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 2020-9201-  82إلى الفوج  01المجموعة )أ( من الفوج –لسنة األولى حقوق  ا

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 حسانيدستوري  جوديمصطلحات  غجاتيدستوري  قاسممصطلحات  خبابةدستوري  15.30-14 ألحدا

 لعجاجمصطلحات  غجاتيدستوري  جوديمصطلحات  خبابةدستوري  قاسممصطلحات  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 بوغازيمصطلحات  بريشدستوري  حسين بنمصطلحات  شوقيدستوري  لعجاجمصطلحات  15.30-14 األحد

 بريشدستوري  بوغازيمصطلحات  حسانيدستوري  حسين بنمصطلحات  شوقيدستوري  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 شوكمدخل للقانون  خالفقانون إداري  قداري مدخل للقانون بيزاتقانون إداري  رقيعيمدخل للقانون  15.30-14 األحد

 مهني هبةقانون إداري  قداريانون مدخل للق خالفقانون إداري  رقيعيمدخل للقانون  بيزاتقانون إداري  17-15.30 األحد

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 هبة مهني قانون إداري 15.30-14 األحد

 

 لعالونة قانون إداري كسكاس مدخل للقانون

 

 ف رمضاني قانون إداري ةبوعجاج مدخل للقانون
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 شوك مدخل للقانون 17-15.30 األحد

 

 لعالونة قانون إداري

 

 كسكاس مدخل للقانون

 

 ف رمضاني قانون إداري

 

 بوعجاجة مدخل للقانون

 الفوج يومال

 التوقيت والقاعة

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 31 القاعة 30 القاعة 29القاعة  28القاعة  27القاعة 

 كسيرةبن  مدخل للقانون شباح قانون إداري 15.30-14 األحد

 

 حملةقانون إداري 

 

 حسام قانون إداري مخانشة مدخل للقانون

 

 مخانشة مدخل للقانون حسامقانون إداري  كسيرة بن مدخل للقانون 17-15.30 األحد

 

 حملةقانون إداري 

 

 رمازنية مدخل للقانون

 الفوج اليوم

 قيت والقاعةالتو

 28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 بوغابةمدخل للقانون  رمازنيةمدخل للقانون   15.30-14 األحد

 

 حدادقانون إداري 

 شباحقانون إداري  17-15.30 األحد

 

 بوغابةمدخل للقانون  حدادقانون إداري 

 

 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 عاشوري مدخل للقانون غزو قانون إداري محمد قارة مدخل للقانون بليلي قانون إداري  شتوان مدخل للقانون 9.30-8 الثالثاء

 قارة مدخل للقانون غزو قانون إداري توانش مدخل للقانون بليليقانون إداري  11-9.30 الثالثاء
 محمد

 بهلول قانون إداري
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 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 بهلول قانون إداري 9.30-8 الثالثاء

 

 نايل قانون إداري برادعي مدخل للقانون

 

 مدخل للقانون

 سيدهم بن

 بوتشيشة قانون إداري

 نايل قانون إداري عاشوري مدخل للقانون 11-9.30 الثالثاء

 

 برادعي مدخل للقانون

 

 سيدهم بن مدخل للقانون بوتشيشة قانون إداري

 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 مخنفر دستوري حسين بن مصطلحات خبابةدستوري  جودي مصطلحات غجاتي دستوري 9.30-8 الثالثاء

 حسين بن مصطلحات 11-9.30 الثالثاء

 

 جودي مصطلحات غجاتي دستوري

 

 خبابةدستوري 

 

 قنوفي مصطلحات

 

 الفوج اليوم

 التوقيت والقاعة

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17لفوج ا 16الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 بوخريصةدستوري  صفو مصطلحات 9.30-8 الثالثاء

 

 دربال مصطلحات لعموري دستوري بوجليدة مصطلحات 

 مخنفر دستوري 11-9.30 الثالثاء

 

 بوخريصةدستوري  صفو  مصطلحات

 

 لعموري ستوريد بوجليدة مصطلحات

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج  الفوج اليوم
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 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27 القاعة التوقيت والقاعة

 بلقاسمبن  دستوري بوغازي مصطلحات بوقرن دستوري عوابد  مصطلحات 9.30-8 الثالثاء

 

 ثوابتي مصطلحات

 بلقاسمدستوري بن  بوغازي  مصطلحات بوقرن يدستور 11-9.30 الثالثاء

 

 ش مخناش دستوري ثوابتي مصطلحات

 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 ر مخناش دستوري زروقمصطلحات  ش مخناشدستوري  9.30-8 الثالثاء

 دربال مصطلحات 11-9.30 الثالثاء

 

 زروق مصطلحات ر مخناش دستوري
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 2019/2020-56إلى الفوج  29المجموعة )ب( من الفوج  –السنة األولى حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 33الفوج  32الفوج  31الفوج  30الفوج  29الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 شعالل آيتت مصطلحا 9.30-8 اإلثنين

 

 ذيب مصطلحات شوقي دستوري زروقمصطلحات  بوخريصة  دستوري

 

 بوخريصة دستوري  11-9.30 اإلثنين

 

 شعالل آيت مصطلحات

 

 زروق مصطلحات شوقيدستوري 

 

 بوتهلولة  دستوري

 القاعة –الفوج  

 التوقيت

 38الفوج  37الفوج  36الفوج  35الفوج  34الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 قداريقانون إداري  مخانشةمدخل للقانون  9.30-8 اإلثنين

 

 بريش مدخل للقانون 

 

 بوغابةمدخل للقانون  نمديليقانون إداري 

 قداريقانون إداري  11-9.30 اإلثنين

 

 شباحقانون إداري  بريش مدخل للقانون  نمديليقانون إداري  مخانشةمدخل للقانون 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 43الفوج  42الفوج  41الفوج  40الفوج  39الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 بن مدخل للقانون شباح قانون إداري 9.30-8 اإلثنين
 خليفة

