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األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

D 02 أ/بن صفي الدین أحالم 08:00-09:25 الخمیس  القانون الدستوري

أ/ بلي بولنوار01 D 02 09:35-11:00 الخمیس القانون اإلداري

أ بلخضر مسعودة حقوق 04 16:10-17:35 الثالثاء نظریة الحق

أ/ عیدة نجاة D 04 11:10-12:35 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لكحل عائشة02 D 04 13:00-14:25 الخمیس نظریة الحق

د/ طھاري حنان D 04 14:35-16:00 االثنین القانون اإلداري

أ/ ملیاني أبو بكر ولید D 03 14:35-16:00 الخمیس القانون اإلداري

أ/ بن مویزة الشارف03 D 03 13:00-14:25 الخمیس القانون الدستوري

أ بلخضر مسعودة D 08 14:35-16:00 الثالثاء نظریة الحق

أ.عكوش فتحــي D 03 11:10-12:35 الخمیس القانون اإلداري

أ/ طعابة حدة04 D 03 09:35-11:00 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لكحل عائشة D 05 13:00-14:25 الثالثاء نظریة الحق

أ/ بودیسة مصطفى D 05 11:10-12:35 الخمیس نظریة الحق

أ/ عكوش فتحي05 D 05 13:00-14:25 الخمیس القانون اإلداري

أ/ غریبي محمـــــد D 09 13:00-14:25 الثالثاء القانون الدستوري

أ/ تیشوش فاطمة الزھراء D 05 14:35-16:00 الخمیس القانون الدستوري

أ/ بودیسة مصطفى06 D 05 16:10-17:35 الخمیس نظریة الحق

أ/ بلي بولنوار D 01 13:00-14:25 الخمیس القانون اإلداري
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أ . بقشیش خدیجة D 06 08:00-09:25 الخمیس القانون الدستوري

أ/ تركي محمد سعید07 D 06 14:35-16:00 الثالثاء نظریة الحق

أ/ سعودي علي D 10 16:10-17:35 الثالثاء القانون اإلداري

أ/ سویسي ابراھیم D 06 11:10-12:35 الخمیس القانون اإلداري

أ/ زنبط فریحة 08 D 06 13:00-14:25 الخمیس القانون الدستوري

أ .بن یطو محمد D 10 13:00-14:25 الثالثاء نظریة الحق

د. بوناصر إیمان D 06z 14:35-16:00 الخمیس نظریة الحق

أ. بلي بولنوار09 D 06 16:10-17:35 الخمیس القانون اإلداري

أ. بن داود محمد یاسین D 10 14:35-16:00 الثالثاء القانون الدستوري

أ. قصاص ھنیة  D 01 09:35-11:00 الخمیس القانون اإلداري

أ/ بن مویزة الشارف10 D 01 11:10-12:35 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن D 04 16:10-17:35 الثالثاء نظریة الحق

D 07 أ. بن صفي الدین احالم 11:10-12:35 الخمیس القانون الدستوري

د.بوناصر إیمان11 D 07 13:00-14:25 الخمیس نظریة الحق

د/ طھاري حنان D 04 14:35-16:00 الثالثاء القانون اإلداري

أ. ملیاني ولید D 09 16:10-17:35 االربعاء القانون اإلداري

D 07 أ. بن صفي الدین احالم12 14:35-16:00 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن D 09 13:00-14:25 الثالثاء نظریة الحق
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األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

