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 مسلك القانون باللغة العربية ، : الثاني بالسداسياستعمال الزمن الخاص 

 RAالحرفإلى   A: من الحرف   1الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

 مدرج ابن خلدون 10 – 12 االثنين دنيا مباركة النظرية العامة لاللتزامات و العقود 1و

القدسمدرج  14 – 16 الجمعة حباني عبد الرزاق القانون التجاري 2و  

 مدرج ابن خلدون 16–18 الجمعة الوزاني محمد النظرية العامة للقانون الدستوري 3و

 المغرب العربي 08 – 10 السبت محمد الدكي القانون الجنائي العام 4و

7مدرج  08 – 10 الخميس بنته فريد التنظيم اإلداري 5و  

 القانون الدولي العام 6و
 الجناتي عبد الحق

 الحاجي حميد
1مدرج  16 –18 الثالثاء  

2اللغات و المصطلحات القانونية  7و 7مدرج  08–10 األربعاء بركان الطيب   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 EK Bلحرفإلى ا ASلحرف: من ا 2الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة

1و العامة لاللتزامات و العقود النظرية   مدرج ابن خلدون 10 – 12 االثنين دنيا مباركة 

2و القدسمدرج  14 – 16 الجمعة حباني عبد الرزاق القانون التجاري   

3و  مدرج ابن خلدون 16–18 الجمعة الوزاني محمد النظرية العامة للقانون الدستوري 

4و  المغرب العربي 08 – 10 السبت محمد الدكي القانون الجنائي العام 

5و 7مدرج  08 – 10 الخميس بنته فريد التنظيم اإلداري   

6و  القانون الدولي العام 
 الجناتي عبد الحق

 الحاجي حميد
1مدرج  16 –18 الثالثاء  

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   7مدرج  08–10 األربعاء بركان الطيب   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 BOTلحرفإلى اBELلحرف: من ا 3الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 1مدرج  10 – 12 األربعاء الفاخوري ادريس النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و شبانيالخديجة  القانون التجاري   مدرج القدس 16 –18 الخميس 

3و  مدرج االمام مالك 16 –18 الجمعة مرزوقي بنيونس النظرية العامة للقانون الدستوري 

4و ضمحفويوحج القانون الجنائي العام  7مدرج  14–16 الثالثاء   

5و 7مدرج   16 – 14 األربعاء تكتري عالء الدين التنظيم اإلداري   

6و 1مدرج  08 – 10 اإلثنين معمري مصطفى القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية    مدرج ابن خلدون 16 –18 األربعاء   بركان الطيب 
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 CHAJلحرفإلى ا BOUلحرف: من ا 4الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و لاللتزامات و العقودالنظرية العامة   1مدرج  10 – 12 األربعاء الفاخوري ادريس   

2و شبانيالخديجة  القانون التجاري   مدرج القدس 16 –18 الخميس 

3و  مدرج االمام مالك 16 –18 الجمعة مرزوقي بنيونس النظرية العامة للقانون الدستوري 

4و ضمحفو يوحج القانون الجنائي العام  7مدرج  14–16 الثالثاء   

5و 7مدرج   16 – 14 األربعاء تكتري عالء الدين التنظيم اإلداري   

6و 1مدرج  08 – 10 اإلثنين معمري مصطفى القانون الدولي العام   

7و 2اللغات والمصطلحات القانونية    مدرج ابن خلدون 16 –18 األربعاء   بركان الطيب 
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 EL AKلحرفإلى ا CHAKلحرف: من ا 5الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و حاجيال بناصر النظرية العامة لاللتزامات و العقود  1مدرج  08 – 10 األربعاء   

2و  مدرج ابن خلدون 10 –12 الثالثاء دراريس محمد القانون التجاري 

3و 2مدرج  16 - 14 الخميس صالح أزحاف النظرية العامة للقانون الدستوري   

4و حةالطلحاوي فات القانون الجنائي العام  3مدرج  10 – 12 األربعاء   

5و  مدرج القدس 16 - 14 اإلثنين الصبار طيبي التنظيم اإلداري 

6و 3مدرج  16 – 18 اإلثنين البالي نعيمة القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية    مدرج ابن خلدون 16 – 18 الخميس المحجوبي المحجوب 
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 EL MNلحرفإلى ا EL ALلحرف: من ا 6الفوج 

 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و لاللتزامات و العقودالنظرية العامة   حاجيال بناصر  1مدرج  08 – 10 األربعاء   

