
 
 

2021/2022 

الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية 
 واالقتصادية والتصرف بتونس

 

 

االولجدول أوقات السداسي   
 

 

 V7 :18/09/21                                                                                                                                                                                                      العــمــيــد                                                                                                                                                                                                    
 أحــمـد الـعـبـيــدي                                                                                                                                                                              

 

  السنة األولى إجازة قانون: والتخصصالمستوي 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 TIC االثنين
Souhaeib 

10h30-12h30 

Anglais 
Rouin 

 مبادئ اإلدارة 
 S42     نوال العموري 

 

 المؤسسات الدولية الثالثاء
     S43أسماء الدخالوي

 حقوق االنسان 
 S31الشاذلي الجلولي 

  

 النظرية العامة للقانون األربعاء

    S43   الشاذلي الجلولي
 قانون دستوري 

 توفيق بوعشبة
  

 قانون دستوري   الخميس
 TRUB توفيق بوعشبة

  

 مدخل لالقتصاد الجمعة
     S44  غيث الشافعي

   TD  الدوليةالمؤسسات 

  S44أسماء الدخالوي 

 

       السبت
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 المستوي والتخصص: السنة الثانية إجازة في القانون الخاص

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 8h15-10h15 االثنين

 انقليزية
Rouin  

A1 TOUR C 

 اعالمية

Souhaeib 
L3 TOUR C 

    

 قانون المنافسة الثالثاء

    S31مفيدة عباس

    

 القانون اإلداري األربعاء

 Mekki  S52 

 الــعــقــــد 

  SALLE LECالبشير بن مبروك 

 

 القانون الجزائي الخميس

  S43فتحي الماجري 

   

 الطرق البديلة لحل النزاعات    الجمعة

    S53صفي الدين بالحاج 

 

       السبت
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الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية 
 واالقتصادية والتصرف بتونس

 

 

االولجدول أوقات السداسي   
 

 

 V7 :18/09/21                                                                                                                                                                                                      العــمــيــد                                                                                                                                                                                                    
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 المستوي والتخصص: السنة الثانية إجازة في القانون العام

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 8h15-10h15 االثنين

 انقليزية
Rouin 

A1 TOUR C 

    

 قانون المنافسة الثالثاء

  S44مفيدة عباس 

 النزاعات اإلدارية 

Barouni   S52 

 

 التنظيم اإلداري األربعاء

 بثينة الباروني 

SALLE LEC            

 Droit administratif de l’information 
 Hemdane M.  

 

 المالية العمومية   الخميس

     S52  نوال المناعي

TDالمالية العمومية 

 

 

 التنظيم اإلداريTD الجمعة

بثينة  

 S31الباروني

 ثقافة المؤسسة 

    S31طارق شتوكة

 الطرق البديلة لحل النزاعات

  S53صفي الدين بالحاج 

 

 النزاعات اإلداريةTD S31  السبت

Barouni  3h/Quinzaine 
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 والتخصص: السنة الثالثة إجازة في القانون الخاصالمستوي 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 العقود الخاصة   االثنين

N Jmai  S41 

 

 (Opt 1)قانون التحكيم     الثالثاء

  LAB INFيسرى الصغير 

 

     األربعاء

 اإلجراءات المدنية وطرق التنفيذ الخميس

  S53مفيدة عباس 

  TDاإلجراءات المدنية 

 S53  مفيدة عباس 

 

 

 

 (Opt 2)القانون الجبائي الدولي  الجمعة

 رجاء القطاري

S53 

 انقليزية

 أمال روين 
A1 TOUR C 

 الشركات التجارية

 سامي بالحاج

TRUB 

 TD  الشركات

 التجارية

       السبت
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 المستوي والتخصص: السنة الثالثة إجازة في القانون العام

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 1الدولي العام القانون  االثنين

S42 

 إعالمية

 
 2 الجبائيالقانون  

S54 

 والتعمير ةقانون البيئ الثالثاء

  TRUB Mekki F 

   

