
 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال
 مسلك الدراسات القانونية

 1 الفوج
 

 

 

 2019يناير  29: بداية الدروس

 

 

 
 

 المدرج السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األستاذ الوحدة

 6القاعة      13-15  العالم عبد الرحيمد. قانون الدستوريالنظرية العامة لل

 6القاعة   10-12     الزخنينيمليكة د.  القانون الدولي العام

 6القاعة       14-12 بوفريويد. سعيد  التنظيم اإلداري

 6القاعة    08-10    بنخضرةد. سعيد  القانون الجنائي العام

 المصطلحات القانونيةاللغة و
د. يوسف 

 المسكيني
 6القاعة   17-19    

 6القاعة     12-14   عالليد. هشام  االلتزامات والعقودنظرية 

 6القاعة    16-14    العرويذ. عزيز  القانون التجاري

 جامعة القاضي عياض       

 المركز الجامعي قلعة السراغنة       

 
 



 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال
 مسلك الدراسات القانونية

 2 الفوج
 

 

 

 

 2019يناير  29: بداية الدروس
 

      

 المدرج السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األستاذ الوحدة

النظرية العامة للقانون 

 الدستوري
 6القاعة       16-18 د. الغالي محمد

 6القاعة      10-12  العالم عبد الرحيمد. القانون الدولي العام

 6القاعة       12-10 بوفريويد. سعيد  التنظيم اإلداري

 6القاعة    10-12    بنخضرةد. سعيد  القانون الجنائي العام

اللغة والمصطلحات 

 القانونية
 6القاعة   17-15     الزخنينيد. مليكة 

نظرية االلتزامات 

 والعقود
 6القاعة   08-10     القبابد. أحمد 

 القانون التجاري
 بن سعيديد. 

 مصطفى
 6القاعة     17-15  

 جامعة القاضي عياض       

 المركز الجامعي قلعة السراغنة       
 



 جامعة القاضي عياض                                                                                          

 المركز الجامعي قلعة السراغنة         

 
 

 مسلك الدراسات القانونية رابعالفصل ال

 

  

 

 2019يناير  29: بداية الدروس
 

 

 

 

 

 

 المدرج السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األستاذ الوحدة

 6القاعة     10-12   لمساعديد. محمد  القانون الضريبي

الحريات العامة والحقوق 

 اإلنسانية
 6القاعة    12-14    الزهراويد. محمد 

 6القاعة    16-18    نفيدد. يونس  صالقانون الجنائي الخا

 قانون الشركات 
د. عبد العزيز 

 العوادي
 6القاعة       14-16

 6القاعة      15-17  إدزنيد. عبد العزيز  التنظيم القضائي

 6القاعة  10-12      الرحاليد. نورالدين  وسائل األداء واالئتمان



  جامعة القاضي عياض

 

 السراغنةالمركز الجامعي قلعة 
 

 القانون الخاص -سادسالفصل ال
 مسلك الدراسات القانونية

 مدنيالقانون ال
 

 

 2019يناير  29: بداية الدروس

 

 

 

 

 

 المدرج السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األستاذ الوحدة

 2القاعة      12-14  إدزنيد. عبد العزيز  المسطرة المدنية

 2القاعة    12-14    نفيدد. يونس  المسطرة الجنائية

 2القاعة     14-16   عالليد. هشام  الحقوق العينية

 2القاعة  10-12      الزايديد. طويل  التوثيق

         مشروع نهاية الدراسة



 

  جامعة القاضي عياض  

 

 المركز الجامعي قلعة السراغنة               
 

 القانون الخاصسادس: الفصل ال
 مسلك الدراسات القانونية

 قانون األعمال
 

 

 

 

 

 بداية الدروس

 
 

 

 

 

 

 

 المدرج السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األستاذ الوحدة

 2القاعة  12-14      الرحاليد. نورالدين  صعوبات المقاولة

 2القاعة  09-11      أبا خليلد.  القانون المالي

         الدراسةمشروع نهاية 



 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال
 مسلك الدراسات القانونية

 القانون العام
 

 

 

  

 بداية الدروس
 

 المدرج السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األستاذ الوحدة

 فكر السياسيالتاريخ 
 16-18  العالمد. عبد الرحيم 

 4القاعة     

 نظرية المنظمات الدولية
   الزهراويد. محمد 

 4القاعة    18-16 

 الصفقات العمومية
   المساعديد. محمد 

 4القاعة     16-14

 القانون الدولي اإلنساني
   خالصد. عبد الرحيم 

 4القاعة  13-11   

 مشروع نهاية الدراسة
   

 4القاعة     

 

 جامعة القاضي عياض

 المركز الجامعي قلعة السراغنة       
 


