
د  دي محمد بن ع جامعة س
ة متعددة التخصصات بتازة ل ال

ة : القانون العام + القانون الخاصالشع
: القانون العام + القانون الخاصالمسلك
: األولالفصل

وحدة:
عة  المدخل لدراسة ال

ج ب) ة (الف االسالم
وحدة:

عة  المدخل لدراسة ال
ج ج) ة (الف االسالم

وحدة:
عة  المدخل لدراسة ال

ج د) ة (الف االسالم
وحدة:

ة    عة االسالم المدخل لدراسة ال
ج ه) (الف

رواوياالستاذ رواوياالستاذيوسف ال ساوياالستاذيوسف ال ز الع دالع ساوياالستاذع ز الع دالع ع

مدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعة

وحدة:
ة  ج العلوم القانون منا
ج ج) ة (الف واالجتماع

وحدة:
ة  ج العلوم القانون منا
ج د) ة (الف واالجتماع

وحدة:
ة  ج العلوم القانون منا
ج  ه) ة (الف واالجتماع

ج أ)وحدة: ة (الف وحدة:المدخل للعلوم القانون
ج  ة (الف المدخل للعلوم القانون

ب)
وحدة:

المدخل لعلوم االقتصاد والتدب  
ج ه) (الف

طاألستاذ: طاألستاذ:ا المرا طاألستاذا المرا د بوك األستاذ:ا المرا د المج د بوك األستاذ:ع د المج لحاألستاذ:ع معاذ اص

مدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعة

المدخل لعلوم االقتصاد والتدب وحدة:
ج أ) (الف

المدخل لعلوم االقتصاد والتدب وحدة:
ج ج) (الف

ج د)وحدة: ة (الف اس ج وحدة:المدخل للعلوم الس ة (الف المدخل للعالقات الدول
 ه)

لحاألستاذ: لحاألستاذ:معاذ اص ا األستاذ:معاذ اص ة ت ا األستاذ:سم ة ت سم
مدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعة

وحدة:
ج  ة (الف المدخل للعلوم القانون

ج)
وحدة:

ج  ة (الف المدخل للعلوم القانون
د)

وحدة:
ة  المدخل للعلوم القانون

ج ه) (الف
وحدة:

ة  ج العلوم القانون منا
ج أ) ة (الف واالجتماع

وحدة:
ة  ج العلوم القانون منا
ج ب) ة (الف واالجتماع

وحدة:
ج  ة (الف اس المدخل للعلوم الس

ه)

خو األستاذ: خو األستاذ:إلهام  خو األستاذإلهام  ل حمودياألستاذ:إلهام  ل حمودياألستاذ:إسماع لحاألستاذ:إسماع معاذ اص

مدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعة

ج وحدة: ة (الف اس المدخل للعلوم الس
أ)

ة وحدة: اس المدخل للعلوم الس
ج ب) (الف

ج وحدة: ة (الف اس المدخل للعلوم الس
ج)

ج وحدة: ة (الف المدخل للعالقات الدول
أ)

ج وحدة: ة (الف المدخل للعالقات الدول
ب)

موتاألستاذ:سلمان بونعماناألستاذ:سلمان بونعماناألستاذسلمان بونعماناألستاذ: ا موتاألستاذ:خالد  ا خالد 

مدرج 3القاعةمدرج 3القاعةمدرج 3القاعةمدرج 5القاعةمدرج 2القاعة

وحدة:
ج  ة (الف المدخل للعالقات الدول

 ج)
وحدة:

ة  المدخل للعالقات الدول
ج د) (الف

وحدة:
المدخل لعلوم االقتصاد 

ج د) والتدب (الف
ج أ)وحدة: ج ب)وحدة:لغات ومصطلحات  (الف ج ج)وحدة:لغات ومصطلحات  (الف لغات ومصطلحات (الف

موتاألستاذ: ا موتاألستاذ:خالد  ا لحاألستاذخالد  م قادم األستاذ:معاذ اص م قادم األستاذ: ذ: ابرا الحس الصغيوراألستاذ: ذ: ابرا

