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 المملكة المغربية
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 

  من أجل الاطالع  على  آخر املستجذات  فيما ًخص برمجة الامتحاهات  املرجو زيارة البوابة الالكتروهية للكلية املتعذدة

  www.fpn.ump.maالتخصصات بالىاظور  : 

 

 

 

 

 

 

 

  2020-2021املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراسات القاهوهية 

 الاستذراكية الذورة   الثاويالسذاس ي  استعمال السمن الخاص بامتحاهات

 التوقيت
 ألاستار   فوج

 التاريخ الوحذة

14 :00 – 15 :30 

A .الطاهري  ج دأ  

امات ز  M08 النظرية العامة  لاللت 

ز  االثني 
20/20/0202  

C أسراج  / د.أ 

E .وريكب دأ 

15 :45 ---  17 :15 

A .وريكب دأ 

 وريكب دأ. M09 C القانون التجاري

E عالوي / د.أ 

14 :00 – 15 :30 

A .أعراب  دأ 

 M10 لنظرية العامة للقانون الدستوريا

االربعاء 
20/20/0202  

C الغوداوي/ د.أ 

E الغوداوي/ د.أ 

15 :45 ---  17 :15 

A .بىجذي/ دأ 

ي العام
 / مصطفى الشعيبيدأ. M11 C القانون الجنائ 

E .مصطفى الشعيبيدأ / 

15 :00 --- 16 :30 

A .أقاللوش  / د أ 

 M12 التنظيم االداري

الجمعة 
20/20/0202  

C أبركان   /  د.أ 

E أبركان   /  د.أ 

16 :45 --- 18 :15 

A   .بوبوش  /د أ   

 غلبزوري ال /د .أ M13 C القانون الدولي العام

E عىتار /د .أ 

15 :15 --- 16 :15 

A .بوبوش /د أ  

 M14 0اللغات و المصطلحات القانونية 
ز  االثني 

20/20/0202  
C أقاللوش  د.أ /  

E املرابطي /د .أ  
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  2020-2021املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراسات القاهوهية 

 الاستذراكية الذورة   الثاويالسذاس ي  استعمال السمن الخاص بامتحاهات

 التوقيت
 ألاستار   فوج

 التاريخ الوحذة

14 :00 – 15 :30 

B براهص ي/ د.أ 

امات ز  M08 النظرية العامة  لاللت 

ز  االثني 
20/20/0202  

D توتهأ/ د.أ 

F توتهأ/ د.أ 

15 :45 ---  17 :15 

B .بىجذيدأ  / 

 توتهأ/ د.أ M09 D القانون التجاري

F براهص ي/ د.أ 

14 :00 – 15 :30 

B الرضواوي/ د.أ 

 M10 لنظرية العامة للقانون الدستوريا

االربعاء 
20/20/0202  

D .الرضواوي           م/ د أ 

F الرضواوي/ د.أ 

15 :45 ---  17 :15 

B .بوكبيش ع/ دأ 

ي العام
 بوكبيش ع/ دأ. M11 D القانون الجنائ 

F .بوكبيش ع/ دأ 

15 :00 --- 16 :30 

B .بن املصطفى   /د أ 

 M12 التنظيم االداري

الجمعة 
20/20/0202  

D .أعراب   /د أ 

F .بوبوش /د أ 

16 :45 --- 18 :15 

B جلطي /د .أ 

 جلطي /د .أ M13 D القانون الدولي العام

F عىتار /د .أ 

15 :15 --- 16 :15 

B .معتمذ أزكواغ دأ  

 M14 0اللغات و المصطلحات القانونية 
ز  االثني 

20/20/0202  
D .أعراب   /د أ  

F .معتمذ أزكواغ دأ  
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 0202-0202الموسم الجامعً : 

   مسلك الدراسات القانونٌة 

  الاستدراكية الدورةالرابع  السداسً استعمال الزمن الخاص بامتحانات 

فوجال التوقٌت  التارٌخ الوحدة األستاذ 

14 :00 – 15 :30 
A أ.د / عالوي 

 M21 قانون الشركات

 
01/08/2021 

B ًأ.د / برانص 

15 :45 ---  17 :15 
A  أ.د /  أسراج 

 M22 التنظٌم القضائً
B خرطة .أ.د / أ 

14 :00 – 15 :30 
A حقوق االنسان و الحرٌات  أ.د /  بن المصطفى

 العامة
M23 

03/08/2021 
B أ.د /  الغلبزوري 

15 :45 ---  17 :15 
A أ.د / م أسراج 

 M24 القانون الجنائً الخاص
B أ.د / بنجدي 

14 :00 – 15 :30 
A ًأ.د /  قرٌش 

 M25 القانون الجبائً

05/08/2021 
B ًأ.د /  قرٌش 

15 :45 ---  17 :15 
A أ.د معتمد أزكواغ 

 M26 واإلئتمان وسائل االداء
B أ.د معتمد أزكواغ 
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  0202-0202الجامعً :  الموسم 

 مسلك الدراسات القانونٌة 
 االستدراكٌةالدورة   القانون الخاص –السادس  السداسً استعمال الزمن الخاص بامتحانات  

 التارٌخ الوحدة األستاذ التوقٌت

 M33 قانون المسطرة المدنٌة أ.د/ ج الطاهري 30: 15 – 00: 14

27/07/2021 

 M34 قانون المسطرة الجنائٌة / الغنوبً أ.د 15: 17  --- 45: 15

 M35 الموارٌث و الحقوق المالٌة أ.د / أ خرطة  30: 15 – 00: 14

29/07/2021 

 M36 الملكٌة الفكرٌة أ. د/ مصطفى الشعٌبً 15: 17  --- 45: 15

 M37 31/07/2021 القانون البنكً أ.د / الغنوبً 30: 15 – 00: 14

  0202-0202  الموسم الجامعً :

  مسلك الدراسات القانونٌة 

 االستدراكٌةالدورة   القانون العام   -السادس  السداسً استعمال الزمن الخاص بامتحانات 

 التارٌخ الوحدة األستاذ التوقٌت

 M33 2تارٌخ األفكار السٌاسٌة  أ.د /  بن المصطفى  30: 15 – 00: 14

27/07/2021 

 M34 قانون الصفقات العمومٌة م أبركان أ. د/ 15: 17  --- 45: 15

 M35 المنازعات اإلدارٌة و القضاء اإلداري أ.د /  قرٌشً 30: 15 – 00: 14

29/07/2021 

 M36 القانون الدولً االقتصادي أ.د/ ي عنتار 15: 17  --- 45: 15

 M37 31/07/2021 نظرٌة المنظمات الدولٌة أ.د /  م  جلطً 30: 15 – 00: 14
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