      األربعاء

  (Opt 2) تسوية النزاعات الدولية   الخميس

Mekki F  S52 

 

  (Opt 1) الجبائي الدولي القانون الجمعة

S44 

 انقليزية

A1 TOUR A 
   TD2  القانون الجبائي 

 

 1الدولي العام القانون  السبت

TD 3h/quinzaine  S31 
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 أعمالادارة : السنة األولى إجازة في والتخصصالمستوي 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

غالمية أ االثنين  
 سهيب 

L3 TOUR C 

10h30-12h30 

Anglais 

Rouin 
A1 TOUR C 

 مبادئ اإلدارة 

 نوال العموري

S41 

 

 مدخل للقانون الثالثاء

 TRUB   رجاء

 المحاسبة المالية

Naouel TRUB 

 الرياضيات المالية

 SALLE LEC كوثر فليفل 

 

 االقتصاد الجزئي األربعاء

 غيث الشافعي

SALLE LEC 

  الرياضيات

 غيث الشافعي

  

 المحاسبة المالية  الخميس

Naouel  S54 

  الرياضيات 

   S54  غيث الشافعي

 

      الجمعة

      السبت
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 أعمال في إدارةإجازة  الثانية: السنة والتخصصالمستوي 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 8h15-10h15 االثنين

 انقليزية
A1 TOUR C 

 اعالمية

 سهيب

L3 TOUR C 

    

  (Opt 2) احصائيات الثالثاء

 غيث

  (Opt 1) الجباية 

 

 

     األربعاء

 أساسيات إدارة االعمال الخميس

 
  

 المحاسبة اإلدارية

 

 احداث المؤسسات أساسيات التسويق الجمعة

 
   

      السبت
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 أعمال في إدارةإجازة  الثالثة: السنة والتخصصالمستوي 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 تقريراعداد وتثمين   االثنين

 التربص

 شيراز بن سالم

 نظري النظم 

 ساهير بن بلقاسم

 

  (Opt 1) قانون المنافسة الثالثاء

 مفيدة عباس

 إدارة اعمال المشاريع 

 نوال العموري

 

  (Opt 2)القانون المالي األربعاء

 نزيهة الجماعي

   

 الجودة إدارة اعمال الخميس
 غيث الشافعي

 تنمية بشرية

 غيث الشافعي

 كمية ونوعية تحاليل

 شطوكة  

 

 انقليزية  الجمعة

 روين
 احداث المؤسسات

 طارق شتوكة

  

       السبت
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 األولى ماجستير قانون المؤسسة واالعمالالمستوي والتخصص: السنة 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

 الشركة خفية االسمTD   االثنين

 الدخالوي أسماء

 جباية المؤسسة الفردية

 رجاء القطاري

  

 اإلجراءات الجماعيةقانون  الثالثاء

 نزيهة الجماعي

  TD جباية المؤسسة

 الفردية

 رجاء القطاري

 الشركة خفية االسم

 أسماء الدخالوي

 

 القانون الجزائي لالعمال    األربعاء

 نزيهة الجماعي

 

 قانون التجارة الدولية الخميس

 رجاء قطاري

   

       الجمعة

      السبت
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 ماجستير قانون المؤسسة واالعمال الثانيةالمستوي والتخصص: السنة 

  51.8 - 51.8 .1 – ..111 ..1.8– .11.8  .1111 - .8 .81.8 - .41.8 .1  - .5111  

       االثنين

 قانون السوق المالية   الثالثاء

Jmai N 

 

العقود المدنية  TD   األربعاء

 الخاصة

 العقود المدنية الخاصة

 كمال البقلوطي

 

 طرق التنفيذ   الخميس

 فتحي الماجري

 

 قانون المنافسة   الجمعة

 نوال المناعي

 

 الحوافز الجبائية والمالية السبت

 رجاء القطاري

    

 

 


