
علم االجتماعمسلك جامعة ابن زھر
2017/ 2016الموسم الجامعي: كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

الدورة الربیعیةأكادیر
modifiée

السداسي الثاني

16 -18 14 -16 12 --14 10 -12 8 -10 الیوم

قبابي 2مج2لفرنسیةفوجا
الملحق41ق

قبابي 1مج2الفرنسیةفوج
الملحق41ق

2مج1الفرنسیةفوج
اسیة جامع01ق

الملحقة

1مج1الفرنسیةفوج
اسیة جامع10ق

الملحقة

االثنین

سوسیولوجیا التنظیمیات، ذ، 
3م2العیادي، فوج 

5/6مج2لفرنسیةفوجا
الملحق41قبابي ق

4مج1الفرنسیةفوج
اسیة جامع01ق

الملحقة

3مج1الفرنسیةفوج
اسیة جامع01ق

الملحقة

الثالثاء

قبابي 4مج2لفرنسیةفوجا
الملحق41ق

قبابي 3مج2لفرنسیةفوجا
الملحق41ق

الدیمغرافیا، ذ، 
4، م 2بنمصور، فوج 

األربعاء

المؤسسات السیاسیة،
3، م 1ذ. العمري، فوج 

المؤسسات السیاسیة،
3، م 2ذ. العمري، فوج 

6مج1الفرنسیةفوج
اسیة جامع01ق

الملحقة

5مج1الفرنسیةفوج
اسیة جامع01ق

الملحقة

الخمیس

النظریات السوسیولوجیة، ذ، 
4، م2مجدول، فوج 

النظریات السوسیولوجیة، 
3، م2ذ، مجدي، فوج 

الجمعة

علم النفس االجتماعي، ذ، 
2م2لمنیعي، فوج 

علم النفس االجتماعي، ذ، 
2م1لمنیعي، فوج 

المؤسسات االجتماعیة،
3، م2ذة، بوكطایة، فوج 

سوسیولوجیا التنظیمیات، 
4م1ذ، حفصاوي، فوج 

االجتماعیة، ت المؤسسا
، 1ذة، بوكطایة، فوج 

3م

الدیمغرافیا، ذ، 
4، م 2بنمصور، فوج 

السبت



علم االجتماعمسلك جامعة ابن زھر
2017/ 6201الموسم الجامعي: كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

الدورة الربیعیةأكادیر

السداسي الرابع

16-18 14-16 10-12 8-10 الیوم

علم االجتماع القروي، ذ 
مھدان، فوج 2، م2

علم االجتماع القروي، ذ 
مھدان، فوج 1، م2

االثنین

علم االجتماع الحضري، 
1، م2ذة، الیوسوفي، فوج 

علم  االجتماع الحضري،
1، م1البحیري، فوج ذ، 

الثالثاء

سوسیولوجیا الفقر 
والھشاشة 
3، م2ذ، القادیري، فوج 

سوسیولوجیا الفقر 
والھشاشة، 
3، م 1ذ، القادیري، فوج 

األربعاء

الخمیس

مدخل إلى االقتصاد،
1، م 1ذ، بمنصور، فوج

مدخل إلى االقتصاد،
1، م 2ذ، بمنصور، فوج 

الجمعة

سوسیولوجیا التربیة،
1، م 2ذ، غزة، فوج 

سوسیولوجیا التربیة،
1، م2ذ، غزة، فوج 

السبت

البیئة والتنمیة،
4، 2ذ، ارتحوت، فوج 

البیئة والتنمیة
4، 1ذ، اترحوت، فوج 



علم االجتماعمسلك جامعة ابن زھر
2017/ 2016الجامعي: الموسمكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

لربیعیةالدورة اأكادیر

السداسي السادس

16-18 14-16 12 --14 10-12 8-10 الیوم

السیاسات االجتماعیة
ذ، عنبي، فوج 2، م1

الملحقة

السیاسات االجتماعیة
ذ، عنبي، فوج 2، م

1الملحقة1

االثنین

سوسیولوجیا سیرورة
العولمة، ذ، ال باري،
1الملحقة فوج 1، م

اإلعالم والعولمة،
3، م 1ذ، العیادي، فوج 

الثالثاء

سوسیولوجیا سیرورة 
العولمة، ذ، ال باري، 
الملحقة فوج 1، م1

التفاوتات االجتماعیة،
2، م1ذة، قاسمي، فوج 

لتفاوتات االجتماعیة،ا
2، م 2ذة، قاسمي، فوج 

المقاربة التشاركیة،
ذ، دادون، فوج 1، م4

األربعاء

الخمیس

اإلعالم والعولمة، ذ، مجدي، 
3، م 2فوج 

المقاربة التشاركیة، 
4، م2حوت، فوج رذ، أت

الجمعة

السبت


