
 2020-2019املقررة للعام الجامعي  وق قسم الحقل مقاييس املحاضراتتوزيع 

  2019 جويلية 17وفق قرار املجلس العلمي املنعقد بتاريخ  

  حقوق  شتركالمع ذمقاييس الجأ/ 
  المجموعة ب المجموعة أ السداسي األول

  ضريف  وردق نصر الدين معمري  - ن نظرية القانو/ قانونيةمدخل للعلوم ال

 محمدبن اعراب  قرماد محمد -الدساتيرو  قانون دستوري /نظريتا الدولة

 صاش جازية هب لش بن ورزق هشام -القانون اإلداري /التنظيم اإلداري 

 شفيقة بن كسيرة   اليمين بن ستيرة -العلوم القانونية /فلسفة القانون منهجية 

 إبراهيمبودوخة  إبراهيمبودوخة  تاريخ النظم

 كمال سعداوي  واسع حورية  وليمجتمع د

 تطبيق (انونيةمصطلحات قأجنبية )لغة 



 المجموعة ب المجموعة أ الثانيمقاييس السداسي 

  ضريف  وردق نصر الدين معمري  -نظرية الحق / القانونيةلعلوم ل لمدخ

 محمدبن اعراب  قرماد محمد -ة السياسيري /النظم قانون دستو 

 صاش جازية هب لش بن ورزق هشام -داري اإل نشاطداري /اللقانون اإل

 شفيقة بن كسيرة  اليمين  بن ستيرة -القانونية /مناهج البحث العلمي العلوم منهجية 

 إبراهيمبودوخة   إبراهيمبودوخة  ميةمدخل إلى الشريعة اإلسال

 موسى  زواوي   فطيمة  لبعل ياسيإقتصاد س

 تطبيق (مصطلحات قانونيةأجنبية )لغة 
 
 
 
 



 
 

 السنة الثانية

 المجموعة ب المجموعة أ السداسي الثالث

 مسعودة  مروش عالق لمنور -مصادر االلتزام –القانون المدني 

 ز د العزيبعقرشوش  وشتاتي حكيم  -األعمال التجاريةالتاجر/  –القانون التجاري 

 فيصل  الفةبوخ ريد فروابح  -العقوبةمة و ة العامة للجريظريالن

  رؤوف  بوسعدية يل قرقورنب -1تقنيات إعداد البحث العلمي  -العلوم القانونيةة منهجي

  خيرال قشي الخير قشي القانون الدولي العام

 لخضر بن سهيل مبروك وشبن زي قانون األسرة

 تطبيق (مصطلحات قانونيةأجنبية )لغة 



 المجموعة ب المجموعة أ بعي الراالسداس

 مسعودة  مروش عالق لمنور -اللتزاما امأحك –القانون المدني 

 د العزيز بعقرشوش   غربي نجاح  اإلداريةالمدنية و  ءاتقانون اإلجرا

 فيصل  الفةبوخ ريد فروابح  الجزائية تاإلجراءاقانون 

  رؤوف  بوسعدية ورقرقيل نب -2داد البحث العلمي تقنيات إع -العلوم القانونيةمنهجية 

  قاسم المية  ة شاكري سمي حقوق اإلنسان

  ايمان سرور  ريمة ابتيثو  الدين بن شيخ نور قانون العمل

 تطبيق (قانونية مصطلحاتأجنبية )لغة 

 
 
 
 



 (حقوق ليسانس يس التخصص )قايب/م
 القانون العامتخصص  /1

 
 ار المجلس العلميس وفق قر ايلمقسناد اإ لسداسي الخامسا

 عزيز بد العصديقي  عقود اإلداريةلاو  القرارات
 عبد الوهابكسال  ةعامفة الالوظي

 رؤوف ية بوسعد قانون العالقات الدولية
 زاق د الر عببوضياف  القانونية األنظمةمقارنة 

 فوزية بن عثمان  التنمية المستدامةقانون البيئة و 

  منى  غبولي إلنسانيالقانون الدولي ا

 إيمان سرور  ثوابتي المالية العامة

 قتطبي 1( جليزيةنإلغة أجنبية )



