
1 
 

 

 

 

 األعمــــال املوجهــــــةامج ــــــبرن

 م الحقوق ـــــــــقس 

 2020-2019املوسم الجامعي 

 ئيونهانقح م

 السداس ي الثاني
 



2 
 

 2020-2019- 28إلى الفوج  01املجموعة )أ( من الفوج –السنة األولى حقوق 
 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 زراري دستوري  خرش يمصطلحات  غجاتيدستوري  ذيبمصطلحات  خبابةدستوري  15.30-14 األحد

 عوابدمصطلحات  غجاتيدستوري  خرش يمصطلحات  خبابةدستوري   صفو مصطلحات  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 قاسممصطلحات  مخناش شدستوري  حسين بنمصطلحات  شوقيدستوري  عوابدمصطلحات  15.30-14 األحد

 مخناش شدستوري  قاسممصطلحات  زراري دستوري  حسين بنمصطلحات  شوقيدستوري  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 شتواحمدخل للقانون  شوكقانون إداري  خاللفةمدخل للقانون  بيزاتقانون إداري   عاشوريمدخل للقانون  15.30-14 األحد

 بوصفصافقانون إداري  خاللفةمدخل للقانون  شوكقانون إداري  عاشوريمدخل للقانون  بيزاتقانون إداري  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 ف رمضانيقانون إداري  لعالونةمدخل للقانون  نمديليقانون إداري  كسكاسمدخل للقانون  بوصفصافقانون إداري  15.30-14 األحد

 لعالونةمدخل للقانون  ف رمضانيقانون إداري  كسكاسمدخل للقانون  نمديليقانون إداري  شتواح مدخل للقانون  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27القاعة 
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مدخل للقانون بن  شباحقانون إداري  15.30-14 األحد

 كسيرة

 

 قرماش قانون إداري 

 

 حسامقانون إداري  مخانشةمدخل للقانون 

 

 مخانشةمدخل للقانون  شباحقانون إداري  كسيرة بنمدخل للقانون  17-15.30 األحد

 

 قرماشقانون إداري 

 

 لحول مدخل للقانون 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 بوغابةمدخل للقانون  لحول مدخل للقانون  15.30-14 األحد

 

 حدادقانون إداري 

 حسامقانون إداري  17-15.30 األحد

 

 بوغابةمدخل للقانون  حدادقانون إداري 

 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 شتواحمدخل للقانون  برارمةقانون إداري   مخلوفمدخل للقانون  بيزاتقانون إداري  شتوانمدخل للقانون  9.30-8 الثالثاء

 منهي هبةقانون إداري   مخلوفمدخل للقانون  برارمةقانون إداري  شتوانمدخل للقانون   بيزاتقانون إداري  11-9.30 الثالثاء

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 منهي هبةقانون إداري  9.30-8 الثالثاء

 

 نايلقانون إداري  برادعيمدخل للقانون 

 

بن  مدخل للقانون 

 سيدهم

 نمديليقانون إداري 

 نايلقانون إداري  شتواحمدخل للقانون  11-9.30 الثالثاء

 

 برادعيمدخل للقانون 

 

بن مدخل للقانون  نمديليقانون إداري 

 سيدهم
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 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 حسانيدستوري  قرماشمصطلحات  خبابةدستوري  بن حسين مصطلحات غجاتيدستوري  9.30-8 الثالثاء

 حسين بنمصطلحات  11-9.30 الثالثاء

 

 قرماشمصطلحات  غجاتيدستوري 

 

 خبابةدستوري 

 

 بوسري مصطلحات 

 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 سهيلبن دستوري  صفو مصطلحات 9.30-8 الثالثاء

 

  دربالمصطلحات  لعموريدستوري  بن الشيخمصطلحات 

 سهيلبن دستوري  صفومصطلحات   حساني دستوري 11-9.30 الثالثاء

 

 لعموريدستوري  بن الشيخ مصطلحات

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27 القاعة

 بلقاسمدستوري بن  بوغازي مصطلحات  بوقرن دستوري  ذيبمصطلحات  9.30-8 الثالثاء

 

