جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

استعمال الزمن للدورة الربيعية (دروس نظرية)
11H00-09H35

09H25-08H00

15H25-14H00

12H35-11H10

السنة الجامعية2021 / 2020 :
الشعبة :القانون والعلوم الاقتصادية
المسلك :القانون بالعربية الجذع المشترك
الفصل :الثاني

17H00-15H35
النظرية العامة لاللتزامات
والعقود (د.ن)

وحدة

الأستاذ

ذ .منير أوخليفا

الأستاذ

ذ .منير أوخليفا

القاعة

عن بعد/الفوج أ

القاعة

عن بعد /الفوج أ

القاعة

عن بعد/االفوج -ب

وحدة القانون الجنائي العام (د.ن) وحدة

لغات ومصطلحات

وحدة

لغات ومصطلحات

وحدة

لغات ومصطلحات

وحدة

القانون الجنائي العام (د.ن)

الأستاذ

ذ محمد بنهلال

الأستاذ

ذ محمد بنهلال

الأستاذ

ذ محمد بنهلال

الأستاذ

القاعة

عن بعد/الفوج أ

القاعة

عن بعد/الفوج ب

القاعة

وحدة

القانون التجاري (د.ن)

وحدة

القانون التجاري (د.ن)

وحدة

وحدة القانون الجنائي العام (د.ن) وحدة

الإثنين

الثلاثاء

الأربعاء

الأستاذ

ذ .الطاهر كركري /

الأستاذ
محمد المنصور
 /الفوج ب القاعة
القاعة عن بعد

عن بعد

 /الفوج ج

وحدة القانون الدولي العام (د.ن)

وحدة القانون الدولي العام (د.ن)
الهام بخوشي/اسماعيل

الأستاذ
حمودي/مصعب التجاني
عن بعد /الفوج ب
القاعة

الهام بخوشي/اسماعيل

وحدة
الأستاذ

الخميس

القاعة

الأستاذ

حمودي/مصعب

الأستاذ

القاعة

التجاني
عن بعد  /الفوج أ

القاعة

ذ .الطاهر كركري /
محمد المنصور

ذة .خديجة خبوز /ذ:
مراد دهام
عن بعد/الفوج أ

القانون الدستوري (د.ن)
سلمان
بونعمان/مصعب التجاني
عن بعد /

القاعة

الفوج أ

وحدة

الهام بخوشي/اسماعيل

الأستاذ

الأستاذ
حمودي/مصعب التجاني
عن بعد/الفوج ج
القاعة

القاعة
وحدة

السبت

الأستاذ

الأستاذ
القاعة

التنظيم االدراي (د.ن)
جلال نورالدين /وديع
الهامل
عن بعد/الفوج أ

ذة .خديجة خبوز /ذ:
مراد دهام
عن بعد  /الفوج -ب

الأستاذ
القاعة

ذ .الطاهر كركري  /محمد
المنصور
عن بعد/الفوج ج
القانون التجاري (د.ن)
ذة .خديجة خبوز /ذ :مراد
دهام
عن بعد /الفوج ج

القانون الدستوري (د.ن)
الدستوري (د.ن) وحدة
وحدة القانون سلمان
سلمان بونعمان/مصعب
الأستاذ
الأستاذ
بونعمان/مصعب
التجاني
التجاني
عن بعد  /الفوج ج
القاعة عن بعد /الفوج -ب القاعة

وحدة القانون الدولي العام (د.ن)

الجمعة

18H35-17H10
النظرية العامة لاللتزامات
والعقود (د.ن)

وحدة
الأستاذ
القاعة

التنظيم االدراي (د.ن)
جلال نورالدين /وديع
الهامل
عن بعد/الفوج ب

وحدة

النظرية العامة لاللتزامات
والعقود (د.ن)

الأستاذ

ذ .منير أوخليفا

القاعة

عن بعد /الفوج ج

التنظيم االدراي (د.ن)
جلال نورالدين /وديع
الهامل
عن بعد/الفوج ج

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

استعمال الزمن للدورة الربيعية (دروس توجيهية)
09H25-08H00
وحدة
الأستاذ

الإثنين

القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة

القانون الجنائي العام (د.ت)
ذ .الطاهر كركري  /محمد
المنصور
عن بعد /الفوج ب/م 1
النظرية العامة لاللتزامات والعقود
(د.ت)
ذ .منير أوخليفا
عن بعد  /الفوج أ/م 1

09H35 - 11H00
وحدة

القانون الجنائي العام (د.ت)
ذ .الطاهر كركري  /محمد

وحدة
الأستاذ

الأربعاء

القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة

حمودي/مصعب التجاني
عن بعد  /الفوج ب/م 1
القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل
حمودي/مصعب التجاني
عن بعد/الفوج ج/م 2

