
 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

  2و  1وجان الف        الفصل الثانً 

 08-01 01-01  01-01  01-8 األيام     

 

 االثنين

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة  

 12ق  -ذ. مزغاب

 5الماعة  -عثمانًمصطلحات ذ. 

 

 الثالثاء

 التعبٌر البٌانً  

 5الماعة  -بن ربٌعة. ةذ

 16الماعة  -الصدقسمٌوغرافٌا ذ. 

 11ق  -بٌوجغرافٌا ذ. بنمرٌش  12ق  -ذ. الصدق جغرافٌة المدن   األربعاء

 

 الخميس

 جغرافٌا التصادٌة  

 24ق بن ربٌعة ذ.

 21ق/ الصدق. .جغرافٌة المدن ذ

 21 ق.بن ربٌعة . ذ جغرافٌا التصادٌة

 21الماعة  -أسماء  لعوج: ةذ .الفرنسٌة 21ق  -إحصاء ذ.عزي   الجمعة

 

 السبت

جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة   
 22ق مزغاب. .ذ

 22ق  بنمرٌش.. ذ بٌوجغرافٌا

   



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 4و  3وجان الف    الفصل الثانً 

  08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

 

 االثنين

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة .  

 12ق  -ذ. مزغاب

  5الماعة  -عثمانًذ.  مصطلحات

 

 الثالثاء

 سمٌوغرافٌا  

 3الماعة  -صابريذ. 

  3الماعة  -التعبٌر البٌانً ذ.الباي

 

 األربعاء

  11 -ذ. بنمرٌش بٌوجغرافٌا 12ق/ -ذ. الصدق  جغرافٌة المدن  

 

 الخميس

 جغرافٌا التصادٌة  

 24ق بن ربٌعة ذ.

 21ق/ جغرافٌة المدن     الصدق.

 21.قبن ربٌعة   جغرافٌا التصادٌة

 

 

 الجمعة

 21الماعة  -أسماء  : لعوجةذ .الفرنسٌة 21ق -إحصاء ذ.عزي  

 

 السبت

جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة   
 22ق مزغاب. .ذ

 22ق  بنمرٌش.. ذ بٌوجغرافٌا

    



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

  6و  5وجان الف     الفصل الثانً

  08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

 

 االثنين

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة .  

 12ق  -ذ. مزغاب

  3إحصاء ذ. عزي ق/

 

 الثالثاء

 12 لاعة  -ذ.بسالم التعبٌرالبٌانً    

  

   4لاعة  -مزغابذ.   سمٌوغرافٌا

 

 األربعاء

 جغرافٌة المدن  

 12ق/ -ذ. الصدق

  11ق  -بٌوجغرافٌا ذ. بنمرٌش

 

 الخميس

 جغرافٌا التصادٌة  

 24ق بن ربٌعة ذ.

 21ق/ الصدق. .جغرافٌة المدن   ذ

 21ق/ .بن ربٌعة   جغرافٌا التصادٌة

 

 

 الجمعة

 22الماعة  -عثمانًمصطلحات ذ.    

 

لاعة  -أسماء  لعوج :ةذ .فرنسٌة
21 

 

 

 السبت

جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة    
 22ق مزغاب. .ذ

 22ق  بنمرٌش.. ذ بٌوجغرافٌا

    



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

  8و  7وجان الف     الفصل الثانً

  08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

 

 االثنين

 جٌومرفلوجٌا بنٌوٌة .  

 12ق  -ذ. مزغاب

  3إحصاء ذ. عزي ق 

 

 الثالثاء

  4لاعة  -ذ. مزغاب  سمٌوغرافٌا  

 

   12الماعة  -ذ بسالم البٌانًالتعبٌر 

 

 األربعاء

 جغرافٌة المدن  

 12ق/ -ذ. الصدق

  11ق  -بٌوجغرافٌا ذ. بنمرٌش

 

 الخميس

 جغرافٌا التصادٌة  

 24ق بن ربٌعة ذ.

