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 2019-2018السنة الجامعية 

  يةربيعالدورة ال

 دول امـــتـــحـــانـــات الـــدورة الـــعـــاديـــةـــج

 الثاني، والرابع والسادسالفصل 

 

 

  

 09:00                  10:30 11:00                       12:30  13:30                15:00 15:30                        17:00 
 ثنينإال

 2019ماي  20

مسار القانون الخاصس: الفصل الساد  

 وحدة قانون الأسواق المالية

مسار القانون الخاصالفصل السادس:   

 وحدة قانون المسطرة المدنية

SEMESTRE 6 : GESTION 

Contrôle de gestion 

SEMESTRE 6 : GESTION 

Audit général 

مسار القانون العامالفصل السادس:   

يوحدة القانون الدولي الإنسان  

مسار القانون العامالفصل السادس:   

 وحدة الفكر السياسي المعاصر

SEMESTRE 4 : ECO&GESTION 

Analyse financière 

SEMESTRE 4 : ECO&GESTION 

Comptabilité des sociétés 

ع: مسلك القانونالفصل الراب  

القانون الجنائي الخاصوحدة   

 الفصل الرابع: مسلك القانون

قانون الشركاتوحدة   

  

 الثلاثاء

 2019ماي  21

مسار القانون الخاصالفصل السادس:   

 وحدة المواريث والحقوق المالية

نون الخاصمسار القاالفصل السادس:   

 وحدة قانون المسطرة الجنائية

SEMESTRE 6 : GESTION 

Stratégies industrielles 

SEMESTRE 6 : GESTION 

Management stratégique 

مسار القانون العامالفصل السادس:   

داريإدارية والقضاء الاوحدة المنازعات ال  

مسار القانون العامالفصل السادس:   

 وحدة قانون الصفقات العمومية

SEMESTRE 4 : ECO&GESTION 

Economie monétaire et financière 2 

SEMESTRE 4 : ECO&GESTION 

Finances publiques 

 الفصل الرابع: مسلك القانون

 وحدة حقوق الإنسان والحريات العامة

: مسلك القانونالفصل الرابع  

 وحدة التنظيم القضائي

  

 الأربعاء

 2019ماي  22

 الفصل الرابع: مسلك القانون

وسائل الأداء والائتمانوحدة   

 الفصل الرابع: مسلك القانون

القانون الجبائيوحدة   

SEMESTRE 4 : ECO&GESTION 

Droit commercial et des sociétés 

SEMESTRE 4 : ECO&GESTION 

Informatique de gestion 

 الخميس

 2019ي ما 23

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Microéconomie 2 

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Macroéconomie 

 الفصل الثاني: مسلك القانون

 النظرية العامة للالتزامات

 الفصل الثاني: مسلك القانون

 2اللغات والمصطلحات القانونية 

 الجمعة

 2019ماي  24

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Langues et Terminologie Economique 2 

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Probabilités 

 الفصل الثاني: مسلك القانون 

 القانون التجاري

 الفصل الثاني: مسلك القانون

 التنظيم الاداري

 بتالس

 2019ماي  25

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Management 2 

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Comptabilité générale 2 

 الفصل الثاني: مسلك القانون 

 القانون الجنائي العام

 الفصل الثاني: مسلك القانون

  النظرية العامة للقانون الدستوري

 نينالإث

 2019ماي  27

SEMESTRE 2 : ECO&GESTION 

Algèbre et math financières 

 الفصل الثاني: مسلك القانون

 القانون الدولي العام

   

 

14:00ماي تنطلق ابتداء من  24المبرمجة زوال يوم الجمعة  متحاناتاال ملاحظة:   

   fsjes-cuam.uiz.ac.ma 


