أوتارا
�أالن طو�سونون

-
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امللحق  : IVاخلرباء املخت�صون
اال�سم والن�سب
�إح�سان املرواين
�أمنية حمي
(م�رشفة على التكوين)
رحيمو احلمومي
جنات ال�رشقاوي
عبد اللطيف بايد
حممد عزيز الأغباين
عبد اجلبار قنينبة
حممد طالب ال�صغري

الوظيفة والهي�أة
مكلفة بامل�رشوع
�أ�ستاذة باحثة ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط.
خمترب الإيكولوجيا والبيئة ،كلية العلوم بن م�سيك – جامعة احل�سن الثاين
املحمدية – الدار البي�ضاء
�أ�ستاذة باحثة ،املدر�سة املحمدية للمهند�سني ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط.
�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط
�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط
�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط
ا�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط.

امللحق  : Vجدول تقييم منت�صف مرحلة التكوين
اال�سم والن�سب
�أمنية حمي
(م�رشفة على التكوين)
كرمية غامن
حممد بلغوات
حممد عزيز الأغباين
جنات ال�رشقاوي
رحيمو احلمومي
عبد اللطيف بايد
عبد اجلبار قنينبة
زهور حيمي�ش
حممد طالب ال�صغري
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الوظيفة والهي�أة
�أ�ستاذة باحثة ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط.
متخ�ص�صة يف التوا�صل والتنمية� -صحفية – رئي�سة اجلمعية املغربية للتنمية والديبلوما�سية
املوازية ،املغرب
مدير الدرا�سات وتنمية و�سائل االت�صال ،املغرب
�أ�ستاذ باحث يف التنوع البيولوجي ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س �أكدال
خبرية علمية ،املدر�سة املحمدية للمهند�سني ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط.
�أ�ستاذة باحثة ،كلية العلوم بن م�سيك – جامعة احل�سن الثاين – املحمدية – الدار البي�ضاء /خمترب
الإيكولوجيا والبيئة.
�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط
�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط
و�سيطة ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة� /صحفية علمية
ا�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س بالرباط/ق�سم علم النبات والإيكولوجيا النباتية
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