الأستاذ
المنصور
عن بعد /الفوج أ/م 2
القاعة
النظرية العامة لاللتزامات والعقود
وحدة
وحدة
(د.ت)
الأستاذ
ذ .منير أوخليفا
الأستاذ
القاعة

عن بعد /الفوج ب/م 1

وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة

القانون الجنائي العام (د.ت)
ذ .الطاهر كركري  /محمد
المنصور
عن بعد /الفوج أ/م 1

الخميس

الجمعة

وحدة
الأستاذ
القاعة

التنظيم االدراي (د.ت)
جلال نورالدين /وديع الهامل
عن بعد /الفوج أ/م 1
القانون التجاري (د.ت)

القاعة

القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة

السبت

القانون الجنائي العام (د.ت)

وحدة
الأستاذ

التجاني
عن بعد /الفوج ب/م 1
القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل
حمودي/مصعب التجاني

الأستاذ

المنصور
عن بعد  /الفوج أ/م 1
النظرية العامة لاللتزامات
والعقود (د.ت)
ذ .منير أوخليفا

القاعة

القانون الجنائي العام (د.ت)
ذ .الطاهر كركري  /محمد
المنصور
عن بعد /الفوج ب/م 2

القاعة عن بعد  /الفوج ب/م 2
وحدة

النظرية العامة لاللتزامات
والعقود (د.ت)

الأستاذ

ذ .منير أوخليفا

القاعة

عن بعد /الفوج ج/م 1
النظرية العامة لاللتزامات
والعقود (د.ت)

وحدة

الأستاذ

ذ .منير أوخليفا

الأستاذ

القاعة

عن بعد /الفوج ج/م 2

القاعة

وحدة

وحدة

التنظيم االدراي (د.ت)

الأستاذ جلال نورالدين /وديع الهامل
القاعة
القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل
حمودي/مصعب التجاني
عن بعد  /الفوج أ/م 2

وحدة
الأستاذ
القاعة

القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل
حمودي/مصعب التجاني
عن بعد  /الفوج ب/م 1

وحدة
الأستاذ
القاعة

عن بعد /الفوج ج /م 1
القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل
حمودي/مصعب التجاني
عن بعد /الفوج ب/م 2

عن بعد /الفوج ج/م 1
القانون التجاري (د.ت)
وحدة
ذة .خديجة خبوز /ذ :مراد
الأستاذ
دهام
عن بعد /الفوج أ/م 2
القاعة

وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة

الأستاذ ذة .خديجة خبوز /ذ :مراد دهام الأستاذ
عن بعد /الفوج أ/م 1
القانون الدستوري (د.ت)
سلمان بونعمان/مصعب

وحدة

ذ .الطاهر كركري  /محمد

القانون الدستوري (د.ت)
وحدة
سلمان بونعمان/مصعب
الأستاذ
التجاني
القاعة عن بعد  /الفوج ب/م 1

وحدة

17H00-15H35

الأستاذ وديع الهامل/الهام بخوشي

الأستاذ ذة .خديجة خبوز /ذ :مراد دهام
القاعة

الأستاذ

15H25-14H00

18H35-17H10

التنظيم االدراي (د.ت)

القانون التجاري (د.ت)
عن بعد /الفوج ب/م 1

وحدة

القاعة

الثلاثاء
القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل

11H10 - 12H35

السنة الجامعية2021 / 2020 :
الشعبة :القانون والعلوم الاقتصادية
الجذع المشترك
المسلك :القانون بالعربية
الفصل :الثاني

القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة

وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة

القانون التجاري (د.ت)
ذة .خديجة خبوز /ذ :مراد
دهام
عن بعد /الفوج ب/م 2

وحدة
الأستاذ
القاعة

وديع الهامل/الهام بخوشي
القاعة

عن بعد /الفوج أ/م 2

القانون الدستوري (د.ت)
سلمان بونعمان/مصعب
التجاني
عن بعد /الفوج أ/م 2
وحدة
الأستاذ
القاعة

التنظيم االدراي (د.ت)
جلال نورالدين /وديع الهامل
عن بعد /الفوج أ/م 2
القانون الدولي العام (د.ت)

القانون الدستوري(د.ت)
سلمان بونعمان/مصعب
التجاني
عن بعد /الفوج أ/م 1

التنظيم االدراي (د.ت)

القانون الجنائي العام (د.ت)
ذ .الطاهر كركري  /محمد
المنصور
الفوج أ/م 2
عن بعد /

وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة

ذ.اسماعيل حمودي

التنظيم االدراي (د.ت)
جلال نورالدين /وديع الهامل
عن بعد  /الفوج ب/م 2
التنظيم االدراي (د.ت)

