
 

 

 (القسم العربي )- الجذع المشترك-مسلك القانون       

 – السداسية األولى – 2015     جدولة تقييم الدورة الخريفية االستدراكية 

 

 . دقيقة قبل الموعد المحدد للتقييم30الحضور  (ة)على كل طالب     -:تنبيه

 .سيعلن عن اجراء االختبار شفويا لمادة اللغة فيما بعد -
-  

 

 المدة الزمنية التاريخ األستاذ الوحدات

 المدخل إلى العلوم القانونية

 

 - ســلمــاني.ذ - مــفــيد.ذ- بخـنـيف  .ذ

 الـــطـــاهري.ذ - بــونــعامية.ذ

 

 

 2015 مارس 30  االثنين

 بعد الزوال

 

 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 

  –بــخــنيف .ذ- لــمــزرع .ذ- لـحـروف .ذة المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

 أهـــتوت.ذ-  حــرشــي . ذة
 ساعة ونصف

 6 د إلى 30 و 4من 

- فـــقـــيـهي .ذ- عـــزوزي .ذ - طـاهر. ذ المدخل إلى العلوم السياسية

 بــنــيوسف.ذة

 

 2015 أبريل  10األربعاء 

 بعد الزوال

 

 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 

-  الــهواس .ذة- الــوارث .ذ- عــســو .ذ المدخل إلى العالقات الدولية

 المــرزكيــوي.ذ-  المـــصــباحي.ذ
 ساعة ونصف

 6 د إلى 30 و 4من 

 منـاهج العلوم القانونية واالجتماعية

 

-  نـــكــاز .ذة- احـمـيدوش .ذ- قــرمــوش .ذ

 - بـــوزبـــع.ذ

 

 

 2015  أبريل 03الجمعة

 بعد الزوال

 

 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 
 السليماني حميد.ذ-  امحمدي .ذ المدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

 يوعال.ذ
 ساعة ونصف

 6 د إلى 30 و 4من 

 

 المصطلحات القانونية

-  أوحـــجــو.ذ- الـنفيسي . ذة-العربــــــي .ذ

 بـلـبـل.ذة-  الرفاعي .ذة

 2015  أبريل 04السبت

 بعد الزوال
 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   
 

2015 مارس 16فاس في   

 

2015 مارس 16فاس في  

 



-  

-  

 (القسم العربي )- الجذع المشترك-مسلك القانون  -

 - السداسية الثالثة–2015االستدراكية   جدولة تقييم الدورة الخريفية -

-   

-  

 .قبل الموعد المحدد للتقييم  دقيقة 30الحضور (ة)على كل طالب  :تنبيه -

 

 

 

 المدة الزمنية التاريخ األستاذ الوحدات

 

 قانون الميزانية

 نكــاز. ذة
 ــوسعــ.ذ

 

 2015 مارس 28السبت

 بعد الزوال

 

 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 

 القانون االجتماعي

 

 العتيقي.ذ
 حــمـيوي.ذ

 ساعة ونصف

 6 د إلى 30 و 4من 

 التهامي بن احدش.ذ ةناألنظمة الدستورية المقار
 

 

 2015   مارس31الثالثاء  

 بعد الزوال

 

 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 

 النــشـاط اإلداري

 

 الوارث. ذ
 حـارسـي. ذ

 ساعة ونصف

 6 د إلى 30 و 4من 

 

 المسؤولية المدنية

 أخريف.ذ
 فطـوش.ذ

 

 2015  أبريل02الخميس 

 بعد الزوال

 

 ساعة ونصف

 4 د  إلى 30 و 2من 

 المتيوي.ذ قــانون األســرة
 لـمزرع.ذ

 ساعة ونصف

 6 د إلى 30 و 4من 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 



 

 

  (القسم العربي )مسلك القانون الخاص / شعبة القانون الخاص     

 –  السداسي الخامس– 2015     جدولة تقييم الدورة الخريفية االستدراكية 

   مسار قانون األعمال

 

  

 . قبل الموعد المحدد للتقييم دقيقة30الحضور  (ة)على كل طالب :تنبيه

 

