
 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 األول السداسي أوقات جدول

 السنة الثانية اإلجازة أساسية في علوم اإلعالم و االتصال تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

  13:30----------------------15:30  

 ترجمة 
 رشيد القرقوري

 10:30-----------------------12:30  
ثقافة المؤسسة   

 عبير السعيدي

 االثنين 

  13:30----------------------15:30  

 قانون االعالم
 محمد حمدان

 10:30-----------------------12:30  

  أمانة التحرير 
 قمعون الصحراوي

 الثالثاء 

    10:30-----------------------12:30  

  االنتاج االلكتروني 
Opt1 ناجي العباسي 

8:15--------------10:15  

العالقات العامة   
 منيرة رزقي

 األربعاء

  14:00---------------------------------16:00  

ريالسمعي البص و االتصال مدخل لإلعالم  
 حذامي الطرابلسي

  10:30-----------------------12:30  

 صحافة االستقصاء

 قمعون الصحراوي

 الخميس 

16:45----------18:15  

18:15فرنسية  16:15  

 جيهان القابسي

14:00---------------------------------16:00  

 الخطاب اإلعالمي
Opt2 علي غوايدية 

  10:30-----------------------12:30  

 مدخل لمناهج البحث 
 رشيد القرقوري

 الجمعة 

    10:30-----------------------12:30  

12:30االتصال في المؤسسة 10:30  
 علي غوايلية

8:15--------------10:15  

 انقليزية
 سعيدة محمدي

 السبت



 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 األول السداسي أوقات جدول            

 السنة الثالثة اإلجازة أساسية في علوم اإلعالم و االتصال تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

    10:30-----------------------12:30  
 استراتيجيات االتصال

 منيرة الرزقي

 االثنين 

 ورشة الترجمة  
 منصف عاشور

 8:15----------------------------------:1521  

 ورشة اإلنتاج الصحفي
 مراد عاللة

 الثالثاء

 قانون االتصال 
 محمد حمدان

نيورشة اإلنتاج االلكترو    
Opt1 ناجي العباسي 

 األربعاء

 13:30----------------------15:30  

صحافة االستقصاء    

 الصحراوي قمعون

 مناهج البحث الكمي 
عاشورمنصف   

 الخميس

 13:30----------------------:3071  

 ورشة االنتاج االتصالي 
التواتي لطفي   

 10-------------12  

 انقليزية
 سعيدة محمدي

 الجمعة 

 الصحافة الثقافية     
Opt2 علي غوايدية 

 السبت



 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 

 األول السداسي أوقات جدول                       

 السنة الثانية إجازة أساسية في قانون خاص : تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

 قانون التحكيم 

Opt 1 فايز قطاطة 

 ثقافة المؤسسة 
 عبير السعيدي

 االثنين 

 قانون الشغل     
 هندة المهيري

 الثالثاء

 العقد   
مبروكالبشير   

 األربعاء

 التنمية البشرية 
Opt 2 سلوى العبدلي 

 القانون الجزائي 
 فتحي الماجري

 الخميس

 الجمعة    

 انقليزية     
 سعيدة محمدي

 السبت



 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 األول السداسي أوقات جدول                      

 السنة الثالثة إجازة أساسية في قانون خاص : تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

 الشركات التجارية 
 سامي بالحاج

 اإلجراءات المدنية و طرق التنفيد 
 فايز قطاطة

 االثنين

 الثالثاء     

15:30تقنيات االتصال  14:00    

 سرور السعيدي
 القانون االداري لألموال 

Opt 1 محمد نيفر 
 األربعاء

 الطرق البديلة لحل النزاعات 

Opt 2 صفي الدين بالحاج 
 الخميس  

الخاصةالعقود    
 ايمان حسني

 انقليزية 
 سعيدة محمدي

 الجمعة 

 السبت      

 



 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 األول السداسي أوقات جدول                         

 السنة الثالثة إجازة أساسية في قانون عام  : تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

  2القانون الجبائي   

 هندة المهيري

 االثنين 

 قانون السنة و التعمير 
 هندة المهيري

 الثالثاء  

15:30تقنيات االتصال  14:00    

 سرور السعيدي
 القانون االداري لألموال 

 محمد نيفر
 األربعاء

 الطرق البديلة لحل النزاعات 
 صفي الدين بالحاج

 الخميس  

 النزاعات االدارية 
 زهير النوري

 انقليزية 
 سعيدة محمدي

 الجمعة 

 السبت      

 



 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 األول السداسي أوقات جدول                        

 السنة الثانية إجازة أساسية إدارة أعمال : تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

 التحكيم التجاري 

 Opt1 فايز قطاطة 

 المالية  
العموري نوال    

 االثنين

 إدارة أعمال و ريادة   
 غيث الشافعي

 الثالثاء

 انقليزية    
 سعيدة محمدي

 األربعاء 

 إدارة اإلنتاج 
العمورينوال   

 الخميس  

 تسويق   
 غيث الشافعي

 الجمعة

 السبت      

 



 

بتونس الكلية الخاصة للعلوم القانونية و االجتماعية و االقتصادية و التصرف  
Faculté Privée des Sciences  Juridiques, Sociales Economiques et de Gestion de Tunis 

2020-2019السنة الجامعية    

 

 13/09/2019    العميد

 version 4       أحمد العبيدي

 

 األول السداسي أوقات جدول                         

 السنة الثالثة إجازة أساسية إدارة أعمال : تخّصص:لالمستوى و ا

  9.45س – 8.15س 11.30س – 10س 13.15س – 11.45س 15س – 13.30س 16.45س – 15.15س 18.30س – 17س

 الشركات التجارية 

Opt1 سامي بالحاج 

 القانون الجبائي

Opt3 هندة المهيري 
 االثنين 

 ادارة أعمال التجديد 
 غيث الشافعي

 الثالثاء  

 القانون اإلداري لألموال    

Opt2 محمد النيفر 
 األربعاء

 التنمية البشرية  
 غيث الشافعي

 الخميس  

 انقليزية    
 سعيدة محمدي

 الجمعة

 الرقابة اإلدارية    
 بالل العموري

 السبت

                    


