
جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل         

تماعية  تصادية واالج انونية واالق علوم الق  ف اس–     كلية ال

اس  ت ع م ال ال   زم   ن
الفوج أ

     القاعة السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

2-  مدرج 18-16  الناجي أحمد أنوار  .ذ مدخل إلى العلوم القانونية

ج-  مدرج  10-8 لحروف. ذة مدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

ج- مدرج  12-10 طاهر. ذ مدخل إلى العلوم السياسية

ب- مدرج  12-10   منصور . ذ مدخل إلى العالقات الدولية

ب-  مدرج 18-16  حباني عبد الرزاق. ذ مناهج العلوم القانونية واالجتماعية

7 مدرج    10-8   السعداني. ذ مدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير  

 اللغات

ب-  مدرج 10-8    أشمالل.ذالمصطلحات القانونية 

جذع المشترك)     مسل ك الق ان ون "الفوج ب"السداسي األول (ال

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

2مــدرج 10-8مــفــيد.ذمدخل إلى العلوم القانونية

1مــدرج12-10 لــمــزرع.ذمدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

7مــدرج  16-14صابر.ذمدخل إلى العلوم السياسية

7مــدرج 10-12الــوارث.ذمدخل إلى العالقات الدولية 

ج- مــدرج12-10احـمـيدوش.ذمنـاهج العلوم القانونية واالجتماعية

7مــدرج 10-8 المصباحي كمال.ذمدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

(*)اللغات

-4مدرج 16-14الـنفيسي.ذةالمصطلحات القانونية

 

جذع المشترك )مسلك الق انون   السداسي األول (ال
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بد اهلل          عة سيدي محمد بن ع جام

تماعية  تصادية واالج انونية واالق علوم الق  ف اس–     كلية ال

اس  ت ع م ال ال   زم   ن
ق ان ون مشترك)     مسل ك ال جذع ال سداسي األول (ال "الفوج ج"ال

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

7مـــدرج 12-10التيالي.ذمدخل إلى العلوم القانونية

1مـــدرج 16-14بــخــنيف.ذمدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

7مـــدرج 18-16عـــزوزي.ذمدخل إلى العلوم السياسية

مـــدرج  ج16-14الــهواس.ذةمدخل إلى العالقات الدولية 

7مـــدرج 12-10نـــكــاز.ذةمنـاهج العلوم القانونية واالجتماعية

7مـــدرج   18-16السليماني حميد. ذمدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

(*)اللغات

ج-مـــدرج10-8أوحـــجــو.ذالمصطلحات القانونية

اس  ت ع م ال ال   زم   ن
ق ان ون مشترك)     مسل ك ال جذع ال سداسي األول (ال "الفوج د"ال

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

ج-مـــدرج 18-16العلوي الطاهري.ذمدخل إلى العلوم القانونية

مــد رج ب10-8حــرشــي. ذةمدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

2مــد رج 16-14فـــقـــيـهي.ذمدخل إلى العلوم السياسية

1مــد رج 16-14المـــصــباحي.ذمدخل إلى العالقات الدولية 

2مــد رج 10-8 أشلحي.ذمنـاهج العلوم القانونية واالجتماعية

مــد رج د16-14السليماني حميد.ذمدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

(*)اللغات

2مدرج 16-14الرفاعي.ذةالمصطلحات القانونية
 

جامعية  2018/2017 السنة ال



بد اهلل          عة سيدي محمد بن ع جام

تماعية  تصادية واالج انونية واالق علوم الق  ف اس–     كلية ال

اس  ت ع م ال ال   زم   ن
ق ان ون مشترك)     مسل ك ال جذع ال سداسي األول (ال "الفوج ه"ال

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

ج-المدرج 12-10إدريس  طاهري.ذمدخل إلى العلوم القانونية

7المدرج 10-8البوبكري.ذمدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

7المدرج  12-10امريدة.ذ مدخل إلى العلوم السياسية

7المدرج 10-8بوزبع.ذمدخل إلى العالقات الدولية 

ج-المدرج 12-10بهيجة فردوس.ذمنـاهج العلوم القانونية واالجتماعية

7المدرج 10-8يوعال.ذمدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

(*)اللغات

ب-المدرج 16-14ديدي.ذةالمصطلحات القانونية
 

اس  ت ع م ال ال   زم   ن
ق ان ون مشترك)     مسل ك ال جذع ال سداسي األول (ال "الفوج و"ال

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

3مــد رج  10-8النية.ذةمدخل إلى العلوم القانونية

مــد رج ب 14-12بنشقرون علي.ذ مدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

2مــد رج14-12 اعبيزة.ذمدخل إلى العلوم السياسية

2مــد رج 16-14المــرزكيــوي.ذمدخل إلى العالقات الدولية 

3مــد رج 16-14اليــعقــوبي.ذمنـاهج العلوم القانونية واالجتماعية

مــد رج ب12-10 يوعال.ذمدخل إلى العلوم االقتصادية والتدبير

(*)اللغات

مدرج ب10-8بـلـبـل.ذةالمصطلحات القانونية

جامعية  2018/2017 السنة ال