مدرج 4األستاذ:مدرج 8األستاذ:مدرج 8األستاذ:مدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 8القاعة

ج ه)وحدة: ج د )وحدة:لغات ومصطلحات (الف وحدة:لغات ومصطلحات (الف
ة  عة االسالم المدخل لدراسة ال

ج أ) (الف
وحدة:

المدخل لعلوم االقتصاد والتدب 
ج ب) (الف

سام العل االستاذجمال العزوزياألستاذجمال العزوزياألستاذ: الطةاألستاذ:اب اس بو

مدرج 8القاعةمدرج 8القاعةمدرج 1األستاذمدرج 1القاعة

ة : 2023-2022 السنة الجامع

ة) ة (الدروس النظ ف استعمال الزمن للدورة الخ

17H00 <- 15H35 15H25 <- 14H0018H35 <- 17H10

ت الس

14H00 <- 12H35 09H25 <- 08H0011H00 <- 09H35

االثن 

12H35 <- 11H10

الثالثاء

س الخم

الجمعة

عاء األر



د  دي محمد بن ع جامعة س
ة متعددة التخصصات بتازة ل ال

ة : القانون العام + القانون الخاصالشع
: القانون العام + القانون الخاصالمسلك : الثالثالفصل
: الثالثالفصل

ج أ)وحدة: ة (الف ج ب)وحدة:قانون األ ة (الف وحدة:قانون األ
ج أ  القانون االجتما (الف

)  د.ن
ة (د.ت)(أ)وحدة:القانون االجتما (د.ت)(أ)وحدة: قانون األ

 جمال الخماراألستاذ:يوسف عال األستاذ:يوسف عال األستاذ: جمال الخماراألستاذ: جمال الخماراألستاذ:

مدرج 1القاعةمدرج 3القاعةمدرج 3 القاعةمدرج 1القاعةمدرج 1القاعة

وحدة:
القانون االجتما (د.ن 

ج ب) الف
القانون االجتما (د.ت)(ب)وحدة:

فااألستاذ: فااألستاذ:من أوخل من أوخل

مدرج 5القاعةمدرج 5القاعة

وحدة:
ج  القانون االجتما (الف

ج) د.ت
القانون االجتما (د.ن)(ج)وحدة:

محمادي المسعودياألستاذ:محمادي المسعودياألستاذ:

مدرج1القاعةمدرج 1القاعة

ة (د.ت)(ب)وحدة: وحدة:قانون األ
ى  ة ال األنظمة الدستور

ج أ) (الف

د القادر لشقراألستاذ: جمال الخماراألستاذ: ع

مدرج 1القاعةمدرج 1القاعة

ج ب) د.نوحدة: ة (الف ة المدن وحدة:المسؤول
ج  ة (الف ة المدن المسؤول

ج) د.ن
وحدة:

ة  ة المدن المسؤول
(د.ت)(ب)

وحدة:
ة  ة المدن المسؤول

(د.ت)(ج)
وحدة:

ى  ة ال األنظمة الدستور
ج ج) (الف

وحدة:
ى  ة ال األنظمة الدستور

ج ب) (الف

اراألستاذ:محمد المنصوراألستاذ:محمد المنصوراألستاذ:محمد المنصوراألستاذ:محمد المنصوراألستاذ: اراألستاذ:حسن أشه حسن أشه

مدرج 2القاعةمدرج 2القاعةمدرج 5القاعةمدرج 5القاعةمدرج 5القاعةمدرج 5القاعة

ج أ)وحدة: ة (الف ان ج ب)وحدة:قانون الم ة (الف ان وحدة:قانون الم
ج  ة (الف ة المدن المسؤول

أ) د. ن
وحدة:

ة  ة المدن المسؤول
(د.ت)(أ)

ج ج)وحدة: ة (الف ان قانون الم

ف بن األستاذ: ف بن األستاذ:محمد ال فااألستاذ:محمد ال فااألستاذ:من أوخل ف بن األستاذ:من أوخل محمد ال