 غزو قانون إداري

 

 مخناش قانون إداري برادعي مدخل للقانون
 رزيقة

 مخناش قانون إداري خليفة بن  مدخل للقانون غزو قانون إداري بوغابة مدخل للقانون 11-9.30 اإلثنين
 رزيقة

 برادعي مدخل للقانون
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 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 48الفوج  47الفوج  46الفوج  45الفوج  44الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 نايلقانون إداري  9.30-8 اإلثنين

 

مدخل للقانون 
 عاشوري

 بوخالفةمدخل للقانون  حدادقانون إداري  

 

 لعالونةقانون إداري 

مدخل للقانون  11-9.30 اإلثنين
 عاشوري

 نايلقانون إداري 

 

 قرورمدخل للقانون  

 

 حدادقانون إداري 

 

 بوخالفةمدخل للقانون 

 

 

 اليوم

 القاعة –الفوج 

 التوقيت

 53الفوج  52الفوج  51الفوج  50وج الف 49الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27القاعة 

 مدخل للقانون 09.30-8 اإلثنين
 العطافي

 رمضانيقانون إداري  جارومدخل للقانون  حملةقانون إداري   بوراسمدخل للقانون 
 ف

 رمضانيقانون إداري  بوراسدخل للقانون م حملةقانون إداري   لعالونةقانون إداري  11-9.30 اإلثنين
 ف

 جارومدخل للقانون 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 56الفوج  55الفوج  54الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 غبابشةمدخل للقانون  قرورمدخل للقانون  شوكقانون إداري  9.30-8 اإلثنين

مدخل للقانون   11-9.30 اإلثنين
 العطافي

 مخلوفقانون إداري  شوكقانون إداري 
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 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 33الفوج  32الفوج  31الفوج  30الفوج  29الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 رباجمدخل للقانون  حدادقانون إداري  شايبمدخل للقانون   غبوليقانون إداري  العطافيمدخل للقانون  15.30-14 األربعاء

 شاكريقانون إداري  رباجمدخل للقانون  حدادقانون إداري  العطافيمدخل للقانون  غبوليقانون إداري  17-15.30 األربعاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 38الفوج  37الفوج  36الفوج  35الفوج  34الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 طوبالقانون دستوري  15.30-14 األربعاء
 ب

 قانون دستوري حسانمصطلحات 
 يوسفي

 شاكريمصطلحات  عماريمصطلحات 

 طوبالقانون دستوري  حسانمصطلحات  17-15.30 األربعاء
 ب

 شناف بندستوري  يوسفيقانون دستوري  عماريمصطلحات 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 43الفوج  42الفوج  41الفوج  40الفوج  39الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 كسكاسمصطلحات  مخنفردستوري  ذيبمصطلحات  تيغوارتدستوري  منصوريمصطلحات  15.30-14 األربعاء

 لطاليدستوري  ذيبمصطلحات  مخنفردستوري  منصوريمصطلحات  تيغوارتدستوري  17-15.30 األربعاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 48الفوج  47الفوج  46الفوج  44الفوج 

 26القاعة  25القاعة  24القاعة  22القاعة 

 دايخةدستوري  عوابدمصطلحات   لطاليدستوري  غجاتيدستوري  15.30-14 األربعاء

 عوابدمصطلحات  دايخةدستوري  قنوفيمصطلحات  كسكاسمصطلحات  17-15.30 األربعاء

 53الفوج  52الفوج  51الفوج  49الفوج  القاعة –الفوج  اليوم
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 31القاعة  30القاعة  29القاعة  27القاعة  التوقيت

 مخناش شدستوري  عطوي ممصطلحات   شناف بندستوري  جبابلةدستوري  15.30-14 األربعاء

 ي معطومصطلحات   مخناش شدستوري  حزاممصطلحات   ثوابتيمصطلحات  17-15.30 األربعاء

 القاعة –الفوج  ليوما

 التوقيت

 56الفوج  55الفوج  54الفوج 

 34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 بولرباح دستوري بن لعجاجمصطلحات  حزاممصطلحات  15.30-14 األربعاء

 لعجاجمصطلحات  بولرباح دستوري بن جبابلةدستوري  17-15.30 األربعاء
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 2018/2019-15إلى الفوج  01المجموعة )أ( من الفوج  –السنة الثانية حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 ب اليفوغ إلتزامات جودي منهجية دعاس إلتزامات خبابة منهجية مروش إلتزامات 9.30-8 األحد

 جودي منهجية دعاس إلتزامات خبابة  منهجية مروش إلتزامات ب فوغالي منهجية 11-9.30 األحد

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 روابحقانون جنائي  خلوفإلتزامات   قداريمنهجية  ع م عطويزامات إلت بوخالفة عليمنهجية   9.30-8 األحد

 بوبشطولةمصطلحات  علي بوخالفةمنهجية  ع م عطويالتزامات  قداريمنهجية  خلوفالتزامات  11-9.30 األحد

 القاعة –الفوج  يومال

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16لقاعة ا 15القاعة  14القاعة 

 ش بشيرمصطلحات  شباحقانون جنائي  بوبشطولةمصطلحات  ف رمضانيقانون جنائي  قارسصطلحات م 9.30-8 األحد

 شباحقانون جنائي  ش بشيرمصطلحات   ف رمضانيقانون جنائي  لعقابيمصطلحات   روابحقانون جنائي  11-9.30 األحد

 القاعة –الفوج  اليوم

 يتالتوق 

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 بوقندول قانون جنائي جعفري مصطلحات أوديع بن  قانون تجاري جدو بن  قانون جنائي قارس مصطلحات 14-12.30 الثالثاء
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 جعفري مصطلحات شني قانون تجاري جدو بن  قانون جنائي صولة  مصطلحات أوديع بن قانون تجاري 15.30-14 الثالثاء

 شني قانون تجاري بوقندول قانون جنائي صولة مصطلحات أوديع بن قانون تجاري جدو بن قانون جنائي 17-15.30 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10اعة الق 09القاعة 

