
  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 
  التوزیع األسبوعي للمحاضرات

 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
 السنة األولى جذع مشترك  المجموعة 1  المدرج رقم: 01

 
 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

  مدخل ق األحد
 أ/شیتور جلول

 ق .إداري
 أ/دنش ریاض

  تاریخ النظم 
 أ/بوسطلة
 شهرزاد

 فلسفة القانون
صالح الدماغ    أ/عقر

 الدین
 مصطلحات االثنین

 مادوني علي
 فلسفة القانون

الدماغ   أ/عقر
 صالح الدین

 T D ق دستوري 
 أ/حوحو احمد صابر

  ق .إداري الثالثاء
 أ/دنش ریاض

 

 مدخل ق
 أ/شیتور جلول

   

    T D T D األربعاء

 ق دستوري    الخمیس
 أ/حوحو

  احمد صابر

  مجتمع دولي
 أ/حسن عبد الرزاق

 
  رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي التطبیقات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك  المجموعة 1  -اعمال موجهة-
 

  13:10-14:40 

 االثنین

 ق10 دستوري ف01 
 ق 11 دستوري ف02
 ق12 مدخل للقانون ف03
 ق 13 إداري ف04
 ق 16 إداري ف05
 ق 17 إداري ف06
 ق 18 دستوري ف07
 ق19 دستوري ف08

 االربعاء

08:00-09:30 09:40-11:10 
 ق10 إداري ف01 ق10 مدخل للقانون ف01
 ق 11 مدخل للقانون ف02 ق 11 إداري ف02
 ق12 إداري ف03 ق12 دستوري ف03
 ق 13 مدخل للقانون ف04 ق 13 دستوري ف04
 ق 16 دستوري ف05 ق 16 مدخل للقانون ف05
 ق 17 دستوري ف06 ق 17 مدخل للقانون ف06
 ق 18 مدخل للقانون ف07 ق 18 إداري ف07
 ق19 إداري ف08 ق19 مدخل للقانون ف08

 
   رئیس القسم

  

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للمحاضرات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك  المجموعة 2 المدرج رقم: 04
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40  14:50-16:20 

 ق .إداري األحد
 أ/دنش ریاض

 مدخل ق
  أ/شیتور جلول

 فلسفة القانون
 أ/عقر الدماغ صالح

 الدین

  تاریخ النظم
 أ/بوسطلة شهرزاد

 
 االثنین

 فلسفة القانون
 أ/عقر الدماغ صالح

 الدین

 مصطلحات
 مادوني علي

 ق دستوري 
 T D أ/حوحو احمد صابر

 
 الثالثاء

 مدخل ق
 أ/شیتور جلول

 ق .إداري
    أ/دنش ریاض

 
    T D T D األربعاء

 
    الخمیس

  مجتمع دولي
 أ/حسن عبد الرزاق

 المدرج 01

 ق دستوري
 أ/حوحو احمد صابر

 
   رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي التطبیقات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك  المجموعة 2 – اعمال موجهة-
 

  14:50-16:20 

 االثنین

 ق10 دستوري ف09 
 ق 11 دستوري ف10
 ق 12 دستوري ف11
 ق 13 دستوري ف12
 ق 16 إداري ف13
 ق 17 إداري ف14
 ق 18 مدخل للقانون ف15
 ق 19 مدخل للقانون ف16

 االربعاء

08:00-09:30 09:40-11:10 
 ق20 إداري ف09 ق20 مدخل للقانون ف09
 ق 21 مدخل للقانون ف10 ق 21 إداري ف10
 ق22 إداري ف11 ق22 مدخل للقانون ف11
 ق 23 مدخل للقانون ف12 ق 23 إداري ف12
 ق 26 مدخل للقانون ف13 ق 26 دستوري ف13
 ق 27 دستوري ف14 ق 27 مدخل للقانون ف14
 ق 28 إداري ف15 ق 28 دستوري ف15
 ق 29 دستوري ف16 ق 29 إداري ف16

 

  رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للمحاضرات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك   المجموعة  3  ا لمدرج رقم: 5
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
 