 بوصفصافمصطلحات 

 بوخريصةدستوري  بوصفصاف مصطلحات بلقاسمدستوري بن  بوغازي مصطلحات  بوقرن دستوري  11-9.30 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 واسع دستوري زروق مصطلحات  بوخريصةدستوري  9.30-8 الثالثاء

 دربالمصطلحات  11-9.30 الثالثاء

 

 زروق مصطلحات  واسع دستوري
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 2019/2020-56إلى الفوج  29املجموعة )ب( من الفوج  –السنة األولى حقوق 

 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 33الفوج  32الفوج  31الفوج  30الفوج  29الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 شعالل آيتمصطلحات  9.30-8 اإلثنين

 

 زروق مصطلحات  شوقيدستوري  كسكاسمصطلحات  بلهول دستوري 

 

 بلهول دستوري  11-9.30 اإلثنين

 

 آيتمصطلحات 

 شعالل

 بوتهلولةدستوري   كسكاسمصطلحات  شوقيدستوري 

 القاعة –الفوج  

 التوقيت

 38الفوج  37الفوج  36الفوج  35الفوج  34الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 قداري قانون إداري  مخانشةمدخل للقانون  9.30-8 اإلثنين

 

 عفانمدخل للقانون 

 

 بوغابةمدخل للقانون  نمديليقانون إداري 

 قداري قانون إداري  11-9.30 اإلثنين

 

مدخل للقانون 

 مخانشة

 شباحقانون إداري  عفانمدخل للقانون  نمديليقانون إداري 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 43الفوج  42الفوج  41الفوج  40الفوج  39الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

مدخل للقانون  شباحقانون إداري  9.30-8 اإلثنين

 خاللفة

 غزو قانون إداري 

 

 بليليقانون إداري  برادعيمدخل للقانون 

 غزو قانون إداري  بوغابةمدخل للقانون  11-9.30 اإلثنين

 

 بليليقانون إداري  خاللفةمدخل للقانون 

 

 برادعيمدخل للقانون 
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 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 48الفوج  47الفوج  46الفوج  45الفوج  44الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 سقنيقانون إداري  9.30-8 اإلثنين

 

 قارةمدخل للقانون  حدادقانون إداري   شتواحمدخل للقانون 

 

 لعالونةقانون إداري 

  زرقانمدخل للقانون  سقنيقانون إداري  شتواحمدخل للقانون  11-9.30 اإلثنين

 

 حدادقانون إداري 

 

 قارةمدخل للقانون 

 

 

 اليوم

 –الفوج 

 القاعة

 التوقيت

 53الفوج  52الفوج  51الفوج  50الفوج  49الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27القاعة 

 ف رمضانيقانون إداري  العطافيمدخل للقانون  لعموريقانون إداري    زرقان  مدخل للقانون  قرورمدخل للقانون  09.30-8 اإلثنين

 لحول مدخل للقانون  ف رمضانيقانون إداري  العطافيمدخل للقانون     خالف قانون إداري  لعالونةقانون إداري  11-9.30 اإلثنين

 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 56الفوج  55الفوج  54الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 لحول مدخل للقانون  بهلول مدخل للقانون  بن عثمانقانون إداري  9.30-8 اإلثنين

 لعموريقانون إداري  بن عثمانقانون إداري  بهلول مدخل للقانون   11-9.30 اإلثنين
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 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 33الفوج  32الفوج  31الفوج  30الفوج  29الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 بن زيد مدخل للقانون  حدادقانون إداري  شايبمدخل للقانون  غبوليقانون إداري  ضريف مدخل للقانون  15.30-14 األربعاء

 طوبال عبد السالم قانون إداري  بن زيدمدخل للقانون  حدادقانون إداري  ضريفمدخل للقانون  غبوليقانون إداري  17-15.30 األربعاء

 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 38الفوج  37الفوج  36الفوج  35الفوج  34الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 طوبالقانون دستوري  15.30-14 األربعاء

