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 شعبة الجغرافيا
  مسلك اإلجازة األساسية في الجغرافيا

  ن إعال
                                

 2021 مارس  25من ابتداء  االستدراكيةالخريفية ستجرى امتحانات الدورة 
  حسب البيانات المثبتة في الجداول أسفله.   مركز االمتحان كلية الحقوق

 
  
  
  
  
 



  المسارين الفصل الخامس جدول امتحان
   كلية الحقوق

  مسار تهيئة   أيام االمتحانات
  6مدرج 

  مسار بيئة
  5مدرج 

  (صباحا)التوقيت

 مارس 25الخميس 
2021 

المجاالت +خرائط التهيئة
 والتنميةالريفية 

+خرائط الدينامية البيئية
 المجاالت الريفية والتنمية

10 - 13   

 مارس 26 الجمعة
2021 

قانون +شبكات حضرية
 مؤسسات

قانون + شبكات حضرية
 مؤسسات

 10 - 13    

 مارس 27  السبت
2021  

  11.30 – 10  المقاييس المختلفة للتهيئة المقاييس المختلفة للتهيئة

  علم االجتماع جناحبقاعة المعلوميات  وحدات تطبيقيةالفصل الخامس: 
  الثالثة زواال  الصدق .ذ (تهيئة) نظم المعلومات الجغرافية 2021 مارس 27  السبت
    الثالثة زواال       (بيئة) ذ. مزغاب نظم المعلومات الجغرافية 2021 مارس 29 االثنين
 الثالثة زواال       البيئية، ذ. لسكعتطبيقات خرائط الدينامية  2021 مارس 30 الثالثاء

  
 
  
  



  ثالثالفصل ال
  كلية الحقوق ) 6مدرج  8و  7و  6و 5(فوج         -) 2مدرج  4و 3 و 2و  1(فوج : التوزيع

 )صباجا( التوقيت  الوحدات  أيام االمتحانات
  13 -  10  المرفومناخ + المناخ الدينامي 2021 مارس 29 االثنين
دينامية المجال الريفي + دينامية المجال  2021 مارس 30 الثالثاء

  الحضري
10  - 13  

قراءة الوثائق وتحليل الخريطة الطبوغرافية  +  2021 مارس 31 األربعاء
  علم االجتماع

10 - 13  

             
  
  
  
  
  
  
  



  ولالفصل األ  
 8فوج و 7فوج و 6فوج و 5فوج (–) 6مدرج  4فوج و 3فوج ( -) 2مدرج   2فوج و 1وج ف(: التوزيع

 8و 7و 6و 5واألفواج  1المدرج  4و 3و 2و 1األفواج  ابريل 5ويوم  كلية الحقوق )مدرج القدس
  )3درج مبال

 احا)(صبالتوقيت  الوحدات  أيام االمتحانات
  12  - 10  جيومورفلوجيا عامة + مناخ 2021 ابريل 1 الخميس
12  - 10  جغرافية األرياف + جغرافية السكان 2021 ابريل 2 الجمعة  

12.30  - 10قراءة الخريطة الطبوغرافية + تاريخ المغرب    2021 ابريل 3 السبت  

12  - 10  لغة ومصطلحات 2021 ابريل 5 االثنين  

  
  يلتزم كل طالب بفوجه وبالقاعة المخصصة له-1ملحوظة: 
طالب مسجل ولم يرد اسمه في لوائح الوحدات مطالب  كل -2                

   .بتصحيح وضعيته لدى مصلحة شؤون الطلبة
  

  
 


