
 
 

 قســـــم الحقـــــوق  األعمال الموجهةبرنامج 
 2021-2020 السداسي األول للموسم الجامعي

 استرم األولىالسنة 
 

 رة العامةاإلدا: تخصص السنة األولى ماستر *
 محلية اعات الالجم إدارة وتسييرالسنة األولى ماستر: تخصص  *

  والخدمات الرقمية  اإللكترونيةاإلدارة : تخصص السنة األولى ماستر* 
 
 
 



 
 

 2021-2020عمال الموجهة السداسي األول للموسم الجامعي برنامج األ
 60م إلى الفوج رق 01م قالفوج ر من   –: اإلدارة العامة السنة األولى ماستر تخصص

 

 القاعة التوقيت  أستاذ األعمال الموجهة  موجهة مقياس األعمال ال اليوم االفواج 

 
 01الفوج رقم 

 
 األربعاء 

 اعة الق 14:00-12:30 كلوفي عز الدين  المسؤولية اإلدارية 
 01 رقم 

 
 15:30-14:00 طوبال بوعالم  الوظيفة العامة 

 17:00-15:30 ن بوخريصة ياسي  المؤسسات الدستورية 
 

 02الفوج رقم 
 

 
 األربعاء 

 القاعة  14:00-12:30 بوخريصة ياسين  ستورية الد  تالمؤسسا 
 15:30-14:00 كلوفي عز الدين  ولية اإلدارية المسؤ  02 رقم 

 17:00-15:30 طوبال بوعالم  الوظيفة العامة 
 

 03الفوج رقم 
 

 
 األربعاء 

  القاعة 14:00-12:30 طوبال بوعالم  الوظيفة العامة 
 03رقم 

 
 15:30-14:00 سين يا  صةبوخري  المؤسسات الدستورية 
 17:00-15:30 كلوفي عز الدين  المسؤولية اإلدارية 

 
 04الفوج رقم 

 
 األربعاء 

 القاعة   14:00-12:30 بليلي أسماء  المسؤولية اإلدارية 
 03 رقم

 
 15:30-14:00 شافعي أمال  الوظيفة العامة 

 17:00-15:30 ذوادي عادل   المؤسسات الدستورية 
 
 05 الفوج رقم 

 
 األربعاء 

 القاعة  14:00-12:30 ذوادي عادل  الدستورية   المؤسسات
 15:30-14:00 بليلي أسماء  ولية اإلدارية المسؤ  04 رقم 

 17:00-15:30 فعي أمال اش الوظيفة العامة 
 

 06الفوج رقم 
 

 األربعاء 
 القاعة  14:00-12:30 فعي أمال اش الوظيفة العامة 

 05 رقم 
 

 15:30-14:00 ذوادي عادل  ورية المؤسسات الدست 
 17:00-15:30 بليلي أسماء  المسؤولية اإلدارية 

 



 
 

 2021-2020برنامج األعمال الموجهة السداسي األول للموسم الجامعي 
 60ى الفوج رقم إل 01الفوج رقم من   – ليةت المحالجماعا رة وتسيير اإد: صصالسنة األولى ماستر تخ 

 
 

 القاعة التوقيت  أستاذ األعمال الموجهة  موجهة لمال امقياس األع اليوم االفواج 
 01الفوج رقم  
 
 

 القاعة رقم  14:00-12:30 مخناش الشريف  مبادئ التنظيم اإلداري المحلي  األربعاء 
 15:30-14:00 يغوارت فريد ت ام( هالبلدية )التنظيم والم  06

 17:00-15:30 يد علي الب سص قانون التعمير 
 02الفوج رقم  
 
 

 القاعة رقم  14:00-12:30 يد علي صالب س قانون التعمير  اء عاألرب
 15:30-14:00 مخناش الشريف  المحلي  إلداري مبادئ التنظيم ا 07

 17:00-15:30 يغوارت فريد ت ام( هالبلدية )التنظيم والم 
 03الفوج رقم  
 

 رقم  القاعة 14:00-12:30 يغوارت فريد ت م( والمها ة )التنظيميالبلد األربعاء 
 15:30-14:00 يد علي صالب س قانون التعمير  08

 17:00-15:30 مخناش الشريف  مبادئ التنظيم اإلداري المحلي 
 04وج رقم  الف

 
 

 القاعة رقم  14:00-12:30 بوطالبي سامي  مبادئ التنظيم اإلداري المحلي  األربعاء 
 15:30-14:00 بن زرارة لوناس  ام( هلتنظيم والم البلدية )ا 09

 17:00-15:30 بن عوة محمد السعيد   قانون التعمير 
 05الفوج رقم  
 
 

 القاعة رقم  14:00-12:30 بن عوة محمد السعيد  قانون التعمير  األربعاء 
 15:30-14:00 بوطالبي سامي  المحلي  إلداري مبادئ التنظيم ا 49

 17:00-15:30 رارة لوناس بن ز  ام( هالبلدية )التنظيم والم 
 

 06م  قفوج ر ال
 رقم  القاعة 14:00-12:30 بن زرارة لوناس  م( ة )التنظيم والمهايالبلد األربعاء 

 15:30-14:00 بن عوة محمد السعيد  قانون التعمير  48
 17:00-15:30 بوطالبي سامي  مبادئ التنظيم اإلداري المحلي



 
 

 2021-2020لموسم الجامعي برنامج األعمال الموجهة السداسي األول ل
 60إلى الفوج رقم  01وج رقم  الف من   –ت الرقمية  لكترونية والخدماإل تخصص اإلدارة ا:  األولى ماستر تخصص ةالسن

 القاعة التوقيت  أستاذ األعمال الموجهة  عمال الموجهة مقياس األ اليوم االفواج 

 01الفوج رقم 
 

 
 األربعاء 

 م عة رقالقا  14:00-12:30 ة أميرة غبابش مدخل للتجارة االلكترونية 
 15:30-14:00 بن حامة فارس  دارة االلكترونيةاإل 22

 17:00-15:30 روابح فريد  مدخل للجرائم االلكترونية 
 02الفوج رقم 
 
 

 
 األربعاء 

 رقم  القاعة 14:00-12:30 روابح فريد  مدخل للجرائم االلكترونية 
 15:30-14:00 ميرة بشة أغبا  ارة االلكترونية مدخل للتج 23

 17:00-15:30 بن حامة فارس  االلكترونية رةدااإل
 03الفوج رقم 
 
 

 
 األربعاء 

 القاعة رقم  14:00-12:30 روابح فريد  مدخل للجرائم االلكترونية 
 15:30-14:00 بن حامة فارس  اإلدارة االلكترونية 24

 17:00-15:30 بشة أميرة غبا  ارة االلكترونية مدخل للتج
 04لفوج رقم ا

 
 

 
 ء ربعااأل 

 القاعة رقم  14:00-12:30 أعراب أمال  دارة االلكترونيةاإل
 15:30-14:00 بن خليفة مريم  خل للتجارة االلكترونية مد 25

 17:00-15:30 رابح  ى هو ل رائم االلكترونية مدخل للج
 05الفوج رقم 
 
 

 
 األربعاء 

 قاعة رقم ال 14:00-12:30 أعراب أمال  اإلدارة االلكترونية
 15:30-14:00 بن خليفة مريم  رة االلكترونية اللتجمدخل  26

 17:00-15:30 رابح  ى هو ل مدخل للجرائم االلكترونية 
 

 06الفوج رقم 
 

 
 األربعاء 

 القاعة رقم  14:00-12:30 بن خليفة مريم  مدخل للتجارة االلكترونية 
 15:30-14:00 أعراب أمال  اإلدارة االلكترونية 27

 17:00-15:30 رابح  ى هو ل ية ترونك االل  للجرائمل مدخ
 


