
  ل فيما خيص األعمال املوجهةي األو ـــــــــداســـــســــــــــــــــــللماسرت ى ـــــــة األولـــــة السنـــــلبــــامة طـــــرزن

  اخلميسليوم  04إىل الفوج  01من الفوج ) األعمالقانون : ختصص(

  الوقت  قاعة التدريس  اسم ولقب األستاذ  املقياس  رقم الفوج

  

  01الفوج 

    سعيدي مصطفى  شركات األموال

  04القاعة 

08.30 – 09.30  

  10.30 – 09.30  جريون عيسى   القانون الدويل لألعمال

  11.30 – 10.30  حيياوي سعيد  قانون االستثمار

  12.30 – 11.30  وضاح بومخيس  منهجية البحث العلمي

  13.30 – 12.30  مر�ح صليحة  حترير عقود األعمال

  

  02الفوج 

    جريون عيسى  القانون الدويل لألعمال

  05القاعة 

08.30 – 09.30  

  10.30 – 09.30  حيياوي سعيد  قانون االستثمار

  11.30 – 10.30  سعيدي مصطفى  شركات األموال

  12.30 – 11.30  مر�ح صليحة  حترير عقود األعمال

  13.30 – 12.30  وضاح بومخيس  منهجية البحث العلمي

  

  03الفوج 

    النوي عبد النور  شركات األموال

 06القاعة 

08.30 – 09.30  

  10.30 – 09.30  عمروش أحسن  القانون الدويل لألعمال

  11.30 – 10.30  أمحد حيياوي سليمة   قانون االستثمار

  12.30 – 11.30  حسان كرميدمحم   منهجية البحث العلمي

  13.30 – 12.30  مالك دمحم   حترير عقود األعمال

  

  04الفوج 

    عمروش أحسن  القانون الدويل لألعمال

 07القاعة 

08.30 – 09.30  

  10.30 - 09.30  أمحد حيياوي سليمة  قانون االستثمار

  11.30 – 10.30  النوي عبد النور  شركات األموال

  12.30 – 11.30  مالك دمحم  عقود األعمال حترير

  13.30 – 12.30  دمحم حسان كرمي  منهجية البحث العلمي

  

  

  رئيس قسم احلقوق

  

  

  

  

  

  

  

  



  فيما خيص احملاضراتل فيما خيص ي األو ـــــــــداســـــســــــــــــــــــللماسرت ى ـــــــة األولـــــة السنـــــلبــــامة طـــــرزن

  ليوم األحد )قانون األعمال: ختصص(

  التوقيت  مكان التدريس  املقياس  اسم ولقب األستاذ

    القانون الدويل لألعمال  بعلوج أمساء

  08القاعة 

12.00 – 13.00  

  14.00 – 13.00  منهجية البحث العلمي  قرمال بوعالم

  15.00 – 14.00  قانون االستثمار  تومي هجرية 

  16.00 – 15.00  شركات األموال  سردو حممود

  ل فيما خيص فيما خيص احملاضراتي األو ـــــــــداســـــســــــــــــــــــللماسرت ى ـــــــة األولـــــة السنـــــلبــــامة طـــــرزن

  ليوم االثنني  )قانون األعمال: ختصص(

  التوقيت  مكان التدريس  املقياس  اسم ولقب األستاذ

    الدويل لألعمالالقانون   بعلوج أمساء

  08القاعة 

12.00 – 13.00  

  14.00 – 13.00  شركات األموال  سردو حممود

  15.00 – 14.00  قانون االستثمار  تومي هجرية 

  

  

  رئيس قسم احلقوق

    


