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 إعـــــــالن 
 

ــنم  ــة سيد ــم     ــم سيادــاىمن  ليلىم ــم سيبىل ــة الم ــ  عى ــم إي ــي سيلىم ــمي عام ــا سيد ــم ينه  2021-2020سيالمعم

ــ   أن ــيس  مــن ي ــم س ق ــم مدــلي  سساــل ا سع ل ــمم سياعقاــيا  ليلىم نييبن    23االثنيي ن سييرس ــم  ــقنبىا  للم

ــق نل مم ، 2020 ــ ن  سل  ــ س يىئ ــةس  نائ ــ.من سيرل ــم  ه ــقعاللص سي ــ  س  ــالت عى ــمهة سلى ــمن عى ــ س يقع ي

س ن ــو ناــ  مقــي تقــ ر نن تنبىــا سييرس ــم عــن  عــي رقــ  إ ــعلر   ــ  19-سيا تلبــم  قي ــا ال وــم ا ممــي

 سسعال  نسيدال س
 

 عامي سيلىمم 
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AVIS 
Le Doyen de la faculté annonce aux étudiants inscrits à la faculté au titre de l’année universitaire 2020–

2021, que les cours dans les différentes filières de licences fondamentales accréditées à la faculté 

débuteront le lundi 23 Novembre 2020. Ainsi, ils doivent prendre connaissance des Emplois du temps 

qui sont affichés à la faculté et sur son portail web. Selon les conditions exceptionnelles liées à la 

pandémie COVID-19, les cours débuteront à distance Jusqu'à nouvel ordre. 
Le Doyen de faculté 
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،    ليديس ا سعنلس قعالل سي.من سيرلص  

 ARسيو  إي    A: من سيو      1سيي ج 

 

 
 

 

 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن  ميرج س ن  ىينن  10 - 12 سعر عل  داـمــل مللرام مي ل إي  سيعى   سيقلا امم  

2ن سي  يعم سس الممم مي ل ييرس م   عل  ر  يع لش  7ميرج  08 - 10 سيااعم   

3ن سياغ ب سيع  اميرج  08 - 10 سيدلت مواي  عيي مي ل إي  سيعى   سيدمل مم    

4ن 1 ميرج 10 - 12 سلثنمن االل سييين نممن  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن  منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم 
عال  سييين  تلق ي   

ن رل   ليح    
3ميرج  16 - 18 سيااعم  

6ن 7ميرج  08 - 10 سلثنمن  ييام سمعم ا مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن 7ميرج  08 - 10 سي الثل   اامىم عللني  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم   
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 سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ، : مدى   ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 DBيو  إي  س  ASيو  : من س  2سيي ج 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن  ميرج س ن  ىينن  10 - 12 سعر عل  داـمــل مللرام مي ل إي  سيعى   سيقلا امم  

2ن 7ميرج  08 - 10 سيااعم يع لش  عل  ر  مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    

3ن سياغ ب سيع  اميرج  08 - 10 سيدلت مواي  عيي مي ل إي  سيعى   سيدمل مم    

4ن 1ميرج  10 - 12 سلثنمن االل سييين نممن  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن  منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم 
 تلق ي  عال  سييين 

  ليح ن رل    
3ميرج  16 - 18 سيااعم  

6ن سيعى   سلققصلديم ن سيقي م  مي ل إي    7ميرج  08 - 10 سلثنمن  ييام سمعم ا   

7ن 7ميرج  08 - 10 سي الثل   اامىم عللني  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم   
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 NBيو  إي  س  BEيو  : من س  3سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن علي سي سري رايسني  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم   1ميرج  10 - 12 سي الثل     

2ن 7ميرج  08 - 10 سيااعم يع لش  عل  ر  مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    

3ن 1ميرج  10 - 12 سعر عل  االل سييين نممن  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم    

