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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202-0202  الخريفيةالدورة 

 

 الفصل ألاول 

 الفوج 2 – 1

 

 

 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي  -ر. الحرادجي

افية السكان  حغر

 م. الزياوي -ر. التايري، 

 الاثىين  

افية ألارياف  حغر

 م. الزياوي -بلغيتري  ر.

افيا مىاخية. ر. بسالم   حغر

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي -ر. الحرادجي

 الثالثاء  

افية  قراءة الخرائط الطوبوغر

 4/ قاعة  الباير.  – 1فوج: 

افيةقراءة الخرائط   الطوبوغر

 4/ قاعة مزغاب ر.  – 2فوج: 

 ألاربعاء  

افيا مىاخية   حغر

 م. الزياوي  -ر. بسالم

 ثاريخ املغرب

 ر. احميان/م. الزياوي

 الخميس  

 مصطلحات

 28قاعة  2و1فوج  ر. عثماوي

 الفروسية

 23ق  1/2ر. خليل عبذ الجليل    فوج

 الجمعة  

 السبت    
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202 - 0202 الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

3 - 4  الفوج 

 

 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي -ر. الحرادجي

افية السكان  حغر

 م. الزياوي -ر. التايريي، 

 الاثىين  

افية ألارياف  حغر

 ر. بلغيتري  

 م. الزياوي

افيا مىاخية ر. بسالم  حغر

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزيان -ر. الحرادجي

 الثالثاء  

افية الخريطةقراءة   الطوبوغر

 3/ قاعة بىقريش. –4فوج: 

افية الخريطةقراءة   الطوبوغر

 3 قبىقريش/ ر.  – 3فوج: 

 ألاربعاء  

افيا مىاخية   حغر

 م. الزياوي  -ر. بسالم

 ثاريخ املغرب

 ر. احميان /م. الزياوي

 الخميس  

 الفروسية

 23ق  3/4ر. خليل عبذ الجليل ف

 مصطلحات

 28ق.   4و  3ر. عثماوي   فوج 

 الجمعة  

 السبت    
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202 - 0202  الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

5 – 6  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي -ر. الحرادجي

افية السكان  حغر

 الزياويم.  -ر التايرىي، 

 الاثىين  

افية ألارياف  حغر

 م الزياوي -بلغيتري ر. 

افيا مىاخية  بسالم حغر

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي -حرادجير. ال

 الثالثاء  

افية  قراءة الخرائط الطوبوغر

 5/ قاعة  عثماوير.  – 6فوج: 

افية  قراءة الخرائط الطوبوغر

 5/ قاعة عثماوير.  – 5فوج: 

 ألاربعاء  

افيا مىاخية   حغر

 م. الزياوي  -ر.بسالم

 ثاريخ املغرب

 /م. الزياوياحميان ر. 

 الخميس  

 مصطلحات

 28ق  -6و  5فوج    عثماوير. 

 الفروسية

 23 ـق 5/6فوج    خليل عبذ الجليل. ر

 الجمعة  

 السبت    
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UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER 

Faculté des Lettres 
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202 - 0202  الدورة الخريفية

 

 الفصل ألاول 

7 - 8  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي -ر. الحرادجي

افية السكان  حغر

 الزياويم.  -ر التايرىي 

 الاثىين  

افية ألارياف  حغر

 م. الزياوي -بلغيتري ر. 

افيا مىاخية  بسالم . ر. حغر

 حيومرفلوحيا عامة

 م. الزياوي -حرادجير. ال

 الثالثاء  

افية  قراءة الخرائط الطوبوغر

 14/ قاعة ر. التايري  – 7فوج: 

 ألاربعاء   

افية  قراءة الخرائط الطوبوغر

 12/ قاعة  ر. بسالم – 8فوج: 

افيا مىاخية   حغر

 م. الزياوي -ر. بسالم

 ثاريخ املغرب

 /م. الزياوياحميان ر. 

 الخميس  

 الفروسية

 23ق  7/8فوجخليل عبذ الجليل  . ر

 مصطلحات

 28. ق. 8و  7فوج     عثماوير. 

 الجمعة  

 السبت    
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UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER 
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et des Sciences Humaines 

Oujda 
 

 

 

 
 

 

 

 

 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202 - 0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

1 – 2  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 
 ديىامية املجال الحضري  

 م. الزياوي -ر. الصذق

  مىاخ ديىامي

   11قاعة  الباير. 

و  8

 د30

 الاثىين

  

 مرفومىاخ

  م. الزياوير لصكع، 

 

 ديىامية املجال الريفي 

 الزياويم.  -ر. صابري 

 الثالثاء

  
 ثحليل الخرائط

 4، رة. بن ربيعة قاعة 2و 1ف. 

 3 مكتبةثط: املجال الريفي .صابري 

 ثط:املجال الحضري. الصذق 

 ألاربعاء

 
 

 ثحليل الخرائط

 13، رة. بن ربيعة قاعة 2و 1ف. 

 الصور الجوية قراءة

 4ر. اسباعي  قاعة 

 الخميس

 علم الاحتماع   

 30ر. العمراوي قاعة 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية   

 الزياويم.  .ر. اسباعي

 السبت
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Oujda 
 

 

 

 
 

 

 

 

 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202- 0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

3 – 4  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 

 ديىامية املجال الحضري  

 م. الزياوي  -ر. الصذق

 

  مىاخ ديىامي

 22قاعة  الباير. 