الأستاذ جلال نورالدين /وديع الهامل

عن بعد/الفوج ج/م 1
القانون الدستوري (د.ت)
سلمان بونعمان/مصعب

النظرية العامة لاللتزامات والعقود
وحدة
(د.ت)
ذ .منير أوخليفا
الأستاذ
 /الفوج ج /م 2
القاعة عن بعد

التجاني
عن بعد /الفوج ب/م 2
وحدة
الأستاذ

القانون الدولي العام (د.ت)
الهام بخوشي/اسماعيل
حمودي/مصعب التجاني

القاعة

عن بعد  /الفوج ج /م 2

القاعة

عن بعد /الفوج ج /م 1

القاعة

عن بعد/الفوج ج /م 2

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

السنة الجامعية2021 / 2020 :
الشعبة :القانون والعلوم الاقتصادية
الجذع المشترك
المسلك :القانون بالعربية
الفصل :الرابع

استعمال الزمن للدورة الربيعية
11H00-09H35

09H25-08H00

15H25-14H00

12H35-11H10

18H35-17H10

17H00-15H35

القاعة القانون الجنائي الخاص(د,ن) القاعة القانون الجنائي الخاص -د ت

الاثنين
الثلاثاء

حقوق االنسان والحريات العامة
وحدة
(د,ن)

حقوق االنسان والحريات العامة
وحدة
(د.ت)

وحدة

وحدة

الأستاذ

ذ.محمد بنهلال

الأستاذ

ذ.محمد بنهلال

الاستاذ

الاستاذ

القاعة

عن بعد /الفوج -ب

القاعة

عن بعد /الفوج -ب

القاعة

عن بعد  /الفوج ب

القاعة

عن بعد  /الفوج ب

(د,ت)
ذ .هشام زمزم

وحدة

وسائل األداء واالئتمان (د,ن)

وحدة

وسائل األداء واالئتمان (د,ن)

وحدة

قانون الشركات (د,ن)

وحدة

قانون الشركات (د,ن)

الاستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الاستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الأستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الاستاذ

ذ :ابراهيم قادم

القاعة

عن بعد/الفوج أ

القاعة

عن بعد /فوج ب

القاعة

عن بعد /فوج

القاعة

عن بعد /الفوج -ب

وحدة

-وسائل االداء واالئتمان -د ت

وحدة

-وسائل االداء واالئتمان -د ت

وحدة

القانون الجبائي (د,ن)

وحدة

القانون الجبائي (د,ن)

وحدة

القانون الجبائي (د,ت)

الأستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الأستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الاستاذ

ذ .محمد الشريف بنخي الاستاذ

ذ .محمد الشريف بنخي

الاستاذ

ذ .محمد الشريف بنخي

القاعة

عن بعد/الفوج أ

القاعة

عن بعد /الفوج ب

القاعة

القاعة

عن بعد /الفوج ب

القاعة

عن بعد/الفوج ب

وحدة

-قانون الشركات -د ت

وحدة

-قانون الشركات -د ت

وحدة

حقوق االنسان والحريات العامة
(د,ن)

وحدة

حقوق االنسان والحريات العامة
(د.ت)

الأستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الاستاذ

ذ :ابراهيم قادم

الاستاذ

ذ.اسماعيل حمودي

الاستاذ

ذ.اسماعيل حمودي

القاعة

عن بعد/الفوج أ

القاعة

عن بعد /الفوج ب

القاعة

عن بعد /الفوج  -أ

القاعة

عن بعد /الفوج  -أ

وحدة

التنظيم القضائي (د,ن)

وحدة

التنظيم القضائي (د.ت)

الخميس

السبت

القاعة

عن بعد /الفوج أ
القانون الجنائي الخاص

القاعة

عن بعد /الفوج أ
القانون الجنائي الخاص

(د,ن)
ذ .هشام زمزم

الأربعاء

الجمعة

الاستاذ

ذ .هشام زمزم

الاستاذ

ذ .هشام زمزم

وحدة

القانون الجبائي (د,ت)

الأستاذ

ذ .محمد الشريف بنخي

القاعة

عن بعد/الفوج أ

الأستاذ .يوسف علالي/ذة:ابتسام علمي
الأستاذ .يوسف علالي/ذة:ابتسام علمي
القاعة

عن بعد /الفوج -أ

وحدة

التنظيم القضائي (د,ت)
ذ .يوسف علالي/ذة:ابتسام

التنظيم القضائي (د,ن)
وحدة
ذ .يوسف علالي/ذة:ابتسام
الاستاذ
الاستاذ
علمي
القاعة
القاعة
عن بعد  /الفوج ب

