
 
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم القانون الخاص
 2016/2017لعام الدراسي للسداسي الثاني- االتوزیع األسبوعي 
 الخاص القانون/   لیسانس الثالثة السنة

 أ المجموعة
 

 التوقیت/ د45سا09د/15سا08 د20سا11د/50سا09 د55سا12د/25سا11  د30سا00/14سا13 د05سا35/16سا14
 األیام

 لغة أجنبیة
 أ/د أوسیدھمم

 )03المدرج(

 الخاصة قودعال
 أ/ سرا یش

 )03(مدرج

 

 األوراق التجاریة واالفالس /
 أ/ أغلیس بوزید

 )03المدرج(

 األحد /

 الخاصة قودعال
 أ/ سرا یش

 )03المدرج(

 26/األوراق ت  ،(زواوي)ق 2ف 
 19/ق األوراق ت   (طباع)    ق1ف

 25/ق. المدني،(بن شعالل ح) ق3ف
 

 19    ق /ق. المدني،(بن شعالل ح )1ف
 20/ق. المدني،  ( خلفي )      ق 2ف
 21/ق األوراق ت (زواوي )   ق 3ف
 

 اإلثنین

 المــلتــــقى 
 أ/ یعقوب

 )03( المدرج

 القانون البحري
 أ/ طاھیر 

 )03المدرج(

 24/ق األوراق ت (طباع )ق 4ف
 

 22(بن شعالل ح)ق  /ق المدني،4ف
 23/ق األوراق ت (زواوي)   ق 5ف
 24 /ق األوراق ت (حمزي)   ق6ف

 األوراق التجاریة واالفالس
 أ/ أغلیس بوزید

 )03المدرج(

 الثالثاء

 الدولي الخاص انونق ال/ /
 أ/ شیخ أعمر

 )03المدرج(

 قانون التأمین
 أ/ مدوري

 )03المدرج(

 23/ق. المدني ، ( شنین )      ق 5ف 24/ق. المدني، (شنین)        ق 6ف
 

 األربعاء

 الملكیة الفكریة  / /
 أ/ بھلولي

 )03المدرج(

 الدولي الخاص انونقال
 أ/ شیخ أعمر

 )03(مدرج

 الخمیس

 
 
 رئیس القسم
 
 
 



 
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم القانون الخاص
 2016/2017لعام الدراسي للسداسي الثاني- االتوزیع األسبوعي 
 الخاص القانون/   لیسانس الثالثة السنة

 ب المجموعة
 

 التوقیت/ د45سا09د/15سا08 د20سا11د/50سا09 د55سا12د/25سا11  د30سا00/14سا13 د05سا35/16سا14
 األیام

 الدولي الخاص انونقال
 أ/ عید عبد الحفیظ

 )02(مدرج

 لغة أجنبیة
 أ/ أوسیدھم 

 )02(مدرج

 

 الملكیة الفكریة 
 أ/ حمادي زوبیر

 )02المدرج(

 األحد /

 الدولي الخاص انونقال
 أ/ عید عبد الحفیظ

 )02(مدرج

 الخاصة قودعال
 أ/ أیت مولود

 )02(مدرج

 20/ق. المدني،    (خلفي )        ق2ف 
 21/ق. المدني،  ( زواوي )      ق 3ف
 22/ق األوراق ت ج (طباع )     ق 4ف

 

 قانون التأمین
 أ/ مدوري

 )02المدرج(

 اإلثنین

 القانون البحري
 أ/ طاھیر

 .)02المدرج(

 24/ق. المدني (شنین) ق6ف
 

 19/ق األوراق ت ج زواوي) ق 1ف
 21/ق األوراق ت ج( حمزي)ق 3ف
 22/ق. المدني ، (شنین)       ق 4ف
 

 26ق        /ق. المدني، (شنین)    1ف
 

 25ق     ( حمزي)  /ق األوراق ت5ف
 

 الثالثاء

 
) حمزي/ق األوراق ت ج(6ف
 24ق 

 
 
 

 

 المــلتــــقى 
 أ/ یعقوب

 )02( المدرج

 العقود الخاصة
 أ/ أیت مولود

 .)02المدرج(

 20     ق األوراق ت ج (حمزي)/ق2ف
 23/ق. المدني (ھارون  ن)     ق5ف
 

 األوراق التجاریة واالفاللس
 أ/ غانم عادل

 )02المدرج(

 األربعاء

 األوراق التجاریة واالفالس  / / / /
 أ/ غانم عادل

 )02المدرج(

 الخمیس

 
 

