
 2021-2022   السنة الجامعية   جامعة القاضي عياض 

 أسفي الكلية المتعددة التخصصات

 الجغرافياالمسلك: 
 الفصل األول

: a1/a2/a3/a4/a5/a6   b1/b2/b3/b4/b5/b6 Groupes Cartes Topo             A1/A2   B1/B2   :    LTGroupes                      ; B A : Cours  Groupe 
 

18h 00 ------ 16h00 16h 00 -------- 14h00 14h00 ------- 12h00 

  

12h00 -----------10h00 10h00 ------------ 08h00  

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
 G3القاعة:              b1الفوج: 

 ذة. الشلخة

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
 G3القاعة:                      a4الفوج:

 ذ. كالد 
 االثنين   

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
   G4القاعة:                    a2الفوج: 

 ذ. رضاوي

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
  G4القاعة:                  a1الفوج: 

 ذ. رضاوي 

 

 

 

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
   G3القاعة:                   a3الفوج: 

 ذ. رضاوي

 الخرائط الطبوغرافية قراءة
   G3القاعة:          b6الفوج: 

 ذ. الشعيبي

 

 السكان جغرافية

 1المدرج                     Bالمجموعة 

 ذ. الزيادي

 السكان جغرافية
 1المدرج                    Aالمجموعة 

 ذ. الزيادي
 الثالثاء

 

 

خيةمناجغرافية   

 2المدرج                     Aالمجموعة 

 ذة. الشلخة

 خيةمناجغرافية 
 2المدرج                     Bالمجموعة 

 ذة . الشلخة
 

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
  G3القاعة:                    a6الفوج: 

 ذ. كالد 

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
  G3القاعة:                  a5الفوج: 

 ذ. كالد 
 

 جيومرفلوجيا
  2المدرج                      Bالمجموعة 

 ذ. شريف

 جيومرفلوجيا
 2 المدرج                    Aالمجموعة 

 ذ. شريف
 األربعاء

 

 

 
 قراءة الخرائط الطبوغرافية

   G4القاعة:                  b2الفوج: 

 ذ. فرحات

 األريافجغرافية 
 1المدرج                      Aالمجموعة 

 ذ. المقنيسي

 األريافجغرافية 
 1 المدرج                  Bالمجموعة 

 ذ. المقنيسي

 ومصطلحات لغة
  E17 القاعة                  B2الفوج  

 ذة. رزقي

 ومصطلحات لغة
 E17 القاعة                 A1الفوج 

 ذة. رزقي
 

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
      G4القاعة:                    b3الفوج: 

 ذة. بوحفاض

 

 الخميس
 

 

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
 G3القاعة:                        b5الفوج: 

 ذ. شريف  

 قراءة الخرائط الطبوغرافية
  G3القاعة:                         b4الفوج: 

 ذ. شريف       

 ومصطلحات لغة
   E17   لقاعةا               2Aالفوج 

 ذة. رزقي

 ومصطلحات لغة
   E17  القاعة               B1الفوج  

 ذة. رزقي
 

 ومصطلحات لغة
  D11 القاعة                  B2الفوج  

 ذة. رزقي

 ومصطلحات لغة
 D11 القاعة                 B1الفوج 

 ذة. رزقي
 الجمعة

 المغربتاريخ 

 1المدرج B           المجموعة 

 ذة . قرشي

 تاريخ المغرب

 1المدرج A          المجموعة 

 ذة . قرشي

 

 

   

 ومصطلحات لغة
  E17 القاعة                  A2الفوج  

 ذة. رزقي

 ومصطلحات لغة
 E17 القاعة                 A1الفوج 

 ذة. رزقي
  السبت

 



 2021-2022السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

 الكلية المتعددة التخصصات أسفي

  

 الجغرافياالمسلك: 

 الثالثالفصل 
Groupe Cours  :A               Groupes TD :      A/B      Groupe Sémiologie des cartes : a1/a2  b1/b2 

18h 00 ------ 16h00 16h 00 -------- 14h00 14h00 ------- 12h00 
  

12h00 -----------10h00 10h00 ------------ 08h00  

  

 لوجيا الخرائطوسيمي

 D11القاعة:           a1فوج: 

 ذ. الزيادي

  االثنين  

 
 

 علم االجتماع
 أبو العز. ذ           1مدرج     

 ديناميمناخ 
 الشلخة. ذ          1 مدرج        

 لوجيا الخرائطوسيمي

  D11 القاعة:         a2فوج: 

 ذ. كالد

  الثالثاء  

 

 

  
 دينامية المجال الحضري

 فرحات. ذ               1 مدرج 

 لوجيا الخرائطوسيمي

  E4 القاعة:            b2فوج: 

 ذة. بوحفاض

 لوجيا الخرائطوسيمي

   E4 القاعة:              b1فوج: 

 ذة. بوحفاض

 األربعاء

 

 

   
 مورفومناخية

 الشعيبي. ذ           3  مدرج 
  الخميس 

 

   
 دينامية المجال الريفي

 نعيم. ذ                     2مدرج 
  الجمعة 

 

 السبت     
 

 

 

 

 



 2021-2022السنة الجامعية    جامعة القاضي عياض

 الكلية المتعددة التخصصات أسفي

  

 الجغرافيا: المسلك

 الخامسالفصل 
Groupe Cours  :    A              Groupes TD :      A/B     Groupes SIG :  G1/G2/G3/G4/G5 

18h 00 ------ 16h00 16h 00 ----- 14h00 14h00 ------ 12h00 
  

12h00 ---------10h00 10h00 -------- 08h00  

 نظم المعلومات الجغرافية

  E19: القاعة 1         الفوج :

 ذ. الزيادي

  

 إعداد المجاالت الريفية

  D8 القاعة :

 ذ. نعيم

  االثنين 

 
 

 لجيومرفولوجيا الساحليةا

  D8  : القاعة

 ذ. الشعيبي

 الموارد الطبيعية

  D8القاعة :

 ذ. رضاوي

 

 نظم المعلومات الجغرافية

 E19القاعة :            3الفوج :

 ذ. المقنيسي

 نظم المعلومات الجغرافية

  E19 القاعة :2           الفوج :

 ذ. المقنيسي
  الثالثاء

 
 

 نظم المعلومات الجغرافية

 E19القاعة :        5الفوج :

 ذة. بشاري

 نظم المعلومات الجغرافية

  E19القاعة :         4الفوج: 

 ذة. بشاري

 

 جغرافية إعداد التراب الوطني

  D8 : القاعة

 ذ. فرحات

 األربعاء 
 

 

    

 لمجاالت الهشةا

 D8    القاعة :

. بوحفاضذة  
  الخميس

 

  الجمعة     

 

  السبت     

 

 

 


