
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 قسم الحقوق

 

أالقسم السنة األولى حقوق  -الثاني السداسي محاضرات برنامج   

2015/2016 

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ املدرج
 

02 
  9.30 -8 مدخل للشريعة اإلسالمية د. بودوخة ابراهيم

 منهجية العلوم القانونية بن سترية اليامني أ. ـــــداألحــــــــ
 )مناهج البحث العلمي(

9.30-11 

 القانون اإلداري منديلي رحيمة .أ
(التنظيم اإلداري)  

11-12.30 

 
02 

 مدخل للعلوم القانونية داودي عبد احلفيظ .أ
 )نظرية احلق(

8- 9.30  
 الثالاثء

 قانون دستوري قرماد حممد .أ
 )النظم السياسية(

9.30-11 

 12.30-11 إقتصاد سياسي د. زواوي موسى

 مدخل للعلوم القانونية داودي عبد احلفيظ .أ 
 )نظرية احلق(

 األربعاء 14-15.30

منديلي  .أ 02
 رحيمة

 القانون اإلداري
(التنظيم اإلداري)  

15.30-17  

 
02 

 منهجية العلوم القانونية أ.بن سترية اليمني
 )مناهج البحث العلمي(

8- 9.30  
 اخلميس

 قانون دستوري قرماد حممد .أ
 )النظم السياسية(

9.30-11 

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 قسم الحقوق

 

 

 

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ املدرج
 منهجية العلوم القانونية بن سترية اليامني أ. 05

 )مناهج البحث العلمي(
8- 9.30  

 ـــــداألحــــــــ
 القانون اإلداري منديلي رحيمة .أ

 (التنظيم اإلداري)
9.30-11 

 12.30-11 مدخل للشريعة اإلسالمية د. بودوخة ابراهيم
 

05 
  9.30 -8 إقتصاد سياسي د. زواوي موسى

 مدخل للعلوم القانونية داودي عبد احلفيظ .أ الثالاثء
 )نظرية احلق(

11-9.30  

 قانون دستوري قرماد حممد .أ
 )النظم السياسية(

11-12.30 

 القانون اإلداري منديلي رحيمة .ب 
 (التنظيم اإلداري)

 األربعاء 14-15.30

 مدخل للعلوم القانونية داودي عبد احلفيظ .أ 05
 )نظرية احلق(

15.30-17  

 
05 

 قانون دستوري قرماد حممد .أ
 )النظم السياسية(

8- 9.30  
 اخلميس

 منهجية العلوم القانونية بن سترية اليمني .أ
 )مناهج البحث العلمي(

9.30-11 
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 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 الحقوق قسم

 

 

 

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ املدرج

 د. بن الشيخ 05
 نور الدين

 األحد 15.30-14 قانون العمل

  17-15.30 اإلداريةقانون اإلجراءات املدنية و  د. شتوان اهلادي 
 

05 
 العلوم القانونية منهجية د.بوسعدية رؤوف

 (2)تقنيات اعداد البحث العلمي 
8-9.30  

 االثنني
  11-9.30 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية د. شتوان اهلادي 
.بن الذيب عبد أ 

 هللا
 األربعاء 9.30-8 قانون اإلجراءات اجلزائية

  11-9.30 حقوق اإلنسان مسريد. شوقي  05
  12.30-11 القانون املدين )أحكام اإللتزام( أ.عالق ملنور 
 

05 
.بن الذيب عبد أ

 هللا
  14-12.30 اإلجراءات اجلزائيةقانون 

 اخلميس
 15.30-14 القانون املدين )أحكام اإللتزام( أ.عالق ملنور
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 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
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 اليوم التوقيت املقياس األستاذ املدرج

د. شتوان  06
 اهلادي

 األحد 15.30-14 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 د. بن الشيخ 
 نور الدين

  17-15.30 قانون العمل

 
06 

د. شتوان 
 اهلادي

  9.30-8 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 ثننياال

د.بوسعدية 
 رؤوف

 العلوم القانونية منهجية
 (2)تقنيات اعداد البحث العلمي 

9.30-11 

 األربعاء 9.30-8 القانون املدين )أحكام اإللتزام( أ.عالق ملنور 
.بن الذيب عبد أ 06

 هللا
  11-9.30 قانون اإلجراءات اجلزائية

  12.30-11 حقوق اإلنسان د. شوقي مسري 
 

06 
  14-12.30 القانون املدين )أحكام اإللتزام( أ.عالق ملنور

.بن الذيب عبد أ اخلميس
 هللا

 15.30-14 قانون اإلجراءات اجلزائية
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 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
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 اليوم التوقيت املقياس األستاذ املدرج

 
06 

 أ.دبوضياف
 عبد الرزاق

  9.30-8 قانون املقارن
 ـــــــــــدـاألح

 11-9.30 محاية املستهلك د.قرواش رضوان

  12.30-11 إفالس وتسوية قضائية د.ابطلي غية 
 الثالاثء 9.30-8 إفالس وتسوية قضائية د.ابطلي غية 
  11-9.30 أتمينات فرحاوي عبد العزيز .أ 
 األربعاء 14-12.30 مواريث زيوش مربوكد.بن  06