علمي
عن بعد /الفوج -ب

القاعة

عن بعد /الفوج -أ

عن بعد /الفوج -أ

أ

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

السنة الجامعية2021 / 2020 :
الشعبة :القانون والعلوم الاقتصادية
المسلك :القانون الخاص بالعربية
الفصل :السادس

استعمال الزمن للدورة الربيعية
11H00-09H35

09H25-08H00
وحدة

الاثنين

الأستاذ
وحدة

الثلاثاء

المسطرة المدنية

الأستاذ

(د.ن)
ذ :الطاهر كركري

القاعة

عن بعد /الفوج أ

القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة

الأربعاء

الأستاذ
القاعة

المسطرة الجنائية
الطاهر ن)
(د
كركري/ذ
ذ.
يوسف علالي
عن بعد/الفوج أ
المسطرة المدنية
(د.ن)
ذ :الطاهر كركري
عن بعد /الفوج ب
القانون العقاري

12H35-11H10
وحدة
الأستاذ
القاعة
وحدة
الأستاذ
القاعة

15H25-14H00

المسطرة الجنائية (د
ذ .الطاهرن)كركري/ذ
يوسف علالي
عن بعد/الفوج أ
المسطرة الجنائية

18H35-17H10

17H00-15H35

المسطرة الجنائية

وحدة
الأستا

الطاهر ن)
(د
كركري/ذ
ذ.

ذ
القاعة

يوسف علالي
عن بعد /الفوج ب

كركري/ذ
ذ.
الطاهرت)
(د.
يوسف علالي
عن بعد /الفوج ب
وحدة القانون العقاري (د.ت)

(د.ت)
ذ :مراد دهام

الأستاذ

ذ :مراد دهام

الفوج ب/عن بعد

القاعة

عن بعد/الفوج أ

وحدة القانون العقاري(د.ن )
الأستا
ذ :مراد دهام
ذ
عن بعد /الفوج أ
القاعة

الخميس

الجمعة

وحدة

المواريث (د.ت)

وحدة

المواريث (د.ت)

الأستاذ

ذة.ابتسام علمي

الأستاذ

ذة.ابتسام علمي

القاعة

عن بعد /الفوج أ
المسطرة الجنائية

القاعة

عن بعد/الفوج ب

وحدة

السبت

الأستاذ
القاعة

(د.ت)
ذ .الطاهر كركري/ذ
يوسف علالي
عن بعد  /الفوج أ

وحدة
الأستا

وحدة

القانون العقاري (د.ن)

وحدة

المواريث (د.ن )

الأستاذ

ذ :مراد دهام

الأستاذ

ذة.ابتسام علمي

القاعة

عن بعد  /الفوج ب

القاعة

عن بعد /الفوج أ

المسطرة المدنية

وحدة

ذ
القاعة

(د.ت)
ذ :الطاهر كركري

الأستاذ

عن بعد /الفوج أ

القاعة

وحدة

المواريث (د.ن)

الأستا
ذ
القاعة

ذة.ابتسام علمي
عن بعد  /الفوج ب

المسطرة المدنية
(د.ت)
ذ :الطاهر كركري
عن بعد/الفوج ب

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

السنة الجامعية2021 / 2020 :
الشعبة :القانون والعلوم الاقتصادية
المسلك :القانون العام بالعربية
الفصل :السادس

استعمال الزمن للدورة الربيعية
09H25-08H00

11H00-09H35

12H35-11H10

15H25-14H00

17H00-15H35

18H35-17H10

وحدة السياسات العمومية وحدة السياسات العمومية
ذ .محمد بنهلال
الأستاذ
ذ .محمد بنهلال
الأستاذ

الاثنين

القاعة دروس نظرية/عن بعد القاعة دروس توجيهية/عن بعد

الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

القضاء الدستوري
وحدة
القضاء الدستوري
وحدة
الأستاذ ذ.عبد المجيد بوكير الأستاذ ذ.عبد المجيد بوكير
القاعة دروس توجيهية/عن بعد القاعة دروس نظرية/عن بعد
المنازعات الإدارية
وحدة
ذ .وديع الهامل
الأستاذ
القاعة

السبت

/B3دروس نظرية

وحدة
الأستاذ

المنازعات الإدارية
ذ .وديع الهامل

وحدة تاريخ الفكر السياسي  2وحدة تاريخ الفكر السياسي 2
الأستاذ ذ .جلال نورالدين الأستاذ ذ .جلال نورالدين

القاعة

/B3دروس توجيهية

القاعة دروس نظرية/عن بعد القاعة دروس توجيهية/عن بعد