2و  مدرج ابن خلدون 10 – 12 الثالثاء دراريس محمد القانون التجاري 

3و 2مدرج  16 - 14 الخميس صالح أزحاف النظرية العامة للقانون الدستوري   

4و حةالطلحاوي فات القانون الجنائي العام  3مدرج  10 – 12 األربعاء   

5و  مدرج القدس 16 - 14 اإلثنين الصبار طيبي التنظيم اإلداري 

6و 3مدرج  16 – 18 اإلثنين البالي نعيمة القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية    مدرج ابن خلدون 16 – 18 الخميس المحجوبي المحجوب 
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 FAGلحرفإلى ا EL MOلحرف: من ا 7الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و ح ايمانئالسا النظرية العامة لاللتزامات و العقود   مدرج المغرب العربي 10 – 12 األربعاء 

2و  القانون التجاري 
 قايدي نادية

 /بوطاهري عبد الرزاق
ابن خلدونمدرج  14 – 16 اإلثنين  

3و 1 مدرج 14 – 16 الخميس بوغالم عباس النظرية العامة للقانون الدستوري   

4و الرزاق دبوطاهري عب القانون الجنائي العام   مدرج االمام مالك 16 – 18 االثنين 

5و زياني عثمانال التنظيم اإلداري  1 مدرج 10–12 الثالثاء   

6و الدولي العام القانون   مدرج االمام مالك 12 – 14 الخميس شيات خالد 

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   2مدرج  14 – 16 الثالثاء عباوي جميلة   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 HARلحرفإلى ا FAHلحرف: من ا 8الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و ح ايمانئالسا النظرية العامة لاللتزامات و العقود   مدرج المغرب العربي 10 – 12 األربعاء 

2و  القانون التجاري 
 قايدي نادية

 /بوطاهري عبد الرزاق
ابن خلدونمدرج  14 – 16 اإلثنين  

3و 1مدرج  14 – 16 الخميس بوغالم عباس النظرية العامة للقانون الدستوري   

4و الرزاق دبوطاهري عب القانون الجنائي العام   مدرج االمام مالك 16 – 18 االثنين 

5و زياني عثمانال التنظيم اإلداري  1 مدرج 10–12 الثالثاء   

6و  مدرج االمام مالك 12 – 14 الخميس شيات خالد القانون الدولي العام 

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   جميلة عباوي  2مدرج  14 – 16 الثالثاء   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 KESإلى اإلسم HAS: من اإلسم 9الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10–12 االثنين حتيتي مصطفى النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و  مدرج المغرب العربي 14 – 16 الثالثاء حمداوي عبد الواحد القانون التجاري 

3و يوسف اليحياوي النظرية العامة للقانون الدستوري  3مدرج  14 –16 االربعاء   

4و 3مدرج  16 – 18 الجمعة حسن السوسي القانون الجنائي العام   

5و  مدرج ابن خلدون 08 – 10 اإلثنين امعيوة خديجة التنظيم اإلداري 

6و 7مدرج  16 – 18 الخميس شيات خالد القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   7 مدرج 08 – 10 الثالثاء عباوي جميلة   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 LOTإلى اإلسم KET: من اإلسم 10الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10–12 االثنين حتيتي مصطفى النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و  مدرج المغرب العربي 14 – 16 الثالثاء حمداوي عبد الواحد القانون التجاري 

3و يوسف اليحياوي النظرية العامة للقانون الدستوري  3مدرج  14 –16 االربعاء   

4و 3مدرج  16 – 18 الجمعة حسن السوسي القانون الجنائي العام   

5و  مدرج ابن خلدون 08 – 10 اإلثنين امعيوة خديجة التنظيم اإلداري 

6و 7مدرج  16 – 18 الخميس شيات خالد القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   7 مدرج 08 – 10 الثالثاء عباوي جميلة   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 MOQإلى اإلسم LOU: من اإلسم 11الفوج
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 2مدرج  10–12 االربعاء حتيتي مصطفى النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و  مدرج ابن خلدون 14– 16 االثنين عبد الرزاق بوطاهري القانون التجاري 

3و 2مدرج  10–12 الجمعة هكو امينة النظرية العامة للقانون الدستوري   

4و  مدرج المغرب العربي 16– 18 االثنين العاللي احمد القانون الجنائي العام 

5و مصطفىعبدي  التنظيم اإلداري   مدرج االمام مالك 10–12 الخميس 

6و  مدرج ابن خلدون 08–10 االربعاء أشرف بنكيران القانون الدولي العام 

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   1 مدرج  14 –16 الثالثاء المحجوبي المحجوب   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 RALإلى اإلسم MOR: من اإلسم 12الفوج
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 2مدرج  10–12 االربعاء حتيتي مصطفى النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و  مدرج ابن خلدون 14– 16 االثنين عبد الرزاق بوطاهري القانون التجاري 