أ/ قصاص ھنیة D 08 08:00-09:25 الخمیس القانون اإلداري

D 08 أ. بن ذھیبة رباب13 09:35-11:00 الخمیس القانون الدستوري

د. شایفة بدیعة D 05 11:10-12:35 الثالثاء نظریة الحق

د/غریبي عطاء هللا D 08 11:10-12:35 الخمیس نظریة الحق

D 08 أ. بن ذھیبة رباب14 13:00-14:25 الخمیس القانون الدستوري

أ/ ملیاني أبو بكر ولید D 08 08:00-09:25 الثالثاء القانون إلداري

أ/ بقشیش خدیجة D 08 14:35-16:00 الخمیس القانون الدستوري

أ بوناصر إیمان15 D 08 16:10-17:35 الخمیس نظریة الحق

أ/ بن الغویني عبد الحمید D11 08:00-09:25 الثالثاء القانون اإلداري

أ/  نوعي مصطفى D 08 09:35-11:00 الثالثاء القانون الدستوري

أ. بن یطو محمد16 D 09 09:35-11:00 الخمیس نظریة الحق

أ/ بن الغویني عبد الحمید D 09 11:10-12:35 الثالثاء القانون اإلداري

أ/ قصاص ھنیة D 09 11:10-12:35 الخمیس القانون اإلداري

أ/ بقشیش خدیجة17 D 09 13:00-14:25 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن D 09 08:00-09:25 الثالثاء نظریة الحق

أ. بوعكاز یسرى D 09 14:35-16:00 الخمیس نظریة الحق

أ غریبي محمد18 D 09 16:10-17:35 الخمیس القانون الدستوري

أ/ بن الغویني عبد الحمید D 09 09:35-11:00 الثالثاء القانون اإلداري
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أ/ حمني سفیان D 10 08:00-09:25 الخمیس نظریة الحق

أ. ملیاني ولید19 D 10 09:35-11:00 الخمیس القانون اإلداري

أ. بن داود محمد یاسین D 10 11:10-12:35 الثالثاء القانون الدستوري

أ/ زنبط فریحة  D 10 11:10-12:35 الخمیس القانون الدستوري

أ. بوعكاز یسرى20 D 10 13:00-14:25 الخمیس نظریة الحق

D 10 أ.بن صفي الدین أحالم 08:00-09:25 الثالثاء القانون اإلداري

أ/ بن مویزة الشارف D 10 14:35-16:00 الخمیس القانون الدستوري

D 10 أ. بن ذھیبة رباب21 16:10-17:35 الخمیس القانون اإلداري

أ. بومسلة عبد القادر D 10 09:35-11:00 الثالثاء نظریة الحق

D 11 أ. بن ذھیبة رباب 08:00-09:25 الخمیس القانون اإلداري

D 11 أ.بن صفي الدین أحالم22 09:35-11:00 الخمیس القانون الدستوري

D 08 أ. بوناصر إیمان 11:10-12:35 الثالثاء نظریة الحق

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن D 04 11:10-12:35 الثالثاء نظریة الحق

أ. قرزو مبروك23 D 11 13:00-14:25 الخمیس القانون اإلداري

أ.ھلوب حفیظة D 05 09:35-11:00 الثالثاء القانون الدستوري

D 11 أ. قصاص ھنیة 14:35-16:00 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن24 D 11 16:10-17:35 الخمیس نظریة الحق

D 11 أ.بن صفي الدین أحالم 09:35-11:00 الثالثاء القانون اإلداري
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حقوق  2 أ. ملیاني ولید 08:00-09:25 الخمیس القانون الدستوري

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن25 حقوق  2 09:35-11:00 الخمیس نظریة الحق

أ/ صحراوي ھجیرة حقوق  2 14:35-16:00 االثنین القانون اإلداري

أ.قرزو  مبروك حقوق  2 11:10-12:35 الخمیس القانون اإلداري

برطال عبد القادر26 حقوق  2 13:00-14:25 الخمیس القانون الدستوري

أ بوناصر إیمان  حقوق  2 14:35-16:00 الثالثاء نظریة الحق

أ بودیسة مصطفى حقوق  2 14:35-16:00 الخمیس نظریة الحق

أ.صحراوي ھجیرة27 D 06 13:00-14:25 الثالثاء القانون اإلداري

أ/ عیدة نجاة D 05 14:35-16:00 الثالثاء القانون الدستوري

أ/ لحسن حسام الدین بلحسن حقوق  3 08:00-09:25 الخمیس نظریة الحق

ا.سعادة فاطمة الزھراء28 حقوق  3 09:35-11:00 الخمیس القانون اإلداري

أ/ عیدة نجاة حقوق  3 16:10-17:35 الثالثاء القانون الدستوري

أ. بن ذھیبة رباب حقوق  3 11:10-12:35 الخمیس القانون الدستوري

أ/ سعودي علي29 حقوق  3 13:00-14:25 الخمیس نظریة الحق

أ.صحراوي ھجیرة حقوق  3 14:35-16:00 الثالثاء القانون اإلداري

أ عكوش حنان حقوق  3 14:35-16:00 الخمیس القانون اإلداري

حقوق  3 أ. ملیاني ولید30 16:10-17:35 الخمیس القانون الدستوري

د. قوق ام الخیر D 02 13:00-14:25 الخمیس نظریة الحق

الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة األولى لیسانس جذع مشترك
S2 -فصیلة-ه

