محاور االمتحانات – مسلك علم االجتماع
الفصل الثاني – علم االجتماع
الوحدة
النظريات السوسيولوجية
المعاصرة
األستاذ محمد فاضل
المؤسسات االجتماعية
األستاذ  :محمد جاج

محاور االمتحان
.1
.2
.3
-1
-2
-3

الفردانية المنهجية :الفعل
الفردانية المنهجية :التجميع
الفردانية المنهجية التحليل الفعالني
القبيلة - :المقاربة االنقسامية  -المقاربة الماركسية
مؤسسة األسرة
مؤسسة المدرسة

المؤسسات السياسية
األستاذ محمد عرجي

*االطار المفاهيمي العام:
المؤسساتالسياسةمن علم االجتماع الى علم االجتماع السياسي وعلم السياسةمفاهيم تخصصات وعلوم أخرى قريبة*نماذج للمؤسسات السياسية:
المؤسسة الملكيةنموذج المغربمؤسسة الحكومة -نموذج المغرب

سوسيولوجيا التنظيمات
األستاذة كوثر لبداوي

- 1المدارس الفكرية الكبرى للتنظيمات
- 2نظريات المدرسة الكالسيكية للتنظيمات
 -3انبثاق سوسيولوجيا التنظيمات
محاور االمتحان:
 -1الديموغرافية :موضوعها والفائدة من دراستها
 -2المصادر التي يعتمدها الديموغرافيون
 -3نظرية االنتقال الديمغرافي
 -4المشاكل التي يطرحها النمو الديموغرافي
 -5التحوالت الديموغرافية التي عرفها المغرب منذ االستقالل
المحاور المستثناة من االمتحان:
نظرية مالتوس
-1
التركيب الديموغرافي للسكان
-2
نمو سكان العالم
-3
 -1علم النفس االجتماعي وعالقته بعلم االجتماع وعلم النفس
 -2التأثير االجتماعي و أشكاله المختلفة
L’examen portera sur trois axes :
1. La compréhension de texte
2. La conjugaison
3. Le vocabulaire

الديموغرافية
األستاذ  :عبدالحق بنونة

علم النفس االجتماعي
األستاذ  :عز الدين الشرقي
اللغات (الفرنسية)

الفصل الرابع – علم االجتماع
البيئة والتنمية
األستاذ  :نورالدين الحايك

مدخل علم االقتصاد
األستاذ  :محمد جاج
سوسيولوجيا التربية
األستاذ محمد فاوبار

محاور االمتحان :
 -1البيئة والتنمية في بعدهما النظري
 -2عالقة البيئة والتنمية :عالقة تعارض أم توافق؟
المحاور المستثناة من االمتحان:
جهود والتدابير الدولية للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
قضايا علم االقتصاد
 1الفقر
 2البطالة
ماكس فيبر والتعليم دوركهايم ( المضمون االجتماعي للتربية  -التربية األخالقية ) خصائص التنشئة :التنشئة كتربية
التربية كتنويم إيحائي

محاور االمتحانات – مسلك علم االجتماع

السوسيولوجيا الحضرية
األستاذ :عبد الرحيم
العطري

سوسيولوجيا الفقر
والهشاشة
األستاذ  :سعدالدين إكمان
علم اإلجتماع القروي
األستاذ نورالدين زاهي

الالوعي بالدمج
التنشئة عملية استدخال
التنشئة واالنتقاء
النظرية البنيوية الوظيفيةالمقاربة الصراعية لبورديونظرية االختيارات الفردية لريمون بودون.•المحور األول :شواغل السوسيولوجيا الحضرية
•المحور الثاني :مفاهيم السوسيولوجيا الحضرية (التحضر ،الحضرية ،المدينة ،المجال)
•المحور الثالث :المدينة عند ماكس فيبر وجورج زيمل.
ملحوظة :سيكون االمتحان في هذه المحاور ،التي تم تدريسها حضوريا ،وتم شرحها في محاضرات،
عبر الاليف ،متوفرة بصفحة السوسيولوجيا الحضرية على الفايسبوك (التركيز على الثالث
محاضرات األولى).
الفقر والهشاشة – المقاربة السوسيولوجية لظاهرة الفقر والهشاشة – هشاشة الطبقة الوسطى -
المقاربة النقدية والمقاربة بالتمكين – الفقر ووصف المجتمع
المحور االول :السيبة و مؤسسااها(مؤسسة الزطاط نموذجا)
المحور الثاني:السيبة الدينية السياسية(حركة الجياللي الزرهوني المعروف ببوحمارة نموذجا)

الفصل السادس – علم االجتماع
المعرفية االجتماعية
األستاذ  :عز الدين الشرقي
األنثروبولوجيا السياسية
األستاذ محمد فاوبار

األنثروبولوجيا االقتصادية
األستاذ  :عبدالقادر محمدي

 -1االهتمام بالنشاط المعرفي وظهور المعرفية االجتماعية
 -2المعرفية االجتماعية ومكوناتها األساسية (المعرفي واالجتماعي في المعرفية
االجتماعية)
 -3االتجاه ،أبعاده ووظائفه المختلفة
موضوع ومنهج واتجاهات األنتربولوجيا السياسيةالمقاربة التطوريةالمقاربة الوظيفية إيفانس بريتشاردالمقاربة البنيوية بالوندييهالمقاربة الديناميةالمقاربة الماركسيةالبطريكية الجديدة عند هشام شرابيالنظام السياسي المغربي بعد االستقالل(:انقسامية واتربوري  -نظام الرعاية -دور األعيان ريميلوفو  ،دور الشرفاء )
 مفهوم السلطويةالعالقة الشيخ  /مريد والخطاطة الصوفيةثالثية التقرب والخدمة والهبةالعالقة بين الخدمة والهبةالعالقة بين األعيان والتقربالرعب وإدارة الهبة والعقد .1والدة عسيرة لألنثروبولوجية االقتصادية
 .المنظور الليبرالي والنقد الماركسي
 .نحو نظرة جديدة" :بواس" ومالينوفسكي.
 -2مفهوم وحقل األنثروبولوجيا االقتصادية.
 .األنثروبولوجيا
 .3الحسابات الختامية الجزئية ومشكالت المستقبل.
 .االقتصاد والمؤسسات العامة.
االقتصاد والقرابة
أشكال العمل
أشكال التبادل
 .انتشار الالمساواة
 .األنثروبولوجيا االقتصادية والتنمية االقتصادية واالجتماعية
 .4من تعددية المجتمعات " البدائية " إلى أحادية رأسمالية عالمية
 .تطور الرأسمالية

محاور االمتحانات – مسلك علم االجتماع
سوسيولوجيا النوع
األستاذ زهير بلمفضل
علوي

لم نتوصل بمحاوره بعد

