
 أهداف التكوين

  والمهارات المراد اكتسابها

  تشجيع تعليم  علم االجتماع
 في الجامعة؛

  توجيه تعليم علم االجتماع
 نحو حقله التطبيقي؛

 ربط التعليم بمسألة التنمية؛ 
  تقديم معارف مالئمة

 للطالب عن سير المجتمع؛
  تمكين الطلبة من اكتساب

معارف اجتماعية ومن 
 التحكم فيها

  األسس النظرية لعلم
االجتماع وكذا في 
 تقنياته الميدانية؛
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 6    .فصول 

أهداف التكوين والمهارات المراد 
  اكتسابها

  تمكين الطالب من فهم الممميمكمانميملممات المتمي تمممكمن
األفراد والجماعات من خلق وإنتاج وتبماد  المعمال مات 

 والبنيات االجتماعية عبر اللمن؛

  تلويد الطالب بمالمممعمرفمة الةمروريمة ممن  جم  فمهمم
 الرهانات االجتماعية المحلية والشمولية؛

  تمكين الطالب من القدرة على فهم بمنميمة المممجمتمممع
ودينامياته، وكذلك  علمى فمهمم ارتمبما ماتمهما بمنممما ج 

 السلوك البشري وتحوالت الحياة الفردية؛

  ،حث الطالب على تجاوز المعنى الد يق لالجتماعي
واالنفتاح على جميع جموانمب المحميماة االجمتممماعميمة، 
سموا  ممنممهمما اال ممتممدماديممة، والمديممنمميمة، والسمميماسمميممة، 

 والتربوية وغيرها؛

  تقوية  درات الطلبة على تحلي  الظواهر االجتماعيمة
 وتهيئ وإعداد البرامج والسياسات االجتماعية؛

   تمكين الطلبة من اكمتمسماب المقمدرة عملمى اسمتمعممما
المعرفة االجتماعميمة لمتمطمبميمقمهما فمي دراسمة  ةمايما 

  المجتمع و إيجاد حلو  لمشاكله.

علم االجتماع أسس  

الوحدات 
األساسية 
 الملقنة 

 ميادين علم االجتماع
 الفكرالفلسفي

 مناهج ونصوص فلسفية

 مدخل إلى علم النفس

 ميادين وتيارات علم النفس

مفاهيم :اللغةالفرنسية
 ومصطلحات
النظريات 

 السوسيولوجيةالمعاصرة

 المؤسسات االجتماعية

 المؤسسات السياسية

 سوسيولوجيا التنظيمات

 الديموغرافيا

 علم النفس االجتماعي

مفاهيم :اللغةالفرنسية
 ومصطلحات

 المناهج الكمية

الكيفية المناهج  

الوحدات 
األساسية 
 الملقنة 

 االحصاء

 األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 سوسيولوجيا األديان

 سوسيولوجيا الثقافة

 علم االجتماع الحضري

 علم االجتماع القروي

 سوسيولوجيا الفقر و الهشاشة

 مدخل الى اإلقتصاد

 سوسيولوجيا التربية

 البيئة و التنمية

( 2و  1مسار ) سوسيولوجيا المغرب   

( 2و  1مسار ) التغير االجتماعي   

( 2و  1مسار ) الذاكرة والمجتمع   

 2و  1مسار ) تداريب وأبحاث ميدانية 
) 

( 11مسار )  الحكامة و التنمية  

 11مسار )المجتمع المدني و التنمية 
) 

(12مسار )سوسيولوجيا الشغل   

( 12مسار )اإلقتصاد اإلجتماعي   

( 2و  1مسار ) مقاربة النوع   

( 2و  1مسار ) الثقافة المقاوالتية   

 2و  1مسار ) مشروع نهاية الدراسة 
) 

( 11مسار )سوسيولوجيا التنمية   

( 11مسار )  سوسيولوجيا الصحة  

( 11مسار )السياسة االجتماعية  

( 12مسار )الموارد البشرية    

( 12مسار )سوسيولوجيا المقاولة    

( 12مسار )نظريات التدبير    