 بوعالم

 قلو  دستوري  كعرارمصطلحات  بن شارف قانون دستوري  جميلة كوسةمصطلحات 

 كوسةمصطلحات  17-15.30 األربعاء

 جميلة

 طوبالقانون دستوري 

 بوعالم

 لعجاجمصطلحات   بن شارف قانون دستوري  كعرارمصطلحات 

 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 43الفوج  42الفوج  41الفوج  40الفوج  39الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 بن خليفةمصطلحات  بن شناف  دستوري  ذواديمصطلحات  تيغوارت  دستوري  منصوريمصطلحات  15.30-14 األربعاء

 بن شناف دستوري  ذواديمصطلحات  قلو دستوري  منصوريمصطلحات  تيغوارت دستوري  17-15.30 األربعاء
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 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 48الفوج  47الفوج  46الفوج  45الفوج  44الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 جبابلة  دستوري  عوابدمصطلحات   بوقرن  دستوري  قنوفيمصطلحات  غجاتيدستوري  15.30-14 األربعاء

 عوابدمصطلحات  بوقرن  دستوري  قنوفيمصطلحات  غجاتيدستوري  خليفةبن مصطلحات  17-15.30 األربعاء

 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 53الفوج  52الفوج  51الفوج  50الفوج  49الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27القاعة 

 حملة دستوري  قاسممصطلحات   معيفي دستوري  خرش ي مصطلحات بلعتروس مصطلحات 15.30-14 األربعاء

 قاسم مصطلحات   حملة دستوري     لعجاج مصطلحات  معيفيدستوري  جبابلةدستوري   17-15.30 األربعاء

 –الفوج  اليوم

 القاعة

 التوقيت

 56الفوج  55الفوج  54الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 بولرباح بن دستوري  بوصفصاف  مصطلحات  لعجاجمصطلحات  15.30-14 األربعاء

 بوصفصافمصطلحات  بولرباحدستوري بن  بلعتروس دستوري 17-15.30 األربعاء
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 2018/2019-15إلى الفوج  01املجموعة )أ( من الفوج  –السنة الثانية حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 دعاسإلتزامات  جوديمنهجية  رمضاني مإلتزامات  خبابةمنهجية  مروشإلتزامات  9.30-8 األحد

 جوديمنهجية  رمضاني مإلتزامات  خبابةمنهجية  مروشإلتزامات  لحول منهجية  11-9.30 األحد

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 روابح إجراءات جزائية  كوسامإلتزامات  بن زرارةمنهجية  غربوجإلتزامات  قداري منهجية  9.30-8 األحد

 لعقابيمصطلحات  بن زرارةمنهجية  كوسامالتزامات   قداري منهجية  غربوجالتزامات  11-9.30 األحد

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 بن الشيخمصطلحات  شباح إجراءات جزائية شيبانيمصطلحات  ف رمضاني إ جزائية لعقابي مصطلحات 9.30-8 األحد

 شباحإجراءات جزائية   بن الشيخمصطلحات  ف رمضانيإ جزائية  شيبانيمصطلحات  روابح إجراءات جزائية 11-9.30 األحد

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج  قاعةال –الفوج  اليوم
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 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة  التوقيت

 بوقندول إ جزائية  جعفري مصطلحات  أوديع بن إجراءات مدنية هامل إ جزائية مخلوفيمصطلحات  14-12.30 الثالثاء

 جعفري مصطلحات  شتوانإجراءات مدنية  هاملإ جزائية   مخلوفيمصطلحات  بن أوديعإجراءات مدنية  15.30-14 الثالثاء

 قجالي إجراءات مدنية  بوقندول إ جزائية  مخلوفيمصطلحات  أوديع بنإجراءات مدنية  هاملإ جزائية  17-15.30 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 م رمضانيإلتزامات  هاللةإجراءات مدنية  مشري إ جزائية  بلمهديمصطلحات  شتوانإجراءات مدنية  14-12.30 الثالثاء

 بلهول منهجية  مشري إ جزائية  بلمهديحات لمصط هاللةإجراءات مدنية  بوقندول إ جزائية  15.30-14 الثالثاء

 رفاوي إجراءات مدنية  بلمهديمصطلحات  هاللةإجراءات مدنية  مشري إ جزائية  جعفري مصطلحات  17-15.30 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 بلهول منهجية  مخلوفإجراءات مدنية  غبابشةإلتزامات  بطيحيمنهجية  وشتاتيإجراءات مدنية  14-12.30 الثالثاء

