
علم االجتماع   شعبة    
ــــ  زمن ــــــــــــــــــ ال ال استعمــــــــــــــ  

 1/ الفوج  1ـــــــــــــــ الفصل      2023-2022السنة الجامعية  

16-18  14-16  12-14  10-12  08-10   

مفاهيم ونصوص  
 فلسفية 

 طه الشتوكي  د.
 م. جديد

ميادين وتيارات علم 
 النفس

 دة. فوزية بالل 
 م. جديد

 االثنين    
 

 مدخل الى علم النفس 
 دة. أسماء اغنضور

 م. جديد

 أسس علم االجتماع
 انفيفيخ  د.

 م. جديد

  مبادئ التفكير الفلسفي
 د. الموساوي 

 م. جديد

 الثالثاء   

 االجتماع ميادين علم 
 د. الزهيدي عبد الفتاح 

 م. جديد

 اللغات 
 د. ازميمو محمد 

 جديدم. 

 األربعاء    

 

  



 

 

علم االجتماع   شعبة    
                         استعمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــزمن 

2/ الفوج  1ـــــــــــــــ الفصل      2023-2022السنة الجامعية           
16-18 14-16 12-14 10-12 08-10  

 لغات 
 د. ازميمو محمد 

 م. كنون 

 ونصوص فلسفية   مفاهيم
 د. محمد طه الشتوكي 

 3ق. 

 مدخل الى علم النفس 
 دة. أسماء اغنضور
 م. قاضي عياض 

 االثنين   
 

ميادين وتيارات علم  
 النفس

 بالل دة. فوزية  
 م. ابن الخطيب 

 االجتماعأسس علم 
 انفيفيخ د. 

 م. ابن الخطيب 

 الثالثاء   

 االجتماع ميادين علم  
 د. الزهيدي عبد الفتاح  

 م. ابن الخطيب 

 التفكير الفلسفي  مبادئ
 د. بشرى عسال
   م. قاضي عياض

 األربعاء   

  



 

 

علم االجتماع   شعبة    
 استعمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــزمن  

 3ـــــــــــــــ الفصل      2023-2022السنة الجامعية  

16-18  14-16  12-14  10-12  08-10   
األديان سوسيولوجيا     

 كريمة  الوزاني. دة
 م. كنون 

 المناهج الكيفية 
 دة. الخمليشي الزهرة 

 م. كنون 

 االثنين 
 

 (2 الفوج) اإلحصاء  
 محمد   حيتومي. د

 قاضي عياض م. 

 الثقافة سوسيولوجيا
 وديع  جعواني. د
 قاضي عياض م.

 1الفوج  –اإلحصاء
 محمد   حيتومي.د

 قاضي عياض م. 

 الثالثاء 

الكمية  المناهج     
 محمد   شرايمي. د

 م. كنون 

  االجتماعية االنثروبولوجيا
 والثقافية 

 القادر عبد بوطالب. د
 م. كنون 

 األربعاء 

  



 

 

علم االجتماع   شعبة    
 استعمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــزمن  

 5ـــــــــــــــ الفصل      2023-2022السنة الجامعية  

16-18  14-16  12-14  10-12  08-10   

 والعولمة  والبادية  المدينة 
 كريمة  الوزاني. دة

 كنون م. 

 االجتماعي  التغير نظريات
 الرحمن عبد الزكريتي. د

 م. ابن الخطيب 

 البحوث  تأطير
 

 االثنين  
 

 المغرب سوسيولوجيا 
 القادر عبد بوطالب. د

 م. داود

  والثقافة الحضرية الثقافة
 القروية

 وديع  جعواني. د
 م. داود

 البحوث  تأطير
 

 الثالثاء  

 البيبليوغرافي  والبحث  لمنهجيةا 
 محمد   حيتومي. د

 م. قاضي عياض 
 

 للتنمية  الجديدة المقاربات
 محمد   شرايمي.د

 م. ابن الخطيب 

 األربعاء   البحوث  تأطير

 

  


