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 شعبة الجغرافية 

 إعالن لفائدة طلبة الفصل الخامس

من أجل تسهيل عملية تحديد مشاريع نهاية الدراسة، هذه أهم المحاور التي تدخل ضمن اهتمامات أساتذة    

 :  2021  -2020خالل الموسم الجامعي  الشعبة

 )ا( أهم محاور اهتماماته اسم األستاذ )ة(
 ة الترابية والخصوصيات االجتماعية والبيئية  المجال الريفي: التهيئ  -  ضايض حسن 

  الهجرات - 

 التغيرات المناخية والموارد المائية - هجوج أمينة
 تهيئة المجاالت الريفية -
 المرأة القروية والتنمية -

 السياحة بالمغرب  - أقوضاض محمد 

 السياحة والتنمية  - السياحة والثقافة -السياحة وتثمين التراث البشري والطبيعي  - شوقي محمد
 الموارد الطبيعية واالقتصادية والتنمية المحلية  -التجهيزات والتوافد السياحي والمنتوج السياحي  -
   اقتصاد المجاالت الريفية -   البنيات التجارية واألسواق والنقل -

 بالمجاالت الحضرية رابيوالحكامة والتسويق الت والتنمية والبيئة قضايا اإلسكان والتهيئة  - حزوي محمد

 النمو الحضري - حاج علي ألفة
 الدينامية الحضرية والتحوالت السوسيومجالية بالمجال الحضري -
 التهيئة والتنمية الحضرية المحلية والجهوية -

 إعداد وتهيئة المجاالت الحضرية والقروية - الحايك نور الدين 
 تدبير وتنمية المجال -
 و التحوالت العامة األنشطة االقتصادية -

 التوسع الحضري - بنونة عبد الحق

  نوعية السكن وتطوره بالمدن المغربية -

 ـ التنمية الترابية الكتمور حسن
 ـ دراسات بيئية

 ـ التحوالت المجالة والتهيئة

 دينامية األوساط الطبيعية - طريبق عبد اللطيف
 الطبيعيةاألخطار  -
 تهيئة المجاالت الجبلية -

 الجيومرفودينامية و تهيئة األوساط النهرية - طاوس علي ال

المخاطر الطبيعية والبيئية )وتشمل : )أ( الحركات الكتلية باألوساط الحضرية، و )ب( الفيضانات الحضرية، و  - الهواري عبد الغني
 )ج( اإلشكاالت المرتبطة بالتلوث المائى(، 

 دينامية السفوح ودينامية المنخفضات النهرية،  -
 بمدونة التعميرمظاهر وآفاق إقحام المخاطر الطبيعية والتكنولوجية  -

 جيومورفلوجياال - لعوان محمد 
 دراسة وقع مشاريع التنمية - وساط القاحلةدينامية األ   -
 التثمين االقتصادي للموارد التراثية   -

 الهيدرولوجيا  - أبدا خالد

 الموارد المائية - أمياي محمد
 األخطار الطبيعية -
 استعمال نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في دراسة الظواهر الجغرافية -

 المخاطر المناخية. - بنبراهيم يوسف
 التغيرات المناخية و األنشطة الفالحية. - التغيرات المناخية و الموارد المائية. -
 المياه. ندرة وتلوث  -

 األخطار المناخية وانعكاساتها البيئية واالقتصادية -دراسة خصائص المجال الجوي في ظل التغيرات المناخية - جناتي إدريسي عبد الحميد
 تحليل أشكال الدورة الهوائية فوق المغرب وتأثيرها على األوضاع المناخية الجافة والرطبة -
 ية المغربية.الخصائص الهيدرومطرية لألحواض المائ  -

 . الغابويةاألوساط  وندينامية وص - إبراهيممقران 
 الجبلية. لمجاالتتهيئة وتنمية ا -
 توظيف الخرائطية واإلستشعار عن بعد في دراسة دينامية األوساط الطبيعية. -

 فالح علي 
 

 الجيومرفلوجيا -
 األخطار الطبيعية -
 الدراسات المجالية.  فينظم المعلومات الجغرافية واالستشعار توظيف  -

 