 مخلوفإجراءات مدنية  غبابشةإلتزامات  بطيحيمنهجية  وشتاتيإجراءات مدنية  م رمضانيإلتزامات  15.30-14 الثالثاء

 خلوفإلتزامات  بطيحيمنهجية   مخلوفإجراءات مدنية  م رمضانيإلتزامات  بلهول  منهجية  17-15.30 الثالثاء
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 2018/2019-30إلى الفوج  16املجموعة )ب( من الفوج  –السنة الثانية حقوق 
 

 القاعة – الفوج اليوم

 التوقيت

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 لبعلمنهجية  رمازنيةإجراءات مدنية  غزو منهجية   برادعيإجراءات مدنية  بوغابةمنهجية  15.30-14 اإلثنين

 وشتاتيإجراءات مدنية  غزو منهجية   رمازنيةإجراءات مدنية  بوغابةمنهجية  برادعيإجراءات مدنية  17-15.30 اإلثنين

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 جعفري مصطلحات  بوتهلولةمنهجية  هاللةمدنية  إ حسينمنهجية بن  وشتاتيمدنية  إ 15.30-14 اإلثنين

 لعالونة  جزائية إ هاللةإجراءات مدنية  بن حسينمنهجية   رفاوي إجراءات مدنية  لبعلمنهجية  17-15.30 اإلثنين

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 30الفوج  29الفوج  28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 لطاليإ جزائية   قارس مصطلحات لعالونةإ جزائية   15.30-14 اإلثنين

 

 هاملإ جزائية   ذوادي مصطلحات

 جعفري  مصطلحات هاملإ جزائية   ذواديمصطلحات  لطاليإ جزائية   قارس مصطلحات 17-15.30 اإلثنين

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 موفقإ جزائية   جوامعإلتزامات  حسانمصطلحات   معيزةإ جزائية   قويدري إلتزامات  9.30-8 األربعاء

 جوامعإلتزامات  لرقطمصطلحات   معيزةإ جزائية   قويدري إلتزامات  حسانمصطلحات   11-9.30 األربعاء

 لرقطمصطلحات   موفقإ جزائية   قويدري إلتزامات  حسانمصطلحات   معيزةإ جزائية   12.30-11 األربعاء



12 
 

 لقاعةا –الفوج  اليوم

 التوقيت

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 خليليمنهجية  كعرارمصطلحات   بطيحيإ جزائية   مناري إلتزامات   لرقطمصطلحات   9.30-8 األربعاء

 بورماني إ مدنية بطيحيإ جزائية   مناري إلتزامات   كعرارمصطلحات  موفقإ جزائية   11-9.30 األربعاء

 جارو إلتزامات  مناري إلتزامات   كعرارمصطلحات  بطيحيإ جزائية   جوامعإلتزامات  12.30-11 األربعاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 30الفوج  29الفوج  28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 تاكليتإ  مدنية  مهداوي  إلتزامات بوخريصةمنهجية   بورماني مدنية إ جارو  إلتزامات 9.30-8 األربعاء

 مهداوي  إلتزامات بوخريصةمنهجية  تاكليت مدنية إ  جارو إلتزامات   خليليمنهجية   11-9.30 األربعاء

 بوخريصة منهجية تاكليتإ  مدنية  مهداوي إلتزامات   خليليمنهجية   بورمانيإ مدنية  12.30-11 األربعاء
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 2019/2020-خاص قانون -السنة الثالثة حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  03القاعة  02القاعة  01القاعة 

 غربوج 2عقود خاصة  فوغاليملتقى  بوعجاجةأوراق تجارية   جوامع 2عقود خاصة  شوشوملتقى  9.30-8 الخميس

 فوغالي ملتقى رقيعيأوراق تجارية   جوامع 2عقود خاصة  شوشوملتقى  مريجةأوراق تجارية   11-9.30 الخميس

