المؤسسة  :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدبلوم :

الماستر

المسلك :

المجاالت االنتقالية وقواعد التهيئة
Les espaces intermédiaires

et fondements d´aménagement

أهداف التكوين
األهداف العامة للتكوين
 تمكين الطلبة من المعارف النظرية والتطبيقية الحديثة في ميدان تدبير وإعداد المجال؛ تنمية قدرات الطلبة على التحليل والتقويم والفحص لمشاريع التخطيط المجالي؛ التمكن من أدوات المعالجة المعلوماتية الكيفية والرقمية في تصور وتنفيذ مشاريع التنمية المجالية ؛ تقوية البحث العلمي في ميادين تزايد االهتمام بها مؤخرا من قبل الباحثين ،وكذا في سياق التوجهات الحالية للدولة في مجالتنمية البالد (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،الجهوية ،التنمية المستدامة ،الميثاق الوطني للبيئة)...؛
 انفتاح تكوين الطلبة على المهنيين والشركاء في ميدان البحث العلمي ،والتدريس ،والعمل التطبيقي؛ التوفر على تكوين متخصص في ميدان التدبير المجالي؛ تكوين متخصص في تدبير المجاالت االنتقالية؛ تكوين جغرافيين مدعمين بمعارف ومناهج حديثة تجمع بين البحث األكاديمي ومستلزمات التنمية المستدامة؛ -اإللمام بالجوانب التي من شأنها المساهمة في وضع تصور يهم قضايا التهيئة المندمجة في المجاالت االنتقالية ...

المهارات المراد تحصيلها ومنافذ التكوين
التمكن من استعمال التقنيات المعلوماتية بإتقان ،مع التعمق في كل ما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد؛انتساب طرق إنجاز التحقيقات الميدانية واستغالل نتائجها اعتماداً على التقنيات المعلوماتية الحديثة؛التمكن من أدوات المعالجة المعلوماتية الكيفية والرقمية في تصور وتنفيذ مشاريع التنمية المجالية؛-اكتساب المؤهالت المعرفية والعامية والمنهجية الكفيلة بتيسير تحضير أطروحة دكتوراه بعد نهاية التكوين بالماستر...

الفئة المستهدفة وشروط القبول /الولوج
الفئة المستهدفة :

– المرشحون الحاصلون على اإلجازة في الجغرافيا )النظام القديم( أو اإلجازة في مسلك الجغرافيا.

المتطلبات البيداغوجية :
ف باللغة الفرنسية.
إلمام كا ٍ

شروط االنتقاء المطابقة لمقررات مجلس الجامعة :
دراسة الملف
ترتيب ملفات المرشحين بعد تنقيطها وفق الشبكة التي يضعها مجلس جامعة عبد المالك السعدي

 اختبار كتابي

الشراكات
/

و/أو المشروع المهني

توصيف التدريب

إن حصول الطالب على تكوين نظري وعملي هو أساس هذا المسلك .فهو يجب أن يعكس محتوى التكوين الذي تلقاه خالل
الفصول السابقة وتدريبه على القيام ببحث علمي يرتكز على مظاهر مجالية واقتصادية واجتماعية في منطقة معينة من المجاالت
االنتقالية ومن اختياره ،وحول إشكاليات دقيقة مرتبطة باإلعداد المجالي.
يهدف التدريب إلى :
 ربط البحث بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والطبيعية أي بقضايا التنمية الجهوية بجهة طنجة-تطوان بصفة خاصة ،وببقيةجهات البالد بصفة عامة؛
 انفتاح الطالب على المرافق والمصالح اإلدارية العمومية والخاصة (كالجماعات المحلية ،والوكالة الخاصة طنجة المتوسطوالوكالة الحضرية والمفتشية لألسكان والتعمير والتنمية المجالية والمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط ،ووكالة
الحوض المائي اللوكوس ،والمندوبية الجهوية للمياه والغابات للريف ،وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،ومكاتب الهندسة
المعمارية ،ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم وعماالت الشمال ،والمندوبيات اإلقليمية للفالحة والتنمية
القروية )...؛
 ربط التكوين النظري بالبحث الميداني التطبيقي؛التدريب على البحث الميداني من خالل اتصال ولمدة طويلة نسبيا ً بالسكان وباإلدارات (تعبئة االستمارة والقيام بتحقيقاتميدانية.)....

االتصال
منسق المسلك  :نور الدين الشيخي
الهاتف 0668557074 :
البريد اإللكترونيnourchikhi@yahoo.fr :

البرنامــج
الفصل

S1

الوحدة

مجزوءات الوحدة

وحدة تكميلية  :1إحصاء
ومعالجة معلوماتية

50

عادل الصالحي

وحدة أدواتية  : 1لغة
وترجمة

50

الحسين أفقير

الخرائط الطبوغرافية
والجيولوجية

50

مصطفى الهرار العمراني

مناهج وتقنيات البحث
الجغرافي
المجال الجغرافي ونظرياته

مناهج البحث الجغرافي

25

تقنيات البحث الجغرافي

25

المجال الجغرافي
النظريات المجالية

25
25
50

المجاالت االنتقالية :المفاهيم
والتصورات

S2

محمد العبدالوي
عبد العزيز بوليفة
نور الدين الشيخي

وحدة تكميلية  :2جيوماتيك
تطبيقية

50

عادل الصالحي

دينامية المراكز الصاعدة
والمدن الوسيطة

50

عبد العزيز بوليفة

خرائطية موضوعاتية

50

محمد العبدالوي

المجاالت الساحلية

50

مصطفى الهرار العمراني

بيوجغرافية المجاالت
االنتقالية

50

الحسين أفقير

اقتصاد المجاالت االنتقالية

50

نور الدين الشيخي

وحدة أدواتية  :2األعمال
اإلحصائية وتطبيقاتها
استراتيجيات السياسات
الترابية

S3

الغالف الزمني

المنسق

األعمال اإلحصائية

25

التطبيقات اإلحصائية

25

السياسات العمومية وتسويق
التراب
الجماعات الترابية
والديناميات المجالية

25

مصطفى الهرار العمراني

الحسين أفقير

25

التحقيقات الميدانية

50

محمد العبدالوي

المجاالت االنتقالية :دراسة
حاالت

50

عبد العزيز بوليفة

اإلكراهات البيئية بالمجاالت
االنتقالية

50

الحسين أفقير

إعداد المجاالت االنتقالية

50

نور الدين الشيخي

بحث نهاية الدراسة

S4

نور الدين الشيخي

300