 21ق/ الصدق.. جغرافٌة المدن  ذ

 21ق/ .بن ربٌعة. ذ جغرافٌا التصادٌة

 

 

 الجمعة

الماعة  -عثمانًمصطلحات ذ.    
22 

  21الماعة  -أسماء  لعوج :ةذ .الفرنسٌة

 

 السبت

جٌومرفولوجٌا  بنٌوٌة   
 22قمزغاب. .ذ

 22ق  بنمرٌش.. ذ بٌوجغرافٌا

    



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 2و  1الفوجان      الفصل الرابع

 08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

األبٌض جغرافٌة الحوض  االثنين
 12لاعة    التاٌريذ.  المتوسط

لاعة  ذ. دمحم غزال المغرب العامةجغرافٌة 
12 

      

 

 الثالثاء

ذ.  خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة
 12لاعة   الحرادجً

       12ق. .التاٌريج. ح. األبٌض المتوسط  

 12ق.  م.غزال/ جغر المغرب العامة

 

 األربعاء

فً أدوات ومناهج البحث 
بٌو ذ.ا الطبٌعٌة الجغرافٌ

 12ق./توفٌك

   

 

 الخميس

/ كعلسذ.  نبات وتربة _تطبٌمات
 12ق 

     B/ الماعة بلغٌتريذ.  جغرافٌا بشرٌة

 

       

  

/ الماعة كع.لسذ تطبٌمات على الحاسوب 12ق /كع.لسذ نبات وتربة الجمعة
B 

                  

 

 السبت

ذ.  بنٌوٌة_ تطبٌمات جٌومرفولوجٌا 
 25اسباعً/ق

  



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 4و  3الفوجان       الفصل الرابع

 08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

       12لاعة  ذ. دمحم غزال جغرافٌة المغرب العامة 12لاعة  التاٌريذ.  جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط االثنين

 

 الثالثاء

 12لاعة  ذ. الحرادجً خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة

 

         12ق .  /التاٌريج. ح. األبٌض المتوسط      

 
 12ق.      م.غزال ذ.  جغر المغرب العامة

 

 األربعاء

بٌٌو  ذ.ا الطبٌعٌة الجغرافٌفً أدوات ومناهج البحث 
 12ق./توفٌك

بٌٌو  ذ. جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌمات
  12/الماعةتوفٌك

  

 

 الخميس

     / الماعة كع. لسذ تطبٌمات على الحاسوب 12ق /  لسكعذ.  نبات وتربة _تطبٌمات

 

       

  

 

 الجمعة

       12ق// كعلسذ.   نبات وتربة

 

             

 

 

 السبت

 جغرافٌا بشرٌة

 B/ الماعة بلغٌتريذ. 

   



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 6و  5الفوجان      الفصل الرابع 

 08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

ذ.   جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط االثنين
 12لاعة  التاٌري

لاعة  ذ. دمحم غزال/ جغرافٌة المغرب العامة
12 

     

 

   

 

 

 الثالثاء

   وتحلٌلٌة خرائط موضوعاتٌة

 12لاعة  ذ. الحرادجً      

 12 ـل .التاٌريالمتوسط  ج. ح. األبٌض

 12ق  م.غزال/ جغر المغرب العامة

   

 

     

 

 

 األربعاء

ا الجغرافٌفً أدوات ومناهج البحث 
 12ق./بٌو توفٌكذ.الطبٌعٌة  

 تطبٌمات على الحاسوب

 Cاألستاذة بنربٌعة/ الماعة 

  

 

 الخميس

 وتربة _تطبٌماتنبات 

 12ق / كعلس. ذ

     

 

       

  

 

 الجمعة

 نبات وتربة

 12ق./ كعلسذ. 

 جغرافٌا بشرٌة

 B/ الماعة بلغٌتريذ. 