 رقيعيتجارية أوراق  غربوجعقود خاصة  شوشو ملتقى مريجةأوراق تجارية   جوامع  2 عقود خاصة 12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 غزاليأوراق تجارية   قويدري عقود خاصة  تاكليت ملتقى رقيعيأوراق تجارية   9.30-8 الخميس

 

 بن شارفملتقى 

 بورزامأوراق تجارية   قويدري عقود خاصة  تاكليت ملتقى  غزاليأوراق تجارية   غربوجعقود خاصة  11-9.30 الخميس

 ساهيعقود خاصة  تاكليت ملتقى  عطوي مريمأوراق تجارية   قويدري عقود خاصة   فوغاليملتقى  12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 مهداوي أوراق تجارية   بن خليفة 2عقود خاصة  زرقانملتقى  بورزامأوراق تجارية   ساهي 2 عقود خاصة 9.30-8 الخميس

 بن شارف ملتقى 11-9.30 الخميس

 

 بن خليفة 2عقود خاصة  زرقانملتقى  مهداوي أوراق تجارية   ساهي 2عقود خاصة 

 بن شارفملتقى  بورزام أوراق تجارية  12.30-11 الخميس

 

 زرقان ملتقى مهداوي أوراق تجارية   بن خليفة  2عقود خاصة 
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 2018/2019-قانون عام –السنة الثالثة حقوق 

 القاعة –الفوج  \

 التوقيت

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 26القاعة  25القاعة   24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 سلطاني ملتقى ج كوسةمنازعات إدارية  منهي وردة ق ع اقتصادي زبيري  ملتقى كسال منازعات إدارية 9.30-8 الخميس

 بن ق ع اقتصادي زبيري  ملتقى كسالمنازعات إدارية  وردة منهيق ع اقتصادي  11-9.30 الخميس

 سيدهم

 ج كوسةمنازعات إدارية 

 بن ق ع اقتصادي سلطاني ملتقى كسالمنازعات إدارية  منهي وردة ق ع اقتصادي زبيري  ملتقى 12.30-11 الخميس

 سيدهم

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27القاعة 

 بوغازي منازعات إدارية  زايديق ع اقتصادي  بلمهدي ملتقى داهلمنازعات إدارية  سيدهم بن ق ع اقتصادي 9.30-8 الخميس

بن اقتصادي ق ع  بلمهدي ملتقى داهلمنازعات إدارية  زايديق ع اقتصادي  سلطاني ملتقى 11-9.30 الخميس

 بولرباح

 بونوة ملتقى داهلمنازعات إدارية  زايدي ق ع اقتصادي بلمهدي ملتقى ج كوسةمنازعات إدارية  12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 36القاعة  35القاعة  34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 بوقندول  ق ع اقتصادي شيباني ملتقى جبابلةمنازعات إدارية  بن بولرباح ق ع اقتصادي بونوة ملتقى 9.30-8 الخميس

 شيباني ملتقى جبابلةمنازعات إدارية  بوقندول ق ع اقتصادي  بونوة ملتقى بوغازي  منازعات إدارية 11-9.30 الخميس

 جبابلةمنازعات إدارية  بوقندول اقتصادي  ق ع شيباني ملتقى بوغازي منازعات إدارية  بولرباحبن اقتصادي  ق ع 12.30-11 الخميس
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 2019/2020-تخصص قانون األعمال –السنة األولى ماستر حقوق 

 اليوم

 

 القاعة –الفوج 

 التوقيت

 06الفوج 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 27القاعة  26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