4ن سياغ ب سيع  اميرج  16 - 18 سيااعم  ليح ن رل  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن سياغ ب سيع  اميرج  14 - 16 سيااعم س     نلم سن منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 7ميرج  08 - 10 سسثنمن  للني   ممم  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن سياصبىولص سيقلا اممسيىغلص ن   7ميرج  08 - 10 سي الثل   اامىم عللني    
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 QDAيو  إي  س   BOيو  : من س  4سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن سي سري رايسني علي  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم   1ميرج  10 - 12 سي الثل     

2ن 7ميرج  08 - 10 سيااعم يع لش  عل  ر  مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    

3ن 1ميرج  10 - 12 سعر عل  االل سييين نممن  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم    

4ن سياغ ب سيع  اميرج  16 - 18 سيااعم  ليح ن رل  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن سياغ ب سيع  اميرج  14 - 16 سيااعم س     نلم سن منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 7ميرج  08 - 10 سسثنمن  للني   ممم  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن 7ميرج  08 - 10 سي الثل   اامىم عللني  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم   
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 FEL MAيو  إي  س  RDAيو  : من س  5سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 14-16 سيااعم علي سي  سق   ىله ي  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم    ميرج س ن  ىينن  

2ن سي  يعم سس الممم مي ل ييرس م   7ميرج  16 - 18 سيرامس مواي درسريس   

3ن  ميرج س ن  ىينن  08 - 10 سسثنمن ي  ف يوملني  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم  

4ن اعمامسيلليا  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم   7ميرج  16 - 18 سلر عل    

5ن سسمل  ملي  ميرج 16 - 18 سيااعم س     نلم سن منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 7ميرج  14 - 16 سعر عل  نن ن إيالن مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن سياوا ب سياوا  ا  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم   ميرج س ن  ىينن  14 - 16 سي الثل   
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 سيع  مم ، : مدى  سيقلا ن  ليىغم  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 Eيو   إي  س  EL MAGيو  : من س  6سيي ج 
 

 
 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 14-16 سيااعم علي سي  سق   ىله ي  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم    ميرج س ن  ىينن  

2ن 7ميرج  16 - 18 سيرامس مواي درسريس مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    

3ن سيعى   سيدمل مم مي ل إي     ميرج س ن  ىينن  08 - 10 سسثنمن ي  ف يوملني  

4ن 7ميرج  16 - 18 سلر عل  سيلليا اعمام مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن سسمل  ملي  ميرج 16 - 18 سيااعم س     نلم سن منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن سيقي م  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن   7ميرج  14 - 16 سعر عل  نن ن إيالن   

7ن  ميرج س ن  ىينن  14 - 16 سي الثل   سياوا  ا سياوا ب  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم 
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 HLيو  إي  س  Fيو  : من س  7سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 7ميرج  10 - 12 سيااعم  ىمومرلاا  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم    

2ن  ميرج سيقيس  16 - 18 سيرامس إيالن سيدليح مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم  

3ن 16 - 14 سيرامس عللس   غلية  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم   7ميرج    

4ن سيعالقلص سيينيمم مي ل إي    عال  سييين تلق ي   7ميرج  16 - 18 سسثنمن   

5ن 7ميرج  10 - 12 سيرامس ي اس  ننرلي  منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 7ميرج  14 - 16 سعر عل  نن ن إيالن مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن م يي  نقو  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم  3ميرج  10 - 12 سلثنمن   

 

 

 

 

 



   
Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de 

l’EnseignementSupérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Mohammed Premier  

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales Oujda  

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رة التربية الوطنيةاوز   

 جامعة محمد األول  

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة

  

  Année universitaire 2020/2021 

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Université Mohammed Premier, BV Mohammed VI B.P. 724 Oujda 60000 Maroc، 

 المغرب 60000،وجدة 724، ص.ب. السادسكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةجامعة محمد األول ، شارع محمد 

00212536500597 

 

 
 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 LAAيو  إي  س  HMيو  : من س  8سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 7 ميرج 10 - 12 سيااعم رلاا  ىموم مي ل إي  سيعى   سيقلا امم    