T D  
 

T D  تاریخ النظم  
 أ/دعدوعة عبد المنعم

 فلسفة القانون
 أ/حكیم وعیل

 االثنین
  مجتمع دولي

 أ/حسن عبد الرزاق
 

 فلسفة القانون
 أ/حكیم وعیل

 
   

    الثالثاء
 مدخل ق

 أ/بلجبل عتیقة
 ق دستوري

 أ/شرون حسینة

 ق .إداري    األربعاء
 أ/نسیغة فیصل

T D 
 

 ق دستوري الخمیس
 أ/شرون حسینة

 مدخل ق
  أ/بلجبل عتیقة

 مصطلحات
 فار جمیلة

 ق .إداري
 أ/نسیغة فیصل

 
   رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي التطبیقات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك   المجموعة  3  - اعمال موجهة-
 

 08:00-09:30 09:40-11:10 

 االحد

 ق10 مدخل للقانون ف17 ق10 دستوري ف17
 ق 11 دستوري ف18 ق 11 مدخل للقانون ف18
 ق12 مدخل للقانون ف19 ق12 دستوري ف19
 ق 13 دستوري ف20 ق 13 مدخل للقانون ف20
 ق 16 إداري ف21 ق 16 دستوري ف21
 ق 17 دستوري ف22 ق 17 مدخل للقانون ف22
 ق 18 مدخل للقانون ف23 ق 18 دستوري ف23
 ق19 دستوري ف24 ق19 إداري ف24

 األربعاء

 14:50-16:20 
 ق10 إداري ف17
 ق 11 إداري ف18
 ق12 إداري ف19
 ق 13 إداري ف20
 ق 16 مدخل للقانون ف21
 ق 17 إداري ف22
 ق 18 إداري ف23
 ق19 مدخل للقانون ف24

 

   رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للمحاضرات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك  المجموعة 4  المدرج رقم: 06
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 فلسفة القانون    األحد
 أ/وعیل حكیم

 تاریخ النظم
 أ/دعدوعة عبد المنعم

 فلسفة القانون االثنین
 أ/وعیل حكیم

 مجتمع دولي
 أ/حسن عبد الرزاق

 
   

 الثالثاء
 

T D 
 

T D  

 ق دستوري
 أ/شرون حسینة

 

 مدخل ق
 أ/بلجبل عتیقة

     األربعاء
T D 

 ق .إداري
 أ/نسیغة فیصل

 الخمیس
 مدخل ق

 أ/بلجبل عتیقة
 

 ق دستوري
 ق .إداري  أ/شرون حسینة

 أ/نسیغة فیصل

 مصطلحات
 فار جمیلة

 
   رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي التطبیقات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى جذع مشترك  المجموعة 4  - اعمال موجهة-
 08:00-09:30 09:40-11:10 

 الثالثاء

 ق20 مدخل للقانون ف25 ق20 إداري ف25
 ق 21 إداري ف26 ق 21 دستوري ف26
 ق22 إداري ف27 ق22 مدخل للقانون ف27
 ق 23 دستوري ف28 ق 23 مدخل للقانون ف28
 ق 26 دستوري ف29 ق 26 إداري ف29
 ق 27 دستوري ف30 ق 27 إداري ف30
 ق 28 إداري ف31 ق 28 دستوري ف31
 ق 29 مدخل للقانون ف32 ق 29 دستوري ف32

 األربعاء

 13:10-14:40 
 ق10 دستوري ف25
 ق 11 مدخل للقانون ف26
 ق12 دستوري ف27
 ق 13 إداري ف28
 ق 16 مدخل للقانون ف29
 ق 17 مدخل للقانون ف30
 ق 18 مدخل للقانون ف31
 ق 19 إداري ف32

 
 

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للمحاضرات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
 السنة الثانیة   جذع مشترك    مج 01

 
 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 TD TD    األحد

   االثنین
 
 
 

 ق مدني
 أ/حوحو رمزي
 المدرج 06

 النظریة العامة
 للجریمة

 أ/ مستاري عادل
 المدرج 06

 الثالثاء
 منهجیة

 أ/دحامنیة علي
 المدرج 06

 قانون دولي عام
 أ/ العام رشیدة
 المدرج 06

 TD TD 

 األربعاء

 النظریة العامة
 للجریمة

 أ/ مستاري عادل
 المدرج 06

 ق تجاري/
 أ/ یوسفي نور الدین

 المدرج 06

 
 

 ق مدني
 أ/حوحو رمزي
 المدرج 04

 ق أسرة
 عمارة علي
 المدرج 04

 الخمیس
 مصطلحات

 أ/شعیب محمد توفیق
 المدرج 04

 ق تجاري
 أ/ یوسفي نور الدین

 المدرج 04

 
 
 

 
  

 
   رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي التطبیقات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
 السنة الثانیة   جذع مشترك    مج 01

 13:10-14:40 14:50-16:20 

 االحد

 ق 10 مدني ف1 ق 10 النظریة العامة للجریمة ف1
 ق11 النظریة العامة للجریمة ف2 ق11 منهجیة ف2
 ق12 منهجیة ف3 ق12 تجاري ف3
 ق13 تجاري ف4 ق13 منهجیة ف4
 ق16 مدني ف5 ق16 النظریة العامة للجریمة ف5
 ق17 النظریة العامة للجریمة ف6 ق17 مدني ف6
 ق18 مدني ف7 ق18 منهجیة ف7
 ق19 منهجیة ف8 ق19 مدني ف8
 ق20 مدني ف9 ق20 منهجیة ف9

 ق21 تجاري ف10 ق21 منهجیة ف10
 ق22 تجاري ف11 ق22 النظریة العامة للجریمة ف11
 ق23 منهجیة ف12 ق23 مدني ف12

 الثالثاء
 

 13:10-14:40 14:50-16:20 
 ق 10 تجاري ف1 ق 10 منهجیة ف1
 ق11 مدني ف2 ق11 تجاري ف2
 ق12 مدني ف3 ق12 النظریة العامة للجریمة ف3
 ق13 النظریة العامة للجریمة ف4 ق13 مدني ف4
 ق16 تجاري ف5 ق16 منهجیة ف5
 ق17 منهجیة ف6 ق17 تجاري ف6
 ق18 تجاري ف7 ق18 النظریة العامة للجریمة ف7
 ق19 النظریة العامة للجریمة ف8 ق19 تجاري ف8
 ق20 تجاري ف9 ق20 النظریة العامة للجریمة ف9

 ق21 النظریة العامة للجریمة ف10 ق21 مدني ف10
 ق22 منهجیة ف11 ق22 مدني ف11
 ق23 النظریة العامة للجریمة ف12 ق23 تجاري ف12

 

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للمحاضرات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
  السنة الثانیة   جذع مشترك    مج 02

 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
 مصطلحات

 أ/شعیب محمد
 توفیق

 المدرج05

 قانون دولي عام
 أ/ العام رشیدة
 المدرج 05

   

 T D T D االثنین
 
 

 النظریة العامة للجریمة
 أ/ مستاري عادل

 المدرج05

 ق مدني
 أ/حوحو رمزي
 المدرج 05

 الثالثاء
 ق تجاري

 أ/ لشهب حوریة
 المدرج05

 منهجیة
 أ/دحامنیة علي
 المدرج 05

   

 األربعاء
 ق تجاري/

 أ/ لشهب حوریة
 المدرج05

 النظریة العامة للجریمة
 أ/ مستاري عادل

 المدرج05
 

 ق أسرة
 عمارة علي
 المدرج01

 ق مدني
 أ/حوحو رمزي

 المدرج01

 T D T D الخمیس
 
 
 

  

 
  رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للتطبیقات
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
  السنة الثانیة   جذع مشترك    مج 02

 

 08:00-09:30 09:40-11:10 

 
 االثنین

 ق 10 تجاري ف13 ق 10 مدني ف13
 ق11 مدني ف14 ق11 تجاري ف14
 ق12 النظریة العامة للجریمة ف15 ق12 منهجیة ف15
 ق13 مدني ف16 ق13 منهجیة ف16
 ق16 منهجیة ف17 ق16 مدني ف17
 ق17 منهجیة ف18 ق17 النظریة العامة للجریمة ف18
 ق18 منهجیة ف19 ق18 النظریة العامة للجریمة ف19
 ق19 النظریة العامة للجریمة ف20 ق19 منهجیة ف20
 ق20 تجاري ف21 ق20 منهجیة ف21
 ق21 منهجیة ف22 ق21 النظریة العامة للجریمة ف22
 ق22 مدني ف23 ق22 منهجیة ف23
 ق23 النظریة العامة للجریمة ف24 ق23 مدني ف24

 الخمیس

 ق 10 النظریة العامة للجریمة ف13 ق 10 منهجیة ف13

  

 ق11 منهجیة ف14 ق11 النظریة العامة للجریمة ف14
 ق12 تجاري ف15 ق12 مدني ف15
 ق13 النظریة العامة للجریمة ف16 ق13 تجاري ف16
 ق16 تجاري ف17 ق16 النظریة العامة للجریمة ف17
 ق17 تجاري ف18 ق17 مدني ف18
 ق18 مدني ف19 ق18 تجاري ف19
 ق19 مدني ف20 ق19 تجاري ف20
 ق20 النظریة العامة للجریمة ف21 ق20 مدني ف21
 ق21 مدني ف22 ق21 تجاري ف22
 ق22 تجاري ف23 ق22 النظریة العامة للجریمة ف23
 ق23 منهجیة ف24 ق23 تجاري ف24

 

  رئیس القسم
  

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة الثالثة قانون عام / مدرج 03
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 قانون العالقات الدولیة    األحد
 أ/یوسفي صفیة

 وظیفة عامة
  بوقرة أم الخیر

 االثنین

 
 
 

TD 

 
 
 

TD  
 

 وظیفة عامة
 بوقرة أم الخیر

 
 قانون العالقات الدولیة

 أ/یوسفي صفیة
 
 

 الثالثاء
 قانون البیئة و التنمیة

 المستدامة
 أ/بلجراف سامیة

 المالیة العامة
    

 األربعاء
 المالیة العامة

 
 مدرج 04

 مقارنة األنظمة قانونیة
 أ/دحموش فائزة

 
 مدرج 04

 قرارات وعقود إداریة 
 أ/أحمید هنیة

 ق دولي إنساني
 أ/ مرزوقي عبد الحلیم

 قرارات و عقود  TD  الخمیس
 أ/أحمید هنیة

 مصطلحات
 أ/مناصریة الشریف

 بسكرة في: 05 سبتمبر 2019
 

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

  التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة الثالثة قانون عام / - اعمال موجهة-
 

 08:00-09:30 09:40-11:10 

 

 األحد

 ق 20 قرارات وعقود إداریة ف1 ق 20 قانون العالقات الدولیة ف1
 ق 21 قانون العالقات الدولیة ف2 ق 21 وظیفة عامة ف2
 ق 22 قانون العالقات الدولیة ف3 ق 22 وظیفة عامة ف3
 ق 23 قانون العالقات الدولیة ف4 ق 23 قرارات وعقود إداریة ف4
 ق 26 قرارات وعقود إداریة ف5 ق 26 وظیفة عامة ف5
  ق 27 قرارات وعقود إداریة ف6 ق 27 قانون العالقات الدولیة ف6

 االثنین

 ق 09 قرارات وعقود إداریة ف7 ق 09 قانون العالقات الدولیة ف7

 
 ق 24 قانون العالقات الدولیة ف8 ق 24 وظیفة عامة ف8
 ق25 قانون العالقات الدولیة ف9 ق25 وظیفة عامة ف9
 ق26 قانون العالقات الدولیة ف10 ق27 وظیفة عامة ف11
 ق27 قرارات وعقود إداریة ف11 ق28 قرارات وعقود إداریة ف12

  ق28 وظیفة عامة ف12   

 الخمیس

08:00-09:30 09:40-11:10  
  ق 09 وظیفة عامة ف7 ق 25 قرارات وعقود إداریة ف2
 ق 06 قرارات وعقود إداریة ف8 ق06 قرارات وعقود إداریة ف3

 

 ق25 قرارات وعقود إداریة ف9 ق27 قانون العالقات الدولیة ف4

 ق26 قرارات وعقود إداریة ف10 ق29 قرارات وعقود إداریة ف6

 ق27 قانون العالقات الدولیة ف 11 ق 26 وظیفة عامة ف10
 ق 28 وظیفة عامة ف1 ق 28 قانون العالقات الدولیة ف12

  ق 29 قانون العالقات الدولیة ف05   

                                                                   بسكرة في :05 سبتمبر 2019رئیس القسم

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 
 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة

 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
  السنة الثالثة قانون خاص / مدرج 02

 
 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 دولي خاص  األحد
  أ/ اقوجیل نبیلة

 TD TD 

 طرق إثبات  و تنفیذ االثنین
 أ/ قروف موسى

 
 عقود خاصة 1

 أ/عاشور نصر الدین
 TD TD 

 ق أسرة    ( مواریث) الثالثاء
 أ/كیحل عز الدین

 شركات تجاریة
 أ/لشهب حوریة

  دولي خاص 
 اقوجیل نبیلة

 طرق إثبات  و تنفیذ
 أ/ قروف موسى

 مقارنة األنظمة قانونیة األربعاء
 أ/دحموش فائزة

 شركات تجاریة
 أ/ لشهب حوریة

 TD TD 

 عقود خاصة 1  الخمیس
 أ/عاشور نصر الدین

 مصطلحات 
 أ/ مناصریة الشریف

 جزائي خاص و جرائم الفساد
 أ/ خان فضیل

 
 بسكرة في : 05 سبتمبر 2019

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020
 السنة الثالثة قانون خاص / - اعمال موجهة-

 

 ح 02 ح 01 

 

 األحد

13:10-14:40 14:50-16:20 
 ق 26 عقود خاصة ف1 ق 26 دولي خاص ف1
 ق 27 دولي خاص ف2 ق 28 شركات تجاریة ف3
 ق 29 شركات تجاریة ف4 ق 29 عقود خاصة ف4
 ق 06 عقود خاصة ف5 ق 06 شركات تجاریة ف5
       

 االثنین

13:10-14:40 14:50-16:20 

 
 ق 21 شركات تجاریة ف6 ق 21 دولي خاص ف6
 ق 22 عقود خاصة ف7 ق 22 شركات تجاریة ف7
 ق 23 دولي خاص ف8 ق23 شركات تجاریة ف8

 االربعاء

13:10-14:40 14:50-16:20 

 

 ق 21 شركات تجاریة ف2 ق 20 شركات تجاریة ف1
 ق 22 عقود خاصة ف3 ق 21 عقود خاصة ف2
 ق 06 دولي خاص ف5 ق 22 دولي خاص ف3
 ق20 دولي خاص ف7 ق06 دولي خاص ف4
 ق 23 عقود خاصة ف8 ق23 عقود خاصة ف6

 
  رئیس القسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

  السنة األولى ماستر أسرة
 08:00-09:30 09:40-11:10 13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد

 ق08 طالق وآثاره ف1
ف
1 
 

 مصادر أصلیة
  ق08

 الطالق وآثاره
 أ/دغیش حمالوي

 القاعة 24

 مصادر أصلیة ق األسرة
  أ/ خلف اهللا میلود

 القاعة 24

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 إ التقاضي ف2
 أحوال شخصیة

ف  ق09
2 

 منهجیة
  ق09

 مصادر أصلیة ف3
  ق24

ف
3 

 طالق وآثاره
  ق24

 االثنین
 تحریر إداري
 أ/لمعیني محمد
 المدرج 03

  منهجیة البحث العلمي
 معاشي سمیرة
 المدرج 03

 الطالق وآثاره
  أ/دغیش حمالوي

 القاعة 24
 

 مصادر أصلیة ق األسرة
  أ/ خلف اهللا میلود

 القاعة 24

 الثالثاء

 منهجیة ف1
  إ التقاضي ف1 ق14 

 ق14 أحوال شخصیة
 إجراءات التقاضي في أ ش

 أ/ بن عبد اهللا عادل
 القاعة 24

  انجلیزیة
 كیحل عزالدین

 المدرج 03
 

  ق19  مصادر أصلیة ف2  ق19 طالق وآثاره ف2

 إ التقاضي ف3
 أحوال شخصیة

 منهجیة ف3  ق24
 

  ق24

 األربعاء
 إجراءات التقاضي في أ ش

 أ/ بن عبد اهللا عادل
 القاعة 24 

 نیابة شرعیة
  أ/ دبابش عبد الرؤوف

 القاعة 24

 
  

 الخمیس

 
 قواعد فقهیة 1

 أ/بوسطلة شهرزاد
  القاعة 24

 

  

 بسكرة في : 05 سبتمبر 2019
  رئیس القسم

 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

  السنة األولى ماستر أعمال
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
 منازعات ضریبیة

 أ/مانع سلمى
 القاعة 14

 قانون المنافسة و الممارسات
 التجاریة

 أ/لعور بدرة
 القاعة 14

 

ف
1 

  حمایة المستهلك
 قانون االستثمارف1ق08 

ق08 

ف
2 

 منهجیة
ق09 حمایة المستهلكف2ق09 

ف
3 

 قانون االستثمار
ف3ق14 

 قانون المنافسة و
الممارسات التجاریة

 
ق14

 االثنین
 تحریر إداري

 أ/لمعیني محمد
 المدرج 03

 منهجیة البحث العلمي
 معاشي سمیرة
 المدرج 03

 
   

 الثالثاء

 قانون المنافسة وف1ق16 منهجیة ف1
  ق16الممارسات التجاریة

 قانون االستثمار
  أ/قرفي یاسین
 المدرج 04

 

 قانون المنافسة
  والممارسات التجاریة

 أ/لعور بدرة
  المدرج 04

 

 ف2

 قانون المنافسة
 والممارسات

 التجاریة
 

 قانون االستثمارف2ق17
 ق17 

 

 ق18 منهجیةف3ق18 حمایة المستهلك ف3

 قانون تجاري دولي األربعاء
 أ/كلیبي حسان  المدرج 01

 حمایة المستهلك
  أ/حسونة عبد الغني

 المدرج 01
 

 قانون االستثمار
 أ/ قرفي یاسین
   المدرج  06

 

 الخمیس
 االنجلیزیة

  حمداني محمد
 المدرج 02

 حمایة المستهلك
 أ/حسونة عبد الغني

  المدرج 02
  

  

 
 بسكرة في : 05 سبتمبر 2019

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى ماستر إداري
 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
  االنجلیزیة

 قطاف أسماء
 المدرج 03

 تشریع مالي 1
  

 مدرج 03
 

 صفقات عمومیة 1
  أ/ زواوي عباس

 مدرج 02
 

 االثنین
 تحریر إداري
 أ/لمعیني محمد
 المدرج 03

 منهجیة البحث
 معاشي سمیرة

 مدرج 03

 
 

 الجرائم االقتصادیة 1
 أ/علواش فرید
 المدرج 02

 

 الثالثاء

ف
1 

 منهجیة
 

ق
10 

 ف1
 سلطات إداریة  مستقلة

 
 ق10

   

ف
2 

 صفقات عمومیة
ق
11 

 ف2
 منهجیة

 
 ق11

ف
3 

 سلطات إداریة  مستقلة
ق
12 

 ق12 صفقات عمومیة ف3

ف
4 

 سلطات إداریة  مستقلة
ق
13 

 ف4
 إجراءات الدعوى

 اإلداریة
 ق13

 األربعاء
 إجراءات الدعوى اإلداریة

 أ/عزري الزین
 -مدرج 03

 صفقات عمومیة 1
 أ/ زواوي عباس

 -مدرج 03
 

 سلطات إداریة مستقلة
 أ/یعیش تمام أمال

 -مدرج 02
 

 إجراءات الدعوى اإلداریة الخمیس
 أ/عزري الزین- المدرج 03

 سلطات إداریة مستقلة
 أ/یعیش تمام أمال- المدرج 03

 
 صفقات عمومیة ف1

ق
10 

ف
1 

 إجراءات الدعوى
 اإلداریة

ق
10 

 ف2
 سلطات إداریة
 مستقلة

ق
11 

ف
2 

 إجراءات الدعوى
 اإلداریة

ق
11 

 ف3
 إجراءات الدعوى

 اإلداریة
ق
12 

ف
3 

 منهجیة
 

ق
12 

 منهجیة ف4
ق
13 

ف
4 

 صفقات عمومیة
ق
13 

 
 بسكرة في:05 سبتمبر 2019

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي األول للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة األولى ماستر دولي القاعة 15 .
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
 منظمات دولیة 1

  أ/العام رشیدة
 لقاعة 15 .

