
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الحقوق 

 قسم القانون الخاص

  .2017/2018: السنة الجامعية 

محاضراث لالبروامح األسبىعي ل  

الثالث السذاسي – ع مشخرك ر ج: الثاويتالسىت  

06: المدرج                                                                     أ:المجموعة  

09:30 – 11:00  08:00 – 09:30  
 الخىقيج

امـــاألي      

 القاوىن الذولي العام

 

 القاوىن المذوي 

 األحذ 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 

 القاوىن المذوي 

 االثىيه 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 

 مىهديت 

 الثالثاء 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 

 مصطلحاث قاوىويت 

 
 األربعاء

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 

 قاوىن األسرة 

 
 الخميس

 رئيس قسم القانون الخاص 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الحقوق 

 قسم القانون الخاص

  .2017/2018: السنة الجامعية 

محاضراث لالبروامح األسبىعي ل  

الثالثالسذاسي – ع مشخرك ر ج: الثاويتالسىت  

07:المدرجب                                                                    :المجموعة  
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 الخىقيج

امـــاألي  

 القاوىن المذوي 

 

 القاوىن الذولي العام

 
 األحذ

 القاوىن المذوي 

 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 االثىيه 

 مىهديت 

 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 الثالثاء 

 مصطلحاث قاوىويت 

 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 األربعاء 

 قاوىن األسرة 

 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 الخميس 

 رئيس قسم القانون الخاص 
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12:30 – 14:00  11:00 – 12:30  
 الخىقيج

امـــاألي  

 القاوىن المذوي

 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 األحذ 

 القاوىن المذوي

 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 االثىيه 

 مصطلحاث قاوىويت
 

 قاوىن األسرة 

 الثالثاء 

 القاوىن الذولي العام

 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 األربعاء 

 مىهديت العلىم القاوىويت

(حقىياث إعذاد البحث العلمي)  

 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 الخميس 

 رئيس قسم القانون الخاص 
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12:30 – 14:00  11:00 – 12:30  
 الخىقيج

امـــاألي  

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 

 القاوىن المذوي

 األحذ 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 

 القاوىن المذوي

 االثىيه 

 قاوىن األســــرة 

 
 مصطلحاث قاوىويت

 الثالثاء 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 

 القاوىن الذولي العام

 
 األربعاء

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 

 مىهديت العلىم القاوىويت

(حقىياث إعذاد البحث العلمي)  

 
 الخميس

 رئيس قسم القانون الخاص 
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06:هـ                                                                                   المدرج:المجموعة  

15:30 – 17:00  14:00 – 15:30  
 الخىقيج

امـــاألي  

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 األحذ 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 االثىيه 

 قاوىن األســـــــرة 

 

 مصطلحاث قاوىويت

 الثالثاء 

 القاوىن الذولي العام

 

 القاوــــىن المذوي

 األربعاء 

(مصادر االلخزام)القاوىن المذوي  

 

 مىهديت العلىم القاوىويت

(حقىياث إعذاد البحث العلمي)  

 
 الخميس

 رئيس قسم القانون الخاص 
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امـــاألي  

 القاوىن الذولي العام 

 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 األحذ 

 الىظريت العامت للدريمت والعقىبت

 

(الخاخر واألعمال الخداريت)القاوىن الخداري  

 االثىيه 

 مصطلحاث قاوىويت

 

 قاوىن األســـــــرة 

 الثالثاء 

(مصادر االلخزام)القاوىن المذوي  

 

 الىظريت العامت للدريمت و العقىبت

 
 األربعاء

(مصادر االلخزام)القاوىن المذوي  

 

 مىهديت العلىم القاوىويت

(حقىياث إعذاد البحث العلمي)  

 
 الخميس

 رئيس قسم القانون الخاص 

 


