
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

القانون الخاص+ القانون العام : الشعبة

ك الجذع المشتر

ي: الفصل
 
الثان

:وحدةالقانون الدستوريوحدةالقانون الدستوريوحدةالقانون الدستوريوحدةالقانون الدستوريوحدة
امات  النظرية العامة لاللتر 

(ن.د)والعقود 
:وحدة

امات  النظرية العامة لاللتر 

(ن.د)والعقود

ياألستاذ
 
ياألستاذمصعب التجان

 
ياألستاذمصعب التجان

 
ياألستاذمصعب التجان

 
مريم خراجاالستاذمريم خراجاالستاذمصعب التجان

  الفوج د8المدرج القاعة     الفوج ه8المدرج القاعةالفوج ب/8المدرج القاعةالفوج أ/8المدرج القاعةالفوج د/ 8المدرج القاعةالفوج ج/ 8المدرج القاعة

(ن.د )القانون التجاري :وحدة(ن.د )القانون التجاري :وحدة

محمادي المسعودياالستاذ محمادي المسعودياالستاذ

    الفوج ه2المدرج القاعة الفوج د2المدرج القاعة

:وحدة
امات  النظرية العامة لاللتر 

(ن.د)والعقود 
(ن.د)التنظيم اإلداريوحدة(ن.د)لغات ومصطلحات وحدة(ن.د)لغات ومصطلحات وحدة

معاذ صويلحاألستاذابتهال زكرياءاألستاذ دمحم بنهاللاألستاذمنتر أوخليفة:األستاذ

الفوج ج/1المدرج القاعة    الفوج  ه8المدرج القاعةالفوج د/8المدرج القاعةالفوج أ  / 8المدرج القاعة

لغات ومصطلحاتوحدةلغات ومصطلحاتوحدةلغات ومصطلحاتوحدة

دمحم بنهالل. ذاألستاذدمحم بنهالل. ذاألستاذدمحم بنهالل. ذاألستاذ

   الفوج  ج8المدرج القاعةالفوج أ/ 8المدرج القاعةالفوج ب/6المدرج القاعة

ي العام :وحدة
 
ي العام :وحدة(ن.د)القانون الجنان

 
ي العام :وحدة(ن.د)القانون الجنان

 
(دن)القانون التجاري :وحدة(د ن)القانون التجاري  :وحدة(ن.د)القانون الجنان

خديجة خبوز:األستاذخديجة خبوزالستاذدمحم األمير :األستاذدمحم األمير :األستاذدمحم األمير :األستاذ

الفوج ب/ 8مدرج القاعةالفوج أ / 8المدرج القاعة    الفوج ه8المدرج القاعة    الفوج ب8المدرج القاعة    الفوج د8المدرج القاعة

:وحدة
امات  النظرية العامة لاللتر 

(ن.د)والعقود 
وحدة

امات  النظرية العامة لاللتر 

(ن.د)والعقود 

مراد دهاماالستاذمراد دهامالستاذ

بالفوج / 5المدرج القاعةالفوج ج / 5المدرج القاعة

(ن.د)القانون التجاري :وحدة

هشام زمزم:األستاذ

الفوج ج/ 7المدرج القاعة

17H00-15H35 14H00-12H35

2023 / 2022: السنة الجامعية

(دروس نظرية)استعمال الزمن للدورة الربيعية 
18H35-17H10 

القانون الخاص + القانون العام :المسلك

األربعاء

15H25-14H00 11H00-09H35   09H25-08H00 

اإلثنير 

الثالثاء

12H35-11H10



(د ن)القانون الدولي العام  وحدة(د ن)القانون الدستوري  وحدة

إسماعيل حمودي. ذاألستاذعبد المجيد بوكتر. ذاألستاذ

    الفوج ه8المدرج القاعةالفوج ه/ 8المدرج القاعة

التنظيم اإلداريوحدةالتنظيم اإلداريوحدة(د ن)القانون الدولي العام  وحدة(د ن)القانون الدولي العام  وحدة

ياألستاذ ياألستاذصالح الدين كرزان  نور الدين جالل. ذاألستاذنور الدين جالل. ذاألستاذصالح الدين كرزان 

    الفوج ه8المدرج القاعةالفوج د/ 8المدرج القاعة    الفوج ب8المدرج القاعة    الفوج أ8المدرج القاعة

ي العام وحدة
 
ي العام (ن.د)القانون الجنان

 
(ن.د)القانون الجنان

دمحم المنصوراالستاذدمحم المنصوراالستاذ

 الفوج أ1المدرج القاعة الفوج  ج1المدرج القاعة

(د ن)القانون الدولي العام  وحدة(د ن)القانون الدولي العام  وحدة(ن.د)التنظيم اإلداريوحدة(ن.د)التنظيم اإلداريوحدة

ياألستاذوديع الهامل. ذاألستاذوديع الهامل. ذاألستاذ ياألستاذصالح الدين كرزان  صالح الدين كرزان 