2019-2020



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
Ministère de L’Enseignement Supérieur et de 

La Recherche Scientifique
Université « Ammar Tlédji » de Laghouat
Faculté de Droit et des Sciences politiques

Département de Droit

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
قسم الحقوق

. 

الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة األولى لیسانس جذع مشترك
S2 -فصیلة-و

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

أ.سعادة فاطمة الزھراء حقوق  4 08:00-09:25 الخمیس القانون اإلداري

أ.عیدة نجاة 31 حقوق  4 09:35-11:00 الخمیس القانون الدستوري

أ. حمني سفیان حقوق  2 11:10-12:35 الثالثاء نظریة الحق

أ. حمني سفیان حقوق  4 11:10-12:35 الخمیس نظریة الحق

حقوق  4 أ. عكوش حنان32 13:00-14:25 الخمیس القانون اإلداري

د/ بوعیشة بوغفالة حقوق  4 08:00-09:25 الثالثاء القانون الدستوري

أ/  نوعي مصطفى D 03 08:00-09:25 الخمیس القانون الدستوري

د. قوق أم الخیر33 حقوق  4 16:10-17:35 الخمیس نظریة الحق

أ. ملیاني ولید  D 03 09:35-11:00 الثالثاء القانون اإلداري

د/ غریبي عطا هللا حقوق  5 08:00-09:25 الخمیس نظریة الحق

أ/ بن مویزة الشارف34 حقوق  5 09:35-11:00 الخمیس القانون الدستوري

د/ طھاري حنان حقوق  5 11:10-12:35 الثالثاء القانون اإلداري

أ.بلي أبو األنوار  حقوق  5 11:10-12:35 الخمیس القانون اإلداري

أ. سفیان حمني35 حقوق  5 13:00-14:25 الخمیس نظریة الحق

حقوق  5 أ/ بن داود محمد یاسین 08:00-09:25 الثالثاء القانون الدستوري

د. قوق أم الخیر حقوق  5 14:35-16:00 الخمیس نظریة الحق

حقوق  5 أ. سعودي علي36 16:10-17:35 الخمیس القانون اإلداري

حقوق  5 أ/ بن داود محمد یاسین 09:35-11:00 الثالثاء القانون الدستوري
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د/ قوق أم الخیر D 04 13:00-14:25 األربعاء أحكام االلتزام

01
د /ذیب محمد D 04 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

أ/خطوي مسعود D 04 16:10-17:35 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ لكحل عائشة D 01 14:35-16:00 الثالثاء منھجیة

أ. بن دھقان لزھاري D 05 13:00-14:25 األربعاء منھجیة

02
د/ قوق أم الخیر D 05 14:35-16:00 األربعاء أحكام االلتزام

أ/ بودیسة مصطفى D 05 16:10-17:35 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

د/ تركي محمد سعید D 01 16:10-17:35 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

د/ طویسات عائشة D 06 13:00-14:25 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

03
أ/ خطوي مسعود D 06 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/مایدي نعیمة D 02 16:10-17:35 الثالثاء منھجیة

د/ بن قسمیة العربي  D 02 14:35-16:00 الثالثاء أحكام االلتزام

أ/ حمني سفیان حقوق 2 13:00-14:25 الثالثاء أحكام االلتزام

04
أ/ بودیسة مصطفى D 07 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

أ/ بن مسعود علي حقوق 5 16:10-17:35 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ عكوش حنان حقوق 5 14:35-16:00 الثالثاء منھجیة

د/ طویسات عائشة D 03 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

05
د/ ملیاني عبد الوھاب D 03 13:00-14:25 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ بوجرادة نزیھة  D 08 16:10-17:35 األربعاء أحكام االلتزام

