
01/02/2023
Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

الدراسات العقارية :  ماستر    

األول:  السداسي 

2023/2022: السنة الجامعية 

ايت الحاج. د: المنسق   

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 المركز4المدرج 12:00-09:00السبت بنبعيشالملكية العقارية

 المركز4المدرج 15:30-12:30السبت مرزوق أيت الحاجالقانون المدني المعمق

 المركز4المدرج 20:00-17:00الجمعةالجباريالمهن الحرة المرتبطة بالعقار

مسطرة التحفيظ واإلشهار والتقييدات والتشطيبات 

العقارية
 المركز4المدرج 20:30-17:30الخميسأمال الحرفوش

 المركز4المدرج 20:00-17:00االربعاءحميدي  سعادوسائل اإلثبات

 المركز4المدرج 19:00-16:00السبت اشركيمنهجية البحث والتعليق على القرارات القضائية

برنـــا مــج توزيــع الحــصص



01/02/2023
Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

الزمن الميسر - المهن القانونية و القضائية :ماستر    

الثالث :  السداسي 

2023/2022: السنة الجامعية 

وداد العيدوني . دة: المنسق   

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

القانون  القضائي الخاص
 ENCG قرب 1 بالملحقة  2القاعة  17:00 - 20:00الخميس وداد العيدوني. دة

المسطرة الجنائية
 ENCG قرب 1 بالملحقة  2القاعة  17:00 - 20:00األربعاءأويس سيمو . د

القضاء التجاري
 ENCG قرب 1 بالملحقة  2القاعة  17:00 - 20:00الخميس حامي الدين  .د

قانون العقود الخاصة
 ENCG قرب 1 بالملحقة  2القاعة   09:00 -12:00السبت هند الوهابي  . دة

مناهج البحث العلمي
 ENCG قرب 1 بالملحقة  2القاعة  12:00 - 15:00السبت جماعي .د/توفيق السعيد .د

ترجمة وتحليل  النصوص  القانونية
 ENCG قرب 1 بالملحقة  2القاعة  17:00 - 20:00الجمعة أمين أعزان . د

برنـــا مــج توزيــع الحــصص



01/02/2023
Université Abdelmalek Essaadi                  جامعة عبدالمالك السعدي

Faculté des Sciences Juridiques       كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

Economiques & Sociales                                - طنجة -                 

الزمن الميسر - المهن القانونية و القضائية :ماستر    

األول:  السداسي 

2023/2022: السنة الجامعية 

العيدوني . دة: المنسق   

مالحظاتالمدرج/ القاعةالتوقيتاليوماألستاذالوحدة

 ENCG قرب 1 بالملحقة  1القاعة  17:00-20:00االربعاءوداد العيدوني. دةالملكية الفكرية

 ENCG قرب 1 بالملحقة  1القاعة  19:00-21:00الخميسسعاد حميدي. دةالقانون الجنائي والسياسة الجنائية

القانون المدني  المعمق
 ENCG قرب 1 بالملحقة  1القاعة   09:00-12:00السبت عدنان عبد الصمد.د

 ENCG قرب 1 بالملحقة  1القاعة  12:30-15:30السبت محمد الزردة. دقضاء األسرة

 ENCG قرب 1 بالملحقة  1القاعة  17:00-20:00الجمعةخالد بوقيش. دالقضاء االجتماعي

 ENCG قرب 1 بالملحقة  1القاعة  19:00-16:00السبت محمد بنيعيش. دتحليل االستشارات القانونية

برنـــا مــج توزيــع الحــصص