 قجالي  إلتزامات غبابشة قانون تجاري مشري قانون جنائي بلمهدي مصطلحات شني قانون تجاري  14-12.30 الثالثاء

 بوخريصة منهجية مشري  قانون جنائي بلمهدي  مصطحات هاللة قانون تجاري بوقندول قانون جنائي 15.30-14 الثالثاء

 بورزام  قانون تجاري بلمهدي  مصطلحات هاللة قانون تجاري  مشري  قانون جنائي جعفري  مصطلحات 17-15.30 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 بوخريصةمنهجية  ص الشيخ بن  قانون تجاري م رمضاني إلتزامات بطيحي منهجية ورزامب قانون تجاري 14-12.30 الثالثاء

 ص الشيخ بن قانون تجاري م رمضاني  إلتزامات بطيحي منهجية بورزام قانون تجاري قجالي  إلتزامات 15.30-14 الثالثاء

 م رمضاني  إلتزامات بطيحي  يةمنهج رفاوي قانون تجاري قجالي إلتزامات بوخريصة منهجية 17-15.30 الثالثاء
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 2018/2019-30إلى الفوج  16المجموعة )ب( من الفوج  –السنة الثانية حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 لبعل منهجية ثوري قانون تجاري رمضاني  منهجية برادعي قانون تجاري بوغابة يةمنهج 15.30-14 اإلثنين

 مخانشة قانون تجاري رمضاني منهجية  ثوري قانون تجاري بوغابةمنهجية  سواحلية قانون تجاري 17-15.30 اإلثنين

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09قاعة ال

 جعفري مصطلحات بوتهلولةمنهجية  مخانشة قانون تجاري  حسينن ب منهجية سواحلية قانون تجاري 15.30-14 اإلثنين

 لعالونة  قانون جنائي رفاويقانون تجاري  لبعل منهجية  برادعي قانون تجاري حسين بن منهجية 17-15.30 اإلثنين

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 30الفوج  29الفوج  28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 هامل قانون جنائي مخلوف مصطلحات لطاليقانون جنائي  شيباني مصطلحات لعالونة قانون جنائي 15.30-14 اإلثنين

 جعفري مصطلحات هاملقانون جنائي  مخلوفمصطلحات  لطاليقانون جنائي   يبانيش مصطلحات 17-15.30 اإلثنين

 القاعة –الفوج  ليوما

 التوقيت

 20الفوج  19الفوج  18الفوج  17الفوج  16الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 موفق قانون جنائي جوامع  إلتزامات طلرق   مصطلحات هامل قانون جنائي قويدري إلتزامات 9.30-8 األربعاء
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 جوامع  إلتزامات لرقط مصطلحات  هامل قانون جنائي قويدري إلتزامات قاسم  مصطلحات 11-9.30 األربعاء

 لرقط  مصطلحات موفق قانون جنائي قويدري إلتزامات قاسم  مصطلحات هامل قانون جنائي 12.30-11 األربعاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 يتالتوق 

 25الفوج  24الفوج  23الفوج  22الفوج  21الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 خليلي منهجية كعرار مصطلحات  بطيحي قانون جنائي مناري إلتزامات  دربال مصطلحات  9.30-8 األربعاء

 بورماني قانون تجاري موفق  قانون جنائي ناريم  إلتزامات كعرار مصطلحات بطيحي قانون جنائي 11-9.30 األربعاء

 كوسام إلتزامات مناري إلتزامات  كعرار مصطلحات بطيحي قانون جنائي جوامع  إلتزامات 12.30-11 األربعاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 30الفوج  29الفوج  28الفوج  27الفوج  26الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 تاكليت قانون تجاري مهداوي إلتزامات وشتاتي  منهجية بورماني قانون تجاري بليلي إلتزامات 9.30-8 األربعاء

 مهداوي إلتزامات خليليمنهجية  تاكليت قانون تجاري كوسامإلتزامات   وشتاتيمنهجية   11-9.30 األربعاء

 خليلي منهجية تاكليت قانون تجاري مهداوي إلتزامات بن بولرباح  منهجية بورماني قانون تجاري 12.30-11 األربعاء
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 9201/2020-قانون خاص -السنة الثالثة حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 08القاعة  07القاعة  06القاعة  05القاعة  04القاعة 

 غربوجعقود خاصة   ب فوغالي دولي خاص ق خليفة بنشركات تجارية   جوامع عقود خاصة  شوشو ون دولي خاصقان 9.30-8 الخميس

 ب فوغالي دولي خاص ق عرباتني شركات تجارية جوامع عقود خاصة   شوشودولي خاص  ق خليفة بنشركات تجارية   11-9.30 الخميس

 عرباتني شركات تجارية غربوجعقود خاصة  شوشو قانون دولي خاص ليفةخ بنشركات تجارية  جوامع  عقود خاصة 12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 13القاعة  12القاعة  11القاعة  10القاعة  09القاعة 

 مقراني قانون دولي خاص غزالي شركات تجارية يدريقو عقود خاصة تاكليت دولي خاص ق عرباتني شركات تجارية 9.30-8 الخميس

 بورزام شركات تجارية قويدري عقود خاصة تاكليت دولي خاص ق غزالي شركات تجارية غربوج عقود خاصة 11-9.30 الخميس

 بلواعر عقود خاصة تاكليت قانون دولي خاص غزالي شركات تجارية قويدري عقود خاصة ب فوغالي دولي خاص ق 12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 18القاعة  17القاعة  16القاعة  15القاعة  14القاعة 

 مهداوي شركات تجارية جاروعقود خاصة  زرقان قانون دولي خاص بورزام شركات تجارية بلواعرعقود خاصة  9.30-8 الخميس

 جاروعقود خاصة  زرقانقانون دولي خاص  مهداويشركات تجارية  بلواعرعقود خاصة  مقرانيق دولي خاص  11-9.30 الخميس