2ن ييرس م سي  يعم سس الممم مي ل    ميرج سيقيس  16 - 18 سيرامس إيالن سيدليح 

3ن 16 - 14 سيرامس عللس   غلية  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم   7ميرج    

4ن 7ميرج  16 - 18 سسثنمن تلق ي عال  سييين  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن 7ميرج  10 - 12 سيرامس ي اس  ننرلي  منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 7ميرج  14 - 16 سعر عل  نن ن إيالن مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن 3ميرج  10 - 12 سلثنمن  نقو م يي  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم   
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 EMEإي  سس ة LAB: من سس ة 9سيي ج 
 

 
 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 12 – 10 سلر عل  نردا غ.سل  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم   7ميرج    

2ن سياغ ب سيع  اميرج  08 – 10 سيااعم  ييام سي للاا  مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    

3ن سيدمل مم مي ل إي  سيعى     3ميرج  14 – 16 سعر عل   ه  سييين سيبملا    

4ن 7ميرج  16 - 18 سيااعم  ليي  ملص  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن سيبم    الن  منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم  7ميرج  08 - 10 سعر عل    

6ن 7ميرج  16 - 18 سي الثل      لق ر  يملن  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن  ميرج سيقيس  10 - 12 سيدلت رامي سيولاا سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم 
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 OUFإي  سس ة  FME: من سس ة  10سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 12 – 10 سلر عل  نردا غ.سل  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم   7ميرج    

2ن سياغ ب سيع  اميرج  08 - 10 سيااعم  ييام سي للاا  مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    

3ن 3ميرج  14 – 16 سلر عل  سيبملا  ه  سييين  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم    

4ن سيينيمم مي ل إي  سيعالقلص   7ميرج  16 - 18 سيااعم  ليي  ملص    

5ن 7ميرج  08 - 10 سلر عل    الن سيبم   منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 7ميرج  16 - 18 سي الثل      لق ر  يملن  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن  ميرج سيقيس  10 - 12 سيدلت رامي سيولاا سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم 
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 TSOإي  سس ة OUG: من سس ة 11سيي ج
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن علي سيوا ا ريقا  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم   61 –41 سيااعم  7ميرج    

2ن ييرس م سي  يعم سس الممم مي ل   12 – 10 سيااعم علي سيصاي عل     ميرج سياغ ب سيع  ا 

3ن 16 – 14 سيرامس عللس   غلية  مي ل إي  سيعى   سيدمل مم   7ميرج    

4ن 7ميرج  16 - 18 سيااعم  ليي سي ملص  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن سيبم    الن  منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم  7ميرج  08 - 10 سلر عل    

6ن 3ميرج  16 - 18 سسثنمن    لق ر  يملن  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن سياوا ب سياوا  ا  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم  3ميرج  10 - 12 سيدلت   
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سعنل  س قعالل سي.من سيرلص  

 Zإي  سس ة SOU: من سس ة 12سيي ج
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 16 – 14 سيااعم ا ريقا علي سيوا  مي ل إي  سيعى   سيقلا امم   7ميرج    

2ن 12 – 10 سيااعم علي سيصاي عل   مي ل ييرس م سي  يعم سس الممم    ميرج سياغ ب سيع  ا 

3ن سيدمل مم مي ل إي  سيعى     16 – 14 سيرامس عللس   غلية   7ميرج    

4ن 7ميرج  16 - 18 سيااعم سي ملص  ليي  مي ل إي  سيعالقلص سيينيمم    

5ن 7ميرج  08 - 10 سلر عل    الن سيبم   منلهج سيعى   سيقلا امم ن سلاقالعمم   

6ن 3ميرج  16 - 18 سسثنمن    لق ر  يملن  مي ل إي  سيعى   سلققصلديم ن سيقي م     

7ن 3ميرج  10 - 12 سيدلت سياوا  ا سياوا ب  سيىغلص ن سياصبىولص سيقلا امم   
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 BARإي  سيو    A: من سيو    1سيي ج 
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن سيام.سامم قلا ن    ميرج س ن  ىينن  14 – 16 سلثنمن ىلرق  ايسينا 

