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المملكة المغربية
جامعة محمد األول
الكلية المتعددة التخصصات
الناظور
استعمال الزمن الخاص بامتحانات الدورة االستدراكية
الموسم الجامعي 2022-2021 :

مسلك الدراسات القانونية
السداسي

الوحدة

التاريخ

 M01مدخل إلى العلوم القانونية
السبت
19/03/2022

M02

مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

M03

مدخل إلى العلوم السياسية

األستاذ
أ.د  /بوكبيش ()A B C

أ.د  /أهتوت نجيم ()D E F

أ.د  /أحمد خرطة ()B

أ.د  /الطاهري جمال ()A

أ.د  /كبوري ()C D
أ.د  /معتمد ازكواغ

السداسي
االول

االثنين
21/03/2022

الخميس
24/03/2022

M04

مدخل إلى العالقات الدولية

M05

مناهج العلوم القانونية و االجتماعية

 M06مدخل إلى علوم االقتصادية و التدبير
السبت
26/03/2022

الخميس
17/03/2022
السداسي
الثالث

الثالثاء
22/03/2022
الجمعة
25/03/2022

األربعاء
16/03/2022
السداسي الخامس
القانون الخاص

الجمعة
18/03/2022
األربعاء
23/03/2022

األربعاء
16/03/2022
السداسي الخامس
القانون العام

الجمعة
18/03/2022
األربعاء
23/03/2022

M07

اللغات و المصطلحات القانونية 1

التوقيت
15h30 --- 17h00

17h00 ---18h30
() E

أ.د الرضواني ()A D

أ.د  /الغشام الشعيبي( )F
أ.د  /عنتار () E

أ.د  /أحمد أعراب () B C F
أ.د  /عنتار A F

أ.د  /الغلبزوري ()B

أ.د  /محمد جلطي ()C

أ.د  /بوبوش ()D E

أ.د  /عكاشة ()A B

أ.د  /جلطي ( ) C
أ.د /عبد العزيز أقاللوش () E F

أ.د  /بوبوش ( )D

أ.د  /محمد برانصي ( ) A B Eأ.د  /أبركان ( )C D F
أ.د  /بلعليد () A B

أ.د  /بن جدي () C D

15h30 --- 17h00

17h00 ---18h30

15h30 --- 17h00
17h00 ---18h30
12h30---14h00

أ.د /عبد العزيز أقاللوش () E F
 M15قانون الميزانية

أ.د /مصطفى قريشي ()A

أ.د  /أحمد أعراب ()B

14h00--- 15h30

 M16القانون االجتماعي

أ.د  /عادل غنوبي ()A

أ.د  /معتمد ازكواغ ()B

15h45--- 17h15

 M17األنظمة الدستورية المقارنة

أ.د  /الغوداني عزيزة ()A B

14h00--- 15h30

 M18النشاط اإلداري

أ.د /مصطفى قريشي () AB

15h45--- 17h15

 M19المسؤولية المدنية

أ.د  /جمال الطاهري ()A

أ.د  /مراد أسراج ()B

15h00--- 16h30

 M20قانون األسرة

أ.د  /أ.د  /عادل غنوبي ()A

أ.د  /الغشام الشعيبي ()B

16h45--- 18h15

 M27العقود الخاصة

أ.د  /الطاهري جمال

09h00 --- 10h30

 M28القانون الدولي الخاص

أ.د  /مراد أسراج

10h45 --- 12h15

 M29نظام صعوبات المقاولة

أ.دة  /عالوي خديجة

09h00 --- 10h30

 M30القانون العقاري و الحقوق العينية

أ.د  /أحمد خرطة

10h45 --- 12h15

 M31علم االجرام

أ.دة  /عالوي خديجة

09h00 --- 10h30

 M32قانون التأمين

أ.د  /مراد أسراج

10h45 --- 12h15

 M27تاريخ األفكار السياسية 1

أ.د  /عكاشة بن المصطفى

09h00 --- 10h30

 M28المرافق العامة الكبرى

أ.د  /الغلبزوري

10h45 --- 12h15

 M29المالية المحلية

أ.د  /الغلبزوري

09h00 --- 10h30

 M30القانون الدولي االنساني

أ.د  /جلطي

10h45 --- 12h15

 M31السياسات العمومية

أ.د  /محمد الرضواني

09h00 --- 10h30

 M32المنهجية القانونية

أ.د  /الغوداني عزيزة

10h45 --- 12h15