أ/ بن زریق محمد D 08 14:35-16:00 األربعاء منھجیة

أ/ سعداوي نذیر D 03 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

06
أ/بن مسعود علي D 02 13:00-14:25 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ عكوش حنان D 03 16:10-17:35 األربعاء منھجیة

د/ بن قسمیة العربي  D 02 13:00-14:25 الثالثاء أحكام االلتزام

2019-2020



أ/ عكوش حنان D 09 16:10-17:35 االثنین منھجیة 07

د/ مسعودي لمین حقوق 03 13:00-14:25 الثالثاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

أ ملیاني أبو بكر D 01 16:10-17:35 االثنین قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ بلحاج سعد  D 11 14:35-16:00 الثالثاء أحكام االلتزام
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أ/ عكوش حنان حقوق 02 13:00-14:25 األربعاء منھجیة 08
أ/ یخلف عبد القادر حقوق 02 14:35-16:00 األربعاء أحكام االلتزام

حقوق 02 د/عائشة طویسات 16:10-17:35 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

د/ ملیاني عبد الوھاب حقوق 04 14:35-16:00 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ ملیاني ولید D 11 13:00-14:25 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة 09
D 11 أ/ حنان عكوش 14:35-16:00 األربعاء منھجیة

أ/ یخلف عبد القادر D 11 16:10-17:35 الثالثاء أحكام االلتزام

د/ بوفاتح أحمد D 11 16:10-17:35 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

د/ غزالي نصیرة D 11 11:10-12:35 الثالثاء أحكام االلتزام 10
د/ بوفاتح أحمد D 10 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

د/ تركي محمد سعید D 10 16:10-17:35 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ . سعودي علي D 11 13:00-14:25 الثالثاء منھجیة

أ . سعودي علي حقوق 03 13:00-14:25 األربعاء منھجیة 11

حقوق 03 أ . بن علي معمر 14:35-16:00 األربعاء أحكام االلتزام

أ/ سعداوي نذیر حقوق 03 16:10-17:35 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

د/ ملیاني عبد الوھاب D 05 16:10-17:35 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

د/ سعودي سعید حقوق 04 13:00-14:25 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 12
د/ تركي محمد سعید حقوق 04 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ. سعودي علي  حقوق 04 16:10-17:35 األربعاء منھجیة

د/ بن قسمیة العربي D 06 16:10-17:35 الثالثاء أحكام االلتزام

أ . بن علي معمر حقوق 05 16:10-17:35 األربعاء أحكام االلتزام 13
حقوق 05 أ ملیاني أبوبكر 14:35-16:00 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ بن زریق محمد حقوق 05 13:00-14:25 األربعاء منھجیة

أ/ بودیسة أحمد D 01 13:00-14:25 الثالثاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
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د/ مسعودي لمین D 02 13:00-14:25 االثنین قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

14
أ/ ملیاني ولید D 02 14:35-16:00 االثنین قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ بن زریق محمد D 07 16:10-17:35 الثالثاء منھجیة

أ/ یخلف عبد القادر D 07 14:35-16:00 الثالثاء أحكام االلتزام
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. 

الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة الثانیة لیسانس جذع مشترك
 S4 -فصیلة-ج

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

حقوق 3 08:00-09:25 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

15
أ/ لكحل عائشة حقوق 4 09:35-11:00 الثالثاء منھجیة

أ/ بن یطو محمد حقوق 4 11:10-12:35 الثالثاء أحكام االلتزام

أ/ ثابتي  سعید حقوق 2 09:35-11:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

D 02 د/ سعودي سعید 08:00-09:25 الثالثاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

16
D 02 09:35-11:00 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ بن زریق محمد D 02 11:10-12:35 الثالثاء منھجیة

د/ قوق أم الخیر حقوق 2 11:10-12:35 األربعاء أحكام االلتزام

أ/ طعابة حدة حقوق 2 08:00-09:25 الثالثاء منھجیة

17
د/ غزالي نصیرة حقوق 2 09:35-11:00 الثالثاء أحكام االلتزام

حقوق 3 د/ سعودي سعید 08:00-09:25 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

د/ تركي محمد سعید حقوق 4 09:35-11:00 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

