
 

 
 ( 2023دفعة  )  الكفاءة المهنية للمحاماة طلبة  برنامج

 ولالسداسي ال 
 2023فيفري   26حد : يوم ال المحاضراتانطالق  •

 2023 مارس  04  سبت: يوم العمال الموجهةالانطالق  •

 

 
 
 
 
 
 



 -2سطيف  -حممد ملني دابغنية  ــــ جامع
 سياسية والعلوم الاحلقوق    ةــلي ك

 ( 2023الكفاءة المهنية للمحاماة )دفعة طلبة برنامج محاضرات  
   الول السداسي 

 
 

 المكان  حاضرة توقيت الم الستاذ المحاضر المقياس  ميو ال

 حد ل  ا 

 09:30-08:00 حططاش معر  املنازعات العقارية 

 Hالقاعة  

 11:00-09:30 جمذوب أ سامة  الإلكرتون   التقاض 

 12:30-11:00 بلاميم معر  ة حترير العرائض وال وراق ش به القضائي 

 ثني لإ ا 

 09:30-08:00 ساعي أ محد  ا أ خالقيات و تنظمي همنة احملاماة  

 11:00-09:30 ل زردازي فيص  زائية جراءات ال الإ 

 12:30-11:00 رمضان هشام  منازعات شؤون ال رسة 

 الثالاثء 

 09:30-08:00 مسعودي عبد العزيز  ية املنازعات التجار 

 11:00-09:30 العريف عز ادلين  دنية الإجراءات امل 

 12:30-11:00 العزيز   صديقي عبد  الإدارية املنازعات  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 -2سطيف -حممد ملني دابغنية ــــامعج
 سياسية والعلوم الق احلقو   ةــليك

 ( 2023الكفاءة المهنية للمحاماة )دفعة طلبة ل عمال الموجهة لابرنامج 
 لسداسي الثاني ا -الولالسداسي 

 
 
 

 القاعة  توقيت ال األستاذ  املقياس  م يو ال الفوج 

 01الفوج 

 السبت

 09:30-08:00 السعيد  دنآيت علي براهم مح جزائية جراءات الال 

 10اعة رقم الق

 11:00-09:30 بكار مصطفى الجراءات املدنية 

 12:30-11:00 داس ي نورة  الدارية املنازعات 

 الخميس 
 11:00-09:30 سايح أمين املنازعات العقارية

 12:30-11:00 بن زيد فتحي  املنازعات التجارية

 02الفوج 

 السبت

 09:30-08:00 بكار مصطفى ة الجراءات املدني

 11اعة رقم الق

 11:00-09:30 داس ي نورة  الدارية املنازعات 

 12:30-11:00 معزوزي ياسين  جزائية جراءات الال 

 الخميس 
 11:00-09:30 بن زيد فتحي  املنازعات التجارية

 12:30-11:00 سايح أمين املنازعات العقارية

 03الفوج 

 السبت

 09:30-08:00 نورة داس ي  دارية ل ا املنازعات

 12اعة رقم الق

 11:00-09:30 ند السعيد آيت علي براهم مح جزائية جراءات الال 

 12:30-11:00 بكار مصطفى الجراءات املدنية 

 الخميس 
 11:00-09:30 قجالي محي الدين  املنازعات العقارية

 12:30-11:00 حويبي نبيل  املنازعات التجارية

 04ج الفو 

 السبت

 09:30-08:00 معزوزي ياسين  ة ي جزائجراءات الال 

 13اعة رقم الق

 11:00-09:30 لوصيف مراد  الجراءات املدنية 

 12:30-11:00 كري سميةشا الدارية املنازعات 

 الخميس 
 11:00-09:30 حويبي نبيل  املنازعات التجارية

 12:30-11:00 قجالي محي الدين  املنازعات العقارية

 05الفوج 

 السبت

 09:30-08:00 لوصيف مراد  الجراءات املدنية 

 14اعة رقم الق

 11:00-09:30 شاكري سمية الدارية املنازعات 

 12:30-11:00 قران مطهراوي  قران مطهراوي 

 الخميس 
 11:00-09:30 ميهوبي عز الدين  املنازعات العقارية

 12:30-11:00 يان عكال سف يةار املنازعات التج

 06الفوج 

 السبت

 09:30-08:00 شاكري سمية الدارية املنازعات 

 15اعة رقم الق

 11:00-09:30 قران مطهراوي  ة جزائي جراءات الال 

 12:30-11:00 لوصيف مراد  الجراءات املدنية 

 الخميس 
 11:00-09:30 عكال سفيان  يةار املنازعات التج

 12:30-11:00 ميهوبي عز الدين  اريةلعقاملنازعات ا

 