 

 المدة الزمنية التاريخ األستاذ الوحدات

 

 قانون االستهالك

 كويسي. - ذ

 

 

 2015 مارس 28  السبت

 صباحا

 ساعة ونصف

 10إلى  د 30و  8من 

 ساعة ونصف  النية.ذة قانون المنافسة

 12 د  إلى  30 و10من  

 

 القانون الجنائي لألعمال

 حموتي .ذة

 

 

 2015 مارس   31الثالثاء  

 صباحا

 

 ساعة ونصف

 10إلى  د 30و  8من 

 ساعة ونصف  الملكي. ذ صعوبات المقاولة

 12 د  إلى  30 و10من  

 القانون البحري

 

 2015 أبريل 02الخميس  البكوري.ذ

 صباحا

 

 ساعة ونصف

 10إلى  د 30و  8من 

 ساعة ونصف  العتيقي.ذ الحماية االجتماعية

 12 د  إلى  30 و10من  

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   
 

2015 مارس 16فاس في   

 



 

 

  (القسم العربي )مسلك القانون الخاص / شعبة القانون الخاص     

 –  السداسي الخامس– 2015     جدولة تقييم الدورة الخريفية االستدراكية 
 في القانون الخاص مسار اإلجازة األساسية

 

 

 . قبل الموعد المحدد للتقييم دقيقة30 الحضور (ة)طالبعلى كل  :تنبيه 

 

 المدة الزمنية التاريخ األستاذ الوحدات

 

 العقود الخــاصة

 الشــيلـح.د

 البـكـوري. ذ

 

 

 2015 مارس 28  السبت

 صباحا

  ساعة ونصف

  10إلى  د 30و  8من 

 

 القانون الدولي الخاص

 ساعة ونصف  بــوزالفـة.ذ

 12 د  إلى  30 و10من  

 

 صـعوبات المقاولة

 

  اخريـف.ذ

 

 2015 مارس   31الثالثاء  

 صباحا

 

 ساعة ونصف

 10إلى  د 30و  8من 

 

  والحقوق العينيةالقانون العقاري

 الحــروف,ذة

 بخـــنيـف.ذ

 ساعة ونصف 

 12 د  إلى  30 و10من  

 

 علم اإلجرام

  العلــــوي.ذ

 2015 أبريل 02الخميس 

 صباحا

 

 ساعة ونصف

 10إلى  د 30و  8من 

 ساعة ونصف  معـــــــالل.ذ قانون التأمين

 12 د  إلى  30 و10من  

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   
 

2015 مارس 16فاس في   



 

 

  (القسم العربي ) القانون الـعام    مسلـك/ القانون الـعام    شعبة      

 –  السداسي الخامس– 2015 االستدراكية      جدولة تقييم الدورة الخريفية
 القانون الـعام    في  مسار اإلجازة األساسية

 

 

 

 

  

 . ساعةنصف قبل الموعد المحدد لالمتحان بالحضور (ة)طالبعلى كل  :تنبيه

 المدة الزمنية التاريخ األستاذ الوحدات

 

 تاريخ األفكار السياسية

  الفاســي. ذ

 2015 مارس 28  السبت

 صباحا

 ساعة ونصف

  10 إلى 30 و 8من  

 آيـت المكي. ذ المرافق العامة الكبرى
 

 ساعة ونصف

  12   إلى30 و10من  

 نــكــاز.ذة المالية المحلية
 2015 مارس   31الثالثاء    

 صباحا

 

 ساعة ونصف

 10 إلى 30 و 8من  

 ساعة ونصف بـن احدشمحمد..ذ القانون الدولي االقتصادي

  12   إلى30 و10من  

 مـــفـيد. ذالسياسات العمومية  
 2015 أبريل 02الخميس 

 صباحا

 

 ساعة ونصف

 10 إلى 30 و 8من  

 ساعة ونصف احـمــيدوش.ذ المنهجية القانونية

  12   إلى30 و10من  

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   
 

2015 مارس 16فاس في   

 