 الاثىين   د30و  8

 مرفومىاخ  

 م. الزياوي -ر . لصكع 

 املجال الريفيديىامية 2

 الزياوي م.  -ر. صابري 

 

 الثالثاء

 

 ثحليل الخرائط 

 4قاعة   .ر بن ربيعة 4و 3فوج 

 3مكتبة ثط: املجال الريفي .صابري 

 ثط:املجال الحضري. الصذق

 ألاربعاء

 
 ثحليل الخرائط 

 13قاعة  .ر بن ربيعة 4و 3فوج 

 الخميس 

 
 علم الاحتماع  

 30قاعة  -ر. العمراوي 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية  

 4 اعةق ر. اسباعي.

 قراءة الصور الجوية

 الزياويم.  ر. اسباعي/

 السبت
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202 - 0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

5 – 6  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 
 ديىامية املجال الحضري  

 م. الزياوي -ر. الصذق

  مىاخ ديىامي

 22قاعة  الباير. 

 الاثىين   د30و 8

 

 مرفومىاخ 

 م. الزياوي -ر . لصكع  

 

 ديىامية املجال الريفي

  الزياويم.  -ر. صابري 

 الثالثاء

  

 ثحليل الخرائط

 4قاعة   .. ر بن ربيعة6و 5فوج 

  

 3مكتبة ثط: املجال الريفي .صابري 

 ثط:املجال الحضري. الصذق

 ألاربعاء

 ثحليل الخرائط    

 13قاعة   .ر بن ربيعة 6و 5فوج  

 قراءة الصور الجوية

 4 قاعةاسباعي ر. 

 الخميس

 
 علم الاحتماع  

 30قاعة  –ر. العمراوي 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية   

 الزياوي م.  ر. اسباعي/

 السبت
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0202 - 0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

7 – 8  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

  
 ديىامية املجال الحضري 

 م. الزياوي -ر. الصذق

  مىاخ ديىامي

 22قاعة  - الباير. 

 الاثىين د30و 8

 مرفومىاخ  

 . الزياوي -  ر . لصكع

 

 ديىامية املجال الريفي

 الزياويم.  -ر. صابري 

 الثالثاء

  3مكتبة ثط: املجال الريفي .صابري    

 الحضري. الصذق ثط:املجال

 ألاربعاء

  

 ثحليل الخرائط

 3قاعة  .ر.  بلغيتري  -8و 7 فوج

 7 ثحليل الخرائط فوج

 3قاعة  .ر.  بلغيتري  -8و

 الخميس  12 -. 9

 علم الاحتماع   

 30قاعة  -ر. العمراوي 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية  

 4 اعةق ر. اسباعي.

 قراءة الصور الجوية

 الزياوي م.  ر. اسباعي/

 السبت
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 استعمال الزمن

 0202- 0202   -الدورة الخريفيةالجغرافيا مسلك 

 الفصل بيئة –الخامس 

 الفوج 1

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

  
 الاثىين  

 املقاييس املختلفة للتهيئة

 11قاعة  -ر. صابري 

 خرائط الذيىامية البيئية

 Cاملعلوميات قاعة  –ر . لصكع 

 1فوج 

 

 خرائط الذيىامية البيئية

قاعة  –ر . لصكع 

 2فوج      C املعلوميات

 الثالثاء

ثطبيقات املجاالت الريفية 

 والتىمية

 املجاالت الريفية والتىمية 11قاعة  -ر. دمحم غزال

 11قاعة  -ر. دمحم غزال

افية  هظم املعلومات الجغر

     C املعلوميات  -ر. مزغاب

 2فوج 

افية  هظم املعلومات الجغر

 . Cاملعلوميات   -ر. مزغاب

 1فوج 

 ألاربعاء

ثطبيقات املقاييس املختلفة 

 للتهيئة

 11قاعة  -ر. صابري 

 ثطبيقات شبكات حضرية

 3قاعة  -بنربيعةرة. 

 مؤسسات –ثطبيقات قاهون 

 3قاعة  -ر. دمحم غزال

 شبكات حضرية

 3قاعة  -رة. بنربيعة

 الخميس  

 مؤسسات –قاهون 

 3قاعة  -ر. دمحم غزال

 الجمعة   

  
  

 السبت
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 استعمال الزمن

 0202 - 0202  الدورة الخريفية-الجغرافيا مسلك 

 الفصل تهيئة –الخامس 

 الفوج 1

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

افية  هظم املعلومات الجغر

 C قاعة املعلوميات  -ر. الصذق

 2ف/فوج

افية  هظم املعلومات الجغر

 Cقاعة املعلوميات  -ر. الصذق

 1ف/فوج

 الاثىين  

 املقاييس املختلفة للتهيئة

 11قاعة  -ر. صابري 

 خرائط التهيئة

 4قاعة  -ر. اليزيذي

 الثالثاء  

 ثطبيقات املجاالت الريفية والتىمية

 املجاالت الريفية والتىمية 11قاعة  -ر. دمحم غزال

 11قاعة  -ر. دمحم غزال

 ألاربعاء  

 ثطبيقات املقاييس املختلفة للتهيئة

 11قاعة  -ر. صابري 

 مؤسسات –ثطبيقات قاهون 

 3قاعة  -ر.دمحم غزال

 ثطبيقات شبكات حضرية

 3قاعة  -رة. بنربيعة

 شبكات حضرية

 3قاعة  -رة. بنربيعة

 الخميس  

 مؤسسات –قاهون 

 3قاعة  -ر. دمحم غزال

 ثطبيقات خرائط  

 التهيئة      

 4قاعة  -ر. اليزيذي

 الجمعة  

 السبت    

 

. 


