شعبة الجغرافية
محاور مواضيع امتحانات الدورة الربيعية 2020 - 2019
الفصل الثاني
اسم األستاذ

عنوان الوحدة

حسن ألكتمور

جيومرفلوجية بنيوية
وحدة 1
بيوجغرافية
وحدة 2

إبراهيم مقران

محمد شوقي

جغرافية اقتصادية
وحدة 3

ألفة حاج علي

جغرافية المدن
وحدة 4

محمد حزوي
فالح علي
ألفة حاج علي
حسن ألكتمور
جناتي إدريسي
عبد الحميد
الفوج 1

قراءة وتحليل الخريطة
الطبغرافية
وحدة 5

بنبراهيم يوسف
الفوج 2
حميد جسوس

محاور مواضيع االمتحان
 كل المحاور ماعدا (انظر خانة االستثناء). المدخل العام والمواطن البيوجغرافية العوامل الداخلية المتحكمة في توزيع الكائنات الحية. العوامل الخارجية (المناخ ،التربة والتضاريس) تعريف الجغرافيا االقتصادية  -محددات دراسة السلعوالموارد
 تاريخ الجغرافيا االقتصادية وعالقتها بالعلوم األخرى عصر التوسع التجاري األوروبي(ظهور الجغرافيا التجارية)عصر الصناعة الحديثة والنمو الحضري المعاصر واتساعمجال العلوم
 اتساع الجغرافيا االقتصادية الجغرافيا االقتصادية وعلم االقتصاد وعلم األقاليم تحليل الظاهرة االقتصادية مناهج البحث في الجغرافيا االقتصادية مفاتيح أساسية لفهم الجغرافيا االقتصادية الجغرافيا االقتصادية القطاعية أو فروع الجغرافيا االقتصادية الموارد الطبيعية -مفهوم الموارد الطبيعية الجغرافيا االقتصادية والموارد ،أية عالقة ؟ تصنيف الموارد الطبيعية  -معايير تصنيف الموارد الطبيعية كل الدروس الحضورية، مفهوم المدينة، اإلطار الجغرافي لنمو المدن، بنية المجال الحضري، الوظائف الحضرية. المقطع الطبغرافي وتقنية إنجازه -قراءة المشهد الفالحي من خالل الخريطة الطبغرافية

المحاور المستثناة من
االمتحان
 التضاريس الكارستية التضاريس البركانيةباقي المحاور
 استنزاف الموارد الطبيعيةوالبصمة اإليكولوجية
 مؤشرالبصمة البيئية دورة حياة منتج/مورد اقتصادي صيانة الموارد الطبيعية وتنميتها إدارة الموارد الطبيعية واستدامتها بعض فروع الجغرافيا االقتصادية نظرية التوطن نظرية التوطن ونموذج توطناألنشطة الزراعية
 نموذج التوطن الزراعي لفونتون

 -العالقة بين المدن واألرياف

 الدراسة الحضرية من خاللالخريطة الطبغرافية

األفواج6-5-4-3-2-1 :

إحصاء وتعبير بياني
وحدة 6
اللغة الفرنسية
والمصطلحات
وحدة 7

 التعريف باإلحصاء وبالمصطلحات األساسية وطرق جمعالمعطيات
 تكوين وتمثيل الجداول الترددية ذات الصفة) الخاصية)الواحدة
 دراسة مقاييس النزعة المركزيةالمحور  : 2تحضير المعطيات للتحليل اإلحصائي
المحور  : 3الخصائص اإلحصائية
- La compréhension de texte
- La conjugaison
- Le vocabulaire

 دراسة التشتت اإلحصائيوالمقاييس المرتبطة به
التوزيعات ذات صفتين مع دراسةاالرتباط واالنحدار اإلحصائي
المحور  : 4التعبير البياني
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شعبة الجغرافية
محاور مواضيع امتحانات الدورة الربيعية 2020 - 2019
الفصل الرابع
اسم األستاذ
عبد الغني الهواري
عبد اللطيف طريبق
إبراهيم مقران