مدرج 1القاعةمدرج 7القاعةمدرج 7القاعةمدرج 1القاعةمدرج 1القاعة

ج ج)وحدة: شاط اإلداري (الف شاط اإلداري (د.ت)(ج)وحدة:ال شاط اإلداري (د.ت)(أ)وحدة:ال شاط اإلداري (د.ت)(ب)وحدة:ال ال

خو األستاذ: خو األستاذ:إلهام  وديع الهاملاألستاذ:وديع الهاملاألستاذ:إلهام 

مدرج 2القاعةمدرج 2القاعةمدرج 3القاعةمدرج 3القاعة

ج أ)وحدة: شاط اإلداري (الف ج ب)وحدة:ال شاط اإلداري (الف ال

وديع الهاملاألستاذ:وديع الهاملاألستاذ:

مدرج 3القاعةمدرج 3القاعة

ة (د.ت)(أ)وحدة: ان ة (د.ت)(ج)وحدة:قانون الم ان ة (د.ت)(ب)وحدة:قانون الم ان وحدة:قانون الم
ى  ة ال األنظمة الدستور

ج(ج) (د.ت الف
وحدة:

ى  ة ال األنظمة الدستور
(د.ت)(ب)

ى (د.ت)(أ)وحدة: ة ال األنظمة الدستور

ف بن األستاذ: ف بن األستاذ:محمد ال ف بن األستاذ:محمد ال اراألستاذ:محمد ال اراألستاذ:حسن أشه اراألستاذ:حسن أشه حسن أشه

مدرج 2القاعةمدرج 2القاعةمدرج 2القاعةمدرج 5القاعةمدرج 5القاعةمدرج 5القاعة

ت الس

االثن 

ة : 2023-2022 السنة الجامع

ة ف استعمال الزمن للدورة الخ

18H35 <- 17H10 09H25 <- 08H0011H00 <- 09H3512H35 <- 11H1017H00 <- 15H35 15H25 <- 14H00 14H00 <- 12H35

الثالثاء

الجمعة

عاء األر

س الخم



ة (د.ت)(ج)وحدة: ج ج)وحدة:قانون األ ة (الف قانون األ

سام العل األستاذ: سام العل األستاذ:اب اب

مدرج 8القاعةمدرج 8القاعة



د  دي محمد بن ع جامعة س
ة متعددة التخصصات بتازة ل ال

ة : القانون العامالشع
: القانون العامالمسلك
: الخامسالفصل

وحدة:
القانون الدو االقتصادي 

(د.ت)

لحاألستاذ: معاذ ص

B7القاعة

القانون الدو االقتصاديوحدة:القانون االنتخا وحدة:

د القادر لشقراألستاذ: د القادر لشقراألستاذ:ع ع

C11القاعةC11القاعة

ا 1وحدة: ــــخ الفكر الس ةوحدة:تار ة المحل ىوحدة:المال ى (د.ت)وحدة:المرافق العامة ال المرافق العامة ال

ف بن األستاذ:سلمان بونعماناألستاذ: خو األستاذ:محمد ال خو األستاذ:إلهام  إلهام 

C11القاعةC11القاعةB4القاعةB4القاعة

وحدة:
ا 1  ــــخ الفكر الس تار

ة (د.ت)وحدة:(د.ت) ة المحل تهيئة المجال (د.ت)وحدة:تهيئة المجالوحدة:القانون االنتخا (د.ت)وحدة:المال

ف بن األستاذ:سلمان بونعماناألستاذ: وديع الهاملاألستاذ:وديع الهاملاألستاذ:مال الهزاطاألستاذ:محمد ال

C5القاعةC5القاعةC5القاعةC1القاعةC6القاعة

ت الس

االثن 

الثالثاء

12H35 <- 11H1017H00 <- 15H35

عاء األر

س الخم

09H25 <- 08H0014H00 <- 12H35

ة : 2023-2022 السنة الجامع

ة ف استعمال الزمن للدورة الخ

الجمعة

11H00 <- 09H3518H35 <- 17H10 15H25 <- 14H00



د  دي محمد بن ع جامعة س
ة متعددة التخصصات بتازة ل ال

ة  القانون الخاصالشع
 القانون الخاصالمسلك
: الخامسالفصل

وحدة:
 القانون الدو الخاص (د 

ن)
وحدة:

 القانون الدو 
الخاص (د ن)

 القانون البن (د ن)وحدة:

 جمال الخماراألستاذ: جمال الخماراألستاذ: جمال الخماراألستاذ:

ج أالقاعة ج بالقاعةالمدرج 1/ لف ج أالقاعةالمدرج 4/ الف المدرج 6/ لف

ات المقاولة (د ن)وحدة: القانون البن (د ت)وحدة: ات المقاولة (د ت)وحدة:صع وحدة:صع
 القانون الدو الخاص (د 

ت)
وحدة:

وحدة: القانون الدو 
الخاص (د ت)

فةاألستاذ: جمال الخماراألستاذ: فةاألستاذ:من اوخل  جمال الخماراألستاذ: جمال الخماراألستاذ:من اوخل

ج أالقاعة ج أالقاعةالمدرج 1/ لف ج أالقاعةالمدرج 2/ لف ج أالقاعةالمدرج 2/ لف ج بالقاعةالمدرج5/ لف المدرج5/ الف

وحدة:
وحدة: العقود الخاصة (د 

ن)
وحدة:

وحدة:العقود 
الخاصة ( د ت)

وحدة:علم االجرام (د ن)وحدة:وحدة:علم االجرام (د ن)وحدة:

اماألستاذ: اماألستاذ: مراد د  يوسف عال األستاذ:يوسف عال األستاذ: مراد د

ج بالقاعة ج بالقاعةالمدرج 8/ الف ج أالقاعةالمدرج 8/ الف ج بالقاعةالمدرج 6  / الف المدرج 6/ الف

وحدة: قانون التأم (د ت)وحدة:وحدة: قانون التأم (د ن)وحدة:

 محمادي المسعودياألستاذ: محمادي المسعودياألستاذ:

ج بالقاعة ج بالقاعةالمدرج 5/ الف المدرج 4/ الف

ات المقاولة (د ن)وحدة: ات المقاولة (د ت)وحدة:صع  القانون البن (د ت)وحدة: القانون البن (د ن)وحدة:صع

شام زمزماألستاذ:شام زمزماألستاذ:شام زمزماألستاذ:شام زمزماألستاذ:

ج بالقاعة ج بالقاعةالمدرج 2/ الف ج بالقاعةالمدرج 6/ الف ج بالقاعةالمدرج 7/ الف المدرج 7/ الف

وحدة:
وحدة:العقود الخاصة 

( د ت)
وحدة:

وحدة: قانون التأم (د 
ن)

وحدة:
وحدة: العقود الخاصة (د 

ن)
وحدة:علم االجرام (د ت)وحدة:وحدة:علم االجرام (د ت)وحدة:

جة خبوزاألستاذ: جة خبوزاألستاذ:خد جة خبوزاألستاذ:خد  يوسف عال األستاذ: يوسف عال األستاذ:خد

ج أالقاعة ج أالقاعةالمدرج 1/ الف ج أالقاعةالمدرج 1/ الف ج بالقاعةالمدرج 1/ الف ج أالقاعةالمدرج 5/ الف المدرج 5// الف

وحدة:
وحدة: قانون التأم (د 

ت)

عاء األر

ة : 2023-2022 السنة الجامع

ة ف استعمال الزمن للدورة الخ

09H25 <- 08H0011H00 <- 09H3512H35 <- 11H1015H25 <- 14H0017H00 <- 15H3518H35 <- 17H10

الجمعة

14H00 <- 12H35

الثالثاء

االثن 

س الخم



جة خبوز :األستاذ: خد

ج أالقاعة المدرج 1/ الف

ت الس


	DA1
	DA3
	DA5DPu
	DA5DPR