3و 2مدرج  10–12 الجمعة هكو امينة النظرية العامة للقانون الدستوري   

4و  مدرج المغرب العربي 16– 18 االثنين العاللي احمد القانون الجنائي العام 

5و مصطفىعبدي  التنظيم اإلداري   مدرج االمام مالك 10–12 الخميس 

6و  مدرج ابن خلدون 08–10 االربعاء أشرف بنكيران القانون الدولي العام 

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية   1مدرج  14 –16 الثالثاء المحجوبي المحجوب   
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 TAHإلى اإلسم RAM: من اإلسم 13 الفوج
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 3مدرج  08–10 الجمعة  المصطفى طايل النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و  مدرج ابن خلدون 08–10 الخميس هشام ازكاغ القانون التجاري 

3و  مدرج القدس 08–10 السبت  معمري مصطفى النظرية العامة للقانون الدستوري 

4و  مدرج القدس 10 – 12 الثالثاء عبد الحق كوريتي القانون الجنائي العام 

5و  مدرج القدس 10 – 12 السبت  البداوي محماد التنظيم اإلداري 

6و 3مدرج  08–10 الثالثاء خالد القضاوي القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية    مدرج القدس 12–14 االثنين المحجوبي المحجوب 
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 : مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي الثانياستعمال الزمن الخاص 

 ZZZإلى اإلسم TAI: من اإلسم 14 الفوج
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 3مدرج  08–10 الجمعة  المصطفى طايل النظرية العامة لاللتزامات و العقود   

2و  مدرج ابن خلدون 08–10 الخميس هشام ازكاغ القانون التجاري 

3و  مدرج القدس 08–10 السبت  معمري مصطفى النظرية العامة للقانون الدستوري 

4و الجنائي العام القانون   مدرج القدس 10 – 12 الثالثاء عبد الحق كوريتي 

5و  مدرج القدس 10 – 12 السبت  البداوي محماد التنظيم اإلداري 

6و 3مدرج  08–10 الثالثاء خالد القضاوي القانون الدولي العام   

7و 2اللغات و المصطلحات القانونية    مدرج القدس 12–14 االثنين المحجوبي المحجوب 
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 AZIإلى الحرف AA: من الحرف  1الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 10-08 الثالثاء روبيو سعيد قانون الشركات  1مدرج    

2و  مدرج القدس 16 – 18 االثنين دراريس محمد التنظيم القضائي 

3و  مدرج ابن خلدون 10 –12 الخميس امعيوة خديجة حقوق اإلنسان و الحريات العامة 

4و 2مدرج  16 – 18 الثالثاء ازكاغ هشام القانون الجنائي الخاص   

5و 7مدرج  16 – 18 األربعاء بنته فريد القانون الجبائي   

6و 7مدرج  14 – 16 االثنين أخياظ محمد وسائل األداء و االئتمان   
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 BERMإلى الحرف AZJ: من الحرف  2الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

10-08 الثالثاء روبيو سعيد قانون الشركات 1و 1مدرج    

 مدرج القدس 16 – 18 االثنين دراريس محمد التنظيم القضائي 2و

 مدرج ابن خلدون 10 –12 الخميس امعيوة خديجة حقوق اإلنسان والحريات العامة 3و

2مدرج  16 – 18 الثالثاء ازكاغ هشام القانون الجنائي الخاص 4و  

7مدرج  16 – 18 األربعاء بنته فريد القانون الجبائي 5و  

7مدرج  14 – 16 االثنين أخياظ محمد وسائل األداء و االئتمان 6و  
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 CHAإلى الحرف  BERN: من الحرف  3الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 2مدرج  08–10 الجمعة وردة غزال قانون الشركات   

2و 1مدرج 16 – 14 األربعاء الطلحاوي فاتحة التنظيم القضائي   

3و –10 السبت سعدي محمد حقوق اإلنسان و الحريات العامة   08  مدرج ابن خلدون 

4و المغرب العربيمدرج  16 – 18 الثالثاء عبد الحق كوريتي القانون الجنائي الخاص   

5و – 12 الخميس البالعوشي محمد القانون الجبائي   10 3مدرج    

6و األداء و االئتمان وسائل  16-14 الخميس حاجي صليحة  7مدرج    
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 EL HAKإلى الحرف CHB: من الحرف  4الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة

1و 2مدرج  08–10 الجمعة وردة غزال قانون الشركات   

2و 1مدرج 16 – 14 األربعاء الطلحاوي فاتحة التنظيم القضائي   

3و –10 السبت سعدي محمد حقوق اإلنسان و الحريات العامة   08  مدرج ابن خلدون 

4و المغرب العربيمدرج  16 – 18 الثالثاء عبد الحق كوريتي القانون الجنائي الخاص   

5و – 12 الخميس البالعوشي محمد القانون الجبائي   10 3مدرج    

6و 16-14 الخميس حاجي صليحة وسائل األداء و االئتمان  7مدرج    
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 ERRإلى الحرف  EL HAL: من الحرف  5الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  قانون الشركات 
 قايدي نادية

 /الروبيو سعيد

 

 الثالثاء

 

16 – 18 7مدرج    

2و المغرب العربيمدرج  14 –16 االثنين عبو عبد الصمد التنظيم القضائي   

3و  مدرج القدس 16 – 18 األربعاء تكتري عالء الدين حقوق اإلنسان و الحريات العامة 

4و 2مدرج  10–12 االثنين شهيب محمد القانون الجنائي الخاص   

5و الجبائي القانون  3مدرج  14–16 الثالثاء الهبري الهبري   

6و 1مدرج  16 – 18 الجمعة حاجي صليحة وسائل األداء و االئتمان   



   
Ministère de l’EnseignementSupérieur de la Recherche  

Scientifiqueetde l’Innovation 

Université Mohammed Premier  

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales Oujda 

 

و اإلبتكار رة التعليم العالي والبحث العلمياوز   

 جامعة محمد األول 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة

  

  Année universitaire 2021/2022 

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 

 

 

 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 HMIDإلى الحرف  ES: من الحرف  6الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  قانون الشركات 
 قايدي نادية

 /الروبيو سعيد

 

 الثالثاء

 

16 – 18 7مدرج    

2و المغرب العربيمدرج  14 –16 االثنين عبو عبد الصمد التنظيم القضائي   

3و  مدرج القدس 16 – 18 األربعاء تكتري عالء الدين حقوق اإلنسان و الحريات العامة 

4و محمدشهيب  القانون الجنائي الخاص  2مدرج  10–12 االثنين   

5و  
 القانون الجبائي

 
3مدرج  14–16 الثالثاء الهبري الهبري  

6و 1مدرج  16 – 18 الجمعة حاجي صليحة وسائل األداء و االئتمان   
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 : مسلك القانون باللغة العربيةبالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 LABTإلى الحرف HMIE: من الحرف  7الفوج 

 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 3مدرج  16–18 الخميس السائح إيمان قانون الشركات   

2و المغرب العربيمدرج  12–14 االثنين عبو عبد الصمد التنظيم القضائي   

3و  مدرج القدس 14–16 األربعاء صالح أزحاف حقوق اإلنسان و الحريات العامة 

4و الجنائي الخاص القانون  1مدرج  16–18 األربعاء حجيو محفوض   

5و  مدرج ابن خلدون 10–12 الجمعة الخمليشي محمد القانون الجبائي 

6و 2مدرج  08–10 الثالثاء تاغيا زينب وسائل األداء و االئتمان   
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 MEZIإلى الحرف LABY: من الحرف  8الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 3مدرج  16–18 الخميس السائح إيمان قانون الشركات   

2و المغرب العربيمدرج  12–14 االثنين عبو عبد الصمد التنظيم القضائي   

3و  مدرج القدس 14–16 األربعاء صالح أزحاف حقوق اإلنسان و الحريات العامة 

4و 1مدرج  16–18 األربعاء حجيو محفوض القانون الجنائي الخاص   

5و  مدرج ابن خلدون 10–12 الجمعة الخمليشي محمد القانون الجبائي 

6و 2مدرج  08–10 الثالثاء تاغيا زينب وسائل األداء و االئتمان   
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 مسلك القانون باللغة العربية  :بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 SAKإلى الحرف  MEZJ: من الحرف  9الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  سعيد الروبيو  قانون الشركات 

 

 الثالثاء

 

16 – 18 7مدرج    

2و 3مدرج  14–16 االثنين محمد امزيان التنظيم القضائي   

3و العامة حقوق اإلنسان و الحريات  14 -- 12 الخميس جمال الدين أمين  1مدرج    

4و 2مدرج   18 – 16 األربعاء أسامة عبد الرحمان القانون الجنائي الخاص   

5و  مدرج ابن خلدون 14–16 الجمعة الخمليشي محمد القانون الجبائي 

6و 2مدرج   18 – 16 الجمعة خديجة الشباني وسائل األداء و االئتمان   
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 : مسلك القانون باللغة العربية بالسداسي الرابع استعمال الزمن الخاص 

