
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا         

تصادية واالجتماعية  علوم الق انونية واالق ف اس–       كلية ال

اس  ت ع م ال ال   زم   ن
1- الفوج

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات
3المدرج 8ـ10محمد بخنيف. ذ النظرية العامة لاللتزامات والعقود

3المدرج 16ـ18زهير نعيم. ذ القانون التجاري

1المدرج 10ـ12مفيد.  ذ النظرية العامة للقانون الدستوري

9المدرج 10ـ12علوي جعفر.  ذ القانون الجنائي العام

3المدرج 16ـ18البضموسي.  ذ التنظيم اإلداري

7المدرج     14ـ16الوارث.  ذ القانون الدولي العام

1المدرج 16ـ18أولغازي.ذة  2المصطلحات القانونية 

2- الفوج

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

8المدرج 8ـ10سعيد البكوري.ذ النظرية العامة لاللتزامات والعقود

1المدرج 10ـ12الســلمانــي عبد الرحيم.ذ القانون التجاري

1المدرج 8ـ10 امريدة.ذ النظرية العامة للقانون الدستوري

1المدرج 14ـ16بوزالفة. ذ القانون الجنائي العام

1المدرج 10ـ12القريشي عبد الواحد. ذ التنظيم اإلداري

2المدرج 14ـ16المرزكيوي. ذ القانون الدولي العام

4المدرج 8ـ10نورمحمد رضا.  ذ 2المصطلحات القانونية 

السداسي الثاني (الجذع المشترك )مسلك الق انون  

السداسي الثاني (الجذع المشترك )مسلك الق انون  
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3- الفوج

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

7 المدرج8ـ10نرجس البكوري.ذة النظرية العامة لاللتزامات والعقود

7المدرج 14ـ16 الطالبي.ذ القانون التجاري

4المدرج 16ـ18بن احدش التهامي. ذ النظرية العامة للقانون الدستوري

المدرج ب10ـ12رشيد فطوش.  ذ القانون الجنائي العام

8المدرج 14ـ16أشمالل.  ذ التنظيم اإلداري

4المدرج 10ـ12بوزوبع عبد العالي .ذ القانون الدولي العام

1المدرج 10ـ12لمياء سهران.  ذة2المصطلحات القانونية 

4- الفوج

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

7المدرج 8ـ10عبد القادر قرموش.ذ النظرية العامة لاللتزامات والعقود

-ج- المدرج16ـ18 اليعقوبي.ذ القانون التجاري

2المدرج 10ـ12امريدة.ذ النظرية العامة للقانون الدستوري

-7-المدرج 10ـ12حرشي. ذة القانون الجنائي العام

-ج-المدرج 10ـ12نكاز. ذة التنظيم اإلداري

-ج-المدرج 8ـ10محمد بن احدش. ذ القانون الدولي العام

3المدرج 16ـ18انوار خديجة.ذة2المصطلحات القانونية 

السداسي الثاني (الجذع المشترك )مسلك الق انون  

السداسي الثاني (الجذع المشترك )مسلك الق انون  

2019/2018 السنة الجامعية 



جامعة سيدي محمد بن عبد هللا         

تصادية واالجتماعية  علوم الق انونية واالق ف اس–       كلية ال

اس  ت ع م ال ال   زم   ن

5- الفوج

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

3المدرج 10ـ12النية. ذة النظرية العامة لاللتزامات والعقود

-7-المدرج16ـ18حباني عبد الرزاق. ذ القانون التجاري

-7-المدرج8ـ10صابر. ذلنظرية العامة للقانون الدستوريا 

-8-المدرج8ـ10 التيالي. ذة القانون الجنائي العام

-9-المدرج14ـ16 حداد. ذ التنظيم اإلداري

-9-المدرج10ـ12الهواس. ذ القانون الدولي العام

-5-المدرج12ـ14ديدي. ذة2المصطلحات القانونية 

6- الفوج

القاعةالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألستاذالوحـــــــــــــدات

-9-المدرج8ـ10العلوي الطاهري. ذ النظرية العامة لاللتزامات والعقود

-ج-المدرج 14ـ16فطـــــوش. ذ القانون التجاري

9المدرج 14ـ16اعبيزة. ذ النظرية العامة للقانون الدستوري

-7-المدرج  10ـ12األعرج نجيب. ذ القانون الجنائي العام

-9-المدرج 8ـ10القريشي. ذ التنظيم اإلداري

7المدرج 16ـ18الكدوري. ذ القانون الدولي العام

-ب-المدرج 10ـ12بلبل. ذة2المصطلحات القانونية 
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السداسي الثاني (الجذع المشترك )مسلك الق انون  

2019/2018 السنة الجامعية 