د. بوناصر إیمان حقوق 3 09:35-11:00 الثالثاء أحكام االلتزام

18
د/ تركي محمد سعید حقوق 3 11:10-12:35 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ/ لكحل عائشة حقوق 3 11:10-12:35 الثالثاء منھجیة

حقوق 3 د/ سعودي سعید 09:35-11:00 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

D 07 د/ سعودي سعید 09:35-11:00 الثالثاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

19
أ. بوجرادة نزیھة D 07 11:10-12:35 الثالثاء أحكام االلتزام

د/ تركي محمد سعید D 07 08:00-09:25 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

أ تجیني فتیحة D 07 09:35-11:00 األربعاء منھجیة

أ/ بن زریق محمد D 06 08:00-09:25 الثالثاء منھجیة

20
D 06 أ. بوجرادة نزیھة 09:35-11:00 الثالثاء أحكام االلتزام

أ/ خطوي مسعود D 06 11:10-12:35 األربعاء قانون اإلجراءات الجزائیة

د/ مسعودي لمین D 02 13:00-14:25 األربعاء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
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د.لعجال مدني D 04 09:35-11:00 االثنین أحكام االلتزام

21
د/ مسعودي لمین D 04 11:10-12:35 االثنین قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

أ/ بن زریق محمد D 04 09:25-11:00 الثالثاء منھجیة

أ/ بن مسعود علي D 03 11:10-12:35 الثالثاء قانون اإلجراءات الجزائیة
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الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة الثالثة  لیسانس * القانون العام
*  S 6  

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

حقوق 2 أ/ خضرون عطاء هللا 13:00-14:25 األحد منازعات إداریة 01
أ. حمني سفیان حقوق 2 14:35-16:00 األحد قانون اقتصادي عام

د/ ذیب محمد – د/ بوقرین عبد الحلیم حقوق 2 16:10-17:35 االثنین حلقة

أ. عكوش حنان حقوق 3 13:00-14:25 األحد قانون اقتصادي عام 02

أ. رقاب عبد القادر حقوق 3 14:35-16:00 األحد منازعات إداریة

د/ ملیاني عبد الوھاب – د/ طھاري حنان حقوق 2 14:35-16:00 االثنین حلقة

أ.د/ زازة لخضر – د/ دیدوني بلقاسم حقوق 4 13:00-14:25 األحد حلقة 03

حقوق 4                       أ/ خضرون عطاء هللا 14:35-16:00 األحد منازعات إداریة

أ. بوجرادة نزیھة حقوق 4 16:10-17:35 االثنین قانون اقتصادي عام

D 11 أ/ سعودي علي 13:00-14:25 االثنین منازعات إداریة 04

د/ بوعیشة بوغفالة – د/ عبیدي محمد D 11 14:35-16:00 األحد حلقة

أ. حمني سفیان D 11 16:10-17:35 األحد قانون اقتصادي عام

أ. بوجرادة نزیھة حقوق 3 13:00-14:25 االثنین قانون اقتصادي عام 05

حقوق 3 أ/ سعودي علي 14:35-16:00 االثنین منازعات إداریة

د/ بن الغویني عبد الحمید – د/ شویرب جیاللي حقوق 3 16:10-17:35 األحد حلقة

د/ رابحي  لخضر – د/ شویرب جیاللي حقوق 4 13:00-14:25 االثنین حلقة 06

أ. رقاب عبد القادر D04 13:00-14:25 األحد منازعات إداریة

أ. عكوش حنان حقوق 4 16:10-17:35 األحد قانون اقتصادي عام
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الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

أ/ أوالد العید الطاھر D 08 13:00-14:25 األحد التامینات العینیة والشخصیة 01
د/ بوزیدي أحمد التجاني D 08 14:35-16:00 األحد األوراق التجاریة

