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اســتـعـمـال الـــزمـــن 
 "أ")الفوج (    (الجذع المشترك) السداسي الثاني    مسلـك القـانـون                       

 

 
 

 القاعةالسبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األستاذ  الوحـــــــــــــدات

النظرية العامة لاللتزامات 

المدرج   10-8     ذ.بخنــیفوالعقود  
3 

المدرج      10-8 ذ.معــــالل القانون التجاري 
3 

النظرية العامة للقانون 

 الدستوري
ذ. بن احدش 

التھامي 
 
المدرج     16-18  

1 

المدرج      16-14 ذ.بوزالفــة القانون الجنائي العام 
2 

المدرج    10-8   ذ.األعرج محمد  التنظیم اإلداري
ب 

المدرج       18-16ذة. الھواس  القانون الدولي العام
4 

اللغات والمصطلحات 
مدرج ج     10-8   ذ. بــــوزبع 2القانونیة 
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 اســتـعـمـال الـــزمـــن
 (الجذع المشترك) السداسي    مسلـك القـانـون                                 

 "ب"الفوج     الثاني

عاء الثالثاء االثنین األستاذ الوحـــــــــــــدات  س األرب القاعة السبت الجمعة الخمی

النظرية العامة لاللتزامات 

المدرج   12-8     ذ.الشــیلحوالعقود  
ج 

ذ.الســلماانــي القانون التجاري 
المدرج     12-10  عبد الرحیم 

1 

النظرية العامة للقانون 

 الدستوري
  12-10ذ. مفید 

المدرج      
1 

المدرج    10-8   ذ.وقـــــاص القانون الجنائي العام 
1 

المدرج       18-16ذ. حارسي  التنظیم اإلداري
1 

المدرج    12-10   ذ . المرزكیوي  القانون الدولي العام
2 

اللغات والمصطلحات 
 2القانونیة 

المدرج     18-16  ذ. طــاھر 
2 
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 اســتـعـمـال الـــزمـــن
 )"ج"الفوج ( (الجذع المشترك) السداسي الثاني     مسلـك القـانـون

عاء الثالثاء االثنین األستاذ الوحـــــــــــــدات  س األرب القاعة السبت الجمعة الخمی

النظرية العامة لاللتزامات 

المدرج أ    10-8    ذ.البــكوريوالعقود  

2لمدرج ا  10-8    ذ.نــــاجــــي القانون التجاري   

النظرية العامة للقانون 

 الدستوري
     10-8 ذ. مــفــید 

المدرج 
1 

1لمدرج ا  18-16    ذ.العــــلــوي القانون الجنائي العام   

المدرج       16-14ذ. الوارث  التنظیم اإلداري
 ب

المدرج    12-10   ذ. العنبري  القانون الدولي العام
2 

اللغات والمصطلحات 
 2القانونیة 

المدرج     16-14  ذة. النفــیسي 
1 



جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا          
كلیة العلوم القانونیة واالقتصادية واالجتماعیة – فاس 

 2014/2015 السنة الجامعیة

                 ----------------------------------------------------      

اســتـعـمـال الـــزمـــن                                                       
 )"د"الفوج (  (الجذع المشترك) السداسي الثاني    مسلـك القـانـون

القاعة السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األستاذ الوحـــــــــــــدات 

النظرية العامة لاللتزامات 

والعقود  
المدرج       12-10 ذ.قــرموش

2 

المدرج      16-14 ذ.الیــعقوبي القانون التجاري 
4 

النظرية العامة للقانون 

 الدستوري
المدرج     12-10  ذ. الــفــاسي 

2 

المدرج     10-8  ذة.التیــــالي القانون الجنائي العام 
أ 

المدرج    10-8   ذة. نـــكــاز  التنظیم اإلداري
ج 

ذ. محمد بن  القانون الدولي العام
المدرج      10-8 احدش 

ج 
اللغات والمصطلحات 

 2القانونیة 
المدرج    18-16   ذة. الرفــاعي 

3 
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اســتـعـمـال الـــزمـــن                                                      
 )"و"الفوج ( (الجذع المشترك) السداسي الثاني    مسلـك القـانـون

 

 
 

 

القاعة السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األستاذ الوحـــــــــــــدات 

