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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0200-0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

1 – 2  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 
 دينامية املجال الحضري  

 12قـ -ر. الصذق

  مناخ دينامي

   22قاعة  الباير. 

و  8

 د30

 الاثنين

  

 مرفومناخ

 12قـ  ر لصكع،

 

 دينامية املجال الريفي 

 12ـ ق, -ر. صابري 

 الثالثاء

  
 تحليل الخرائط

 4 قاعة بن ربيعة. ة، ر2و 1ف. 

 12ق تط: املجال الريفي .صابري 

  ملجال الحضري. الصذقتط:ا

 ألاربعاء

 
 

 تحليل الخرائط

 13، رة. بن ربيعة قاعة 2و 1ف. 

 قراءة الصور الجوية

 4 قاعةاسباعي  ر. 

 الخميس

 علم الاحتماع   

 30 قاعةابن الشيخ أنس ر. 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية   

 الزيانيم.  .اسباعير. 

 السبت

 

 

 



 

ROYAUME DU MAROC 

UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER 
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0200- 0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

3 – 4  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 

 دينامية املجال الحضري  

  12قـ  -ر. الصذق

 

  مناخ دينامي

 22قاعة  الباير. 

 الاثنين   د30و  8

 مرفومناخ  

 12قـ  – ر . لصكع

 دينامية املجال الريفي2

 31ق  -ر. صابري 

 

 الثالثاء

 

 تحليل الخرائط 

 4قاعة   .ر بن ربيعة 4و 3فوج 

 12ق  تط: املجال الريفي .صابري 

 تط:املجال الحضري. الصذق

 ألاربعاء

 
 تحليل الخرائط 

 4اعة ق .بن ربيعةة ر  4و 3فوج 

 الخميس 

 
 علم الاحتماع  

 30قاعة  -ابن الشيخ أنس ر. 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية  

 4قـ    4-3فوج  ر. اسباعي.

 قراءة الصور الجوية

 الزيانيم.  ر. اسباعي/

 السبت
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0200-0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

5 – 6  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

 
 دينامية املجال الحضري  

 12قـ  ر. الصذق

  مناخ دينامي

 22قاعة  الباير. 

 الاثنين   د30و 8

 

 مرفومناخ 

 12قـ  -  ر . لصكع

 

 دينامية املجال الريفي

  31ق .ر. صابري 

 الثالثاء

  

 12ق  تط: املجال الريفي .صابري   

 تط:املجال الحضري. الصذق

 ألاربعاء

 تحليل الخرائط  

 13قاعة   .. ربمربيعة6و 5فوج 

 

 قراءة الصور الجوية

 4 قاعةاسباعي ر. 

 الخميس

 
  

 

 علم الاحتماع

 30قاعة  – ابن الشيخ أنسر. 

 الجمعة

 الجويةقراءة الصور    

 الزياني م.  ر. اسباعي/

 السبت
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 استعمال الزمن

الجغرافيامسلك   
 0200-0202  الدورة الخريفية

 الفصل الثالث

7 – 8  الفوج 

 

 ألايام 8/10 10/12 14/16 16/18

  
 دينامية املجال الحضري 

 12قـ  -ر. الصذق

  مناخ دينامي

 22قاعة  - الباير. 

 الاثنين د30و 8

 مرفومناخ  

 14قـ . -  ر . لصكع

 

 دينامية املجال الريفي

 31ق  -ر. صابري 

 الثالثاء

 12ق  تط: املجال الريفي .صابري    

 تط:املجال الحضري. الصذق

 ألاربعاء

  

 الخرائطتحليل 

 3قاعة  .ر.  بلغيتري  -8و 7 فوج

 7 تحليل الخرائط فوج

 3قاعة  .ر.  بلغيتري  -8و

 الخميس  12 -. 9

 علم الاحتماع   

 30 قاعة - ابن الشيخ أنسر. 

 الجمعة

 قراءة الصور الجوية  

 4 اعةق ر. اسباعي.

 قراءة الصور الجوية

 الزياني م.  ر. اسباعي/

 السبت

 