 زرقان قانون دولي خاص مهداويشركات تجارية  جاروعقود خاصة  مقرانيدولي خاص  ق بورزام شركات تجارية 12.30-11 الخميس
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 2018/2019-قانون عام –لسنة الثالثة حقوق ا

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 26القاعة  25القاعة   24القاعة  23القاعة  22القاعة 

 سلطاني ق العالقات الدولية ج كوسة القرارات والعقود كعرار الوظيفة العامة زبيري ق العالقات الدولية مخلوفيالقرارات والعقود  9.30-8 الخميس

 ج كوسة القرارات والعقود دعاس بن الوظيفة العامة زبيري ق العالقات الدولية مخلوفي القرارات والعقود كعرار الوظيفة العامة 11-9.30 الخميس

 دعاس بن لعامةالوظيفة ا سلطاني ق العالقات الدولية مخلوفي القرارات والعقود كعرار الوظيفة العامة زبيري ق العالقات الدولية 12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 10الفوج  09الفوج  08الفوج  07الفوج  06الفوج 

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة  27القاعة 

 بوغازي قرارات والعقودال سيدهم بن الوظيفة العامة بلمهدي ق العالقات الدولية خاللفةالقرارات والعقود  دعاس بن الوظيفة العامة 9.30-8 الخميس

 بولرباح بن الوظيفة العامة بلمهدي ق العالقات الدولية خاللفة القرارات والعقود سيدهم بن الوظيفة العامة سلطاني ق العالقات الدولية 11-9.30 الخميس

 بونوة ق العالقات الدولية خاللفة لقرارات والعقودا سيدهم بن الوظيفة العامة بلمهدي ق العالقات الدولية ج كوسة القرارات والعقود 12.30-11 الخميس

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 15الفوج  14الفوج  13الفوج  12الفوج  11الفوج 

 36القاعة  35القاعة  34القاعة  33القاعة  32القاعة 

 بوقندول الوظيفة العامة شيباني ق العالقات الدولية جبابلة ودالقرارات والعق بولرباح بن الوظيفة العامة بونوة ق العالقات الدولية 9.30-8 الخميس

 شيباني ق العالقات الدولية جبابلة القرارات والعقود بوقندول الوظيفة العامة بونوةق العالقات الدولية  بوغازي القرارات والعقود 11-9.30 الخميس

 جبابلة القرارات والعقود بوقندول الوظيفة العامة شيباني ق العالقات الدولية بوغازي القرارات والعقود بولرباح بن الوظيفة العامة 12.30-11 الخميس
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 9201/2020-تخصص القانون العام –السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

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

 40القاعة  39القاعة  38قاعة ال 37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 ق العقود اإلدارية جبابلة مرافق عامة لحول منازعات دستورية 14:00-12:30 األحد
 خاللفة

 منازعات دستورية

 أومعمر 

 اإلداريةق العقود 

 برارمة  

 مرافق عامة

 داهل

 جبابلة مرافق عامة لحول منازعات دستورية داهل  مرافق عامة 15:30-14.00 األحد

 

قود اإلدارية ق الع
 برارمة 

 

 دستوريةمنازعات 

 أومعمر 

 ق العقود اإلدارية

 خاللفة

 ق العقود اإلدارية 17.00-15:30 األحد

 خاللفة

 برارمة ق العقود اإلدارية 

 

 منازعات دستورية

 لحول

 مرافق عامة

 جبابلة

 منازعات دستورية داهل  مرافق عامة
 أومعمر 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

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

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

   منهجية البحث العلمي 9:30-8:00 االثنين
 بلهول

  منهجية التحرير اإلداري
 غربي

منهجية البحث  واسع إنجليزية
 رباجالعلمي 

منهجية التحرير  زراري  إنجليزية
 لحول ارياإلد

 

 منهجية البحث العلمي واسع إنجليزية 11:00-9:30 االثنين
 بلهول

 منهجية التحرير اإلداري
 غربي

منهجية التحرير 
 لحول اإلداري

منهجية البحث 
 رباجالعلمي 

 

 زراري  إنجليزية
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 منهجية التحرير اإلداري 12:00-11.00 االثنين
 غربي

 

 

منهجية البحث العلمي  واسع إنجليزية
 ولبله

 

منهجية التحرير  زراري  إنجليزية
 لحول اإلداري

منهجية البحث 
 رباج  العلمي

 

 9201/2020-مهني -تخصص قانون البيئة–السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 عليوي  القانون الدولي البيئي حمود  اإلدارة البيئية صالب ن البيئيمدخل للقانو 9:30  -8:00 الثالثاء

 عليوي القانون الدولي البيئي حمود  اإلدارة البيئية 11:00  -9:30 الثالثاء

 

 صالب مدخل للقانون البيئي

 حمود  اإلدارة البيئية صالب مدخل للقانون البيئي عليوي  القانون الدولي البيئي 12:30 -11:00 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 بوصبع  1إنجليزية  شارف بن اإلدارتقنيات التحرير  بونوة1منهجية البحث العلمي  14:00 - 12:30 األربعاء

 شارف بن تقنيات التحرير اإلداري بونوة 1منهجية البحث العلمي  بوصبع 1إنجليزية  15:30  – 14:00 األربعاء

 بونوة 1منهجية البحث العلمي  بوصبع  1إنجليزية  شارف بن تقنيات التحرير اإلداري 17:00  – 15:30 األربعاء
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 2018/2019-مهني-تخصص قانون المؤسسات المالية –السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 04الفوج  03الفوج  02وج الف 01الفوج 