2ن  ميرج س ن  ىينن  10 - 12 سيرامس دامل مللرام  سيقلا ن سلاقالعا  

3ن موايسي  ساا  سعائام سيي ق ريم سياقلرام  1ميرج  16 - 18 سعر عل    

4ن 7ميرج  10 – 12 سي الثل   يوا رى ي  سين لى سسدسري    

5ن سيقيس ميرج  16 - 18 سلثنمن مواي درسريس سيادؤنيمم سيايامم   

6ن سياغ  ليع  ا  ميرج 10 - 12 سلثنمن سدريس سييل  ري  قلا ن سع  ا    
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 TBOإي  سيو    BAS: من سيو    2سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن  ميرج س ن  ىينن  14 – 16 سلثنمن ىلرق  ايسينا قلا ن سيام.سامم  

2ن  ميرج س ن  ىينن  10 - 12 سيرامس دامل مللرام  سيقلا ن سلاقالعا  

3ن 1ميرج  16 - 18 سعر عل  سي  ساا مواي سعائام سيي ق ريم سياقلرام   

4ن سسدسري سين لى   7ميرج  10 – 12 سي الثل   يوا رى ي    

5ن سيقيس ميرج  16 - 18 سلثنمن مواي درسريس سيادؤنيمم سيايامم   

6ن سياغ  ليع  ا  ميرج 10 - 12 سلثنمن سدريس سييل  ري  قلا ن سع  ا    
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 EL  AHإي  سيو    BOU: من سيو    3سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 7ميرج  14 - 16 سي الثل   سيهل ي  سيهل ي قلا ن سيام.سامم    

2ن علي سيوا ا ريقا  سيقلا ن سلاقالعا   1ميرج  16 - 18 سي الثل     

3ن 12 - 10 سلثنمن ي  ف سيموملني  سعائام سيي ق ريم سياقلرام   ميرج س ن  ىينن  

4ن 7ميرج  10 – 12 سي الثل   يوا رى ي  سين لى سسدسري    

5ن 10 - 08 سيرامس رام   موي ض سيادؤنيمم سيايامم  7ميرج    

6ن 1ميرج  14 - 16 سعر عل  مقموم  ىىولني قلا ن سع  ا    
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 LELإي  سيو    LEL  A: من سيو    4سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 7ميرج  14 - 16 سي الثل   سيهل ي  سيهل ي قلا ن سيام.سامم    

2ن سي  سق رللاا علي  سيقلا ن سلاقالعا   1ميرج  14 - 16 سلثنمن   

3ن 12 - 10 سلثنمن ي  ف سيموملني  سعائام سيي ق ريم سياقلرام   ميرج س ن  ىينن  

4ن 7ميرج  10 – 12 سي الثل   يوا رى ي  سين لى سسدسري    

5ن 10 - 08 سيرامس رام   موي ض سيادؤنيمم سيايامم  7ميرج    

6ن 1ميرج  14 - 16 سعر عل  مقموم  ىىولني قلا ن سع  ا    
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 JELإي  سيو    ELM: من سيو    5سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن  ميرج سياغ  ليع  ا  14 - 16 سي الثل   مواي سيراىم ا قلا ن سيام.سامم  

2ن 3ميرج  16 - 18 سعر عل  مصبي   رقمقا سيقلا ن سلاقالعا    

3ن 3ميرج  08 - 10 سيرامس يامنم هل  سعائام سيي ق ريم سياقلرام   

4ن س ن  ىينن ميرج  10 - 12 سي الثل   ممى د    ى يلا سين لى سسدسري    

5ن علي سيع.ي. رض ي  سيادؤنيمم سيايامم  3ميرج  10 - 12 سيرامس   

6ن عل  ر يع لش  قلا ن سع  ا   1ميرج  08 - 10 سي الثل     
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 PMAإي  سيو    ILIJEM: من سيو    6سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 7ميرج  14 - 16 سي الثل   مواي سيراىم ا قلا ن سيام.سامم    