ا/ ذیب محمد / رابحي  لخضر D 08 16:10-17:35 االثنین حلقة

D 09 ا/ بن قسمیة العربي /خضرون عطا هللا 13:00-14:25 األحد حلقة 02

أ/ أوالد العید الطاھر D 09 14:35-16:00 األحد التامینات العینیة والشخصیة

D 09 أ/ غریبي أم الخیر 16:10-17:35 االثنین االوراق التجاریة

د/ بوزیدي أحمد التجاني D 10 13:00-14:25 األحد االوراق التجاریة 03

D 10 أ/زازة لخضر/أ/ بن عرفة نذیر 14:35-16:00 األحد الحلقة

D 10 أ/ بلخضر مسعودة 16:10-17:35 االثنین التامینات العینیة والشخصیة

ا/ عائشة طویسات /سالمي موسي D 08 13:00-14:25 االثنین حلقة 04

D 08 أ/ بلخضر مسعودة 14:35-16:00 االثنین التامینات العینیة والشخصیة

د/ بوزیدي أحمد التجاني D 08 16:10-17:35 األحد االوراق التجاریة

D 09 أ/ غریبي أم الخیر 13:00-14:25 االثنین قانون الشركات 05

D 09 ا/دمانة محمد /  رزق هللا العربي 14:35-16:00 االثنین حلقة

D 09 أ/ أوالد العید الطاھر 16:10-17:35 األحد التامینات العینیة والشخصیة

D 10 أ/ بلخضر مسعودة 13:00-14:25 االثنین التامینات العینیة والشخصیة 06

D 10 أ/ غریبي أم الخیر 14:35-16:00 االثنین االوراق التجاریة

ا/بوقرین عبد الحلیم /غریبي عطا هللا D 10 16:10-17:35 األحد حلقة

D 11 13:00-14:25 األحد العقود الخاصة 04

D 11 14:35-16:00 األحد قانون الشركات

D 11 16:10-17:35 االثنین قانون دولي خاص
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الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

   السنة األولى ماستر قانون أعمال
S2

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

أ/ بدراني أحمد حقوق 1 08:00-09:25 السبت القانون البنكي وعملیات 
البورصة

01

د/ غزالي نصیرة حقوق 1 09:35-11:00 السبت قانون االستثمار

أ/ جاب هللا عبد الحمید حقوق 1 11:10-12:35 السبت منھجیة البحث العلمي2

أ/ بودیسة مصطفى حقوق 1 14:35-16:00 السبت قانون حمایة المستھلك

د/ شایفة بدیعة حقوق 2 08:00-09:25 السبت قانون االستثمار 02

أ/ بدراني أحمد حقوق 2 09:35-11:00 السبت القانون البنكي وعملیات 
البورصة

أ/ عبیدي محمد حقوق 2 11:10-12:35 السبت قانون حمایة المستھلك

أ/ عكوش حنان حقوق 2 14:35-16:00 السبت منھجیة البحث العلمي2

أ/ عبیدي محمد حقوق 3 08:00-09:25 السبت قانون حمایة المستھلك 03

أ/ جاب هللا عبد الحمید حقوق 3 09:35-11:00 السبت منھجیة البحث العلمي2

أ/ بدراني أحمد حقوق 3 11:10-12:35 السبت القانون البنكي وعملیات 
البورصة

د/ غزالي نصیرة حقوق 3 14:35-16:00 السبت قانون االستثمار

د/ شایفة بدیعة حقوق 5 14:35-16:00 السبت قانون االستثمار 04

أ/ بدراني أحمد حقوق 5 13:00-14:25 السبت القانون البنكي وعملیات 
البورصة

أ/ بودیسة مصطفى حقوق 5 09:35-11:00 السبت قانون حمایة المستھلك

أ/ عكوش حنان حقوق 5 17:35/16:10 السبت منھجیة البحث العلمي2
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. 

الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة األولى ماستر قانون قانون جنائي
 S2 وعلوم جنائیة