 15.30-14 محاية املستهلك د.قرواش رضوان

  17-15.30 قانون دويل خاص دبلمامي عمر.أ 
 

06 
  9.30-8 أتمينات فرحاوي عبد العزيز .ب

 11-9.30 مواريث د.بن زيوش مربوك اخلميس
 12.30-11 قانون دويل خاص دبلمامي عمر.أ

 

 

 

 

 

 

 

قانون خاص –لسنة الثالثة حقوق محاضرات السداسي الثاني لبرنامج   
2015/2016  



 

 2محمد لمين دباغين سطيف جامعة 

والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 قسم الحقوق

 

 

 

 اليوم التوقيت املقياس األستاذ املدرج

 
01 

  14-12.30 قانون إداري أ.خاللفة جنود
أ.د بوضياف عبد  األحــــــــــــــــــــــــــــد

 الرزاق
 15.30-14 القانون املقارن

  17-15.30 األمالك العمومية ثوابيت اميان سرورد. 

 
01 

  9.30-8 منازعات إدارية أ.صديقي عبد العزيز
 11-9.30 ضبط إداري د. خرشي إهلام االثنني

  12.30-11 علم اإلدارة العامة دلباد انصر.أ 

 
01 

  14-12.30 إداريضبط  د. خرشي إهلام
 15.30-14 األمالك العمومية ثوابيت اميان سرورد. الثالاثء

  9.30-8 منازعات إدارية أ.صديقي عبد العزيز 

 األربعاء 11-9.30 حترير إداري د.كسال عبد الوهاب 01

  12.30-11 علم اإلدارة العامة دلباد انصر.أ 

 اخلميس 15.30-14 قانون إداري أ.خاللفة جنود 01

  17-15.30 حترير إداري د.كسال عبد الوهاب 
 

عامقانون  –السنة الثالثة حقوق -محاضرات السداسي الثاني برنامج  
2015/2016  
 



 

 2محمد لمين دباغين سطيف جامعة 

والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 قسم الحقوق

 

 

 

 اليوم التوقيت املقياس االستاذ املدرج
 

03 
  14-12.30 وسائل الدفع االلكرتوين غنية د. ابطلي

 15.30-14 منهجية البحث العلمي د.خالف وردة األحــــــــــــــــــــــــــــد
  17-15.30 العمليات البنكية بوضياف عبد الرزاقد.أ. 
  9.30-8 التأمينات العينية روابح فريدأ. 

03 
 

 االثنني 11-9.30 العمليات البنكية بوضياف عبد الرزاقد أ.
 12.30-11 قانون جبائي د.زايدي أمال

 الثالاثء 9.30-8 التأمينات العينية روابح فريدأ . 03
 11-9.30 وسائل الدفع االلكرتوين د. ابطلي غنية

 12.30-11 عقود حبرية د. قرشوش عبد العزيز
 

03 
 9.30-8 القانون الدويل لالعمال دبلمامي اعمر.أ

 
 األربعاء

 11-9.30 منهجية البحث العلمي د.خالف وردة
 اخلميس 9.30-8 عقود حبرية د. قرشوش عبد العزيز 
  11-9.30 القانون الدويل لالعمال بلمامي اعمر.د أ 03
  12.30-11 قانون جبائي د.زايدي أمال 

 

 

 

 

 تخصص قانون األعمال –السنة أولى ماستر -السداسي الثاني برنامج محاضرات

2015/2016  



 2سطيف محمد لمين دباغين جامعة 

والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 قسم الحقوق

  –السنة أولى ماستر -ثانيبرنامج محاضرات السداسي ال

 تخصص منازعات القانون العمومي

2015/2016  
 

 

 اليوم التوقيت املقياس االستاذ املدرج

 
04 
 

  9.30-8 الطعن يف االحكام د.قجايل حممد
 11-9.30 املسؤولية اإلدارية د.قارة السعيد األحــــــــــــــــــــــد

  12.30-11 منهجية البحث العلمي وردةد.خالف  
 

04 
 االثنني 9.30-8 الطعن يف االحكام د.قجايل حممد

 11-9.30 النشاط اإلداري د.لباد انصر 
  12.30-11 احلرايت العامة د.لشهب جازية 
 

04 
 الثالاثء 14-12.30 املسؤولية اإلدارية د.قارة السعيد
 15.30-14 القضاء الدستوري د.كوسة عمار
 17-15.30 احلرايت العامة د.لشهب جازية

 
04 

 األربعاء 14-12.30 النشاط اإلداري د.لباد انصر
 15.30-14 منهجية البحث العلمي د.خالف وردة

  17-15.30 القضاء الدستوري د.كوسة عمار 
 

 

 

 