 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي السادس

 عبد العزيز صديقي  المنازعات اإلدارية

 بشير شريف شمس الدين  قانون العام االقتصاديلا

  فوزية  انبن عثم مةت العارياالح
  ة رضا معيز  قانون مكافحة الفساد

  أحمد  ملقاسبن ب ائيدولي الجنالقضاء الالقانون و 
 سهام خليلي  الملكية الفكرية

 تطبيق 2( إنجليزيةلغة أجنبية )
 ميدان التكوين  ملتقى

 
 
 
 
 
 



 القانون الخاصتخصص  /2
 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الخامس

 عبد العزيز فرحاوي  (1) عقود خاصة
 رالطاهمحمد بلعيساوي  شركات تجارية

 عمر بلمامي  1اص لدولي الخالقانون ا

 زاق عبد الر  فبوضيا القانونية األنظمةمقارنة 

 حسان عبد السالم  سادالقانون الجزائي الخاص وجرائم الف

 مبروك  بن زيوش مواريث قانون االسرة

 غنية  باطلي والتنفيذ باتطرق االث

 تطبيق  1( إنجليزيةلغة أجنبية )



 ار المجلس العلميوفق قر  سايسناد المقإ ادسالسداسي الس

  عبد العزيزي فرحاو  (2عقود خاصة )

 محمد الطاهر بلعيساوي  األوراق التجارية واإلفالس

 عمربلمامي  2الدولي الخاص  القانون 

  الصادق  جدي الملكية الفكرية

  نوال  زروق  مينقانون التأ

 سميرة عماروش  لبحري القانون ا

 قبيتط 2( إنجليزيةلغة أجنبية )

 ميدان التكوين  ملتقى

 

 

 



 المقاييس المقررة في طور الماستر )قسم الحقوق(
 أ/قانون المؤسسات المالية )مهني(

 السنة األولى
 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي األول

 سميرةعماروش  نون المؤسسات الماليةقاخل لالمد

 عبد العزيز  قرشوش األموال تكاشر 

 مبروك بلعزام  بنكيون الالقان
  وافية  داهل 1 البحث العلمي جيةمنه

 تطبيق تحرير المحررات والوثائق

  آمينة  كوسام تأمينات شخصية وعينية
 قاسم المية  المؤسسات المالية الدولية

 تطبيق  1( زيةإنجليأجنبية )لغة 



 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ الثانيالسداسي 
  آمينة  كوسام مينالتأ قانون 

  مبروك  بلعزام رصةلبو ا نظام

  نزيهة  غزالي العمليات المصرفية

 وافية داهل  2منهجية البحث العلمي 

 تطبيق اإلعالم واالتصال كنولوجياتت

   نجود خاللفة الضبط االقتصادي

 سهام  بن دعاس قانون الصفقات العمومية

 تطبيق 2ية )إنجليزية( نبأجلغة 



 ار المجلس العلميوفق قر  سايسناد المقإ لثالثاالسداسي 
 مبروك بلعزام  البورصة ياتعمل

 ي د فتحيز  بن إدارة المخاطر

 ذوادي عادل  القانون الجبائي للمؤسسات
  مديحة  دربال منهجية إعداد مذكرة

 تطبيق المشروع المهني والشخصي
  آمينة  كوسام أنظمة التأمين

 نوال  زروق  زعات الماليةوسائل فض المنا
 قتطبي 3ية( )إنجليز أجنبية ة غل

 السداسي الرابع
 ميدان التكوين  قىملت

 
 
 
 



  )أكاديمي( لاألعماقانون /ب
 

 العلمي ار المجلسس وفق قر ايسناد المقإ السداسي األول :لسنة األولىا
 عبد العزيز  قرشوش شركات األموال

 أمال  زايدي يةرسات التجار قانون المما

 عمر مي مابل مالالقانون الدولي لألع

 مهني هبة  1منهجية البحث العلمي 

 تطبيق رير العقود التجاريةحت

 جدي الصادق اإللكترونيةعقود التجارة 

  لدين نورا بن شيخ قانون العمل والضمان االجتماعي

 تطبيق  1( إنجليزيةلغة أجنبية )



 ار المجلس العلميس وفق قر ايلمقد اسناإ ثانيالسداسي ال :لسنة األولىا

 الطاهر محمد بلعيساوي  لشركاتمسؤولية مسيري ا

  مبروك  بلعزام صةوعمليات البور القانون البنكي 

 سميرة  عماروش قانون االستثمار

 هبة  مهني 2لبحث العلمي ية اهجنم

 تطبيق اإلعالم واالتصال كنولوجياتت

 آمال دي زاي المؤسسات االقتصادية

 الصادق جدي  قانون الملكية الصناعية

 تطبيق 2أجنبية )إنجليزية( لغة 



 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ لثثاالسداسي ال :لسنة األولىا
 غنية باطلي  وسائل الدفع الحديثة

 آمال زايدي  ة المستهلكوحماي افسةالمنقانون 

  رضا  معيزة ائي لألعماللجنالقانون ا
 مديحة دربال  إعداد مذكرة منهجية

 تطبيق المشروع المهني والشخصي
 عبد هللا شيباني  المؤسسات المالية الدولية

 نوال زروق  الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية
 تطبيق 3يزية( أجنبية )إنجللغة 
  اسي الرابعالسد

 ميدان التكوين  ملتقى

 
 
 



 (مهني) البيئةقانون /ج
 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي األول :السنة األولى                 

 أحمد سم بن بلقا مدخل إلى القانون البيئي

 خالف وردة  االدارة البيئية

 وليد  نزرقا القانون الدولي للبيئة

  ملعب مريم  1لبحث العلمي منهجية ا

 تطبيق تقنيات التحرير االداري 

 شوقي سمير  الدولية المنظمات البيئية

  و نرجسصف البيئة والتنمية المستدامة

 تطبيق 1لغة أجنبية )انجليزية( 



 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ ي ثانالسداسي ال :السنة األولى                 

 جودي زينب  لبيئيداري االضبط اال

 ف وردة الخ قانون البيئة والعمران
 

  منى  ليغبو  ةئي للبيئالقانون الجنا

  مريم  ملعب 2منهجية البحث العلمي 

 تطبيق  اإلعالم واالتصال كنولوجياتت

 شهرزاد عوابد  التهيئة العمرانية ومخطط المدن

  فو نرجسص حماية البيئة البحرية

 تطبيق 2انجليزية( أجنبية )لغة 



 ار المجلس العلميس وفق قر ايمقسناد الإ لثثاالسداسي ال :السنة األولى                 

 لخضربن سهيل  البيئي المسؤولية عن الضرر

 حسام مريم  اري العقار االستثم

 خالد بوصفصاف  تسيير المخاطر الكبرى 

 تطبيق منهجية إعداد مذكرة

 تطبيق يالمشروع المهني والشخص

 رشوقي سمي البيئة وحقوق االنسان

 وسيلة  فيقنو  حماية البيئة والتراث الثقافي
 تطبيق 3أجنبية )انجليزية( لغة 

  السداسي الرابع
 ميدان التكوين  تقىلم

 



 د/قانون عام )أكاديمي( 
 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي األول :لسنة األولىا

 

 كوسة عمار  الدستوريةالمنازعات 

 ح الدين بوجالل صال قانون المرافق العامة

  صبرينة  مةبرار  ود اإلدارية المعمقنون العقاق

 مهني وردة  1منهجية البحث العلمي 

 تطبيق منهجية التحرير اإلداري 

 سميحة  لعقابي ومكافحة الفسادأخالقيات الوظيفة العمومية 

 شهرزاد عوابد  قانون التعمير

 تطبيق 1( إنجليزيةلغة أجنبية )



 مجلس العلميار الس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الثاني

 

 يلة وس قنوفي ية اإلداريةلقانون المسؤو 

  صبرينة  برارمة اري المعمقاإلد القانون 

 ايمان سرور ثوابتي  قانون األمالك العامة

 مهني وردة 2منهجية البحث العلمي 

 تطبيق م واالتصالاإلعال كنولوجياتت

 صالح الدين  بوجالل علم اإلدارة العامة

 محمد  بن اعراب بيةالمنازعات الضري

 تطبيق 2أجنبية )إنجليزية( لغة 



 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الثالث

 
 صونية  بيزات اإلقليميةماعات قانون الج

 إلهام  خرشي السلطات اإلدارية المستقلة

 سميحة  لعقابي نظام التأديب في الوظيفة العمومية
  أسماء  كسكاس منهجية إعداد مذكرة

 تطبيق المشروع المهني والشخصي
 سهام  بن دعاس منازعات الصفقات العمومية

 شمس الدين  بشير شريف قضاء االستعجال اإلداري 
 تطبيق 3زية( ينجلأجنبية )إلغة 

  السداسي الرابع
 التكوين  ميدان ىملتق

 

