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 مسلك اإلجازة

 الجغرافيا



( *)الحقل أو الحقول المعرفية األساسية
:  

 اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية  

وط الولوج للمسلك :   شر

  .الحصول عىل شهادة الباكالوريا 

  .ي يحددها مجلس الجامعة
 مراعاة سنوات الحصول الت 

  : مدة التكوين

 6    .فصول 

أهداف التكوين والمهارات المراد 
  اكتسابها

  ترسيخ المعارف والمبادئ األساسية العامة في الجغرافيا
واكتساب األدوات األساسية لتحليل المجال من المالحظة 
الميدانية إلى تحليل عناصر المشهد والبحث عن العالقات 
بين عناصر هذا المشهد من أجل تأويل الظواهر 

 وتفسيرها؛

 رسيخ المعرفة بمؤهالت البالد وإدراك التباين والتفاوت ت
المجالي بالمغرب، وتوظيف المعرفة النظرية وأدوات 

 التعبير الجغرافي لفهم هذه االختالالت؛

  االستئناس بالمقاربة الجغرافية لمفهوم البيئة وأهمية
 التوازنات واالختالالت البيئية.

  توجيه تدريس الجغرافيا إلى الحقل التطبيقي 

   معلوميات( –إحصاء  –تكوين علمي وتقني )رياضيات 

  ،ترسيخ القدرة على البحث والتدريب على إنجاز ملفات
 تقارير، قراءات، والقدرة على عرضها ومناقشتها؛

  اكتساب مهارات أدوات التعبير الجغرافي، والتمكن من
قراءة الوثائق ذات البعد المجالي والتمكن من تمثيل 

 الظواهر )خرائطية(، 

  تعلم أولي لمناهج البحث الجغرافي، والعمل في إطار
جماعي، مع االحتكاك بالميدان ومختلف الفاعلين في 

 مجال تدبير الموارد والتهيئة.

  تكوين متعمق في الجغرافية البيئية وجغرافية التهيئة
 حسب اختيار الطالب.

  اكتساب القدرة على استعمال المعرفة الجغرافية قصد
 تطبيقها على قضايا اإلنسان والبيئة وإيجاد حلول لهما

   تقوية قدرات الطالب على تحليل الظواهر المجالية وتهيئ

  ووضع برامج وسياسات تهيئة الموارد والمجال.

 جيومورفولوجيا عامة

 الوحدات

 األساسية

1 

 2 مناخيةجغرافية 

 3 جغرافية األرياف

 4 جغرافية السكان

 5 قراءة الخرائط الطوبوغرافية

 6 تاريخ المغرب

 7 اللغة  والمصطلحات

 8 جيو مور فولوجيا بنيوية

 9 بيوجغرافية

 11 جغرافية اقتصادية

 11 جغرافية المدن

 12 قراءة الوثائق وتحليل الخرائط الطوبوغرافية

 13 إحصاء وتعبير بياني

 14 اللغة  والمصطلحات

 51 المورفومناخ

 51 المناخ الدينلمي

 51 دينامية المجال الريفي

 51 دينامية المجال الحضري

 51 سيميولوجيا الخرائط

 02 علم اجتماع

 05 تطبيقات مورفوبنيوية

 00 النبات والتربة

 02 جغرافية حوض البحر األبيض المتوسط

 02 جغرافية المغرب العامة

 01 الخرائط الموضوعاتية والتحليلية

 01 أدوات ومناهج البحث الجغرافي

الدينامية الغابوية(  أو )المجاالت الريفية والتنمية() ب 01أ   أو   01   

ب 01أ  أو    01 )الموارد المائية(  أو )شبكات حضرية(  

ب 01أ  أو  01 )االستشعار عن بعد( أو )نظام المعلوميات الجغرافية (  

ب 22أ  و  22 األوساط الطبيعية  

ب 25أ و   25 قانون المؤسسات  

ب 20أ و   20 المقاييس المختلفة للتهيئة  

المخاطر البيئية( أو)البيئة الحضرية() ب 22أ  أو  22   

ب 22أ  أو  22 )ترابة( أو) اقتصاد محلي(  

ب 21أ  أو  21 )هيدرولوجيا( أو) مقاربة مقاوالتية(  

ب 21أ  أو  21 )تهيئة الجبل( أو )الجهة والجهوية(  

 21 المشروع المؤطر األول


