
          جامعة عبدالمالك السعدي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون  : مسلك 

-أ- المجموعة  - الثاني :  السداسي 

محمد يحيا .د: المنسق 

المدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

6المدرج 08:00-10:00األربعاءAمرزوق آيت الحاج.دالنظرية العامة لاللتزامات

5المدرج 14:00-12:00اإلثنين Aحامي الدين.دالقانون التجاري

3المدرج 10:00-12:00اإلثنين Aمحمد يحيا.دالنظرية العامة  للقانون الدستوري

6المدرج 12:00-14:00الخميس Aبوحوص.دالقانون الجنائي العام

1المدرج 12:00-10:00األربعاء Aمساعد.دالتنظيم  اإلداري

6المدرج 12:00-14:00الثالثاء  Aبنموسى.دالقانون الدولي  العام

5المدرج 10:00-12:00الخميس Aاشحشاح.داللغات والمصطلحات القانونية

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



          جامعة عبدالمالك السعدي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون  : مسلك 

-ب-المجموعة  - الثاني :  السداسي 

محمد يحيا .د: المنسق 

المدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

6المدرج 10:00-12:00األربعاءBمرزوق آيت الحاج.دالنظرية العامة لاللتزامات

6المدرج 14:00-16:00الخميس Bايمان الصروخ.دةالقانون التجاري

3المدرج 08:00-10:00اإلثنين Bمحمد يحيا. دالنظرية العامة  للقانون الدستوري

6المدرج 12:00-10:00الجمعة Bبوحوص.  دالقانون الجنائي العام

2المدرج 12:00-10:00االثنين Bمساعد. دالتنظيم  اإلداري

 6المدرج 10:00-12:00الثالثاءBبنموسى.دالقانون الدولي  العام

5المدرج 08:00-10:00الخميس Bاشحشاح.داللغات والمصطلحات القانونية

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



          جامعة عبدالمالك السعدي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون  : مسلك 

-ج- المجموعة  - الثاني :  السداسي 

محمد يحيا .د: المنسق 

المدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة 

6المدرج 10:00-12:00الخميس Cأحمد الجباري .دالنظرية العامة لاللتزامات

 1المدرج  08:00-10:00الثالثاء Cلطيفة بنخير .دةالقانون التجاري

5المدرج 10:00-12:00الثالثاء Cالحسن جماعي .دالنظرية العامة  للقانون الدستوري

3المدرج 12:00-14:00اإلثنين Cسعاد حميدي  .دةالقانون الجنائي العام

1المدرج 08:00-10:00الخميس Cالحاج شكرة  .دالتنظيم  اإلداري

1المدرج 16:00-18:00الخميس Cمحمد غربي .دالقانون الدولي  العام

2المدرج 08:00-10:00الجمعة  Cإدريس جردان  .داللغات والمصطلحات القانونية

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون  : مسلك 

-د-المجموعة  - الثاني :  السداسي 

محمد يحيا .د: المنسق 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

5المدرج 10:00-12:00األربعاءأحمد الجباري .دالنظرية العامة لاللتزامات

1المدرج 10:00-12:00الثالثاء لطيفة بنخير .دةالقانون التجاري

5المدرج 12:00-14:00الثالثاء الحسن جماعي .دالنظرية العامة  للقانون الدستوري

2المدرج 14:00-16:00اإلثنين  سعاد حميدي  .دةالقانون الجنائي العام

1المدرج 10:00-12:00الخميس الحاج شكرة  .دالتنظيم  اإلداري

6المدرج 18:00-16:00الخميس اسعيدة العثماني . دةالقانون الدولي  العام

2المدرج 08:00-10:00الخميس ادريس جردان  .داللغات والمصطلحات القانونية

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



          جامعة عبدالمالك السعدي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون  : مسلك 