   الفوج د2المدرج القاعة    الفوج ج2المدرج القاعةالفوج ب/ 8المدرج القاعةالفوج أ/8المدرج القاعة

السبت

الخميس

الجمعة



جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

القانون الخاص+ القانون العام :الشعبة

ك الجذع المشتر

الرابع: الفصل

ي وحدة
 
ي وحدة(ن,د)التنظيم القضان

 
(ت,د)التنظيم القضان

عبد العزيز  العساوي. ذاالستاذعبد العزيز العيساوي. ذاالستاذ

الفوج ب/ 6المدرج القاعةالفوج ب/ 6المدرج  القاعة

وحدة
ي الخاص

 
 ) القانون الجنان

(ن. د
وحدة

ي الخاص 
 
القانون الجنان

(ت,د)

دمحم المنصور. ذاألستاذدمحم المنصور. ذاألستاذ

ج- الفوج / 3المدرج القاعةج- الفوج  / 3المدرجالقاعة

حقوق اإلنسان وحدة

والحريات العامة
ي وحدة

 
ي وحدة(ن.د)التظيم القضان

 
(ت,د)التنظيم القضان

يوسف عاللي. ذاالستاذيوسف عاللي. ذاالستاذدمحم بنهالل. ذاألستاذ

 الفوج أ4المدرج القاعة الفوج أ4المدرج القاعةالفوج ج/4 المدرج القاعة

ي وحدة
 
ي وحدة(ن.د)القانون الجبان

 
وحدة(ت.د)القانون الجبان

ي الخاص 
 
القانون الجنان

(ت.د)
وحدة

ي الخاص 
 
القانون الجنان

(ن,د)
وحدة

ي الخاص 
 
القانون الجنان

(ت,د)

الطاهر كركري. ذاالستاذالطاهر كركري. ذاالستاذدمحم األمير  االستاذخالد حمداناألستاذخالد حمداناألستاذ

الفوج أ / 3المدرج القاعةالفوج أ / 3المدرج القاعة (الفوج ب ) 3 المدرج القاعةالفوج أ / 7المدرج القاعةالفوج أ / 7المدرج القاعة

وحدة
ي الخاص 

 
القانون الجنان

(ن,د)
ي وحدة

 
ي وحدة(ن.د)القانون الجبان

 
(ت.د)القانون الجبان

عبد اإلله كيالياألستاذعبد اإلله كيالياألستاذدمحم األمير  .ذاالستاذ

الفوج ج/ 2 المدرج القاعةالفوج ج/ 2 المدرج القاعةالفوج ب / 3المدرج القاعة

حقوق اإلنسان والحريات وحدة

-د ت-العامة  
ي وحدة

 
يوحدة(د ن)القانون الجبان

 
كات وحدة(د ت)القانون الجبان كات وحدة(د ن)قانون الشر (د ت)قانون الشر

هشام زمزم.ذاألستاذهشام زمزماألستاذخالد حمداناألستاذخالد حمداناألستاذدمحم بنهالل. ذاألستاذ

الفوج ب/ 7المدرج القاعةالفوج ب  / 7مدرج اللقاعةالفوج ب / 3 المدرج القاعةالفوج ب / 3 المدرج القاعةالفوج ج/8 المدرج القاعة

وحدة
 وسائل االداء واالئتمان 

(ت.د)
وحدة

- وسائل األداء واالئتمان 

(ن.د)
وحدة

 وسائل األداء واالئتمان 

(ن.د)
وحدة

 وسائل األداء واالئتمان  

(ت.د)   
وحدة

حقوق اإلنسان والحريات 

(ن.د)العامة 

إسماعيل حمودي. ذاألستاذمحمادي المسعودي. ذاألستاذمحمادي المسعودي. ذاألستاذمحمادي المسعودي. ذاألستاذمحمادي المسعودي.ذاألستاذ

الفوج ب/8المدرج القاعةفوج  ب/ 1 المدرج القاعةالفوج ب / 1المدرج القاعةالفوج أ /1المدرج القاعةالفوج أ  /1 المدرج القاعة

وحدة
وسائل األداء واالئتمان 

(ن.د)
وحدة

وسائل األداء واالئتمان 

(ت.د)

خديجة خبوز :  ذاالستاذخديجة خبوز االستاذ

الفوج ج/  8المدرج القاعةالفوج ج//8المدرج القاعة

كات وحدة وحدة(ت,د) قانون الشر
حقوق اإلنسان 

(ن.د)والحريات العامة 
وحدة

حقوق اإلنسان 

(ت.د)والحريات العامة 
وحدة

حقوق اإلنسان 

(ت.د)والحريات العامة 
كات وحدة كات وحدة(ن,د) قانون الشر كات وحدة(ن,د) قانون الشر (ت,د) قانون الشر

ابراهيم قادم :  ذاالستاذابراهيم قادم :  ذاالستاذابراهيم قادم :  ذاألستاذإسماعيل حمودي. ذاألستاذإسماعيل حمودي. ذاألستاذإسماعيل حمودي. ذاألستاذابراهيم قادم :  ذاألستاذ