2ن 3ميرج  16 - 18 سعر عل  مصبي   رقمقا سيقلا ن سلاقالعا    

3ن 3ميرج  08 - 10 سيرامس يامنم هل  سعائام سيي ق ريم سياقلرام   

4ن س ن  ىينن ميرج  10 - 12 سي الثل   ممى د    ى يلا سين لى سسدسري    

5ن علي سيع.ي. رض ي  سيادؤنيمم سيايامم  3ميرج  10 - 12 سيرامس   

6ن 1ميرج  08 - 10 سي الثل   يع لش عل  ر  قلا ن سع  ا    
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 RHإي  سيو    RANEMAQ: من سيو    7سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن مواي ينقا  قلا ن سيام.سامم   2ميرج  10 - 12 سي الثل     

2ن 3ميرج  08 - 10 سلثنمن إيالن سيدليح سيقلا ن سلاقالعا    

3ن سياغ  ليع  ا  ميرج 16 - 18 سيرامس  نم اس م  نقا  سعائام سيي ق ريم سياقلرام   

4ن س ن  ىينن ميرج  16 - 18 سي الثل   ي اس  ننرلي  سين لى سسدسري    

5ن ي  ىله   سيادؤنيمم سيايامم  1ميرج  14 - 16 سيرامس علي سي  سق    

6ن  ميرج سيقيس  14 - 16 سيااعم  ىمومرلاا  قلا ن سع  ا  
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 : مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم  ليديس ا سي ليث س قعالل سي.من سيرلص  

 Zإي  سيو    RI: من سيو    8سيي ج 
 

 
 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 2ميرج  10 - 12 سي الثل    ينقا مواي قلا ن سيام.سامم    

2ن 3ميرج  08 - 10 سلثنمن إيالن سيدليح سيقلا ن سلاقالعا    

3ن سياغ  ليع  ا  ميرج 16 - 18 سيرامس  نم اس   م  نقا سعائام سيي ق ريم سياقلرام   

4ن س ن  ىينن ميرج  16 - 18 سي الثل   ي اس  ننرلي  سين لى سسدسري    

5ن ي  ىله   سيادؤنيمم سيايامم  1ميرج  14 - 16 سيرامس علي سي  سق    

6ن  ميرج سيقيس  14 - 16 سيااعم رلاا  ىموم قلا ن سع  ا  
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 مدلر سيقلا ن سيرلص ادى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ،  ليديس ا سيرلمدس قعالل سي.من سيرلص  

 BOUAإي  سيو    A: من سيو    1سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 3ميرج  08 - 10 سلر عل  نردا غ.سل  سيعق د سيرل م    

2ن هم م  سيقلا ن سيينيا سيرلص   1ميرج  10 - 12 سيرامس مواي   

3ن سياقلنيم لص ع    س ن  ىينن ميرج  08 - 10 سيااعم  عمي  سي ن م    

4ن 7ميرج  08 - 10 سيدلت علي سي ران ن لمم عىة سسا س    

5ن سييل  ري   سدريس سيقلا ن سيعقلري ن سيوق ق سيعمنمم  2ميرج  10 - 12 سعر عل    

6ن ولااسي قلا ن سيقأممن   7ميرج  10 - 12 سيدلت  نل       
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 مدلر سيقلا ن سيرلص سيع  مم ، ادى  سيقلا ن  ليىغم  ليديس ا سيرلمدس قعالل سي.من سيرلص  

 ELHإي  سيو    BOUB: من سيو    2سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 3ميرج  08 - 10 سلر عل  نردا غ.سل  سيعق د سيرل م    