 41القاعة  40القاعة  39القاعة  38القاعة 

مدخل لقانون المؤسسات  9.30-8 الثالثاء
 موفق المالية

 تحرير المحررات والوثائق بلهامل   شركات األموال
 غربي

مدخل لقانون المؤسسات 
 بلعالم المالية

 القانون البنكي 11-9.30 الثالثاء

 بلعالم

المؤسسات  مدخل لقانون
 موفق المالية

 تحرير المحررات والوثائق بلهامل شركات األموال
 غربي

 تحرير المحررات والوثائق بلهامل شركات األموال 12.30-11 الثالثاء
 غربي

مدخل لقانون المؤسسات 
 موفق المالية

 بلهامل   شركات األموال

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 04لفوج ا 03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 41القاعة  40القاعة  39القاعة  38القاعة 

 1منهجية البحث العلمي  9.30-8 األربعاء

 بوقزاطة

 1 منهجية البحث العلمي حميدي 1إنجليزية بلواعر القانون البنكي

 بوقزاطة

 تحرير المحررات والوثائق 11-9.30 األربعاء
 لعموري

 حميدي 1إنجليزية  بلواعر  القانون البنكي ملعب  1منهجية البحث العلمي

 بلواعر القانون البنكي ملعب  1منهجية البحث العلمي حميدي 1إنجليزية  حميدي 1إنجليزية 12.30-11 األربعاء
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 9201/2020-تخصص قانون األعمال –السنة األولى ماستر حقوق 

 اليوم

 

 القاعة –الفوج 

 التوقيت

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

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

 ق الدولي لألعمال 9:30 – 8:00 األحد

 بورماني

ق الممارسات التجارية 

 شوشو

 األموال  تجاري خالد بن ق الدولي لألعمال

 غزالي

شركات األموال  

 رقيعي

 

 ق الممارسة التجارية

 غربوج

 ق الممارسات التجارية 11:00 – 9:30 األحد

 غربوج

ق الممارسات التجارية  غزالي  شركات األموال

 شوشو

 ق الدولي لألعمال

 خالد بن

 ق الدولي لألعمال

 بورماني

شركات األموال  

 رقيعي

 

 بن ق الدولي لألعمال غزالي  شركات األموال 12:30  – 11:00 األحد

 خالد

 رقيعي  شركات األموال

 

ق الممارسات التجارية 

 وشوش

ق الممارسة التجارية 

 غربوج

 ق دولي لألعمال

 بورماني

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

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

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

 تحرير العقود التجارية 14:00  – 12:30 االثنين

 زيد بن

 لعقود التجاريةتحرير ا

 جدي

 منهجية البحث العلمي دادة بن 1إنجليزية 

 مهني هبة 

منهجية البحث  انجليزية بوصبع

 عبيزة العلمي

 منهجية البحث العلمي 15:30-14:00 االثنين

 عبيزة

العلمي جية البحث منه

 مهني هبة 

 تحرير العقود التجارية

 جدي

تحرير العقود  دادة بن  1إنجليزية 

 زيد بن التجارية 

 انجليزية بوصبع
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 تحرير العقود التجارية عبيزة منهجية البحث العلمي دادة بن  1إنجليزية   بوصبعإنجليزية  17:00-15:30 االثنين

 جدي

منهجية البحث 

 العلمي مهني هبة 

تحرير العقود 

 زيد بنالتجارية 

 

 2018/2019-تخصص قانون عام –السنة الثانية ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

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

 48القاعة  46القاعة  45القاعة  44القاعة  43القاعة  42القاعة 

منهجية اعداد مذكرة    09:30-8:00. الخميس
 مشري

 

 لغة انجليزية

 زراري

 

 مالسلطات االدارية 
 قلو

 ق الجماعات المحلية 
 بلهول

داد مذكرة منهجية إع
 شافعي

ن التأديب في الوظيفة 
 شارف  بن العمومية

 

 اليوم

 لقاعةا –الفوج

 التوقيت

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

 48القاعة  46القاعة  45القاعة  44القاعة  43القاعة  42القاعة 

 طوبال ق الجماعات المحلية 09:30-8:00 الثالثاء

 السالم عبد

 المشروع المهني 

 ساهيوالشخصي  

ن التأديب في 

  الوظيفة العمومية

 داسي

 

السلطات االدارية  بلعتروس انجليزية لغة

  مهني  المستقلة

 وردة

المشروع المهني  

 قلو والشخصي 

ن التأديب في الوظيفة  11:-09.30 الثالثاء

 داسي العمومية 

ق الجماعات 

 عبد طوبالالمحلية

 السالم

 المشروع المهني 

 ساهيوالشخصي 

 المشروع المهني 

 قلووالشخصي 

لغة انجليزية  

 بلعتروس

ت االدارية السلطا

 وردة مهني  المستقلة

  الثالثاء

11:00-12:30 

 المشروع المهني 

 ساهيوالشخصي  

ن التأديب في الوظيفة 

 داسي  العمومية  

ق الجماعات 

 المحلية

 السالم عبد طوبال

السلطات االدارية 
 وردة مهني  المستقلة

المشروع المهني  

 قلو والشخصي
 بلعتروس ةلغة انجليزي
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 لغة انجليزية 11.00-09:30 الخميس

 زراري

السلطات االدارية 
 قلو  المستقلة

منهجية اعداد  
 مشريمذكرة 

 

ن التأديب في الوظيفة 
 العمومية 

 شارف بن

 ق الجماعات المحلية  
 بلهول

منهجية إعداد مذكرة 
 شافعي

   السلطات االدارية المستقلة 12:30-11.00 الخميس
 قلو

منهجية اعداد مذكرة 
 شريم

 

 لغة انجليزية

 زراري

منهجية إعداد مذكرة 
 شافعي

ن التأديب في الوظيفة 
 العمومية 

 شارف بن

 ق الجماعات المحلية

 بلهول
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 9201/2020-تخصص قانون األعمال –السنة الثانية ماستر حقوق 

 اعةالق –الفوج  اليوم
 التوقيت

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

 49القاعة  48القاعة  44القاعة  43القاعة  42القاعة  41القاعة 

 وسائل الدفع ح 14.00-12:30 األحد
 عماروش

 