النظرية العامة لاللتزامات 

المدرج    16-14    ذة.الــــــتیاليوالعقود  
ب 

المدرج     16-14  ذ. فطـــــوش القانون التجاري 
ج 

النظرية العامة للقانون 

 الدستوري
المدرج     18-16  ذة. بنیوسف 

ج 

ذ. األعـــــرج القانون الجنائي العام 
المدرج أ      10-8 نجیب 

       ذ. حــــــــداد  التنظیم اإلداري

المدرج       18-16ذ. االوارث  القانون الدولي العام
ب 

والمصطلحات  اللغات
 2القانونیة 

 ذة.بـــلبـــل 
 
10-12 
 

 
 
 
 

المدرج   
ب 
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استــعـمـال الزمــــن 
مسلك القانون(الجذع المشترك)السداسیة الرابعة 

(الفوج"أ") 
القاعة  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین  لوحــداتا األستــاذ  

قانون الشركات  معـالل. ذ    10-8   3المدرج 

 16-14     3المدرج 
 

 
 التنظیم القضائي ذ. بخنیف

  4المدرج  
 

 
حقوق اإلنسان  ذ. عزوزي        16-14

 والحريات العامة

   1المدرج 
 

 

 

القانون الجنائي  ذ. وقـــاص   8-10
 الخاص

 القانون الجبائي ذ. احمیدوش  18-16     5المدرج 

 2المدرج 

  4المدرج
    

 
 

8-10 

14-16 

 
 ذ. كويسي

وسائل األداء 
واإلئتمان 
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استــعـمـال الزمــــن 

مسلك القانون(الجذع المشترك)السداسیة الرابعة 
(الفوج"ب") 

القاعة  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین  لوحــداتا األستــاذ  

 4المدرج 
 

  16-18   
ذ. 

 السلمـاني
قانون الشركات 

 التنظیم القضائي    ذ. مــتقي   16-14     5المدرج 

 4المدرج 
 

ذ. العربـــي    8-10   حقوق اإلنسان 
 والحريات العامة

المدرج د   
القانون الجنائي  ذ. البوبكري  10-12   

 الخاص

  4المدرج 
 القانون الجبائي ذ. طــــاھر   14-16  

المدرج ب 
 

 ذ. نـــاجي     10-12
وسائل األداء 

واإلئتمان 
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اســتــعــمــال الــزمــن 

  القانون الـعام    (السداسیة السادسة ) مسلـك
 

القاعة  السبت  الجمعة  س  الخمی عاء  األرب الثالثاء  االثنین   الوحــدات األستــاذ

 ذة. بنیوسف   10-12    28
الفكر السیاسي 

المعاصر 

ذ. احمیدوش   14-16     25
قانون الصفقات 

العمومیة 

ذ. أيت المكي  8-10      28
المنازعات اإلدارية 

والقضاء اإلداري 

ذ. المرزكیوي     8-10   28
القانون الدولي 

اإلنساني 

ذة. الھواس  16-18      28 نظرية المنظمات 
الدولیة 

       

ذ. التھامي بن 

احدش  

ذ.المصباحي 

مشروع نھاية 
الدراسة 
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اســتــعــمــال الــزمــن 
 السداسیة السادسة في القانون الخاص مسار اإلجازة األساسیة

 

القاعة  السبت  الجمعة  س  الخمی عاء  األرب الثالثاء  االثنین  األستــاذ   الوحــدات

   Iالمدرج 

14-16 

   
 ذ. أخـــريف

المسطرة 

المدنیة 

 ذ. بوزالفة 16-14      6المدرج 
المسطرة 

الجنائیة 

3المدرج  ذ. لــمزرع    8-10    

المواريث 

والحقوق 

المالیة 

ذ. معـــالل  10-8      6المدرج 
قانون الملكیة  

والفكرية 

المدرج أ  ذ. البكـــوري      8-10  القانون البنكي 

أشــغال نھاية         
الدراسة 
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اســتــعــمــال الــزمــن  
  السداسیة السادسة                                  مسار قانون األعمال

 

القاعة  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین  لوحــداتا األستــاذ  

25    10-12   
البكوري  ذة.

 نرجس
المسطرة المدنیة 

ذة. الـتیـالي      8-10  24 المسطرة الجنائیة 

ذ. مــتـیـوي   8-10     24
القانون الدولي 

الخاص 

الوساطة والتحكیم  ذ. مـــلكــي  10-12     24

قانون األسواق  ذ. بونـــعامیة   14-16    24
المالیة 

        

 

أشغال نھاية 
 الدراسة
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