
جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة سایس – فاس

Université Sidi Mohamed Ben Abdallah
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs - Fès

جدولة امتحانات الدورة الخریفیة االستدراكیة 2018-2019مسلك علم االجتماع

أستاذ المادةالوحدة
التوقیتتاریخ االمتحانقاعة أو مدرج

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق41إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع12 -- 11

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق52إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع12 -- 11

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق42

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق45

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق46

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق48

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق49

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق7

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019ق17

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019مدرج ابن الخطیب 

11 -- 12
إكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019مدرج ابن بطوطة

11 -- 12
س14:30 - س18:30اإلثنین 25 مارس   2019مدرج ابن العربيإكمان   / فاضلاسس علم االجتماع / میادین علم االجتماع

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق41

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق52

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق42

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق45

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق46

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق48

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق49

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق7

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019ق17

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019مدرج ابن الخطیب 

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019مدرج ابن بطوطة

13 -- 14
أباخوش / زریقالفكر الفلسقي/ مناھج ونصوص فلسفیة

س14:30 - س18:30األربعاء 27 مارس   2019مدرج ابن العربي



جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة سایس – فاس

Université Sidi Mohamed Ben Abdallah
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs - Fès

جدولة امتحانات الدورة الخریفیة االستدراكیة 2018-2019مسلك علم االجتماع

أستاذ المادةالوحدة
التوقیتتاریخ االمتحانقاعة أو مدرج

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق41

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق52

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق42

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق45

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق46

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق48

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق49

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق7

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019ق17

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019مدرج ابن الخطیب 

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019مدرج ابن بطوطة

15 -- 16
بن شرقيمدخل الى علم النفس/ میادین وتیارات علم النفس

س15:00 - س19:00الجمعة 29 مارس   2019مدرج ابن العربي

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق41

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق52

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق42

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق45

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق46

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق48

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق49

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق7

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019ق17

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019مدرج ابن الخطیب 

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019مدرج ابن بطوطة

17 -- 17
لشقراللغات

س11:00 - س13:00اإلثنین 01 أبریل   2019مدرج ابن العربي



جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة سایس – فاس

Université Sidi Mohamed Ben Abdallah
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs - Fès

جدولة امتحانات الدورة الخریفیة االستدراكیة 2018-2019مسلك علم االجتماع

أستاذ المادةالوحدة
التوقیتتاریخ االمتحانقاعة أو مدرج

31 -- 32
إكمان / فاضلالمناھج الكمیة / المناھج الكیفیة

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019مدرج ابن الخطیب 

31 -- 32
إكمان / فاضلالمناھج الكمیة / المناھج الكیفیة

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019مدرج لحسن الیوسي

31 -- 32
إكمان / فاضلالمناھج الكمیة / المناھج الكیفیة

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019مدرج ابن حزم

31 -- 32
إكمان / فاضلالمناھج الكمیة / المناھج الكیفیة

س8:30 - س12:30الثالثاء 26 مارس   2019ق41

33 -- 34
أیاسین / فاضلاالحصاء/ االنثربولوجیا االجتماعیة والثقافیة

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019مدرج ابن الخطیب 

33 -- 34
أیاسین / فاضلاالحصاء/ االنثربولوجیا االجتماعیة والثقافیة

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019مدرج لحسن الیوسي

33 -- 34
أیاسین / فاضلاالحصاء/ االنثربولوجیا االجتماعیة والثقافیة

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019مدرج ابن حزم

33 -- 34
أیاسین / فاضلاالحصاء/ االنثربولوجیا االجتماعیة والثقافیة

س8:30 - س12:30الخمیس 28 مارس   2019ق41

35 -- 36
الزاھيسوسیولوجیا االدیان/ سوسیولوجیا الثقافة

س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019مدرج ابن الخطیب 

35 -- 36
الزاھيسوسیولوجیا االدیان/ سوسیولوجیا الثقافة

س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019مدرج لحسن الیوسي

35 -- 36
الزاھيسوسیولوجیا االدیان/ سوسیولوجیا الثقافة

س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019مدرج ابن حزم

35 -- 36
الزاھيسوسیولوجیا االدیان/ سوسیولوجیا الثقافة

س8:30 - س12:30السبت 30 مارس   2019ق41

51 -- 52
فوبار / محمديسوسیولوجیا المغرب / انثربولوجیا العالم االسالمي

س14:30 - س18:30الثالثاء 26 مارس   2019مدرج ابن خلدون

51 -- 52
فوبار / محمديسوسیولوجیا المغرب / انثربولوجیا العالم االسالمي

س14:30 - س18:30الثالثاء 26 مارس   2019ق49

53 -- 54
بلمفضل علوي / العطريالمدینة والعولمة/ سوسیولوجیا الصحة

س14:30 - س18:30الخمیس 28 مارس   2019مدرج ابن خلدون

53 -- 54
بلمفضل علوي / العطريالمدینة والعولمة/ سوسیولوجیا الصحة

س14:30 - س18:30الخمیس 28 مارس   2019ق49

55 -- 56
العطري / فوبارسوسیولوجیا االعالم/ تداریب وطرق اعداد البحوث

س14:30 - س18:30السبت 30 مارس   2019مدرج ابن خلدون

55 -- 56
العطري / فوبارسوسیولوجیا االعالم/ تداریب وطرق اعداد البحوث

س14:30 - س18:30السبت 30 مارس   2019ق49


