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 قرارات المجلس التأديبي

 2022أبريل  06يوم األربعاء المنعقد بتاريخ يوم 

 القاعة العقوبة
 تاريخ

 المخالفة
 أبوجي والنسباالسم  الشعبة الفصل الوحدة الدورة

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

A 01/03/2022 العادية 
اللغات و 

المصطلحات 
 1القانونية 

01 
القانون باللغة 

 العربية
El manhi 

abdellah 
21011497 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

مدخل الى العلوم  العادية 01/03/2022 13
 01 القانونية

القانون باللغة 
 العربية

Hallouach 

hicham 21003916 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

مدخل الى العالقات  العادية 02/03/2022 11
 الدولية

01 
القانون باللغة 

 العربية
Sarih 

abdelkarim 20009535 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

B 13/01/2022 03 النشاط  االداري العادية 
القانون باللغة 

 العربية
Ramraoui 

iliass 
20007804 

 توبيخ
AMK 24/02/2022 03 االداري النشاط  العادية 

القانون باللغة 
 Mawak ayoub 20008646 العربية

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

مدخل الى العالقات  العادية 02/03/2022 14
 الدولية

01 
القانون باللغة 

 العربية
Laayssel 

amine 
21003969 
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يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

مدخل الى العالقات  العادية 02/03/2022 15
 الدولية

01 
القانون باللغة 

 العربية
Lahlou 

abderahim 
21000795 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

 العادية 03/03/2022 10
اللغات و 

المصطلحات 
 1القانونية 

01 
القانون باللغة 

 Tawfik rabii 21004789 العربية

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

 العادية 04/03/2022 4
مناهج العلوم 
القانونية و 
 االجتماعية

01 
القانون باللغة 

 العربية
Elgharoui 

nabil 
21002668 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

 العادية 04/03/2022 3
مناهج العلوم 
القانونية و 
 االجتماعية

01 
القانون باللغة 

 العربية
Fadouach 

wissal 
20007684 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

3 04/03/2022 

مناهج العلوم  العادية
القانونية و 
 االجتماعية

01 
القانون باللغة 

 Fassihi salma 21003536 العربية

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

Amphi2 29/03/2022 

 االستدراكية
مدخل الدراسة 

 الشريعة االسالمية

01 

القانون باللغة 
 العربية

Chams 

ghizlane 
21000683 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
.2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   

3 30/03/2022 

 االستدراكية
مدخل الى العالقات 

 الدولية

01 

القانون باللغة 
 العربية

Moufti 
imadeddine 

21011538 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30لمدة االقصاء من المؤسسة 
مدخل الى العلوم  االستدراكية amk 30/03/2022 .2020/2021نتائج كل امتحانات الدورة الربيعية من الموسم الجامعي 

 السياسية

01 

القانون باللغة 
 العربية

Khalis 

elmostafa 
21004201 


