
 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

  2و  1وجان الفصل الثانً الف

 18-16 16-14  12-10  10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌا اقتصادٌة  

 2مكتبة  .زروالي ذ.

 مصطلحات

 24القاعة  -زرواليذ. 

 

 الثالثاء

 4القاعة  -مزغابذ.   سمٌوغرافٌا 12القاعة  -ذ. بسالم التعبٌر البٌانً    

 

 األربعاء

 جغرافٌة المدن  

 22ق/ -ذ. الصدق

 بٌوجغرافٌا

 . الغزاليم -ذ. بنقريش

 

 الخميس

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة  

 2مكتبة  -ذ. مزغاب

 21ق/ الصدق.  .ذ  جغرافٌة المدن

 21ق/ زروالي. .ذ  جغرافٌا اقتصادٌة

 

 الجمعة

 إحصاء  

 21ق  -ذ.عزي

 الفرنسٌة

 22القاعة  -بوعيادذ.

 

 السبت

مزغاب. .ذ جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة  
 مدرج الغزالي

 مدرج الغزالي بنقريش.. ذ بٌوجغرافٌا

   

 



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 4و  3وجان الفصل الثانً الف

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌا اقتصادٌة  

 2مكتبة  .زرواليذ.

 مصطلحات

 24القاعة  -زرواليذ. 

 

 الثالثاء

 12القاعة  -ذ بسالم التعبٌر البٌانً 4القاعة  -ذ. مزغاب  سمٌوغرافٌا  

 

 األربعاء

 جغرافٌة المدن  

 22ق/ -ذ. الصدق

 بٌوجغرافٌا

 2مكتبة  -ذ. بنقريش

 

 الخميس

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة  

 2مكتبة  -ذ. مزغاب   

 21ق/ الصدق.    جغرافٌة المدن 

 21ق/ زروالي.   جغرافٌا اقتصادٌة

 

 الجمعة

 إحصاء  

 21ق -ذ.عزي

 الفرنسٌة

 22القاعة  -بوعيادذ.

 

 السبت

 جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة  
 مدرج الغزاليمزغاب. .ذ

مدرج  بنقريش.. ذ بٌوجغرافٌا
 الغزالي

   



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

  6و  5وجان الثانً الف الفصل

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌا اقتصادٌة  

 2مكتبة  .زرواليذ.

 إحصاء

 3ق/ذ. عزي 

 

 الثالثاء

 التعبٌر البٌانً  

 16القاعة  -بن ربيعة. ةذ

 سمٌوغرافٌا

 16القاعة  -الصدقذ. 

 

 األربعاء

 جغرافٌة المدن  

 22ق/ -ذ. الصدق

 بٌوجغرافٌا

 2مكتبة  -ذ. بنقريش

 

 الخميس

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة  

 2مكتبة  -ذ. مزغاب

 21ق/ الصدق. .ذ  جغرافٌة المدن 

 21ق/ زروالي.   جغرافٌا اقتصادٌة

 

 الجمعة

 مصطلحات  

 22القاعة  -اليزيديذ. 

 الفرنسٌة

 21القاعة  -ذ بلكايد

 

 السبت

 جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة   
 مدرج الغزاليمزغاب. .ذ

مدرج  بنقريش.. ذ بٌوجغرافٌا
 الغزالي

    



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

  8و  7وجان الفصل الثانً الف

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌا اقتصادٌة  

 2مكتبة  .زرواليذ.

 إحصاء

 3ق ذ. عزي 

 

 الثالثاء

 سمٌوغرافٌا  

 3القاعة  -صابريذ. 

 التعبٌر البٌانً

 3القاعة  -ذ.الباي

 

 األربعاء

 جغرافٌة المدن  

 22ق/ -ذ. الصدق

 بٌوجغرافٌا

 2مكتبة  -ذ. بنقريش

 

 الخميس

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة  

 2مكتبة  -ذ. مزغاب

 21ق/ الصدق.. ذ جغرافٌة المدن 

 21ق/ زروالي.. ذ جغرافٌا اقتصادٌة

 

 الجمعة

 مصطلحات  

 22القاعة  -اليزيديذ. 

 الفرنسٌة

 21القاعة  -ذ. بلكايد

 

 السبت

 جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة  
 مدرج الغزاليمزغاب. .ذ

 بنقريش.. ذ بٌوجغرافٌا
 مدرج الغزالي

   



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 2و  1الفصل الرابع الفوجان 

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط

 12قاعة    الزروقيذ. 

 المغرب العامةجغرافٌة 

 12قاعة  ذ. دمحم غزال

     

 

   

 

 

 الثالثاء

ج. ح. األبٌض المتوسط      
 12ق .  /زروقي

 12ق.  م.غزال/ جغر المغرب العامة

 خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة

  12قاعة   ذ. الحرادجي

   

 

     

 

 

 األربعاء

 أدوات ومناهج البحث الجغرافً

 26ق.ذ.اليزيدي/

   

 

 الخميس

 نبات وتربة _تطبٌقات

 24ق ذ. الغالبي/ 

 جغرافٌا بشرٌة

 B ذ. بلغيتري/ القاعة

    

 

       

  

 نبات وتربة الجمعة

 24ق /الغالبيذ. 

 تطبٌقات على الحاسوب

 Dذ. الغالبي/ القاعة 

                  

 

 السبت

 جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌقات 

 25 ذ. اسباعي/القاعة

  



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 4و  3الفصل الرابع الفوجان 

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط

 12قاعة  زروقيذ. 

