
 

 

 

 

 .........شعبة الجغرافيا                                 
 ..............مسلك اإلجازة األساسية في الجغرافيا                   

 ن إعال                                    
 

عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة إلى علم طلبة ينهي السيد 

، أن امتحانات (6-4-2 )الفصول األساسية في الجغرافيامسلك اإلجازة 

 يونيو 30و 29و  28و 27ستجرى أيام  العادية الربيعيةالدورة 

  .ول أسفلهاالمثبتة في الجد البيانات، حسب 2220

           
 



 الثانيالفصل   
 ق 7فوج  )–( 12 ق 6فوج ) – (11 ق 5فوج )–( 6 ق 4فوج ) -( 5  ق 3فوج ) -(  4 ق  2فوج ) -( 3ق   1وج ف)القاعات: 

 (6 ق 8و  7)فوج -(  5ق   6و 5)فوج -( 4ق  4و 3)فوج -(  3ق  2و  1)فوج القاعات:: اليوم الرابع ( 14 ق 8فوج ) –( 13

 (صباحا) التوقيت الوحدات أيام االمتحان

10.30-8.30 بيوجغرافيا+  بنيويةجيومورفلوجيا  2022يونيو  27االثنين   

 8.30-10.30 المدن+ جغرافية  اقتصاديةجغرافية  2022يونيو  28الثالثاء 

 11-8.30 سميولوجيا الخرائط + إحصاء وتعبير بياني 2022يونيو  29األربعاء 

    8.30-10.30 لغة ومصطلحات                                            2022يونيو   30 الخميس

 الرابعالفصل 
 ( 6 ق 8و  7)فوج -(   5ق   6و 5فوج )-( 4ق  4و 3)فوج -(  3ق  2و  1)فوج القاعات: 

 (زواال ) التوقيت الوحدات أيام االمتحان
   15.30-18.30 تطبيقات مرفبنيوية + نبات وتربة 2022يونيو  27االثنين 

جغرافية حوض البحر المتوسط + جغرافية المغرب  2022يونيو  28الثالثاء 
 العامة

 15.30– 18.30 

خرائط موضوعاتية وتحليلية + أدوات ومناهج  2022يونيو  29األربعاء 
 جغرافيا طبيعية(و)جغرافية بشرية  البحث الجغرافي

15.30- 18.30  



)قاعات المعلوميات( الرابع: تطبيقاتالفصل   
يونيو  30 الخميس

2022 
زواال الثالثة تطبيقات ج. بشرية، األستاذ بلغيتري   

 التاسعة صباحا لسكعتطبيقات على الحاسوب، األستاذ  2022 يوليوز 1الجمعة 
صباحا التاسعة تطبيقات على الحاسوب، األستاذة بن ربيعة 2022 يوليوز 2 السبت  

 
 22 - 21 القاعات:  جدول امتحان المسارين: السادسالفصل 

 مسار تهيئة  أيام االمتحانات
 21ة  القاع

 مسار بيئة
 22القاعة 

 التوقيت

يونيو  27االثنين 

2022 
+ تهيئة قروية  اقتصاد محلي

 وحضرية
+  هيدرولوجيا وتدبير المياه

  تهيئة السواحل
14-11 

يونيو  28الثالثاء 

2022 
أوساط طبيعية ومشاكل بيئية 

 + مقاربة مقاوالتية
أوساط طبيعية ومشاكل بيئية 

 + مقاربة مقاوالتية
14-11 

 طالب بفوجه وبالقاعة المخصصة لهيلتزم كل -1ملحوظة: 

كل طالب مسجل ولم يرد اسمه في لوائح الوحدات مطالب بتصحيح وضعيته لدى مصلحة شؤون  -2                
 الطلبة 

 

 