 



 2020-2019املقررة للعام الجامعي  وق قسم الحقل مقاييس املحاضراتتوزيع 

  2019 جويلية 17وفق قرار املجلس العلمي املنعقد بتاريخ  

 دارة عامةإ ع المشتركذمقاييس الج
 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الثالث
  سمية شاكري  افق العامةمر ال

 دلعاذوادي  العامةلمالية مبادئ ا
 يونس انعف إدارة التنمية

 عبد الوهاب كسال ياغة اإلداريةالتحرير والص تقنيات
 كوسة جميلة منازعات إدارية

 سعداوي كمال والضمان االجتماعيالعمل  منازعات
 رضا معيزة لفسادقانون مكافحة ا

 قبيتط إعالم آلي
 تطبيق  (لغة فرنسية) لغة أجنبية



 ار المجلس العلميس وفق قر ايمقسناد الإ السداسي الرابع
 م مريم حسا ديةتصاافق العامة االقمر ال 

 سهام  بن دعاس الصفقات العمومية

  يونس  انعف الرقابة المالية

 مهدي  بونوني واالتصالالتطبيقات الحديثة في اإلعالم اآللي 

 توفيق بوقرن  تخابيةي للعملية االنالتنظيم اإلدار 

 عمر بن  عادل العامةالميزانية 

 خالف وردة  اإلدارة اإللكترونية

 تطبيق (لغة فرنسية) نبيةلغة أج

 

 



 (ليسانس إدارة عامة السنة الثالثةمقاييس التخصص )
 اإلدارة العامةتخصص  /1

 
 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الخامس

 

 بوجالل صالح الدين نظريات اتخاذ القرار

 شمس الدين بشير شريف  لبشريةالموارد ارة إدا

 خالفة ديس علي باب 1اعي التسيير القط أساليب

 حملة سمير  اع العموميالتسيير المالي للقط

 ذ من علم االجتماع تاسأ لمحفوظاتالتوثيق وا

 كاتية  قرماش تقنيات االستشارة

 إلهام خرشي  الرقابة اإلدارية



 لمجلس العلميا ارقر فق س و ايسناد المقإ السداسي السادس

 ة يحلعقابي سم قانون الوظيفة العمومية

 شمس الدين  شير شريفب التدريب وتنمية الموارد البشرية

 بوخالفة علي ديس اب 2التسيير القطاعي  أساليب

 ع مزرو  ةالعالقات العامة في اإلدار 

 مهدي بونوني  تسيير قواعد البيانات

 بيقطت التربص الميداني والتقرير النهائي

 تطبيق نهاية التخرجرة مذك
 
 
 
 
 
 



 االلكترونيةدارة تخصص اإل /2
 
 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ خامسالسداسي ال

 وبكر قارس ب 1رونية رة إلكتمبادئ اإلدا

   ي رحيمةنمديل عقود اإلدارة اإللكترونية

 سقني فاكية  إدارة الموارد البشرية

  الحامدي عيدون  أمن المعلومات

 كاتية قرماش  االستشارة اإلدارية اتنيتق

 مهدي بونوني  تسيير قواعد البيانات

 هشام بن ورزق  إدارة الجودة



 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي السادس

 قارس بوبكر  2ة ونيمبادئ اإلدارة اإللكتر 

 سقني فاكية  ة المقارنةنماذج لإلدارة اإللكتروني

  إلهام  خرشي ة في الجزائردارة اإللكترونيإلا

 لحامدياعيدون  واالتصال إلكتروني الماإلع

   وزبور  تقنيات التحرير اإللكتروني

 تطبيق التربص الميداني والتقرير النهائي

 تطبيق ة نهاية التخرجكر مذ

 