 رئیس القسم
 



 
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم القانون الخاص
 2016/2017لعام الدراسي للسداسي الثاني- االتوزیع األسبوعي 

 الشامل الخاص القانون/   ماستر األولى السنة
 

 التوقیت/ د45سا09د/15سا08 د20سا11د/50سا09 د55سا12د/25سا11  د30سا00/14سا13 د05سا35/16سا14
 األیام

 29(بن بركان)قTERM/ق. 2ف
 30/ق. األسرة(قرعیش)      ق3ف
 21(بن مرغید)قTERM/ق. 6ف

 22/ق. األسرة(اقروفة)       ق1ف
 23/ق. التجاري(طباع)        ق2ف
 24/ق. المدني(خلفي)          ق3ف
 25(بن مرغید)قTERM/ق. 4ف
 26)    ققرعیش/ق. األسرة  (5ف
 

 

 22/ق.التجاري(طباع)     ق4ف
 26) ق ماتسة/ق. التجاري(6ف

قانون األسرة 
 لیلة/ آیت شاوش دد

 )01 (مدرج

 20/ق. المدني(خلفي)         ق5ف
 

 األحد

 25/ق. األسرة(قرعیش)       ق6ف
 26 ق ح)لبن شعال /ق المدني(2ف
 

 21/ق. التجاري(ماسة )       ق3ف
 22/ق. األسرة(قرعیش)        ق4ف
 23ق   (أوسیدھم)TERM/ق. 5ف
 28بن شعالل ح)     ق/ق المدني(1ف
 

 19/ق. األسرة(تریكي )    ق2ف
 24/ق. المدني(خلفي)      ق6ف
 20/ق.التجاري(طباع)      ق1ف
 27ق (أوسیدھم) TERMق./3ف
 

 عقود األعمال
 مال/ آیت منصور كد

  )01(مدرج

قانون األسرة 
 لیلة/ آیت شاوش دد

 )01(مدرج

 اإلثنین

 القانون االجتماعي   /
 أ/ یعقوب

 )01(مدرج

القانون التجاري 
 أ/سلماني

 )01(مدرج

القانون المدني 
 د/ إسعد

 )01 (مدرج

 18/ق. المدني(بن شعالل ح) ق4ف
 

 الثالثاء

القانون التجاري  / /
 أ /سلماني

 )01(مدرج

القانون المدني 
 د/ إسعد

 )01 (مدرج

 25(بن مرغید) قTERM/ق.1ف
 29/ق. التجاري(حمزي)     ق5ف
 

 األربعاء

 طرق االثبات والتنفیذ / / / /
 أ/ بھلولي 

  كال التخصصین)01(مدرج

 الخمیس

 رئیس القسم
 

 



 
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم القانون الخاص
 2016/2017لعام الدراسي للسداسي الثاني- االتوزیع األسبوعي 

 الجنائیة والعلوم الخاص القانون/   ماستر األولى السنة
 

 التوقیت/ د45سا09د/15سا08 د20سا11د/50سا09 د55سا12د/25سا11  د30سا00/14سا13 د05سا35/16سا14
 األیام

 30/ق. األسرة(مقنانة)        ق1ف
 

/ 

 

قانون األسرة 
 د/ اقروفة

 )01(المدرج 

 21 /ق األسرة(قرعیش) ق3ف
 

 األحد /

 33(بن بركان) قTERM/ق.2ف
 

 30ق  (بن بركان)TERM/ق.1ف 34(بن بركان)TERM/ق. 3ف
 

 القانون الجنائي
 أ/ ھارون 

  )03(المدرج

قانون األسرة 
 د/ اقروفة

  )03(المدرج

 اإلثنین

 19)قاالجراءات (بھنوس ق/1ف 
 33/ق.األسرة(مقنانة)     ق2ف
 

 27ق/ق. االجراءات ج(بھنوس)2ف
 

القانون المدني 
 لحضیري أ/

 )02(المدرج

 القانون التجاري
 أ/سلماني
 )02(المدرج

 الثالثاء

 27/ق المدني(ھارون ن ) ق3ف /
 

 30/ق. المدني(ھارون ن)   ق1ف
 34(بھنوس) ق/ق االجراءات  3ف

القانون المدني 
 لحضیري أ/

 )03(المدرج 

 قانون االجراءات الجزائیة
 د/طباش
 )03(المدرج

 األربعاء

 قانون االجراءات الجزائیة  / /
 د/ طباش

  )01(المدرج
 

 طرق االثبات والتنفیذ
 أ/ بھلولي 

  )01(مدرج
 كال التخصصین

 الخمیس

 
 
 
 رئیس القسم
 

 
 


