
 

    علم االجتماع مسلك:

 استعمال الزمن  
  2022/2023: الربيعية الدورة 

 

  لذا يتوجب االطالع عليه باستمرار على موقع الكلية ؛تعديالت في استعمال الزمن قد تطرأ ملحوظة:

 
 

علم االجتماع  مسلك 1فوج  الثاني الفصل   
      

 10:00--- 8:00 12:00----10:00 14:00----12:00 16:00----14:00 18:00----16:00 

 اإلثنين

 الديموغرافيا 

ص د. الروا  
 عياض  قاضي. م

 اللغات 
ازميمو. د  

 عياض  قاضي. م
   

     

     

 الثالثاء 

االجتماعي  النفس علم  
بالل . دة  

 عياض  قاضي. م

 السوسيولوجية النظريات

 المعاصرة 
جعواني. د  

 عياض  قاضي. م

 المؤسسات
 االجتماعية 

جعواني. د  
 عياض قاضي. م

  

     

     

 األربعاء

السياسية  المؤسسات    

بوطالب  القادر عبد . د   

عياض  قاضي. م  

التنظيمات سوسيولوجيا  

  الطيبي كريمة. دة

 الوزاني

 عياض  قاضي. م

  

  



 

    علم االجتماع مسلك:

 استعمال الزمن  
  2022/2023: الربيعية الدورة 

 

  لذا يتوجب االطالع عليه باستمرار على موقع الكلية ؛تعديالت في استعمال الزمن قد تطرأ ملحوظة:

 
 

االجتماع  علم مسلك 2الثاني فوج  الفصل   
      

 10:00--- 8:00 12:00----10:00 14:00----12:00 16:00----14:00 18:00----16:00 

 اإلثنين

  النفس علم
 االجتماعي

 الديموغرافيا 

ص د. الروا  
   

اغنضور أسماء. دة داود .  م   
   

داود. م   
   

 الثالثاء 

 المؤسسات

 االجتماعية

 اللغات 

   

انفيفخ محمد. د  ازميمو . د 
   

داود. م داود. م   
   

 األربعاء

السياسية المؤسسات  المعاصرة  السوسيولوجية النظريات التنظيمات  سوسيولوجيا 
  

بوطالب  القادر عبد. د  الزهيدي  الفتاح عبد. د الوزاني  الطيبي   كريمة. د 
  

داود. م داود .  م  كنون. م   
  

  



 

    علم االجتماع مسلك:

 استعمال الزمن  
  2022/2023: الربيعية الدورة 

 

  لذا يتوجب االطالع عليه باستمرار على موقع الكلية ؛تعديالت في استعمال الزمن قد تطرأ ملحوظة:

 
 

االجتماع علم مسلكالرابع  الفصل   

      

 10:00--- 8:00 12:00----10:00 14:00----12:00 16:00----14:00 18:00----16:00 

 

 اإلثنين 

 

  
 والهشاشة   الفقر سوسيولوجيا والتنمية   لبيئةا

 

  
 الخمليشي  الزهرة . دة  شرايمي  محمد . د

 

  
عياض   القاضي. م الجديد . م   

 

 

 الثالثاء 

   
 االقتصاد  الى مدخل  التربية  سوسيولوجيا

   
 الوزاني . دة  حيتومي  محمد . د

   
الجديد . م  

 م.الجديد 

 

 األربعاء 

   
 الحضري   االجتماع  علم القروي   االجتماع  علم

   
 الزكريتي  الرحمان  عبد. د الزهيدي   الفتاح عبد. د

   
الجديد . م الجديد . م   

 



 

    علم االجتماع مسلك:

 استعمال الزمن  
  2022/2023: الربيعية الدورة 

 

  لذا يتوجب االطالع عليه باستمرار على موقع الكلية ؛تعديالت في استعمال الزمن قد تطرأ ملحوظة:

 
 

 

االجتماع علم مسلك السادس الفصل   
      

 10:00--- 8:00 12:00----10:00 14:00----12:00 16:00----14:00 18:00----16:00 

 

 اإلثنين

 

  البنيات دينامية 

 التقليدية  االجتماعية

 

    االجتماعي  النوع

 الخمليشي  الزهرة . دة  شرايمي  محمد . د
   

كنون . م كنون . م   
   

 الثالثاء 

  العالم انثروبولوجيا
 اإلسالمي 

بوطالب  القادر عبد. د  
 كنون. م

المجالية والتهيئة التنمية  
حيتومي  محمد. د  

 كنون. م

 تأطير 
االجازة  بحوث  

 اإلشارة  رهن قاعات
  

 األربعاء
 تأطير 

االجازة  بحوث  
 اإلشارة  رهن قارعات

والمجتمع المجال  
الزكريتي الرحمان عبد. د  

 كنون. م

 تأطير 
االجازة  بحوث  

 االشارة  رهن قاعات
  

 