الفوج أ/ 5المدرج القاعةالفوج أ/ 4المدرج القاعةفوج ج/ 4المدرج القاعةب- الفوج / 1المدرج القاعةأ- الفوج / 1المدرج القاعةأ- الفوج / 1المدرج القاعةالفوج ج/2المدرج القاعة

ي وحدة
 
ي وحدة(ن,د)التنظيم القضان

 
(ت.د)التنظيم القضان

ي. ذاالستاذ ي. ذاالستاذربيع اليعقون  ربيع اليعقون 

الفوج ج /  3لمدرج االقاعةالفوج ج /  1لمدرجاالقاعة

السبت

الخميس

استعمال الزمن للدورة الربيعية
12H35-11H1015H25-14H00  09H25-08H00 14H00-12H35

الثالثاء

األربعاء

2023 / 2022: السنة الجامعية

الجمعة

11H00-09H35  18H35-17H10 17H00-15H35

القانون الخاص+ القانون العام :المسلك

االثنير 



القانون الخاص:الشعبة

القانون الخاص: المسلك

السادس: الفصل

  (د ت)   المسطرة الجنائية وحدة(دت)المسطرة المدنية وحدة(د ت) المسطرة المدنية وحدة

الطاهر كركري.ذاألستاذالطاهر كركري. ذاألستاذالطاهر كركري. ذاألستاذ

الفوج أ/ 3المدرج القاعةالمدرج  الفوج بالقاعةالفوج أ/2المدرج القاعة

(ن.د)المسطرة الجنائية وحدة(ت.د)المسطرة الجنائية وحدة

يوسف عاللياالستاذيوسف عاللياالستاذ

 الفوج ب1المدرج القاعة الفوج ب1المدرج القاعة

(ن.د) المسطرة الجنائية وحدة(ن.د)المسطرة المدنية وحدة(ن.د)المسطرة المدنية وحدة

الطاهر كركري.ذاألستاذالطاهر كركري:  ذاألستاذالطاهر كركري:  ذاألستاذ

الفوج أ / 2المدرج القاعةالفوج ب / 7المدرج القاعة الفوج أ5المدرج القاعة

ن.د)القانون العقاريوحدة(ن .د)القانون العقاريوحدة

ذ مراد دهاماألستاذذ مراد دهاماألستاذ

 الفوج ب7المدرج القاعة الفوج أ7المدرج القاعة

ت.د) القانون العقاري وحدةت.د) القانون العقاري وحدة

مراد دهام:  ذاألستاذمراد دهام:  ذاألستاذ

الفوج ب /5المدرج القاعةالفوج أ /5المدرج القاعة

(ت.د)المواريث وحدة(ن.د)المواريث وحدة(ن .د)المواريث وحدة(ت.د)المواريث وحدة

ابتسام علمي.ذةاألستاذابتسام علمي.ذةاألستاذابتسام علمي.ذةاألستاذابتسام علمي.ذةاألستاذ

الفوج ب / 8المدرج القاعةالفوج ب / 8المدرج القاعةالفوج أ/ 8المدرج القاعةالفوج أ/ 3المدرج القاعة

الكلية متعددة التخصصات بتازة
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

استعمال الزمن للدورة الربيعية

السبت

الخميس

17H00-15H35

الجمعة

12H35-11H10

2023 / 2022: السنة الجامعية

18H35-17H10 

األربعاء

 09H25-08H00 11H00-09H35  

الثالثاء

15H25-14H00 14H00-12H35

االثنير 



(ت.د)السياسات العمومية وحدة(ن.د)السياسات العمومية وحدة

دمحم بنهالل. ذاألستاذدمحم بنهالل. ذاألستاذ

A4القاعةA4القاعة

(ت.د)القضاء الدستوري وحدة(ن.د)القضاء الدستوري وحدة

عبد المجيد بوكتر. ذاألستاذعبد المجيد بوكتر. ذاألستاذ

B1القاعةB1القاعة

 2تاري    خ الفكر السياسي وحدة

(ن.د)
 2تاري    خ الفكر السياسي وحدة

(ت.د)
(ت.د)المنازعات اإلدارية وحدة(ن.د)المنازعات اإلدارية وحدة

وديع الهامل. ذاألستاذوديع الهامل. ذاألستاذنور الدين جالل. ذاألستاذنور الدين جالل. ذاألستاذ

C1القاعةC1القاعةC1القاعةC1القاعة

15H25-14H00 17H00-15H35

استعمال الزمن للدورة الربيعية

السبت

االثنير 

الثالثاء

األربعاء

الخميس

11H00-09H35   09H25-08H00 

الجمعة

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

الكلية متعددة التخصصات بتازة

السادس: الفصل

18H35-17H10 

2023 / 2022: السنة الجامعية

القانون العام: الشعبة

12H35-11H10

القانون العام: المسلك