-E-المجموعة  - الثاني :  السداسي 

محمد يحيا .د: المنسق 

المدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

5المدرج 10:00-12:00اإلثنين Eلبنى الغومرتي.دةالنظرية العامة لاللتزامات

3المدرج 14:00-16:00اإلثنين Eنهال اللواح.دةالقانون التجاري

3المدرج 08:00-10:00الخميس Eمحمد يحيا.دالنظرية العامة  للقانون الدستوري

1المدرج 14:00-16:00الثالثاء Eأويس السيمو.دالقانون الجنائي العام

4المدرج 12:00-14:00الثالثاء Eعبد الواحد مبعوث.دالتنظيم  اإلداري

 4المدرج 15:30-14:00الخميس E1-E2-E3اسعيدة العثماني.دةالقانون الدولي  العام

3المدرج 10:00-12:00الجمعة E4-E5محمد غربي.دالقانون الدولي  العام

5المدرج 08:00-10:00الجمعة Eنور الدين أشحشاح.داللغات والمصطلحات القانونية

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



          جامعة عبدالمالك السعدي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون  : مسلك 

-F-المجموعة  - الثاني :  السداسي 

محمد يحيا .د: المنسق 

المدرج/ القاعةالتوقيتاليومالمجموعةاألستاذالوحدة

1المدرج 12:00-14:00الثالثاءFمريم الطاشي.دةالنظرية العامة لاللتزامات

5المدرج 14:00-16:00الخميسFمنال منصور.دةالقانون التجاري

2المدرج 10:00-12:00الجمعة Fنور الدين أشحشاح.دالنظرية العامة  للقانون الدستوري

1المدرج 14:00-16:00اإلثنين Fعدنان عبد الصمد.دالقانون الجنائي العام

2المدرج 14:00-12:00اإلثنين Fأسماء شطبي.دةالتنظيم  اإلداري

3المدرج 08:30-10:00الجمعة  Fسهام السهولي.دةالقانون الدولي  العام

3المدرج 12:00-14:00األربعاءFياسر صالح.داللغات والمصطلحات القانونية

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



          جامعة عبدالمالك السعدي

كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون   : مسلك 

-.أ- السداسي الرابع   المجموعة  

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

2المدرج 14:00-16:00الخميس نهال اللواح. دةقانون الشركات

6المدرج 15:30-17:00األربعاءوداد العيدوني .دةالتنظيم القضائي

6المدرج 10:00-08:00اإلثنين عبد القادر مساعد .دحقوق اإلنسان 

2المدرج 12:00-14:00الثالثاءسعاد حميدي  . دةالقانون الجنائي الخاص

6المدرج 12:00-14:00اإلثنينحميد النهري . دالقانون الجبائي 

4المدرج 10:00-12:00الخميس لطيفة  بنخير .دةوسائل األداء واالئتمان

                  Université Abdelmalek Essaadi

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 

Faculté des Sciences Juridiques

 Economiques & Sociales  -Tanger



Université Abdelmalek Essaadi                            جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Socialesكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون   : مسلك 

-ب -السداسي الرابع   المجموعة  

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

5المدرج 10:00-08:00اإلثنين حامي الدين . دقانون الشركات

6المدرج 14:00-15:30األربعاءالعيدوني . دةالتنظيم القضائي

2المدرج 10:00-12:00الخميس جردان . دحقوق اإلنسان 

6المدرج 15:00-17:00الجمعة بوحوص. دالقانون الجنائي الخاص

6المدرج 14:00-16:00اإلثنين حميد النهري . دالقانون الجبائي 

4المدرج 08:00-10:00الخميس بنخير . دةوسائل األداء واالئتمان

 -Tanger

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



Université Abdelmalek Essaadi                            جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Socialesكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون   : مسلك 

-ج -السداسي الرابع   المجموعة  

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

5المدرج 10:00-08:00الثالثاء محمد حامي الدين . دقانون الشركات

5المدرج 12:00-14:00الخميس أمال الحرفوش. دالتنظيم القضائي

6المدرج 10:00-12:00اإلثنين جردان . دحقوق اإلنسان 

2المدرج 14:00-16:00الثالثاء امين أعزان   . دالقانون الجنائي الخاص

5المدرج 12:00-14:00االربعاءحميد النهري . دالقانون الجبائي 

5المدرج 10:00-12:00الجمعة  بنتركي خالد .دوسائل األداء واالئتمان

 -Tanger

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



Université Abdelmalek Essaadi                            جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Socialesكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون   : مسلك 