 ق جنائي لألعمال
 حسان
 

المشروع المهني  
 صديقيوالشخصي 

ق المنافسة وح  
 شتواح المستهلك

  اعداد مذكرة  منهجية
 أوديع بن

 لغة انجليزية
 موسى بن

المشروع المهني والشخصي   15:30-14.00 األحد
 صديقي

 وسائل الدفع ح
 عماروش

 ق جنائي لألعمال
 حسان

 لغة انجليزية
 موسى بن

ق المنافسة وح  
 شتواح المستهلك

منهجية اعداد  
 بنمذكرة 
 أوديع

شروع المهني  الم حسان ق جنائي لألعمال  17.00-15:30 األحد
 بلعتروسوالشخصي 

 وسائل الدفع ح
 عماروش

  منهجية اعداد مذكرة 
 أوديع بن

 لغة انجليزية
 موسى بن

ق المنافسة وح  
 المستهلك
 شتواح

 القاعة –الفوج  اليوم
 التوقيت

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

 46القاعة  45لقاعة ا 44القاعة  43القاعة  42القاعة  41القاعة 

 ق المنافسة وح المستهلك 14.00-12:30 الثالثاء
 شتواح

 منهجية اعداد مذكرة
 دايخة

 لغة انجليزية
 موسى بن

 وسائل الدفع ح
 خليلي

 ق جنائي لألعمال 
 هامل

المشروع 
المهني  

والشخصي 
 خلوف

ق المنافسة وح   بن موسى لغة انجليزية 15:30-14.00 الثالثاء
 المستهلك

 حشتوا

  منهجية اعداد مذكرة 
 دايخة

المشروع المهني  
 خلوفوالشخصي 

 وسائل الدفع ح
 خليلي

ق جنائي 
 لألعمال
 هامل

 لغة انجليزية دايخةمنهجية اعداد مذكرة  17.00-15:30 الثالثاء
 موسى بن

ق المنافسة وح  
 شتواح المستهلك

 ق جنائي لألعمال
 هامل

المشروع المهني  
 خلوفوالشخصي 

  وسائل الدفع ح
 خليلي
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 9201/2020-مهني-تخصص قانون البيئة–السنة الثانية ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 02الفوج  01الفوج 

 46القاعة  45القاعة 

 دادة بنلغة أجنبية  زيتوني المسؤولية عن الضرر البيئي 09.30-8:00 اإلثنين

 زيتونيالمسؤولية عن الضرر  البيئي  ساهيالعقار االستثماري  11:00-09.30 اإلثنين

 ساهي العقار االستثماري دادة بنلغة انجليزية  12.30-11:00 اإلثنين

 القاعة –الفوج  اليوم

 التوقيت

 02الفوج  01الفوج 

 41القاعة  40القاعة 

 بوصفصاف سير المخاطر الكبرىت قردوح  المشروع المهني والشخصي 09.30-8:00 الخميس

 قردوحالمشروع المهني والشخصي  سعداويمنهجية اعداد مذكرة  11:00-09.30 الخميس

 سعداويمنهجية اعداد مذكرة  بوصفصاف تسير المخاطر الكبرى 12.30-11:00 الخميس

 

 9201/2020-تخصص قانون المؤسسات المالية –السنة الثانية ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم
 التوقيت

 04الفوج  03لفوج ا 02الفوج  01الفوج 

 38القاعة  37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 بوحفصمنهجية اعداد مذكرة  09.30-8:00 األحد
 

 عمليات البورصة
 مريجة

 الق الجبائي للمؤسسات
 لوناس

المشروع المهني والشخصي   
 حساني
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 عمليات البورصة 11:00-09.30 األحد
 مريجة

 زيد بنإدارة المخاطر 
 

 الق الجبائي للمؤسسات ستيرة بن مذكرة منهجية اعداد
 لوناس

  أممنهجية إعداد مذكرة  بن زيدإدارة المخاطر  12.30-11.00 األحد
 الخيوط

الشخصي  المشروع المهني و 
 حساني

بن منهجية إعداد مذكرة 
 ستيرة

 القاعة –الفوج  اليوم
 التوقيت

 04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج 

 38القاعة  37القاعة  36القاعة  35القاعة 

 الق الجبائي للمؤسسات 14.00-12:30 الثالثاء
 شتوان

 ح فوغالي لغة انجليزية  مريجة عمليات البورصة بلعتروس لغة انجليزية 

الق الجبائي للمؤسسات  ح فوغالي لغة انجليزية 15:30-14.00 الثالثاء
 شتوان

 مريجة عمليات البورصة بوطالبيإدارة المخاطر 

المشروع المهني والشخصي    17.00-15:30 الثاءالث
 مريجة

المشروع المهني والشخصي   
 مريجة

 بوطالبي إدارة المخاطر ح فوغاليلغة انجليزية  

 

 9201/2020-لسنة الثانية إدارة عامةا

 
 اليوم

 القاعة –الفوج
 التوقيت

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

 55القاعة  54القاعة  53القاعة  52القاعة  51القاعة  50القاعة 

مبادئ المالية العامة  14:00-12:30 األحد
 قادري
 

تقنيات اإلعالم 
 بوروزواالتصال 
 21القاعة 

 إدارة التنمية
 عفان

تقنيات التحرير 
  والصياغة اإلدارية

 غربي

المرافق العامة  
 بهلولاالدارية 
 

 الشيخ بنلغة أجنبية 

المرافق العامة االدارية   15:30-14.00 األحد
 بهلول

مبادئ المالية العامة 
 قادري

تقنيات اإلعالم  الشيخ  بن لغة أجنبية 
 بوروزواالتصال 
 21القاعة 

 إدارة التنمية
 عفان

تقنيات التحرير 
  والصياغة اإلدارية 

 غربي

  األحد
15:30-17:00 

تقنيات اإلعالم 
 بوروزواالتصال 
 21القاعة 

  مة االدارية المرافق العا
 بهلول
 

مبادئ المالية العامة 
 قادري

 إدارة التنمية
 عثمان بن

 