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

أ/ خطوي مسعود DSP05 08:00-09:25 السبت قانون جنائي خاص  01

أ/ خضرون عطاء هللا  DSP05 09:35-11:00 السبت جرائم الفساد ومكافحتھ

د/ بوزیاني عبد الباقي  DSP05 11:10-12:35 السبت إجراءات المحاكمة العادلة

أ/ بن مھیریس محمد  A0 13:00-14:25 السبت لغة أجنبیة

أ/ مشراوي سھام DSP05 17:35-16:10 السبت منھجیة البحث العلمي 

أ/ خضرون عطاء هللا  6DSP0 08:00-09:25 السبت جرائم الفساد ومكافحتھ  02

أ/ خطوي مسعود 6DSP0 09:35-11:00 السبت قانون جنائي خاص 

أ/ سي ناصر محمد 6DSP0 11:10-12:35 السبت منھجیة البحث العلمي 

أ/ بن مھیریس محمد A0 13:00-14:25 السبت لغة أجنبیة

د/ بوزیاني عبد الباقي 6DSP0 14:35-16:00 السبت إجراءات المحاكمة العادلة

أ/ مشراوي سھام  07DSP 09:35-11:00 السبت منھجیة البحث العلمي  03

أ/ خطوي مسعود  07DSP 11:10-12:35 السبت قانون جنائي خاص 

أ/ بن مھیریس محمد A0 13:00-14:25 السبت لغة أجنبیة

د/ خضرون عطاء هللا   07DSP 14:35-16:00 السبت جرائم الفساد ومكافحتھ 

أ/ بوزیاني عبد الباقي  07DSP 17:35-16:10 السبت إجراءات المحاكمة العادلة

أ/ مشراوي سھام DSP08 08:00-09:25 السبت منھجیة البحث العلمي 04

د/ بوزیاني عبد الباقي DSP08 09:35-11:00 السبت إجراءات المحاكمة العادلة

أ/ بن مھیریس محمد A0 13:00-14:25 السبت لغة أجنبیة

أ/ خطوي مسعود DSP08 14:35-16:00 السبت قانون جنائي خاص 

أ/ خضرون عطاء هللا  DSP08 17:35-16:10 السبت جرائم الفساد ومكافحتھ
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الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة األولى ماستر قانون دولي
 S1  وعالقات دولیة

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

د/ بوعیشة بوغفالة D16 08:00-09:25 السبت القانون الدولي لحقوق اإلنسان 01

أ/ بن مھیریس محمد D16 09:35-11:00 السبت لغة أجنبیة 

أ/ بن دھقان لزھاري D16 12:35-11:10 السبت منھجیة البحث العلمي 1

د/  سویسي ابراھیم إبراھیم D16 14:25-13:00 السبت التنظیم الدولي

أ/ سي ناصر محمد D16 16:00-14:35 السبت القانون الدولي االقتصادي
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الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة األولى ماستر قانون عقود و
 S1 مسؤولیة

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

D 06 08:00-09:25 السبت الشكلیة في العقود 01

D 06 09:35-11:00 السبت المسؤولیة العقدیة

D 06 11:10-12:25 السبت لغة أجنبیة 

D 06 13:00-14:25 السبت التحریر اإلداري

D 06 14:35-16:00 السبت  نظام التعویض

D 06 16:10-17:35 السبت منھجیة البحث العلمي

د/ عمران عائشة D 07 08:00-09:25 السبت المسؤولیة العقدیة 02

D 07 09:35-11:00 السبت الشكلیة في العقود

DRT 2 11:10-12:25 السبت لغة أجنبیة 

DRT 2 13:00-14:25 السبت التحریر اإلداري

D 07 14:35-16:00 السبت منھجیة البحث العلمي

D 07 16:10-17:35 السبت  نظام التعویض
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الجدول الزمني األسبوعي لألعمال الموجھة

 السنة األولى ماستر قانون عقاري
S1 

األستاذ المشرف القاعة التوقیت الیوم المقیاس الفوج

D08 أ/ طیبي بن زیان 08:00-09:25 السبت النشاط العقاري 01
د/ بلي بولنوار D08 09:35-11:00 السبت قانون البیئة والتنمیة المستدامة

أ/ عتیق أسماء D08 11:10-12:25 السبت العقار االستثماري

أ/ مشراوي سھام D08 13:00-14:25 السبت منھجیة البحث العلمي 2

أ/ بن مھیریس محمد D08 14:35-16:00 السبت لغة اجنبیة

D 05 08:00-09:25 السبت قانون األمالك الوطنیة  02

D 05 09:35-11:00 السبت طرق إكتساب الملكیة

DRT 2 11:10-12:25 السبت لغة أجنبیة

D 05 13:00-14:25 السبت منھجیة البحث العلمي 1

D 05 14:35-16:00 السبت تحري الرسائل والعرائض

D 05 16:10-17:35 السبت قانون العمران والمدینة
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