عنوان الوحدة
تطبيقات مرفوبنيوية
وحدة 1

يوسف بنبراهيم

نبات وتربة

عبد الحق بنونة

جغرافية البحر األبيض المتوسط
وحدة 3

حسن ضايض

جغرافية المغرب العامة
وحدة 4

علي الطاوس

خرائط موضوعاتية وتحليلية
وحدة 5

محمد لعوان
محمد حزوي

أدوات ومناهج البحث الجغرافي
وحدة 6

وحدة 2

محاور مواضيع االمتحان
 تعاريف حول مضمون الخريطةالجيولوجية؛
 أنواع وخصائص البنياتالجيولوجية؛
 البنية الوحيدة الميل – تحليلالمقاطع.
 مكونات التربة حموضة التربة تدهور التربة محور الماء محور الفالحة محوراألمن الغذائي خرائط جغرافية المغرب العامة عموميات التمثيل الكرطغرافي لمعلومة جغرافيةنوعية
 التمثيل الكرطغرافي لمعلومة جغرافيةكمية منفصلة
 التمثيل الكرطغرافي لمعلومة جغرافيةكمية متصلة
 جميع الدروس الحضورية العناصر األساسية للبحث الجغرافي -أدوات البحث في الجغرافية البشرية

المحاور المستثناة من
االمتحان
باقي المحاور

 األصناف الرئيسية للتربة محورالديمغرافيا محور الطاقة -مطبوع جغرافية المغرب
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 العينة العشوائية الطبقيةوالعنقودية
 -تفريغ الجداول
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شعبة الجغرافية
محاور مواضيع امتحانات الدورة الربيعية 2020 - 2019
الفصل السادس
اسم األستاذ
عبد الغني الهواري

عنوان الوحدة

محاور مواضيع االمتحان

المنظومات
الطبيعية والمخاطر
وحدة 1

 تعاريف حول المخاطر الطبيعية والمنظوماتالبيئية؛
 الحركات الكتلية السريعة (سقوط األحجاروالمهيالت الصخرية – انهيار الحواف – تهدل
المحاور الطرقية)؛
 تدبير مخاطر الحركات الكتلية السريعة. تاريخ الظاهرة السياحية السياحة خالل منعطف القرنين  19و 20 تطورات قريبة العهد للظاهرة السياحية الصناعة السياحية جغرافية السياحة وبعض عناصر " مشروعيتها"العلمية
 مكونات المقاربة الجغرافية لظاهرة السياحة بعض األسئلة الكبرى المتعلقة بالظاهرة السياحيةوبجغرافية السياحة
 العوامل النظرية األساسية لميالد السياحة عوامل "االنفجار" السياحي المعاصر سياقات السياحة في دول العالم الثالث المجال السياحي المغربي المجال السياحي الساحلي الفرنسي تدفقات السياح وأشكال السياحة أصناف التيارات الكبرى للسياح -إيرادات (إيراد) السياحة الدولية

محمد شوقي
جغرافية السياحة
وحدة 2

حسن ألكتمور

خالد أبدا

المجاالت الجبلية
والتنمية
وحدة 3
األحواض النهرية
وتدبير الموارد
وحدة 4
بحث اإلجازة

جميع األساتذة

وحدة  5و6

 -كل المحاور ماعدا (انظر خانة االستثناء).

المحاور المستثناة من االمتحان
 الفيضانات الحضرية حرائق الغابات مظاهر التلوث تدبير وتوقع المخاطر بالمغرب إعادة توازنات المنظومات البيئية مقدمة مفهوم السياحة والسائح المجاالت السياحية ،مسارات نشأتهاوتطورها ودينامياتها ،أنماطها وتوزيعها
وتمركزاتها وتمايزاتها ،ونماذج لمجاالت
سياحية
 كيف يتحول مجال ما إلى مجال سياحي األشكال الرئيسة للمجال السياحي األشكال المجالية لإلعداد السياحي الساحلي مراحل التهيئة السياحية الساحلية (مراحلاحتالل الساحل )
 المجموعات المجالية الكبرى للسياحيةاالستحمامية (الشاطئية)
 األحواض السياحية الكبرى (البحر االبيضالمتوسط – منطقة الكرايبي – اسيا المحيط
الهادي)

 استراتيجية تنمية األطلس المتوسط المحور النظري ( لمحة تاريخية والمفاهيم) كيفية التدخل للحد من تدهور األراضيوالموارد الطبيعية

عوامل ومظاهر تدهور الموارد الطبيعية في الريف عوامل ومظاهر تدهور الموارد الطبيعية فياألطلس المتوسط
 عوامل ومظاهر تدهور الموارد الطبيعية فيالمجال الصحراوي والشبه الصحراوي
 مناقشة البحوث الجاهزة واحتساب نقطتها ضمن الدورة الربيعية العادية محصورة بين الفترةالممتدة من  15يونيو إلى  14يوليوز 2020
 باقي البحوث ستناقش بعد الدورة االستدراكية خالل شهر شتنبر 2020 يرجى من كل طالب االتصال بأستاذه المشرف قصد التعرف علي المنهجية الجديدة التي أقرتهاالشعبة لمناقشة البحوث في ظل الظروف االستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا

رئيس الشعبة :ذ .محمد حزوي
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