 ZZإلى الحرف  SAL: من الحرف  10الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

 سعيد الروبيو  قانون الشركات 1و

 

 الثالثاء

 

16 – 18 7مدرج    

3مدرج  14–16 االثنين محمد امزيان التنظيم القضائي 2و  

14 -- 12 الخميس جمال الدين أمين حقوق اإلنسان والحريات العامة 3و 1مدرج    

2مدرج   18 – 16 األربعاء أسامة عبد الرحمان القانون الجنائي الخاص 4و  

 مدرج ابن خلدون 14–16 الجمعة الخمليشي محمد القانون الجبائي 5و

2مدرج   18 – 16 الجمعة خديجة الشباني وسائل األداء و االئتمان 6و  
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 مسار القانون الخاصمسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي السادس استعمال الزمن الخاص 

 BOUGإلى الحرف AA: من الحرف  1الفوج 

 
 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 الثالثاء حضري عبد العزيز قانون المسطرة المدنية   

2و 7مدرج  16 –18 االثنين شيهيب محمد المسطرة الجنائية   

3و 1مدرج  10 – 12 الجمعة أسامة عبد الرحمان المواريث و الحقوق المالية   

4و 3مدرج  10 – 12 االثنين الفاخوري إدريس الملكية الفكرية   

5و 2مدرج  08 – 10 األربعاء وردة غزال القانون البنكي   

6و نهاية الدراسة مشروع  1قاعة  08 – 10 الجمعة أسامة عبد الرحمان   
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 مسار القانون الخاصمسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي السادس استعمال الزمن الخاص 

 ELإلى الحرف BOUH: من الحرف  2الفوج 
 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 الثالثاء حضري عبد العزيز قانون المسطرة المدنية   

2و 7مدرج  16 –18 االثنين شيهيب محمد المسطرة الجنائية   

3و 1مدرج  10 – 12 الجمعة أسامة عبد الرحمان المواريث و الحقوق المالية   

4و 3مدرج  10 – 12 االثنين الفاخوري إدريس الملكية الفكرية   

5و 2مدرج  08 – 10 األربعاء وردة غزال القانون البنكي   

6و 2قاعة  08 – 10 الجمعة امباركة دنيا مشروع نهاية الدراسة   
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 مسار القانون الخاصمسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي السادس استعمال الزمن الخاص 

 MAKإلى الحرف EM: من الحرف  3الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 األربعاء حضري عبد العزيز قانون المسطرة المدنية   

2و 3مدرج  16 –18 األربعاء العربي البوبكري المسطرة الجنائية   

3و 3مدرج  08–10 األربعاء لعشاش عاشور المواريث و الحقوق المالية   

4و 6مدرج  08–10 االثنين والقيد الحسين الملكية الفكرية   

5و البنكيالقانون    مدرج المغرب العربي 14–16 الخميس حسن السوسي 

6و 3قاعة 14–16 الجمعة محمد شيهيب مشروع نهاية الدراسة   
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 مسار القانون الخاصمسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي السادس استعمال الزمن الخاص 

 ZZإلى الحرف MAL: من الحرف  4الفوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 األربعاء حضري عبد العزيز قانون المسطرة المدنية   

2و 3مدرج  16 –18 األربعاء العربي البوبكري المسطرة الجنائية   

3و 3مدرج  08–10 األربعاء لعشاش عاشور المواريث و الحقوق المالية   

4و 6مدرج  08–10 االثنين والقيد الحسين الملكية الفكرية   

5و  مدرج المغرب العربي 14–16 الخميس حسن السوسي القانون البنكي 

6و   3قاعة  14–16 الجمعة محمد شيهيب مشروع نهاية الدراسة 
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 العاممسار القانون مسلك القانون باللغة العربية ،بالسداسي السادس استعمال الزمن الخاص 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 4مدرج  14 – 16 الثالثاء لؤي عبد الفتاح القانون الدولي اإلنساني   

2و 5مدرج  10 – 12 األربعاء أحمد غزال قانون الصفقات العمومية   

3و 2مدرج  10–12 الثالثاء ميلود بوطريكي المنازعات اإلدارية   

4و 2تاريخ األفكار السياسية   نامين جمال الدي  2مدرج  12 – 14 االثنين   

5و 5مدرج  10 – 12 االثنين حمزاوي زين العابدين المنظمات الدولية   

6و  مشروع نهاية الدراسة 
يحلوي يح  

5قاعة  16 – 18 الثالثاء  

 

 
 