     

 

             

 

 

 السبت

 جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌمات 

 25 ذ. اسباعً/الماعة

  



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 8و  7الفوجان     الفصل الرابع 

-01 01-01  01-01 01-8 األيام     
08 

 

 االثنين

      12لاعة  ذ. دمحم غزال  جغرافٌة المغرب العامة 12لاعة  التاٌريذ.  جغرافٌة الحوض األبٌض المتوسط

 

   

 

 

 الثالثاء

    12ق .  /التاٌريج. ح. األبٌض المتوسط       12لاعة   ذ. الحرادجً خرائط موضوعاتٌة وتحلٌلٌة 

 

     

 
   12ق.  جغ المغرب العامة م.غزال/

 

 األربعاء

 

بٌو ذ.ا الطبٌعٌة الجغرافٌفً أدوات ومناهج البحث 
 12ق./توفٌك

 جٌومرفولوجٌا بنٌوٌة_ تطبٌمات

 12 /الماعةبٌٌو توفٌكذ.

  

 

 الخميس

 نبات وتربة _تطبٌمات

 12ق / كعلس. ذ

 تطبٌمات على الحاسوب

 Cذ. بنربٌعة/ الماعة 

    

 

       

  

 

 الجمعة

 نبات وتربة

 12ق./ كعلسذ. 

      

 

             

 

 

 السبت

 جغرافٌا بشرٌة 

 B/ الماعة بلغٌتريذ. 

  



 

  



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 الفصل السادس_ مسار التهٌئة

 08-01 01-01  01-01 01-8 األيام     

 

 االثنين

 التصاد محلً  

 3_ الماعة عزيذ. 

 4ق  دمحم صابري ذ.        تهٌئة لروٌة

 4 الماعة ذ.الصدق      تهٌئة حضرٌة

 

 الثالثاء

  

 

 أوساط طبٌعٌة ومشاكل بٌئٌة 

 22 ذ.الحرادجً_الماعة

 بٌئٌة  )تطبٌمات( أوساط طبٌعٌة ومشاكل

 22 ذ.الحرادجً الماعة

 

 األربعاء

 لروٌة تهٌئة  

 4 _الماعة دمحم صابري ذ.

 تهٌئة حضرٌة

 4 ذ.الصدق_الماعة

 مماربة مماوالتٌة   الخميس

 3_ الماعة  عزيذ. 

 .عزيذ. مماربة مماوالتٌة )تطبٌمات( 
 3الماعة 

 3الماعة  .عزيذ.  )تطبٌمات( التصاد محلً

 

 الجمعة

        

 

 5. لاعة نهاٌة الدراسةمشروع  

          السبت

 

   

 



 

 2022-2021مسلن الجغرافٌا_ الدورة الربٌعٌة_ 

 الفصل السادس_ مسار البٌئة

     
 األيام

8-01 01-01  01-01 01-08 

 

 االثنين

 )تطبٌمات( هٌدرولوجٌا وتدبٌر المٌاه   

 4  ذ.الباي_الماعة

هٌدرولوجٌا وتدبٌر المٌاه ذ. دمحم غزال_   
   12الماعة 

 

 الثالثاء

 طبٌعٌة ومشاكل بٌئٌة أوساط  

   22  ذ.الحرادجً_الماعة

أوساط طبٌعٌة ومشاكل بٌئٌة   )تطبٌمات( 
 22  ذ.الحرادجً_الماعة

 

 األربعاء

 3مشروع البحث. لاعة    

 

 الخميس

 مماربة مماوالتٌة      

 3ذ.  عزي هرو_ الماعة 

  ذ. عزي هرو  (مماربة مماوالتٌة)تطبٌمات 
 3  لاعة

 

 الجمعة

تهٌئة السواحل )تطبٌمات(  12  تهٌئة السواحل ذ.اسباعً_الماعة   
 12  ذ.اسباعً_الماعة

             السبت

 