 جغرافٌة المغرب العامة

 12قاعة  ذ. دمحم غزال

     

 

   

 

 

 الثالثاء

ج. ح. األبٌض المتوسط      
 12ق .  /زروقي

 12ق. م.غزال/ جغر المغرب العامة

 خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة

 12قاعة  ذ. الحرادجي

   

 

     

 

 

 األربعاء

 أدوات ومناهج البحث الجغرافً

 26ق. ذ.اليزيدي/

 جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌقات

 22/القاعةبنقريشذ.

  

 

 الخميس

 نبات وتربة _تطبٌقات . الغالبيذ

 24ق / 

 تطبٌقات على الحاسوب

 Dذ. الغالبي/ القاعة 

    

 

       

  

 

 الجمعة

 نبات وتربة

 24ق// الغالبيذ. 

      

 

             

 

 

 السبت

 جغرافٌا بشرٌة

 B ذ. بلغيتري/ القاعة

   



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 6و  5الفصل الرابع الفوجان 

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط

 12قاعة  زروقيذ. 

 جغرافٌة المغرب العامة

 12قاعة  ذ. دمحم غزال/

     

 

   

 

 

 الثالثاء

المتوسط       ج. ح. األبٌض
 12ق .  /زروقي

 12ق  م.غزال/ جغر المغرب العامة

 خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة

 12قاعة  ذ. الحرادجي

   

 

     

 

 

 األربعاء

 أدوات ومناهج البحث الجغرافً

 26ق. ذ.اليزيدي/

 تطبٌقات على الحاسوب

 Cاألستاذة بنربيعة/ القاعة 

  

 

 الخميس

 نبات وتربة _تطبٌقات

 24ق ذ. الغالبي/ 

     

 

       

  

 

 الجمعة

 نبات وتربة

 24ق./ الغالبيذ. 

 جغرافٌا بشرٌة

 B ذ. بلغيتري/ القاعة

     

 

             

 

 

 السبت

 جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌقات 

 25 ذ. اسباعي/القاعة

  



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 8و  7الفصل الرابع الفوجان 

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط

 12قاعة  الزروقيذ. 

 جغرافٌة المغرب العامة

 12قاعة  ذ. دمحم غزال

     

 

   

 

 

 الثالثاء

ج. ح. األبٌض المتوسط      
 12ق .  /زروقي

   12ق.  م.غزال/ جغ المغرب العامة

 خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة

 12قاعة   الحرادجيذ. 

   

 

     

 

 

 األربعاء

 أدوات ومناهج البحث الجغرافً

 26ق. ذ.اليزيدي/

 جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌقات

 22 /القاعةبنقريشذ.

  

 

 الخميس

 نبات وتربة _تطبٌقات

 24ق ذ. الغالبي/ 

 تطبٌقات على الحاسوب

 Cذ. بنربيعة/ القاعة 

    

 

       

  

 

 الجمعة

 نبات وتربة

 24ق./ الغالبيذ. 

      

 

             

 

 

 السبت

 جغرافٌا بشرٌة 

 B ذ. بلغيتري/ القاعة

  

 

  



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 الفصل السادس_ مسار التهٌئة

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 اقتصاد محلً  

 3_ القاعة عزيذ. 

 دمحم صابري .ذ        تهٌئة قروٌة

 32 القاعة ذ.الصدق      تهٌئة حضرٌة

 

 الثالثاء

  

 

 أوساط طبٌعٌة ومشاكل بٌئٌة 

 22 ذ.الحرادجي_القاعة

 بٌئٌة  )تطبٌقات( أوساط طبٌعٌة ومشاكل

 22 ذ.الحرادجي القاعة

 

 األربعاء

 تهٌئة قروٌة  

 27 _القاعة دمحم صابري .ذ

 تهٌئة حضرٌة

 21 ذ.الصدق_القاعة

 مقاربة مقاوالتٌة   الخميس

 3_ القاعة  عزيذ. 

 3القاعة  .عزيذ. مقاربة مقاوالتٌة )تطبٌقات( 

 3القاعة  .عزيذ.  )تطبٌقات( اقتصاد محلً

 

 الجمعة

        

 

 5. قاعة نهاٌة الدراسةمشروع  

          السبت

 

   

 



 

 2019-2018مسلك الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 السادس_ مسار البٌئةالفصل 

 18-16 16-14  12-10 10-8 األيام     

 

 االثنين

 )تطبٌقات( هٌدرولوجٌا وتدبٌر المٌاه   

 22  ذ.الباي_القاعة

 هٌدرولوجٌا وتدبٌر المٌاه  

     22ذ. دمحم غزال_ القاعة 

 

 الثالثاء

 أوساط طبٌعٌة ومشاكل بٌئٌة  

   22  ذ.الحرادجي_القاعة

 طبٌعٌة ومشاكل بٌئٌة   )تطبٌقات( أوساط

 22  ذ.الحرادجي_القاعة

 

 األربعاء

    

 

 الخميس

 مقاربة مقاوالتٌة      

 3ذ.  عزي هرو_ القاعة 

 مقاربة مقاوالتٌة )تطبٌقات(

 3  ذ. عزي هرو_ القاعة    

 

 الجمعة

 تهٌئة السواحل  

 12  ذ.اسباعي_القاعة

 تهٌئة السواحل )تطبٌقات(

 12  ذ.اسباعي_القاعة

 3مشروع البحث. قاعة             السبت

 

 


