
 

 

 برنامج المحاضرات

 2020-2019قسم الحقوق 
 

 

 



 

 2020/ 2019 -السنة األولى حقوق قسم أ: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 األحد
8 –  9.30   بن ستيرة  منهجية  

11-9.30 6درج الم  قرماد قانون دستوري  
11-12:30  بن ورزق  مدخل للقانون اإلداري  

 
 ثنين اإل

  معمري  مدخل للعلوم القانونية  12:30-14
 بن ورزق  مدخل للقانون اإلداري  15.30-14 6المدرج  

 بودوخة  تاريخ النظم القانونية  15.30-17
 

 الثالثاء
 6المدرج  قرماد قانون دستوري  14-15.30

 معمري  القانونية مدخل للعلوم  15.30-17 
 

 الخميس
8 –  9.30  6المدرج  بن ستيرة  منهجية   

9.30-11  واسع مجتمع دولي  

 

 



 2019/2020  -السنة األولى حقوق قسم ب: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

8 –  9.30   بن اعراب قانون دستوري  
 7المدرج 

 
9.30-11  بن كسيرة  منهجية  

11-12:30  ضريف  قانونية  مدخل للعلوم 
 

 االثنين 
  لشهب مدخل للقانون االداري  12.30-14

 7المدرج 
 

 بودوخة  تاريخ النظم القانونية  14-15.30
 ضريف  قانونية  مدخل للعلوم 15.30-17

 

 الثالثاء
 7المدرج  بن اعراب قانون دستوري  14-15.30

 لشهب  مدخل للقانون االداري  15.30-17
 

9.30  – 8 الخميس   سعداوي  مجتمع دولي  

 7المدرج 
9.30-11  بن كسيرة  منهجية  

 

 

 

 



 

 2020/ 2019-السنة الثانية حقوق قسم أ: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 6المدرج  روابح قانون جنائي  15.30-14 حداأل

 عالق  التزامات 15.30-17 
 

 ثنين اإل
8 –  9.30   عالق  التزامات 

11-9.30 6المدرج   بوسعدية رؤوف    منهجية  
 روابح قانون جنائي  11-12.30

 
 األربعاء

 6المدرج  وشتاتي  القانون التجاري  14-15:30
 بن زيوش  قانون األسرة 15.30-17

 
 الخميس

 7المدرج  قشي  قانون دولي عام 12:30-14
 قشي  قانون دولي عام 14-15:30

 6المدرج   وشتاتي  القانون التجاري  15.30-17
 

 

 



 

 2019/2020-السنة الثانية حقوق قسم ب: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 7المدرج  مروش  التزامات 15.30-14 األحد

 بوخالفة ي قانون جنائ  15.30-17 
 

 االثنين 
8 –  9.30   مروش  التزامات 

11-9.30 7المدرج   قرقور  منهجية   
 بوخالفة قانون جنائي  11-12.30

 

 األربعاء
 7المدرج  قرشوش  القانون التجاري  14-15.30

 بن سهيل   قانون األسرة 15.30-17
 

 الخميس
  قشي  قانون دولي عام 12.30-14

 7المدرج 
 

 قشي  قانون دولي عام 14-15.30
 قرشوش  القانون التجاري  15.30-17

 

 

 



 

 2019/2020-السنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

8 –  9.30   بلعيساوي  شركات تجارية  
11-9.30 05المدرج   فرحاوي  عقود خاصة  

 بوضياف  مقارنة األنظمة القانونية  11-12.30
 

 االثنين 
  حسان عبد السالم القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد 12.30-14

 بلعيساوي  شركات تجارية  15.30-14 05المدرج 
 كرد الواد إنجليزية لغة  15:30-17

 
 الثالثاء

  بن زيوش  قانون األسرة والمواريث  9.30  – 8
 باطلي طرق االثبات  11-9.30 05المدرج 

 بلمامي   قانون دولي خاص 11-12.30
 

 األربعاء
  بلمامي  قانون دولي خاص 12.30-14

 باطلي طرق االثبات  15.30-14 05المدرج 
 فرحاوي  عقود خاصة  15:30-17

 

 



 

 2019/2020-برنامج محاضرات السداسي األواللسنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

  بوضياف  مقارنة األنظمة القانونية  12.30-14
 بن عثمان قانون البيئة والتنمية المستدامة   15.30-14 5المدرج 

 صديقي  القرارات والعقود اإلدارية 15.30-17
 

 االثنين 
  كسال الوظيفة العامة  8-9.30

 ثوابتي  المالية العامة 11-9.30 5المدرج 
 بوسعدية  قانون العالقات الدولية  11-12.30

 
 الثالثاء

  بوسعدية  الدولية قانون العالقات  12.30-14
 ثوابتي  المالية العامة 15.30-14 5المدرج 

 كسال الوظيفة العامة  15.30-17
 

 األربعاء
  صديقي  القرارات والعقود اإلدارية 8-9.30

 غبولي  القانون الدولي االنساني  11-9.30 5المدرج 
 كرد الواد إنجليزية  11-12.30

 



 

 2019/2020-السنة األولى ماستر تخصص قانون أعمال: محاضرات السداسي األولبرنامج : قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 لثالثاءا
  زايدي  قانون الممارسات التجارية   8-9.30

 بلمامي  القانون الدولي لألعمال  11-9.30 6المدرج 
 بن شيخ االجتماعي قانون العمل والضمان  11-12.30

 
 األربعاء

  بلمامي   القانون الدولي لألعمال  8-9.30
 زايدي رية قانون الممارسات التجا 11-9.30 6المدرج 

 قرشوش  شركات األموال  11-12.30
 

 الخميس
  مهني هبة  منهجية البحث العلمي  8-9.30

 جدي عقود التجارة اإللكترونية  11-9.30 5  المدرج
 قرشوش  شركات األموال   11-12.30

 

 

 

 



 

 2019/2020-السنة الثانية ماستر تخصص قانون أعمال: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 Eالقاعة  زروق  الطرق البديلة لحل المنازعات التجارية 9.30-8 األحد

 معيزة لألعمالقانون جنائي  9.30-11
 Eقاعة ال معيزة قانون جنائي لألعمال 14-12.30 االثنين 

 شيباني  المؤسسات المالية الدولية  14-15.30
  باطلي  وسائل الدفع الحديثة  9.30-8 الثالثاء

 زايدي قانون المنافسة وحماية المستهلك E 9.30-11قاعة ال
 

 ربعاءاأل
  باطلي  الحديثة وسائل الدفع  12.30-14

 دربال منهجية إعداد مذكرة E 14-15.30قاعة ال
 زايدي قانون المنافسة وحماية المستهلك 15.30-17

 

 

 



 

 2019/2020-السنة األولى ماستر تخصص قانون عام : برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 7المدرج   بوجالل  قانون المرافق العامة  9.30-8 الثالثاء

 برارمة  قانون العقود االدارية المعمقة  9.30-11 
 عوابد قانون التعمير  11-12.30

  عمار  كوسة منازعات دستورية  9.30-8 ربعاءاأل
 7المدرج  
 

 بوجالل  قانون المرافق العامة  9.30-11
 لعقابي اخالقياتالوظيفةالعمومية  11-12.30

 
 الخميس

 4المدرج   عمار  كوسة منازعات دستورية  8-9.30
 
 

 مهني وردة  منهجية البحث العلمي  9.30-11
 برارمة  قانون العقود االدارية المعمقة  11-12.30

 

 

 



 

 برنامج محاضرات السداسي األول قسم الحقوق 

 2019/2020-قانون عامالسنة الثانية ماستر تخصص 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 حداال

  لعقابي نظام التأديب في الوظيفة العمومية  8-9.30
 بيزات  قانون الجماعات المحلية G 9.30-11القاعة

 بن دعاس منازعات الصفقات العمومية  11-12.30
 

 الثنين ا
  خرشي  السلطات اإلدارية المستقلة  12.30-14

 بشير الشريف  القضاء اإلداري االستعجالي G 14-15.30القاعة
 بيزات  قانون الجماعات المحلية 15.30-17

 
 األربعاء

  كسكاس منهجية إعداد مذكرة 12.30-14
 خرشي   السلطات اإلدارية المستقلة  G 14-15.30القاعة

 لعقابي نظام التأديب في الوظيفة العمومية   15.30-17
 

 

 



 
 برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 2019/2020-السنة األولى ماستر مهني قانون البيئة
 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

  خالف  اإلدارة البيئية 12.30-14
 صفو  والتنمية المستدامة البيئة قانون  G 14-15.30القاعة 

 زرقان  القانون الدولي للبيئة  15.30-17
 

 االثنين 
  بن دادة لغة إنجليزية   8-9.30

 Gالقاعة 
 

 خالف اإلدارة البيئية 9.30-11
 بن بلقاسم مدخل الى القانون البيئي  11-12:30

  شوقي  المنظمات البيئية الدولية  14-12:30 الثالثاء

 Gالقاعة 
 بن بلقاسم مدخل الى القانون البيئي  14-15:30

 
 ربعاءاأل

  ملعب منهجية البحث العلمي  8-9.30
 زرقان القانون الدولي للبيئة  G 9.30-11القاعة 

 
 
 



 
 

 برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 
 2019/2020-السنة الثانية ماستر مهني قانون البيئة

 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

  بن سهيل  المسؤولية عن الضرر البيئي  8-9:30
 حسام  العقار االستثماري  B 9.30-11القاعة 

 شوقي  البيئة وحقوق االنسان  11-12.30
  قنوفي  حماية البيئة والتراث الثقافي  9:30-8 لثالثاءا

 غبولي  منهجية إعداد مذكرة  B 9.30-11القاعة 
 بوصفصاف  تسيير المخاطر الكبرى  11-12.30

 
 ربعاءاأل

  بوصفصاف  تسيير المخاطر الكبرى  8-9:30
 حسام العقار االستثماري  E 9.30-11القاعة 

 بن سهيل  المسؤولية عن الضرر البيئي  11-12.30
 

 

 



 
 

 األولبرنامج محاضرات السداسي : قسم الحقوق 

 2020/ 2019-السنة أولى ماستر تخصص مؤسسات مالية

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 الثالثاء
  هاللة   شركات أموال  12.30-14

 كوسام تأميناتشخصية وعينية  B 14-15.30القاعة
 عماروش  مدخل لقانون المؤسسات المالية  15.30-17

  بلعزام وعمليات البورصة القانون البنكي  14-12.30 االربعاء
 هاللة  شركات أموال   B 14-15.30القاعة

 قاسم المؤسسات المالية الدولية  15.30-17
 

 الخميس
  داهل منهجية البحث العلمي   8-9.30

 عماروش  مدخل لقانون المؤسسات المالية  B 9.30-11القاعة
 بلعزام وعمليات البورصة القانون البنكي  11-12.30

 

 



 

 برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 2019/2020-ماستر تخصص مؤسسات مالية الثانية السنة

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

  زروق  وسائل فض المنازعات المالية  12.30-14
 ذوادي ائي للمؤسساتبالقانون الج B 14-15.30القاعة 

 بن زيد إدارة المخاطر 15.30-17
 

 اإلثنين 
  بلعزام عمليات البورصة  8-9.30

 ذوادي القانون الجبائي للمؤسسات B 9.30-11القاعة
 بن زيد إدارة المخاطر 11-12.30

 
 ربعاءاأل

  كوسام أنظمة التأمين  8-9.30
 دربال منهجية إعداد مذكرة B 9.30-11القاعة

 بلعزام عمليات البورصة  11-12.30
 

 



 

 عامة إدارة لثانيةالسنة ا: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم اإلدارة

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

9.30  – 8 األحد   معيزة قانون مكافحة الفساد 
 
 4المدرج 
 

9.30-11  عفان إدارة التنمية  
 

 االثنين 
8 –  9.30  ذوادي مبادئ المالية العامة  

9.30-11  كسال تقنيات التحرير والصياغة اإلدارية  
11-12:30  عفان إدارة التنمية  

 

 الثالثاء
14-15:30  4المدرج  شاكري  قانون المرافق العامة  

 15:30-17  ذوادي المالية العامة مبادئ  
 

 االربعاء
8 –  9.30   سعداوي  االجتماعي منازعات العمل والضمان  

 4المدرج 
 

9.30-11  شاكري  قانون المرافق العامة  
11-12.30  كوسة جميلة  قانون المنازعات االدارية 

 

 

 



 

 -تخصص إدارة عامة –الثالثة السنة  برنامج محاضرات السداسي األول قسم اإلدارة

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

12.30-14   حملة سمير  التسيير المالي للقطاع العمومي  
15.30-14 4المدرج   علي بوخالفة باديس  أساليب التسيير القطاعي 

15.30-17  مزروع التوثيق والمحفوظات 
 

 االثنين 
8 –  9.30  Fالقاعة  مزروع التوثيق والمحفوظات 

9.30-11  خرشي إلهام الرقابة اإلدارية   
14-15:30  Fالقاعة  سقني  الموارد البشرية إدارة  

15:30-17  حملة سمير  التسيير المالي للقطاع العمومي  
 

 الثالثاء
8 –  9.30   علي بوخالفة باديس  أساليب التسيير القطاعي 

F 9.30-11القاعة  بوجالل صالح الدين  نظريات اتخاذ القرار 
 

 األربعاء
 

12.30-14   صالح الدين بوجالل  نظريات اتخاذ القرار 
 Fالقاعة
 

14-15.30  قرماشكاتية  اإلدارية  تقنيات االستشارة 
15.30-17  خرشي إلهام الرقابة اإلدارية   

9.30  – 8 الخميس   سقني  إدارة الموارد البشرية  

F 9.30-11القاعة  قرماشكاتية  اإلدارية   تقنيات االستشارة 



 

 -تخصص إدارة الكترونية –الثالثة السنة  السداسي األولبرنامج محاضرات  قسم اإلدارة

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

12.30-14   عيدون الحامدي أمن المعلومات  
F 14-15.30القاعة  بن ورزق هشام  إدارة الجودة 

15.30-17  بونوني مهدي  تسيير قواعد البيانات االلكترونية  
 

 االثنين 
8 –  9.30   سقني فاكية  إدارة الموارد البشرية  

D 9.30-11القاعة   بن ورزق هشام  إدارة الجودة  
14-15:30   نمديلي رحيمة  عقود اإلدارة اإللكترونية  

D 15:30-17القاعة   بوتهلولة  مبادئ اإلدارة االلكترونية  
 

9.30  – 8 الثالثاء   بونوني مهدي  تسيير قواعد البيانات االلكترونية  

G 9.30-11القاعة  بوتهلولة  مبادئ اإلدارة االلكترونية  
 

 األربعاء
 

12.30-14   نمديلي رحيمة   عقود اإلدارة اإللكترونية   
 4المدرج 
 

14-15.30  عيدون الحامدي  أمن المعلومات  
15.30-17  قرماشكاتية  تقنيات االستشارة اإلدارية  

9.30  – 8 الخميس  Eالقاعة قرماشكاتية  تقنيات االستشارة اإلدارية  
 9.30-11  سقني فاكية  إدارة الموارد البشرية  

 

 