2ن هم م  سيقلا ن سيينيا سيرلص   1ميرج  10 - 12 سيرامس مواي   

3ن سياقلنيم لص ع     ميرج س ن  ىينن  08 - 10 سيااعم  عمي  سي ن م  

4ن 7ميرج  08 - 10 سيدلت علي سي ران ن لمم عىة سسا س    

5ن 2ميرج  10 - 12 سعر عل  سييل  ري  سدريس  سيقلا ن سيعقلري ن سيوق ق سيعمنمم   

6ن ولااسي قلا ن سيقأممن   7ميرج  10 - 12 سيدلت  نل       

 

 
 
 



   
Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de 

l’EnseignementSupérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Mohammed Premier  

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales Oujda  

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رة التربية الوطنيةاوز   

 جامعة محمد األول  

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة

  

  Année universitaire 2020/2021 

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Université Mohammed Premier, BV Mohammed VI B.P. 724 Oujda 60000 Maroc، 

 المغرب 60000،وجدة 724، ص.ب. السادسكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةجامعة محمد األول ، شارع محمد 

00212536500597 

 
 

 مدلر سيقلا ن سيرلص مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ، ليديس ا سيرلمس س قعالل سي.من سيرلص  

 Lإي  سيو    ELI: من سيو    3سيي ج 
 

 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 3ميرج  10 - 12 سلر عل  مقموم  سيبىولني سيعق د سيرل م    

2ن سيودمن نسيقمي  سيقلا ن سيينيا سيرلص   6ميرج  08 - 10 سسثنمن   

3ن سياقلنيم لص ع    7ميرج  14 - 16 سسثنمن مواي  ن ملظ   

4ن 7ميرج  08 - 10 سيدلت علي سي ران ن لمم عىة سسا س    

5ن 1ميرج  08 - 10 سيااعم مصبي   رقمقا سيقلا ن سيعقلري ن سيوق ق سيعمنمم   

6ن ولااسي قلا ن سيقأممن   7ميرج  10 - 12 سيدلت  نل       
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 مدلر سيقلا ن سيرلص مدى  سيقلا ن  ليىغم سيع  مم ، ليديس ا سيرلمس س قعالل سي.من سيرلص  

 Zإي  سيو    M: من سيو    4سيي ج 
 

 
 

 

 

 
  

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 3ميرج  10 - 12 سلر عل  مقموم  سيبىولني سيعق د سيرل م    

2ن 6ميرج  08 - 10 سسثنمن نسيقمي سيودمن  سيقلا ن سيينيا سيرلص    

3ن سياقلنيم لص ع    7ميرج  14 – 16 سسثنمن مواي  ن ملظ   

4ن 7ميرج  08 - 10 سيدلت علي سي ران ن لمم عىة سسا س    

5ن 1ميرج  08 - 10 سيااعم مصبي   رقمقا سيقلا ن سيعقلري ن سيوق ق سيعمنمم   

6ن سيقأممن قلا ن   ولااسي  7ميرج  10 - 12 سيدلت  نل       
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  ليديس ا سيرلمس س قعالل سي.من سيرلص  

 مدلر سيقلا ن سيعل  مدى  سيقلا ن سيعل   ليىغم سيع  مم ،  
 

 سياللن  سيق قمت  سيم   سع قلذ سياا.ن سص  سي ريا  

1ن 5ميرج  14 - 16 سي الثل    نعىا   سيصلدقا تلريخ سعمللر سيدمل مم سياعل  ا   

2ن 1قلعم  10 - 12 سيرامس ردن ر سص سيا سما سيعلمم سيلل ى    

3ن 4ميرج  14 - 16 سلثنمن م يي  نقو سياليمم سياوىمم   

4ن 1 قلعم 08 - 10 سي الثل   علي سيوا  سسدريدا انلتا سيقلا ن سيينيا سلققصلدي    

5ن سي.يلاا   ع الن سيدمل لص سيعا ممم  5ميرج  10 - 12 سيدلت   

6ن 7قلعم  10 - 12 سلر عل  نراي غ.سل سسدسرا سيق س مم   

 
 

 

 

 

 


