
Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

2المدرج 12:00-14:00اإلثنين  (صباح ياسين)الموساوي .ذقانون الميزانية 

5المدرج 14:00-16:00االربعاءجميلة العماري . ذةالقانون االجتماعي 

5المدرج 08:00-10:00األربعاء بوخبزو نسرين .ذةاألنظمة الدستورية المقارنة 

 5المدرج 14:00-16:00اإلثنين توفيق السعيد .ذ  النشاط اإلداري 

6المدرج 14:00-16:00الثالثاءلبنى الغومرتي .ذةالمسؤولية المدنية 

1المدرج 12:00-14:00الخميسنائلة الحليمي  . ذةقانون األسرة

برنـــا مــج توزيــع احلــصص

(القسم العربي )مسلك القانون 

2023-2022:  السنة الجامعية 

 -* E-   المجموعة * السداسي    الثالث    

17/10/2022



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 5المدرج 08:30-10:00الجمعة الموساوي رشيد .ذقانون الميزانية 

 4المدرج 10:00-12:00االربعاءامين اعزان .ذالقانون االجتماعي 

 2المدرج 12:00-14:00االربعاءبوخبزو نسرين .ذةاألنظمة الدستورية المقارنة 

4المدرج 12:00-14:00الثالثاءإكرام الشحيمة  .ذة النشاط اإلداري 

 5المدرج 10:00-12:00الخميسمريم الطاشي.ذةالمسؤولية المدنية 

 6المدرج 12:00-14:00الخميسأحمد الجباري .ذقانون األسرة

برنـــا مــج توزيــع احلــصص

(القسم العربي )مسلك القانون 

2023-2022:  السنة الجامعية 

 -* D-   المجموعة * السداسي    الثالث    

17/10/2022



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 3المدرج 08:30-10:00الخميسالموساوي رشيد .ذقانون الميزانية 

 3المدرج 12:00-14:00الخميسأمال الحرفوش .ذةالقانون االجتماعي 

 1المدرج  08:00-10:00االثنين العمراني بوخبزة .ذاألنظمة الدستورية المقارنة 

 3المدرج 10:00-12:00االثنين محمد يحيا .ذ النشاط اإلداري 

6المدرج 08:00-10:00االربعاءمرزوق ايت الحاج .ذالمسؤولية المدنية 

 4المدرج 10:00-12:00الجمعة أحمد الجباري .ذقانون األسرة

برنـــا مــج توزيــع احلــصص

(القسم العربي )مسلك القانون 

 -* C-   المجموعة * السداسي    الثالث    

2023-2022:  السنة الجامعية 

17/10/2022



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 3المدرج 10:00-12:00الخميسالموساوي رشيد .ذقانون الميزانية 

 5المدرج 12:00-14:00الثالثاءعبد هللا اشركي .ذالقانون االجتماعي 

 5المدرج  10:00-12:00الثالثاءالعمراني بوخبزة .ذاألنظمة الدستورية المقارنة 

 3المدرج 08:00-10:00الجمعة محمد يحيا .ذ النشاط اإلداري 

 5المدرج 08:00-10:00الخميسمريم الطاشي.ذةالمسؤولية المدنية 

 6المدرج 16:00-18:00االربعاءخالد بنتركي .ذقانون األسرة

2023-2022:  السنة الجامعية 

برنـــا مــج توزيــع احلــصص

(القسم العربي )مسلك القانون 

 -* B-   المجموعة * السداسي    الثالث    

17/10/2022



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 5المدرج 10:00-12:00الجمعة الموساوي رشيد .ذقانون الميزانية 

 5المدرج 16:00-18:00االربعاءجميلة العماري .ذةالقانون االجتماعي 

 1المدرج 10:00-12:00االثنين العمراني بوخبزة .ذاألنظمة الدستورية المقارنة 

 3المدرج 08:00-10:00االثنين محمد يحيا .ذ النشاط اإلداري 

 6المدرج 10:00-12:00االربعاءمرزوق ايت الحاج .ذالمسؤولية المدنية 

 6المدرج 14:00-16:00االربعاءخالد بنتركي .ذقانون األسرة

برنـــا مــج توزيــع احلــصص

(القسم العربي )مسلك القانون 

-* A- المجموعة * السداسي    الثالث    

2023-2022:  السنة الجامعية 

17/10/2022