تكنولوجيات االعالم و  بورمانيقانون االستثمار  9:30 – 8:00 األحد

بشير الشريف االتصال 

 20القاعة  بوزيد

مسؤولية مسيري 

 بن خالدالشركات 

تكنولوجيات االعالم و  بن زيدقانون االستثمار 

القاعة  أخناقاالتصال 

21 

مسؤولية مسيري 

 بورزامالشركات 

مسؤولية مسيري الشركات  11:00 – 9:30 األحد

 خالد بن

تكنولوجيات االعالم و  بورمانيقانون االستثمار 

بشير الشريف االتصال 

 20القاعة  بوزيد

مسؤولية مسيري 

 بورزامالشركات 

تكنولوجيات االعالم  بن زيدقانون االستثمار 

 أخناقو االتصال 

 21القاعة 

تكنولوجيات االعالم و  12:30 – 11:00 األحد

بشير الشريف االتصال 

 20القاعة  بوزيد

مسؤولية مسيري 

 بن خالدالشركات 

قانون االستثمار 

 بورماني

تكنولوجيات االعالم و 

القاعة  أخناقاالتصال 

21 

مسؤولية مسيري 

 بورزامالشركات 

بن قانون االستثمار 

 زيد

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 06الفوج 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 27القاعة  26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 2منهجية البحث العلمي  14:00 – 12:30 االثنين

 يصلبوخالفة ف

القانون البنكي و  مقواس 2إنجليزية 

عمليات البورصة 

 بلواعر

القانون البنكي و عمليات  بن دادة  2إنجليزية 

 شوشوالبورصة  

 

منهجية البحث 

 2العلمي 

 منهي هبة

 القانون البنكي و عمليات 15:30-14:00 االثنين

 البورصة بلواعر

 2منهجية البحث العلمي 

 بوخالفة 

 2منهجية البحث العلمي مقواس  2إنجليزية 

 منهي هبة

القانون البنكي و  بن دادة 2انجليزية 

عمليات البورصة 

 شوشو

القانون البنكي و عمليات  مقواس 2إنجليزية  17.00-15.30 االثنين

 يوسفيالبورصة 

منهجية البحث العلمي 

 بوبشطولة  2

القانون البنكي و عمليات 

 شوشوالبورصة 

 2منهجية البحث العلمي 

 منهي هبة

 ن دادةب 2انجليزية 

 



16 
 

 2019/2020-تخصص القانون العام –حقوق لسنة األولى ماستر ا

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 06الفوج 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 40القاعة  39القاعة  38القاعة  37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 2 منهجية البحث العلمي بليلي املسؤولية اإلدارية 14:00-12:30 األحد

 بهلول 

 األمالك العامةق 

 ثوابتي

املسؤولية اإلدارية 

 أومعمر

منهجية البحث 

 بن أوديع 2العلمي 

 ق األمالك العامة

 بلعتروس

منهجية البحث  بليلياملسؤولية اإلدارية  ثوابتيق األمالك العامة  15:30-14.00 األحد

 بهلول  2العلمي 

 ق األمالك العامة

 بلعتروس

املسؤولية اإلدارية 

 أومعمر

 2منهجية البحث العلمي 

 بن أوديع

 2 منهجية البحث العلمي 17.00-15:30 األحد

 بهلول 

 ثوابتيق األمالك العامة 

 

املسؤولية اإلدارية 

 بليلي

منهجية البحث 

 بن أوديع 2العلمي 

 ق األمالك العامة

 بلعتروس

املسؤولية اإلدارية 

 أومعمر

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 06الفوج 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 40القاعة  39القاعة  38القاعة  37القاعة  36القاعة  35القاعة 

ق اإلداري املعمق بن  9:30-8:00 االثنين

 سهيل

تكنولوجيا اإلعالم و 

 20القاعة  نكاعاالتصال 

ق اإلداري املعمق  واسعإنجليزية 

 قلو

اإلعالم و تكنولوجيا  زراري  2إنجليزية  

القاعة  سمراني االتصال

21 

ق اإلداري املعمق بن  واسعإنجليزية  11:00-9:30 االثنين

 سهيل

تكنولوجيا اإلعالم و 

القاعة  نكاعاالتصال 

20 

تكنولوجيا اإلعالم و 

 سمرانياالتصال 

 21القاعة 

ق اإلداري املعمق 

 قلو

 زراري إنجليزية  

تكنولوجيا اإلعالم و  12:00-11.00 االثنين

 20القاعة  نكاعاالتصال 

ق اإلداري املعمق بن  واسع 2إنجليزية

 سهيل

 زراري إنجليزية  

 

تكنولوجيا اإلعالم و 

 سمرانياالتصال 

 21القاعة 

 قلوق اإلداري املعمق 
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 2019/2020-منهي -تخصص قانون البيئة–السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 حمودقانون البيئة و العمران   صالبالقانون الجنائي البيئي   مخنفر الضبط اإلداري البيئي 9:30 -8:00 الثالثاء

 صالب القانون الجنائي البيئي مخنفرالضبط اإلداري البيئي  حمود  قانون البيئة و العمران 11:00 -9:30 الثالثاء

 مخنفر الضبط اإلداري البيئي حمودقانون البيئة و العمران   صالبالبيئي   الجنائيالقانون  12:30 -11:00 الثالثاء

 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 37القاعة  36القاعة  35القاعة 

  بونوني تكنولوجيا اإلعالم و االتصال بن دعاسمنهجية البحث العلمي  14:00 - 12:30 األربعاء

 20القاعة 

 بوصبع 2إنجليزية 

بونوني تكنولوجيا اإلعالم و االتصال   بونوة 2منهجية البحث العلمي  بوصبع 2إنجليزية  15:30 – 14:00 األربعاء

 20القاعة 

 بونوني االتصالتكنولوجيا اإلعالم و  17:00 – 15:30 األربعاء

 20القاعة 

 

 بونوة 2منهجية البحث العلمي  بوصبع  2إنجليزية
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 2018/2019-منهي-تخصص قانون املؤسسات املالية –نة األولى ماستر حقوق سال
 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 41القاعة  40القاعة  39القاعة  38القاعة 

 بلواعر  العمليات املصرفية موفق قانون التأمين 9.30-8 الثالثاء

 

 تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 20القاعة  سمراني

 بلعالمقانون التأمين 

 

 بلعالمالعمليات املصرفية   11-9.30 الثالثاء

 

 بلواعرالعمليات املصرفية  موفققانون التأمين 

 

 تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 20القاعة  سمراني

 بن دادة  2إنجليزية 12.30-11 الثالثاء

 

  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

 20القاعة سمراني 

 بلواعرالعمليات املصرفية   موفققانون التأمين 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 41القاعة  40القاعة  39القاعة  38القاعة 

  2منهجية البحث العلمي  9.30-8 األربعاء

 سعداوي 

 بن دادة 2إنجليزية 

 

 بن دادة 2إنجليزية

 

 جدينظام البورصة 

 

 تكنولوجيا اإلعالم و االتصال  11-9.30 األربعاء

 20القاعة  سمراني

 2منهجية البحث العلمي

 ملعب

 جدي نظام البورصة

 

 

 2 منهجية البحث العلمي

 سعداوي 

 بلعزامنظام البورصة  12.30-11 األربعاء

 

 2منهجية البحث العلمي بلعزامنظام البورصة 

 ملعب

 بن دادة  2إنجليزية
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 املؤسسات املاليةالسنة الثانية ماستر: تخصص قانون 

 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 49القاعة  49لقاعة ا 48القاعة  48القاعة 

  كسالملتقى   بوضيافملتقى  14.00-12.30 الثالثاء

 كسالملتقى   بوضيافملتقى   15.30-14.00 الثالثاء

 

 عامالسنة الثانية ماستر: تخصص قانون 
 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 06الفوج 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 43القاعة  43القاعة  43القاعة  42القاعة  42القاعة  42القاعة 

   سعداوي ملتقى    شاكري ملتقى  9.30-8.00 الخميس

  سعداوي ملتقى    شاكري ملتقى   11.00-9.30 الخميس

 سعداوي ملتقى    شاكري ملتقى    12.30-11.00 الخميس
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 أعماللسنة الثانية ماستر: تخصص قانون ا

 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 06الفوج 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 42 القاعة 42 القاعة 42 القاعة 41القاعة 41القاعة 41 القاعة

   دربالملتقى    صديقيملتقى  14:00-12:30 األحد

  دربالملتقى    صديقيملتقى   15:30-14.00 األحد

 دربالملتقى    صديقيملتقى    17.00-15.30 األحد

 

 السنة الثانية ماستر: قانون البيئة

 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 02الفوج  01الفوج 

 45القاعة  45القاعة 

  ملتقى بن ستيرة 11.00-9.30 الخميس

 ملتقى بن ستيرة  12.30-11.00 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 