تقنيات التحرير 
  والصياغة اإلدارية

 غربي

 إدارة التنمية
 عفان

 06الفوج  05الفوج  04الفوج  03الفوج  02الفوج  01الفوج  القاعة –الفوج  اليوم
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 55القاعة  54قاعة ال 53القاعة  52القاعة  51القاعة  50القاعة  التوقيت

 حسان لغة أجنبية 09:30-8:00. الثالثاء
 

تقنيات التحرير 
والصياغة اإلدارية  

 بوتهلولة

المرافق العامة اإلدارية  
 معيفي

 لغة أجنبية
 حسان

تقنيات اإلعالم 
 بوروزواالتصال 
 21القاعة 

مبادئ المالية العامة 
 لبعل

تقنيات التحرير  11:00-09:30 الثالثاء
 إ والصياغة

 بوخالفة علي

 عثمان بنإدارة التنمية 
 

تقنيات اإلعالم واالتصال 
 بوروز
 21القاعة 

مبادئ المالية العامة  
 لبعل

المرافق العامة اإلدارية   حسان لغة أجنبية
 معيفي

 ادارة التنمية 11:00-12:30
 عثمان بن

تقنيات التحرير  حسانلغة أجنبية 
  عليوالصياغة اإلدارية 

 بوخالفة

ق العامة  المراف 
 معيفياإلدارية  

مبادئ المالية العامة 
 لبعل
 

 تقنيات
 بوروز إعالم واتصال 

 21القاعة 

 

 2020/ 2019-تخصص إدارة عامة –السنة الثالثة إدارة عامة 

 
 اليوم

 القاعة –الفوج
 التوقيت

 02الفوج  01الفوج 

 51القاعة  50القاعة 

 نايل يأساليب التسيير القطاع 14:00-12:30 الثالثاء
 

 لعموري إدارة الموارد البشرية

 نايل أساليب التسيير القطاعي شناف بننظريات اتخاذ القرار  15:30-14.00 الثالثاء

 لعموري إدارة الموارد البشرية 17:00-15:30 الثالثاء
 

 شناف بننظريات اتخاذ القرار 
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 0202/ 2019-تخصص إدارة الكترونية –السنة الثالثة إدارة عامة 

 
 اليوم

 القاعة –الفوج
 التوقيت

 02الفوج  01الفوج 

 53القاعة  52القاعة 

 الثالثاء
 

 ولبهل عقود اإلدارة االلكترونية غزو مبادئ اإلدارة االلكترونية 12:30-14:00

 غزو مبادئ اإلدارة االلكترونية معيفي  إدارة الموارد البشرية 15:30-14.00 الثالثاء

  الثالثاء
15:30-17:00 

 معيفي إدارة الموارد البشرية  بهلول عقود اإلدارة االلكترونية
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 برنامج المحاضرات

 و اإلدارة العامة قسم الحقوق 
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2019/202 

 

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

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

8 –  09.3   بن ستيرة منهجية  
11-9.30 6  درجالم  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
 6  المدرج قرماد قانون دستوري  14-15.30

 معمري  مدخل للعلوم القانونية  15.30-17 
 

 الخميس
8 –  9.30  6  المدرج بن ستيرة منهجية  

9.30-11  واسع مجتمع دولي  
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 2019/2020  -السنة األولى حقوق قسم ب: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 كانالم األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

8 –  9.30   بن اعراب قانون دستوري  
 7  المدرج
 

9.30-11  بن كسيرة منهجية  
11-12:30  ضريف  قانونية  مدخل للعلوم 

 
 االثنين 

  لشهب مدخل للقانون االداري  12.30-14
 7  المدرج
 

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

 

 ثالثاءال
 7  المدرج بن اعراب قانون دستوري  14-15.30

 لشهب مدخل للقانون االداري  15.30-17
 

9.30  – 8 الخميس   سعداوي  مجتمع دولي  

 7  المدرج
9.30-11  بن كسيرة منهجية  
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 2020/ 2019-السنة الثانية حقوق قسم أ: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ مقياسال التوقيت  اليوم
  وشتاتي  القانون التجاري  14-12.30 حداأل

 6المدرج  
 

 روابح قانون جنائي  14-15.30
 عالق  التزامات 15.30-17

 
 ثنين اإل

8 –  9.30   عالق  التزامات 
11-9.30 6  المدرج  بوسعدية رؤوف  منهجية  

 روابح قانون جنائي  11-12.30
 

 األربعاء
 6  المدرج وشتاتي  ون التجاري القان 14-15:30

 بن زيوش  قانون األسرة 15.30-17
 7المدرج   قشي  قانون دولي عام 14-12:30 الخميس

14-15:30 
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 2019/2020-السنة الثانية حقوق قسم ب: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 7  المدرج قرقور  نهجية م 14-12.30 األحد

 مروش  التزامات 14-15.30 
 بوخالفة ي قانون جنائ  15.30-17

 
 االثنين 

8 –  9.30   مروش  التزامات 
11-9.30 7  المدرج  قرشوش  القانون التجاري  

 بوخالفة قانون جنائي  11-12.30
 

 األربعاء
 7  المدرج قرشوش  القانون التجاري  14-15.30

 بن سهيل  األسرةقانون  15.30-17
 7المدرج   قشي  قانون دولي عام 14-12.30 الخميس

 14-15.30 
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 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 لغة إنجليزية  15:30-17

 
 الثالثاء

  بن زيوش  والمواريث قانون األسرة  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
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 2020/ 2019-الثالثة حقوق تخصص قانون عام السنة برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

