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 األساسـية الدراسـات في اإلجازة الشهادة

 الجغرافيـا المسلك اسم
 الطبيعيـة االوسـاط ديناميـة - التهيئـة مسـارات:

 المسلك منسق
 أبهرور محمـد ذ.

mohammed.abahrour@usmba.ac.ma 

 محددة غير االستيعابية الطاقة

 التكوين أهداف

 حصرهـا يمكـن األهـداف مـن مجموعـة الجغرافيـا لمسـلك
والدبلـوم الدراسـي المسـتوى حسـب الطالـب اكتسـاب فـي

 اإلنسـان بيـن التفاعـات ودراسـة تحليـل لمناهـج المحضـر،
 الطبيعيـة المخاطـر دراسـة وآليـات مناهـج ضبـط والمجـال،

 كفايــات اكتســاب والريفيــة، الحضريــة التهيئـــة وإشــكاالت
 عـن واالستشـعار الجغرافيـة المعلوماتيـة نظـم ومهـارات

واالجتماعي االقتصـادي المحيــط فـي لالندمـاج التأهيـل ُبعـد،
 والمهنـي...



 التكوين منافذ

 عمومية. وشبه العمومية باإلدارات الشغل سوق ولوج -
التعليـم بأسـاك االجتماعيـات مـادة تدريـس فـي االنخـراط -

 والتأهيلـي. اإلعـدادي الثانـوي
 والدكتوراه؛ الماستر بأسالك الدراسة تتبع -
 البيئيــة والتوازنــات الطبيعيــة واألخطــار المــوارد تقييــم -

 التقنيــة؛ الدراســات بمكاتــب
 الترابي والتدبير التسيير في القرار اتخاذ على المساعدة -

 الباكالوريا. شهادة على حاصل ّل ك وجه في مفتوح الولوج شروط

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس

- 
 عامة جيومرفلوجيا

 المناخ علم -
 األرياف جغرافية -
 السكان جغرافية -
 الطبوغرافية الخرائط قراءة -
 المغرب تاريخ -
 1 اللغات -

 جيوبنيوية -
 بيوجغرافية -
 اقتصادية جغرافية -
 المدن جغرافية -
 الطبوغرافية الخريطة وتحليل الوثائق قراءة -
 بياني تعبير و إحصاء -
 2 اللغات -

 الرابع األسدس الثالث األسدس



 المرفومناخ -
 الدينامي المناخ علم -
 الريفي المجال دينامية -
 الحضري المجال دينامية -
 الخرائط سميولوجيا -
 اجتماع علم -

 مرفوبنيوية تطبيقات -
 التربة و النبات -
 المتوسط البحر حوض جغرافية -
 العامة المغرب جغرافية -
 والتحليلية الموضوعاتية الخرائط -
 الجغرافـي البحث ومناهج أدوات -

 التهيئة 1 : مسار

 السادس األسدس الخامس األسدس

 والتنمية األرياف -
 والتنمية المدن -
 التراب إعداد -
 ومؤسسات قانون -
 الجغرافية المعلومات نظم -
 خرائطية تطبيقات -

 قروية تهيئة -
 حضرية تهيئة -
 اإلعداد وثائق -
 المحلي االقتصاد -
 1 المؤطر المشروع -
 2 المؤطر المشروع -

 الطبيعية األوساط دينامية 2 : مسار

 السادس األسدس الخامس األسدس

 المناخية المخاطر -
 التربة وتدهور التعرية خطر -
 المائية الموارـد تدبير -
هيدرولوجيا،الديناميةالنهريةوخطرالفيضاناـت -
 الجغرافية المعلومات نظم في أساسيات -
 الجبلي الطبيعي المجال تهيئة -

 الكتل حركات -
 الهشة األوساط تدبير -
 المغرب جيولوجيا -
 الجغرافية المعلومات نظم -
 1 المؤطر المشروع -
 2 المؤطر المشروع -

 ستر ما الشهادة

 الترابيـة والحكامـة الجغرافيـة المسلك اسم



 المسلك منسق
البوعمالـي نورالديـن ذ.

noureddine.bouammali @usmba.ac.ma 

 دفعة كل عن وطالبة طالب 25 االستيعابية الطاقة

 التكوين أهداف

 واالقتصاديــة االجتماعيــة التنميــة بمســألة التدريــس ربــط -
 والمجاليــة؛

 بالتطبيقي؛ النظري التكوين ربط -
 التراب؛ إعداد في معرفي تكوين اكتساب -
 الجغرافية؛ المعرفة وإنتاج للتحليل مناهج اكتساب -
 فــي وتطبيقهــا الجغرافيــة المعلومــات نظــم خبايــا معرفــة -

 الجغرافيــةـ. المعرفــة تخــص ومواضيــع حــاالت

 التكوين منافذ

 الشغل؛ سوق في لالنخراط الطلبة تأهيل -
 الخاص؛ القطاع في االندماج على قادرين طلبة تكوين -
 الدكتوراه.. سلك في التكوين لتعميق طلبة تهييئ -

 الولوج شروط
 المتطلبة: الدبلومات

 يعادلها ما أو الجغرافية في اإلجازة -



شـروط الولوج 

(تتمـة) 

- المعـارف البيداغوجيـة الخاصـة: إعداد التـراب، جغرافية
األرياف، 

جغرافيــة المــدن، جغرافيــة الســكان، المقاربــات
الجغرافيــة، 

األدوات المنهجيــة مبــادئ اإلحصــاء، الخرائطيــة،
ســيميولوجية 

الخرائ ـط. 

- طرق االنتقاء: 

- دراسة الملف 

(توضيـح معاييـر االنتقـاء : الميـزات، عـدد السـنوات
الدراسـية، 

نقـط المـواد األساسـية، عنـوان تقريـر التدريـب أو
الرسـالة) 



- اختبار كتابي 

- مقابلة 

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس

- 
 المغربي المجال

- 
 المجال وتدبير التراب إعداد

- 
 والتعمير التراب إعداد وتقنيات أدوات

- 
 اإلسالمي بالغرب المجال تدبير تاريخ

- 
 البياني والتعبير اإلحصاء

- 
 1 الجغرافية في المعلومات نظم

- 
 اإلنسانية العلوم في البحث مناهج

- 
 القروي االقتصاد

- 
 الحضري االقتصاد

- 
 الترابية والتنمية المائية الموارد

- 
 بالمغرب الحضرية المجتمعات تاريخ

- 
 المحلية والتنمية الترابية الموارد

 الرابع األسدس الثالث األسدس

- 
 بالمغرب والجهوية الجهة

- 
 الترابية والحكامة المحلـي الشأن تدبير

- 
 في القبلي المجال وتدبير العرف

 المغرب تاريخ
- 

 اإلسالمية المدينة
- 

- 
 الرسالة



 بالحاسوب المساند اإلحصاء
- 

 2 الجغرافية في المعلومات نظم


