
Université Abdelmalek Essaadi        جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

1المدرج  14:00-16:00اإلثنين Fهند الوهابي.ذة

1المدرج  10:00-12:00األربعاءFعبد اللطيف البغيل.ذ

2المدرج  12:00-14:00الثالثاءFحسن الجماعي .ذمدخل إلى العلوم  السياسية

1المدرج  12:00-14:00األربعاءFعبد السالم العنصري .ذمدخل إلى العالقات الدولية 

4المدرج  10:00-12:00الثالثاءFعبد هللا أشركي .ذمناهج العلوم  القانونية   واالجتماعية 

1المدرج  10:00-12:00الخميس Fمحمد الحسناوي .ذمدخل إلى العلوم  االقتصادية والتدبير 

1المدرج  10:00-12:00الجمعةFياسر صالح.ذاللغات والمصطلحات القانونية 

المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص

 (القسم العربي )مسلك القانون  

2023-2022:  السنة الجامعية 

 - *F-  المجموعة * السداسي    األول   

مدخل إلى العلوم  القانونية   



Université Abdelmalek Essaadi        جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

2المدرج  14:00-16:00اإلثنين Eلبنى الغومرتي .ذة

2المدرج  10:00-12:00اإلثنين Eأحمد الجباري .ذ

4المدرج  12:00-14:00األربعاءEجعفر بنموسى.ذمدخل إلى العلوم  السياسية

3المدرج  16:00-18:00األربعاءEمحمد غربي .ذمدخل إلى العالقات الدولية 

4المدرج  10:00-12:00الخميس Eالحاج شكرة .ذمناهج العلوم  القانونية   واالجتماعية 

1المدرج  08:00-10:00الخميس Eعبد السالم لزرق .ذمدخل إلى العلوم  االقتصادية والتدبير 

2المدرج  10:00-12:00األربعاء Eادريس جردان .ذاللغات والمصطلحات القانونية 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص

 (القسم العربي )مسلك القانون  

 - *E-  المجموعة * السداسي    األول   

مدخل إلى العلوم  القانونية   

المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية 

2023-2022:  السنة الجامعية 



Université Abdelmalek Essaadi        جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

3المدرج  10:00-12:00االربعاءDلطيفة بنخير . ذة

5المدرج  12:00-14:00االربعاءDأحمد الجباري .ذ

2المدرج  14:00-16:00الثالثاءDحسن الجماعي .ذمدخل إلى العلوم  السياسية

 1المدرج  16:00-18:00الثالثاءDمحمد غربي .ذمدخل إلى العالقات الدولية 

5المدرج  10:00-12:00االثنين Dعبد هللا أشركي .ذمناهج العلوم  القانونية   واالجتماعية 

 1المدرج  12:00-14:00االثنين Dعبد الرحمان الصديقي .ذمدخل إلى العلوم  االقتصادية والتدبير 

2المدرج  08:00-10:00الجمعة Dنور الدين أشحشاح .ذاللغات والمصطلحات القانونية 

مدخل إلى العلوم  القانونية   

المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص

(القسم العربي )مسلك القانون  

 - *D-  المجموعة * السداسي    األول   

2023-2022:  السنة الجامعية 



Université Abdelmalek Essaadi        جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

3المدرج  08:00-10:00االربعاءCلطيفة بنخير . ذة

5المدرج  10:00-12:00االربعاءCأحمد الجباري .ذ

3المدرج  10:00-12:00الثالثاء Cحسن الجماعي .ذمدخل إلى العلوم  السياسية

1المدرج  16:00-18:00اإلثنين Cمحمد غربي .ذمدخل إلى العالقات الدولية 

1المدرج  14:00-16:00الثالثاء Cعبد هللا أشركي .ذمناهج العلوم  القانونية   واالجتماعية 

  1المدرج  12:00-14:00الثالثاء Cعبد الرحمان الصديقي .ذمدخل إلى العلوم  االقتصادية والتدبير 

2المدرج  10:00-12:00الجمعة Cنور الدين أشحشاح .ذاللغات والمصطلحات القانونية 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص

 - *C- المجموعة * السداسي    األول   

مدخل إلى العلوم  القانونية   

المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية 

2023-2022:  السنة الجامعية 

 (القسم العربي )مسلك القانون  



Université Abdelmalek Essaadi        جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

6المدرج  10:00-12:00الثالثاء Bمرزوق ايت الحاج.ذ

6المدرج  12:00-14:00االربعاء Bعبد اللطيف البغيل.ذ

 6المدرج  10:00-12:00االثنينBجعفر بنموسى.ذمدخل إلى العلوم  السياسية

 3المدرج  10:00-12:00الجمعة Bمولود السباعي.ذمدخل إلى العالقات الدولية 

2المدرج  10:00-12:00الخميسBعبد السالم عنصري.ذمناهج العلوم  القانونية   واالجتماعية 

 1المدرج  10:00-08:00األربعاءBعبد السالم لزرق .ذمدخل إلى العلوم  االقتصادية والتدبير 

4المدرج  08:00-10:00الخميسBالحاج شكرة .ذاللغات والمصطلحات القانونية 

مدخل إلى العلوم  القانونية   

المدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية 

2023-2022:  السنة الجامعية 

 (القسم العربي )مسلك القانون  

برنـــا مــج توزيــع الحــصص

 - *B- المجموعة * السداسي    األول   



Université Abdelmalek Essaadi        جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعة األستاذالوحدة

6المدرج  08:00-10:00الثالثاء Aمرزوق ايت الحاج.ذمدخل إلى العلوم  القانونية   

6المدرج  10:00-12:00الجمعة Aعبد اللطيف البغيل.ذالمدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية 

6المدرج  12:00-14:00اإلثنين Aجعفر بنموسى.ذمدخل إلى العلوم  السياسية

 6المدرج  08:00-10:00الجمعة Aمولود السباعي.ذمدخل إلى العالقات الدولية 

2المدرج  08:00-10:00الخميسAعبد السالم عنصري.ذمناهج العلوم  القانونية واالجتماعية 

2المدرج  10:00-08:00االثنين Aعبد السالم لزرق.ذمدخل إلى العلوم  االقتصادية والتدبير 

 2المدرج  10:00-12:00الثالثاء Aادريس جردان.ذاللغات والمصطلحات القانونية 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص

 (القسم العربي )مسلك القانون  

- *A-المجموعة * السداسي    األول   

2023-2022:  السنة الجامعية 


