
 2016/2017السنة الجامعية  الرابعجدول المحاضرات السنة الثانية السداسي 
 10 إلى 01من  األفواج - 10-المدرج رقم:  – األولى أ المجموعة جذع مشترك

 
 التوقيت 00سا  10 - 30سا  8 30سا  11 -سا  10 00سا 13 - 30سا 11 30سا  14 -سا 13 00سا 16 - 30سا14

 األيام       
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 جليد. أ

 02المدرج رقم :

 الخميس

              
 .29/01/2017: من يوم  بتداءإ ثالثالسداسي التنطلق الدراسة في  مالحظــــــــــــــة:

 
 



 2016/2017السنة الجامعية  الرابعجدول المحاضرات السنة الثانية السداسي 
 20 إلى 11من  األفواج -10-المدرج رقم:  –ب  - الثانية جذع مشترك المجموعة

 
 13 - 30سا11 30سا  14 -سا 13 00سا 16 - 30سا14

 00سا
 التوقيت 00سا  10 - 30سا  8 30سا  11 -سا  10

 األيام       
 
 

 منهجية العلوم القانونية 
 بن بريح .أ

 قانون مدني
 موجهة أعمال موجهة أعمال د.عبدو

 األحد

  
 

 المدنية اإلجراءاتقانون  
 مقفولجيد.   واإلدارية

 قانون اإلجراءات الجزائية
 د. معمري 

 االثنين

 اإلجراءاتقانون    
  د. معمري   الجزائية

 مدنيقانون 
 د.عبدو

المدنية  اإلجراءاتقانون 
 مقفولجيد.   واإلدارية

 الثالثاء

   
 

 األربعاء موجهة أعمال موجهة أعمال

 يةبأجنلغة   
 مشكور .أ

 قانون العمل
 جليد.أ

 حقوق اإلنسان
 د. دغبار

 الخميس

   
 .29/01/2017 :بتداء من يومإ ثالثتنطلق الدراسة في السداسي ال مالحظـــــــــــــــة:

 
 



 2016/2017السنة الجامعية  الرابعجدول المحاضرات السنة الثانية السداسي 
 30 إلى 21من  األفواج -5 - المدرج رقم: –ج -الثالثة المجموعة جذع مشترك

 
 التوقيت 00سا  10 - 30سا  8 30سا  11 -سا  10 00سا 13 - 30سا 11 30سا  14 -سا 13 00سا 16 - 30سا14

 األيام       
 العلوم القانونيةمنهجية 

 بن بريح .أ
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 وــــــــقل .أ
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 األحد  

 قانون اإلجراءات الجزائية  
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قانون اإلجراءات المدنية 
 د. مسكر   واإلدارية

 االثنين

 
 

 الثالثاء موجهة أعمال موجهة أعمال  

 
 

 موجهة أعمال
 

 مدنيالقانون ال موجهة أعمال
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قانون اإلجراءات المدنية 
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 األربعاء

 حقوق اإلنسان   
 عمراني .أ

 قانون العمل
 حمومد. 

 الخميس

              
 .29/01/2017 :بتداء من يوم إ ثالثالسداسي التنطلق الدراسة في  مالحظــــــــــــــة:

 



 2016/2017السنة الجامعية  لرابعجدول المحاضرات السنة الثانية السداسي ا
 40 إلى 31من  األفواج -05 -المدرج رقم: –الرابعة د  جذع مشترك المجموعة

 
سا  10 - 30سا  8 30سا  11 -سا  10 00سا 13 - 30سا11 30سا  14 -سا 13 00سا 16 - 30سا14
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قانون اإلجراءات المدنية 
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 قانون مدني
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 األحد

  
 

 االثنين موجهة أعمال موجهة أعمال 

قانون اإلجراءات المدنية    
 بوكموش أ.   واإلدارية
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 مكيد د.
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 أ.غريب    الجزائية

 الثالثاء
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 معداوي  .د

 قانون العمل
 حمومد. 

 قانون اإلجراءات الجزائية
  أ. غريب 

 األربعاء 

 أجنبيةلغة  
 مشكور .أ

 حقوق اإلنسان
 رضا د. بن سالم

 الخميس  

   
 .29/01/2017 :بتداء من يومإ ثالثتنطلق الدراسة في السداسي ال مالحظـــــــــــــــة:


