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و البحث العلمي

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية -فــاس

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Fès

جدولة تقييم الدورة الخريفية العادية 2018 /2017
مسلك القانون -الجذع المشترك ( -القسم العربي)

السداسية األولى

الفوجان :أ – ب ) ( A – Bبعد الزوال
التاريخ

المدة الزمنية

الوحدات

الثالثاء  9يناير2018
على الساعة الثانية
بعد الزوال

ثالث ساعات
من  2بعد الزوال الى 5

المدخل إلى العلوم السياسية

الجمعة 12يناير 2018
على الساعة الثانية بعد
الزوال

ثالث ساعات
من  2بعد الزوال الى 5

منـاهج العلوم القانونية واالجتماعية
المدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

االثنين  15يناير 2018
على الساعة الثانية بعد
الزوال

ثالث ساعات
من  2بعد الزوال الى 5

المصطلحات القانونية

الثالثاء  16يناير 2018
على الساعة الثانية بعد
الزوال

ثالث ساعات
من  2بعد الزوال الى 5

المدخل إلى العلوم القانونية
المدخل لدراسات الشريعة
اإلسالمية

المدخل إلى العالقات الدولية

اللغات

تنبيه:

-على كل طالب(ة) الحضور 30دقيقة قبل الموعد المحدد للتقييم.
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السداسية األولى

األفواج :ج– د – ه  -و) ( C-D- E-Fصباحا
الوحدات
المدخل إلى العلوم القانونية
المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

المدخل إلى العلوم السياسية
المدخل إلى العالقات الدولية

التاريخ
الثالثاء  9يناير2018
على الساعة الثامنة صباحا

الجمعة 12يناير 2018
على الساعة الثامنة صباحا

منـاهج العلوم القانونية واالجتماعية
المدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير
المصطلحات القانونية

اللغات

تنبيه:

االثنين  15يناير 2018
على الساعة الثامنة صباحا
الثالثاء  16يناير 2018
على الساعة الثامنة صباحا

المدة الزمنية
ثالث ساعات
من  8صباحا إلى 11

ثالث ساعات
من  8صباحا إلى 11
ثالث ساعات
من  8صباحا إلى 11
ثالث ساعات
من  8صباحا إلى 11

-على كل طالب(ة) الحضور 30دقيقة قبل الموعد المحدد للتقييم.
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السداسية الثالثة
الوحدات
قانون الميزانية
القانون االجتماعي

التاريخ

المدة الزمنية

االثنين  8يناير 2018
على الساعة الثانية بعد
الزوال

ثالث ساعات
من الثانية بعد الزوال
الى الساعة الخامسة مساء

األنظمة الدستورية المقارنة
النــشـاط اإلداري
المسؤولية المدنية
قــانون األســرة

األربعاء  10يناير 2018
على الساعة الثانية بعد
الزوال
السبت  13يناير 2018
على الساعة الثانية بعد
الزوال

ثالث ساعات
من الثانية بعد الزوال
الى الساعة الخامسة مساء
ثالث ساعات
من الثانية بعد الزوال
الى الساعة الخامسة مساء

تنبيه:على كل طالب(ة) الحضور 30دقيقة قبل الموعد المحدد للتقييم.
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شعبة القانون الخاص /مسلك القانون الخاص ( القسم العربي)
جدولة تقييم الدورة الخريفية العادية 2018/2017
السداسي الخامس

الوحدات

التاريخ

العقود الخــاصة

االثنين  8يناير 2018
الثامنة صباحا

القانون الدولي الخاص

المدة الزمنية
ثالث ساعات
من  8صباحا الى 11

صـعوبات المقاولة
القانون العقاري والحقوق العينية
علم اإلجرام
قانون التأمين

األربعاء  10يناير 2018
الثامنة صباحا
السبت  13يناير 2018
الثامنة صباحا

ثالث ساعات
من  8صباحا الى 11
ثالث ساعات
من  8صباحا الى 11

تنبيه:على كل طالب(ة) الحضور 30دقيقة قبل الموعد المحدد للتقييم.
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شعبة القانون الـعام  /مسلـك القانون الـعام ( القسم العربي)
جدولة تقييم الدورة الخريفية العادية  - 2017/2018السداسي الخامس –
مسار اإلجازة األساسية في القانون الـعام

الوحدات
تاريخ األفكار السياسية

التاريخ
االثنين  8يناير 2018
الثامنة صباحا

المرافق العامة الكبرى

المدة الزمنية
ثالث ساعات
من  8صباحا الى 11

المالية المحلية
القانون الدولي االقتصادي
السياسات العمومية
المنهجية القانونية

األربعاء  10يناير 2018
الثامنة صباحا
السبت  13يناير2018
الثامنة صباحا

ثالث ساعات
من  8صباحا الى 11
ثالث ساعات
من  8صباحا الى 11

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

