
 

 علم االجتماعسلك م

 الدورة الربيعية  ---  استعمال الزمن

  2020/2021املوسم الجامعي:  
  

 1الفوج  \ الفصل الثاني

 ……تعليم عن بعد  ……

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9  

    
 فرنسية ال

 

 ذ. ازميمو 
 ---  8قاعة  \ 1الفوج  ---

 الديموغرافيا

 

 د. بالل الزروالي 
 ---  8قاعة  \ 1الفوج  ---

 سوسيولوجيا التنظيمات 

 

 الوزاني كريمة الطيبي د. 
 ---  8قاعة  \ 1الفوج  ---

 الخميس

     
 سياسيةالالمؤسسات 

 

 ب بوطالعبد القادر  د.
 ---  8قاعة  \ 1الفوج  ---

 جتماعية االالمؤسسات 
 

 د. وديع جعواني 
 ---  8قاعة  \ 1الفوج  ---

 الجمعة

     

النظريات السوسيولوجية  

 المعاصرة

 

 ياسين ياسيني  د.
 ---  2قاعة  \ 1الفوج  ---

 علم النفس االجتماعي

 

 

 بالل فوزية دة. 
 ---  2قاعة  \ 1الفوج  ---

 السبت

 ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــوقـــت



 

 علم االجتماعسلك م

 الدورة الربيعية  ---  استعمال الزمن

  2020/2021املوسم الجامعي:  
  

 2الفوج  \ ثانيلفصل الا

 …… تعليم عن بعد  ……

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9  

    
 فرنسية ال

 

 ذ. ازميمو 
 ---  9قاعة  \ 2الفوج  ---

 الديموغرافيا

 

 د. بالل الزروالي 
 ---  9قاعة  \ 2الفوج  ---

 سوسيولوجيا التنظيمات 

 

 كريمة الطيبي الوزاني د. 
 ---  9 عةقا  \ 2الفوج  ---

 الخميس

     
 سياسيةالالمؤسسات 

 

 ب بوطالعبد القادر  د.
 ---  9قاعة  \ 2الفوج  ---

 علم النفس االجتماعي

 

 أغندور أسماء دة. 
 ---  9قاعة  \ 2الفوج  ---

 الجمعة
 

     

 النظريات السوسيولوجية المعاصرة 

 

 عبد الفتاح الزاهيديد. 
 --- 3قاعة  \ 2الفوج  ---

 االجتماعية المؤسسات 
 

 ياسين ياسيني  د.
 --- 3قاعة  \ 2الفوج  ---

 السبت

 ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــوقـــت

  



 

 علم االجتماعسلك م

 الدورة الربيعية  ---  استعمال الزمن

  2020/2021املوسم الجامعي:  
  

 رابعالفصل ال

 …… تعليم عن بعد   ………

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9  

 البيئة والتنمية 

 

 شرايمي محمد  د.
 --- 2 عة قا ---

سوسيولوجية الفقر  

 والهشاشة

 

 الخمليشي الزهرة  دة.
 --- 2 عة قا ---

 الخميس     

 االقتصاد مدخل الى 

 

 د.  عبد هللا أبوعوض 
 --- 2 عة قا ---

 علم االجتماع الحضري 

 

 الزكريتي عبد الرحمن  د.
 --- 2 عة قا ---

 

    

 الجمعة

 علم االجتماع القروي

 

 عبد الفتاح الزاهيديد. 
 --- 1 عة قا ---

 سوسيولوجيا التربية 

 

 محمد حيتومي  د.
 --- 1 عة قا ---

 

    

 السبت

 ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــوقـــت

 الفصل السادس



 

 علم االجتماعسلك م

 الدورة الربيعية  ---  استعمال الزمن

  2020/2021املوسم الجامعي:  
  

 ….. مدرج ابن الخطيب \  تعليم  حضوري ……

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9  

    

نهاية  بحث مشروع  

 بحث اإلجازة  \دراسةال

 

 )قاعات رهن اإلشارة( 

 النوع االجتماعي 

 

 

 الخمليشي الزهرة  دة.

 -- الخطيبمدرج ابن  --

البنيات   اتدينامي

 االجتماعية التقليدية 

 

 ي شرايممحمد  د.

 -- مدرج ابن الخطيب --

 الخميس

     

 التنمية والتهيئة المجالية 

 

 

 محمد حيتومي  .د

 -- مدرج ابن الخطيب --

روبولوجيا العالم  ثان

 االسالمي 

 

 بوطالب عبد القادر  د.

 -- مدرج ابن الخطيب --

 الجمعة

    

نهاية  بحث مشروع  

 بحث اإلجازة  \دراسةال

 

 )قاعات رهن اإلشارة( 

 المجال والمجتمع 

 

 الزكريتي عبد الرحمن  د.

 -- مدرج ابن الخطيب --

نهاية  بحث مشروع  

 بحث اإلجازة  \دراسةال

 

 )قاعات رهن اإلشارة( 

 السبت

 ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــوقـــت


