
 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف 

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 
 

 محاضر /املطبقين(  األستاذرزنامة االجتماعات البيداغوجية )

 كل التخصصات  حقوق  ماستر لسنة األولى ا

 قانون ال عامل   ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 1

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

ماي    31  الثالاثء 

2022 

 ف، شوشو عاشور جواد عفا   : بلعزام مربوك  23القاعة   09:30 القانون البنيك ومعليات البورصة 

 روي مسية بورماين ذوادي، ق  : ة مسي   ش عامرو  24قاعة   09:30 قانون الاستامثر 

 قامي سارة، س ياري هاجر   بلعيساوي محمد الطاهر:  25قاعة   09:30 مسؤولية مسيي الرشاكت 

 عام قانون    ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 2

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

ماي    31  الثالاثء 

2022 

 ن  ار سفيا أ ومعمر نس مي، كعر   : قنويف وس يةل 26القاعة   09:30 املسؤولية الإدارية 

ميان رمية رسور:   27القاعة   09:30 ال مالك العامة   فارس سقين فاكية، عليوي  ثوابيت اإ

براهمي برارمة صربينة:   28القاعة   09:30 القانون الإداري املعمق   مندييل رحمية، غزو اإ

 اجلنايئ والعلوم اجلنائية قانون  ال ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 3

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

ماي    31  الثالاثء 

2022 

 فوزية بوراس اندية، هامل   : وداعي عز ادلين  29القاعة   09:30 اجلزاء اجلنايئ وال نظمة العقابية البديةل 

   صدرايت نبيةل ،  لهوى راب :  ي ش يطر محمد بوزيد  30القاعة   09:30 اجلرامئ ضد ال فراد 

 جدي الصادق، بن دادة وافية معزية رضا:   31القاعة   09:30 التحقيق القضايئ 

 املعمقالقانون اخلاص   ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 4

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

ماي    31  الثالاثء 

2022 

 لزهراء طمية امسعور ف   ظ، و ملوك حمف   كوسام أ مينة:  32القاعة   09:30 2النظرية العامة للعقد 

 بوزيد سلمية، رميان حسينة مناري عياشة:  33القاعة   09:30 2املسؤولية املدنية التقصيية 

 مي مية، بن خليفة مر غبابشة أ  : هالةل اندية  34القاعة   09:30 العقود التجارية 

 الإدارة العامة  ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية   / 5

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

ماي    31  الثالاثء 

2022 

 جبابةل عامر، قرماش اكتية بن دعاس سهام:   35القاعة   09:30 قانون الصفقات العمومية 

 بن عثان فوزية، بشي رشيف  كسال عبد الوهاب:   36القاعة   09:30 املنازعات الإدارية اخلاصة 

 ذوادي عادل   ، ظريف قدور بوقرن التوفيق:   37القاعة   09:30 التنظمي الاداري واملؤسسايت 

 

 



 

 

 عميد ال ع/  

دارة  ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 6  امجلاعات احمللية وتس يي  اإ

 ن ال ساتذة املعنيو  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

 2022ماي    31  الثالاثء 

براهمي   ، لعقايب مسيحة  23القاعة   11:00 املرافق العمومية احمللية   غزو اإ

لهام قرماش اكتية  24قاعة   11:00 الولية )التنظمي واملهام(   ، خريش اإ

قلميية   ، واصيل محمد سقين فاكية  25قاعة   11:00 املوارد البرشية الإ

 البيئة   قانون   ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 7

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

 2022ماي    31  الثالاثء 

   ، غبويل من ملعب مرمي  26القاعة   11:00 القانون اجلنايئ البيئ 

 مسهان اإ ، خرموش  جودي زينب  27القاعة   11:00 الضبط الاداري البيئ 

 عليوي فارس   ، خالف وردة  28القاعة   11:00 البيئة والعمران 

 املؤسسات املالية قانون    ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 8

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

 2022ماي    31  الثالاثء 

   ، س ياري هاجر بلواعر ليل  29القاعة   11:00 العمليات املرصفية 

   همداوي حنان  30القاعة   11:00 قانون التأ مني 

   ، قامي سارة غزايل نزهية  31القاعة   11:00 نظام البورصة 

 لكرتونية واخلدمات الرمقية الإ  الإدارة  ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 9

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

 2022ماي    31  الثالاثء 

   ية ، قروي مسعبزية منية  32القاعة   11:00 العقود الالكرتونية 

 ة منية ، عبزي ابطيل غنية  33القاعة   11:00 الإثبات الالكرتوين 

 ، بلعرتوس مشس ادلينبن زيد فتحي  34القاعة   11:00 العداةل عرب ال نرتنيت 

 احلرايت العامة حقوق الانسان و   ختصص   اسرتم   ول ال  لس نة ل الاجامتعات البيداغوجية  / 10

 ال ساتذة املعنيون  املاكن  التوقيت  س املقايي التاري 

 2022ماي    31  الثالاثء 

   دوح رضا ، قر ام مرمي حس 35القاعة   11:00 المتكني من حقوق الإنسان وفلسفة احلقوق الفئوية 

   ، علواش فريد ن فوزية بن عامث  36القاعة   11:00 حقوق الإنسان وثقافة املواطنة 

   ل زكية و ، بله محد أ  بن بلقامس   37القاعة   11:00 احلرايت الفردية واحلرايت امجلاعية 


