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 01/06/2021في  مكناس 

 شعبة علم االجتماع

 مسلك علم االجتماع

2020/2021  الربيعيةجدول املحاور الخاصة بامتحانات الدورة   

 الجدول األول خاص بالفصل الثاني 

  

 اسم االستاذ الفصل/ الوحدة  األفواج  املحاور 

مدخل نظري لتخصص -

،سوسيولوجيا السياسيةلل  

ولة،نظرية كارل ماركس للد-  

،نظرية ماكس فيبر-  

نظرية بورديو.-  

G 3+4  السياسيةاملؤسسات  

  الثاني الفصل 

 رشيد جرموني 

كل الدروس املوضوعة فيي -

املنصة االلكترونية تعد مجاال 

 للتقويم.

G : 3  الثاني الفصل  

التنظيمات سوسيولوجيا   

 

قسطاني بن محمد     

كل الدروس املوضوعة فيي 

املنصة االلكترونية تعد مجاال 

.للتقويم  

G : 2+1 الثاني الفصل    

التنظيماتسوسيولوجيا   

جحاح محمد   

كل الدروس املوضوعة فيي 

املنصة االلكترونية تعد مجاال 

 للتقويم.

G 4  الثاني الفصل  

التنظيماتسوسيولوجيا   

  املالك ورد عبد 



 
 
 
  

 
 
 

2 
 

تم تحديدها في املنصة 

 االلكترونية.

G : 1+2 +3+4  الثاني الفصل  

 جتماعية اال املؤسسات 

 أحمد الخطابي 

تم تحديدها في املنصة 

 االلكترونية.

G : 2+1 السياسيةاملؤسسات     بلعربي إدريس  

لوظيفية البنوية النظرية ا-

 )تالكوت بارنسونز(

النظرية الفردانية املنهجية -

 ن()رايمون بودو 

النظرية التفاعلية )إرفن -

 كوفمان(

G : 3+4  السوسيولوجية النظريات

 املعاصرة 

جرموني رشيد   

 

 

-l’introduction  (tout) 

- chapitre 1 (tout) 

- chapitre 2 (sauf la 

partie sur le Japon)  

-L’examen est une 

question de réflexion 

simple en lien avec 

ces trois parties. 

G : 1+2+3+4 Démographie BOUFRAIOUA LEILA 

تم تحديدها في املنصة 

  .االلكترونية

G : 1+2  الثاني الفصل  

السوسيولوجية النظريات 

 املعاصرة

بلعربي إدريس   

 Pensée sociale et 

représentations sociales  
G : 1+2+3+4  الثانيالفصل  

النفس االجتماعي علم   

 عبد االله هياللي 

1-Le champ lexical 

2-Définition d’un concept 

3- -Le sens d’un mot selon le 

contexte 

4-Cohésion textuelle : 

organisateurs textuels, 

connecteurs logiques      et 

procédés de reprise 

األفواج جميع   اللغات  

الثاني الفصل   

Naima Ouammou 
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   رابعال الفصلجدول 

 االستاذ  الوحدة/ الفصل  الفوج  املحاور 

املحاور موضوعة في املنصة -

 اإللكترونية.

األفواج يع جم الفقر والهشاشة سوسيولوجيا    عبد املالك ورد  

.سوسيولوجيا التربيةفي مفهوم -  

.النيوماركسية )ألتوسير(املقاربة -  

املقاربة الدوركايمية.-  

الجديدة لسوسيولوجيا املقاربة -

)بازل برنشتاين/ ميشيل ، التربية 

 يونغ(

مقاربة بورديو للحقل التربوي -

.)إعادة االنتاج(  

 

األفواجيع جم التربية سوسيولوجيا    رشيد جرموني  

 ،الحضري  االجتماع علم تعريف-

 و الحضري  االجتماع علم نشأة-

 ،تطوره

 الحضري  االجتماع علم فروع -

 ،ونظرياته

 الحضرية الحياة خصائص

 ية،االجتماع العالقات وأشكال

 املرتبطة االجتماعية املشكالت-

 .الحضري  والنمو بالتحضر

األفواجيع جم املريزيقاملصطفى   االجتماع الحضري علم    

تحديد املحاور في املنصة تم 

.االلكترونية  

 زهور بوزيدي Sociologie rurale جميع األفواج
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 االقتصاد إلى مدخل تدريس ملاذا-

 االجتماع؟ علم لطلبة

 ،االقتصادية األفكار تاريخ  -

 املختلفة االقتصادية املدارس -

 ،الخاصة ونظرياتها

 ،اجتماعي علم االقتصاد علم-

 بالعلوم االقتصاد علم عالقة -

 ،االجتماعية

 االقتصادي الفكر امتدادات -

 .الكبرى  جاالتهمو 

لعلم االقتصاد مدخل  جميع األفواج  املريزيقاملصطفى    

 مقدمة في البيئة والتنمية،-

أبرز املشكالت البيئية -

 واالستجابات الدولية لها،

 ،التنمية املستدامة-

 سوسيولوجيا البيئة والتنمية،-

 السياسات البيئية.-

 

والتنمية البيئة   األفواج جميع     الزكاوي نبيل  
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 جدول الفصل السادس

 

  

 األستاذ  الفصل/ الوحدة األفواج  املحاور 

وعة في الدروس املوضكل 

املنصة االلكترونية، تعد مجاال 

.للتقويم  

املدرسةلوجيا سوسيو   الثاني  الفوجين األول و  بن محمد قسطاني  

وعة في الدروس املوضكل  -

املنصة االلكترونية، تعد مجاال 

.للتقويم  

الدينأنثروبولوجيا   الثاني  الفوجين األول و  محمد جحاح 

وعة في الدروس املوضكل  -

املنصة االلكترونية، تعد مجاال 

 للتقويم

    

الثاني   الفوجين األول و  
Sociologie de l’action 

collective 

مونةخالد   

املحاور موضوعة في املنصة 

 االلكترونية.
G : 1+2 Norme et déviance  مونةخالد  

 


