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 قرارات المجلس التأديبي

 2022 أبريل 06 األربعاءالمنعقد 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   

 العادية 10/01/2022 4
Marketing de 

base 
03 

االقتصاد و 
 التدبير

Hassouni 

soufyane 
20009541 

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

GA 21/02/2022 االستدراكية GRH 05 
االقتصاد و 

 التدبير

Elhadry 

youssef 
18004222 

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

GA 21/02/2022 االستدراكية 
Marketing de 

base 
03 

االقتصاد و 
 التدبير

Lamzaouak 

hamza 
19006010 

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

GA 21/02/2022 االستدراكية 
Marketing de 

base 
03 

االقتصاد و 
 التدبير

Dazia zohair 19006894 

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

6 03/03/2022 

 العادية
Langue et 

Terminologie 
01 

االقتصاد و 
 التدبير

Ettayoubi 

hasnaa 
20010402 

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

6 03/03/2022 

 العادية
Langue et 

Terminologie 
01 

االقتصاد و 
 التدبير

Essallamy 

wissal 
20009746 
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يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   2 14/01/2022 

 Intro a العادية

l’etude de 

droit 

03 
االقتصاد و 

 التدبير

El jorzi salah-

eddine 
20004325 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   االستدراكية 30/03/2022 3 

Microecono

mie 
01 

االقتصاد و 
 التدبير

Benrahmoune 

hamza 
21005177 

يوما ابتداء من تاري    خ المخالفة، مع إلغاء  30االقصاء من المؤسسة لمدة 
2021/2022من الموسم الجامعي  الخريفيةنتائج كل امتحانات الدورة   االستدراكية 30/03/2022 3 

Microecono

mie 
01 

االقتصاد و 
 التدبير

Bounouar najia 20005362 