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

 بوسعدية  قانون العالقات الدولية  15.30-17
 

 االثنين 
  صديقي  العقود اإلدارية و القرارات 8-9.30

 ثوابتي  المالية العامة 11-9.30 5  المدرج
 كسال الوظيفة العامة  11-12.30

 
 الثالثاء

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

 كسال الوظيفة العامة  15.30-17
 

 األربعاء
  صديقي  لعقود اإلداريةالقرارات وا 8-9.30

 غبولي  القانون الدولي االنساني  11-9.30 5  المدرج
 كرد الواد إنجليزية  11-12.30
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 2019/2020-السنة األولى ماستر تخصص قانون أعمال: برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 لثالثاءا
  زايدي الممارسات التجارية  قانون  8-9.30

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

 
 األربعاء

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

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

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

 معيزة قانون جنائي لألعمال 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 9.30-11عة قاال
 

 ربعاءاأل
  باطلي وسائل الدفع الحديثة  12.30-14

 دربال منهجية إعداد مذكرة E 14-15.30قاعة ال
 زايدي قانون المنافسة وحماية المستهلك 15.30-17
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 2019/2020-ماستر تخصص قانون عام السنة األولى : 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

  كوسة عمار  منازعات دستورية  9.30-8 ربعاءاأل
 7المدرج  
 

 بوجالل  قانون المرافق العامة  9.30-11
 لعقابي العمومية  الوظيفة اخالقيات 11-12.30

 
 الخميس

 4المدرج   كوسة عمار  منازعات دستورية  8-9.30
 
 

 مهني وردة  منهجية البحث العلمي  9.30-11
 برارمة  قانون العقود االدارية المعمقة  11-12.30
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 اضرات السداسي األولبرنامج مح 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 9.30-11 القاعة

 بن دعاس منازعات الصفقات العمومية  11-12.30
 

 ثنين الا
  خرشي  السلطات اإلدارية المستقلة  12.30-14

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

 
 األربعاء

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

 لعقابي نظام التأديب في الوظيفة العمومية  15.30-17
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 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  لمستدامة البيئة والتنمية اقانون  G 14-15.30القاعة 

 زرقان القانون الدولي للبيئة  15.30-17
 

 االثنين 
  خالف اإلدارة البيئية 9.30-11

 Gالقاعة 
 

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

 

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

  بن سهيل  لضرر البيئي المسؤولية عن ا 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
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 برنامج محاضرات السداسي األول: قسم الحقوق 

 2020/ 2019-السنة أولى ماستر تخصص مؤسسات مالية

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
  قاسم المؤسسات المالية الدولية  9.30-8 حداأل

 عماروش  مدخل لقانون المؤسسات المالية  11-9.30 51القاعة 
 هاللة  شركات أموال  11-12.30

 
 اإلثنين 

  هاللة  شركات أموال  8-9.30
 بلعزام وعمليات البورصة القانون البنكي  E 9.30-11القاعة 

 سامكو  شخصية وعينية  تأمينات 11-12.30
 

 الخميس
  داهل منهجية البحث العلمي  8-9.30

 عماروش  مدخل لقانون المؤسسات المالية  B 9.30-11 القاعة
 بلعزام وعمليات البورصة القانون البنكي  11-12.30
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 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 14-15.30 القاعة

 بن زيد إدارة المخاطر 15.30-17
 

 اإلثنين 
  بلعزام عمليات البورصة  8-9.30

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

 
 ربعاءاأل

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

 بلعزام عمليات البورصة  11-12.30



42 
 

 

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

 مكانال األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

9.30  – 8 األحد   معيزة قانون مكافحة الفساد 
 
 4  المدرج
 

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  4  المدرج شاكري  ة قانون المرافق العام 

 15:30-17  ذوادي المالية العامة مبادئ  
 

 االربعاء
8 –  9.30   سعداوي  منازعات العمل والضمان االجتماعي  

 4  المدرج
 

9.30-11  شاكري  قانون المرافق العامة  
11-12.30  جميلة  كوسة قانون المنازعات االدارية 
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 -تخصص إدارة عامة  –الثالثة السنة  ولبرنامج محاضرات السداسي األ قسم اإلدارة

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 األحد

8 –  9.30  50القاعة  سقني  إدارة الموارد البشرية  
 

 4المدرج  
9.30-11  قرماش كاتية  تقنيات االستشارة اإلدارية  
12.30-14  حملة سمير  التسيير المالي للقطاع العمومي  

14-15.30  علي بوخالفة باديس  ب التسيير القطاعيأسالي 
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  إدارة الموارد البشرية  
15:30-17  لة سمير حم التسيير المالي للقطاع العمومي  

 
 الثالثاء

8 –  9.30   علي بوخالفة باديس  أساليب التسيير القطاعي 

F 9.30-11 القاعة  بوجالل صالح الدين  نظريات اتخاذ القرار 
 

 األربعاء
 

12.30-14   بوجالل صالح الدين  نظريات اتخاذ القرار 
 F القاعة
 

14-15.30  قرماش كاتية  اإلدارية  تقنيات االستشارة 
15.30-17  خرشي إلهام الرقابة اإلدارية  
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 -تخصص إدارة الكترونية –الثالثة السنة  برنامج محاضرات السداسي األول قسم اإلدارة

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 
 
 األحد

8 –  9.30  Fالقاعة  قرماش كاتية  تقنيات االستشارة اإلدارية  
 
 
 F القاعة

9.30-11  سقني فاكية  شرية إدارة الموارد الب 
12.30-14  عيدون الحامدي أمن المعلومات  

14-15.30  بن ورزق هشام  إدارة الجودة 
 

 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 5:301-17القاعة   بوتهلولة  مبادئ اإلدارة االلكترونية  
 

9.30  – 8 الثالثاء   بونوني مهدي  تسيير قواعد البيانات االلكترونية  

G 9.30-11 القاعة  بوتهلولة  مبادئ اإلدارة االلكترونية  
 

 األربعاء
 

12.30-14   نمديلي رحيمة  عقود اإلدارة اإللكترونية  
 

 4المدرج  
 

14-15.30  عيدون الحامدي ومات أمن المعل 
15.30-17  قرماش كاتية  تقنيات االستشارة اإلدارية  

 