 -D-السداسي الرابع   المجموعة  

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 5المدرج 16:00-14:00الثالثاء إيمان الصروخ,دةقانون الشركات

 3المدرج 12:00 -14:00الخميسفاطمة الزهرة قشتليو. دةالتنظيم القضائي

4المدرج 10:00 -12:00االثنين اسماء الشطبي  . دةحقوق اإلنسان 

1المدرج 10:00 -12:00الجمعة أويس السيمو .دالقانون الجنائي الخاص

 5المدرج 14:00 -16:00االربعاءحميد النهري . دالقانون الجبائي 

 4المدرج 14:00-12:00االثنين خالد بنتركي, دوسائل األداء واالئتمان

 -Tanger

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



Université Abdelmalek Essaadi                            جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Socialesكلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

                   - طنجة -                 

(القسم العربي )القانون   : مسلك 

 -E-السداسي الرابع   المجموعة  

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 5المدرج 18:00-16:00الثالثاءايمان الصروخ .دةقانون الشركات

 3المدرج 12:00-10:00الخميسفاطمة الزهرة قشتليو. دةالتنظيم القضائي

4المدرج 10:00 -12:00األربعاءاشحيمة إكرام حقوق اإلنسان 

2المدرج 14:00-12:00الخميس هند الوهابي  .دةالقانون الجنائي الخاص

 5المدرج 18:00-16:00االربعاءحميد النهري . دالقانون الجبائي 

 5المدرج 16:00-14:00االثنين بنتركي خالد .دوسائل األداء واالئتمان

 -Tanger

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 

(القسم العربي)القانون الخاص : مسلك 

-أ -المجموعة  -   السادس  : السداسي  

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالمجزوءة

6المدرج 08:00-10:00الخميس مرزوق آيت الحاج.دقانون المواريث والحقوق المالية 

1المدرج 10:00-12:00اإلثنين عبد هللا أشركي .دالقانون الدولي الخاص

3المدرج 10:00-12:00األربعاءعبد اللطيف البغيل.دالمسطرة المدنية

6المدرج 14:00-16:00الثالثاء هشام بوحوص.دالمسطرة الجنائية

4المدرج 18:00-16:00الثالثاء عمر الحواشي .دالقانون البنكي 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 

(القسم العربي)القانون الخاص : مسلك 

-ب -المجموعة  .  السادس: السداسي  

مالحظات المدرجالتوقيتاليوماألستاذالمجزوءة

3المدرج  14:00-12:00الثالثاء الجباري .دقانون المواريث والحقوق المالية 

1المدرج 12:00-14:00اإلثنين أشركي .دالقانون الدولي الخاص

6المدرج 12:00-14:00األربعاءالبغيل.دالمسطرة المدنية

2المدرج 14:00-16:00األربعاءحميدي  . دةالمسطرة الجنائية

4المدرج 16:00-14:00الثالثاء عمر الحواشي .دالقانون البنكي 

برنـــا مــج توزيــع الحــصص



Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

 2022/20233برنـــا مــج توزيــع الحــصص 

(القسم العربي )القانون العام : مسلك 

السادس  :  السداسي 

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

II 2القاعة  08:00 -10:00الجمعة عبد القادر الطالبي . دتاريخ الفكر السياسي

2القاعة  14:00 -16:00الثالثاء عبد الواحد مبعوث .دقانون الصفقات العمومية

1القاعة  10:00 -12:00اإلثنين عبد الكبير يحيا.دالقضاء اإلداري والمنازعات اإلدارية

3القاعة  12:00 -14:00الخميس الحاج شكرة. دتهيئة المجال

6القاعة 14:00-12:00اإلثنين عبد السالم لزرق. دالقانون الدولي االقتصادي

برنـــا مــج توزيــع الحــصص


