
   

  

 

  
 مسلك الجغرافيا واعداد المجا ل  

      

 الفصل االول                                               2023/  2022الدورة الخريفية       

  
   9ــ  8  10ــ  9  11ــ  10  12ــ  11   12   -   14 15ــ  14  16ــ  15  17ــ  16   17   -  18

  جغرافية السكان  

 بلمين علي  ذ.

 ض مدرج القاضي عيا   

 جغرافية األرياف 

 ذة. بوشنتوف سمية 

مدرج القاضي عيا 

 ض  

        
اإلثني  

 ن

 جيومرفلوجيا عامة 

مدرج  ذة. نادية عاتقي

 ض  القاضي عيا 

 مناخ تحليلي   

  ذ. عبدالباقي دركا ل 

مدرج القاضي عيا 

 ض  

        
 الثالثـــا ء 

ذ.   تاريخ المغرب  

 محمد الشريف

  ض مدرج القاضي عيا  
  

 اللغات   

 ذ. شفيق   

  9ق .

    
  

    
 األربعا ء 

 قراءة الخريطة الطبوغرافية     
  

ذ.   2-م  -26-ذ. الرحموني ق 

 4-م-28-ق -اردة

 6-م  -27ق -ذ. اليازمي 

 8 -م  -29ق -ذ. بوتوميت 
  

 قراءة الخريطة الطبوغرافية 
  

ذ.   1-م  -26-ذ. الرحموني ق 

 3-م-28-ق -اردة

  5-م  -27ق -ذ. اليازمي 

 7م -29ق -ذ. بوتوميت

  

 الخميــ س  
  

 
       

 الجمعـــة 

 السب ت          
  

  
  
  

  



   

  

 

    
  

  

 مسلك الجغرافيا واعداد المجا ل  

 ث الفصل الثال                             2023/  2022الدورة الخريفية  

  
  18                 16  16                  14    12    -      11  11   -    10  10    -     9  9   -     8    

      
  

      

 علم االجتمــــــــــــــــــــاع 

 كريمة الوزاني .ةذ 

 1ق 

 دينامية المجال الحضري   
  

    ذة. الرحموني شيماء  

 1ق 

 االثني ن  
  

      
   

 سيميولوجية الخرائــــــط   

 1ق –ذ. بوغابة 
 دينامية المجال الريفي   

 1ق  –ذة.   بوشنتوف  

  
 الثالثـــا ء  

  

 مناخ دينــــــــــــــــام ي       
 1ق  –ذ. الراجي 

 مورفومنـــــــــــــــا خ  

    1ق  -ذة   .نادية عاتقي

  
 األربعا ء  

  
  

 الخمي س                 
  

              
 الجمعـــة 

  

  

  

  

  

  



   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

                               مسلك الجغرافيا واعداد المجال                                                                                                  

 س الفصل الخام                                         2023/   2022الدورة الخريفية 

  

   9ــ  8  10ــ  9  11ــ  10  12ــ  11   12    -  14 15ــ  14  16ــ  15  17ــ  16  18ــ  17 

السواحل: األشكال، 

ذ السيرورات واإلعداد 

 1ق  -بوغابة عبد السالم

األحواض المائية وقضايا التدبير  

 المائي

 1القاعة –ذ. صباحي محمد   

         

 اإلثني ن  
  

 الدينامية السكانية   

اللطيف  عبد   أزكاغ 

 1القاعة  

السياحة والتنمية  

ذ الشيخي نور  الجهوية

 1القاعة   الدي ن

        
 الثالثـــا ء 

         إعداد التراب   

 األربعا ء      1ق  ذ .بولرباح  

 جيومتيك تطبيقي      

 30ق  4م  -ذ. الصالحي  

 31ق: – 2م :  -ذة . بندريس  
  

 جيومتيك تطبيقي   

 30ق  3م  -ذ .الصالحي  

 31ق :  - 1ذة . بندريس م :  
  

  

 الخميس 

           

 الجمعة 

           

 السبت 

  

   