 قضاء دولي
 أ/بن مشري عبد الحلیم

 القاعة 15 .
 

 انجلیزیة 1
 مناصریة الشریف

 القاعة 15

 المسؤولیة الدولیة
 أ/یوسفي صفیة
 القاعة 15 .

 االثنین
 تحریر إداري
 أ/لمعیني محمد
 -المدرج 03

  منهجیة البحث العلمي
 معاشي سمیرة
 -المدرج 03

 
 

 المسؤولیة الدولیة
  أ/یوسفي صفیة

  القاعة 15
 

 الثالثاء
 منظمات دولیة 1

 أ/العام رشیدة
 القاعة 15 .

 قضاء دولي
 أ/بن مشري عبد الحلیم

 . القاعة 15
 

ف
1 

 ق26 منهجیة
ف
1 

 ق26 قضاء دولي

ف
2 

 ق27 قضاء دولي
ف
2 

 ق27 منهجیة

ف
3 

 ق28 منهجیة
ف
3 

 ق28 منظمات دولیة

 األربعاء
 قانون دولي للحدود
 أ/ یتوجي سامیة

 القاعة 15 .

 حمایة األقلیات
 أ/مستاوي حفیظة

 القاعة 15.
   

   الخمیس
 

ف
1 

 ق26 منظمات دولیة
ف
1 

 ق26 مسؤلیة دولیة

ف
2 

 ق27 مسؤلیة دولیة
ف
2 

 ق27 منظمات دولیة

ف 
3 

 ق28 مسؤلیة دولیة
ف
3 

 ق28 قضاء دولي

 
                                                                                                           بسكرة في : 05 سبتمبر 2019

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي الثالث للسنة الجامعیة: 2019/2020

  السنة الثانیة ماستر إداري
 

 ***حصص األعمال الموجهة في جناح العلوم السیاسیة***
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
 مجلس المحاسبة

  أ/شوقي یعیش تمام
 المدرج 06

 انجلیزیة
 قطاف أسماء
 المدرج 06

 
 

 تطبیقات الدعوىف1
 امالك وطنیة ف1 ق09 اإلداریة

 ق09 

 ق10تطبیقات الدعوى اإلداریة ف2 ق10 ادارة عامةف2

 ق11تطبیقات الدعوى اإلداریة ف3 ق11 منهجیةف3
 ق12 ادارة عامة ف4 ق12 امالك وطنیةف4

 االثنین

ق09 ادارة عامة ف1 ق09 منهجیة ف1

 
 

 إدارة عامة
 أ/مفتاح عبد الجلیل

 مدرج 01

 تطبیقات الدعوى اإلداریة
 أ/حاحة عبدالعالي

 مدرج 04

ق10 منهجیة ف2 ق10 امالك وطنیة ف2
ق11 امالك وطنیة ف3 ق11 ادارة عامة ف3

 ف4
 تطبیقات
 الدعوى
 اإلداریة

 منهجیة ف4 ق12
ق12 

    الثالثاء
 تطبیقات الدعوى اإلداریة

 أ/حاحة عبدالعالي
 مدرج 01

  منهجیة إعداد مذكرة
 أ/دنش لبنى
  /مدرج 1

  األربعاء

 قانون التهیئة والتعمیر
  أ/عزري الزین

 قاعة 05
 

 
 

 أمالك وطنیة
 أ/بوستة ایمان

 قاعة 05
 

 إدارة عامة
 أ/مفتاح عبد الجلیل

 قاعة 05
 

 الخمیس
 أمالك وطنیة

  أ/بوستة
 مدرج 01

ف
 ق09 العمل الشخصي 1

 
   

ف
 ق10 العمل الشخصي 2

ف
 ق11 العمل الشخصي 3

ف
 ق12 العمل الشخصي 4

  بسكرة في: 05 سبتمبر 2019.
 

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي الثالث للسنة الجامعیة: 2019/2020

  السنة الثانیة  ماستر دولي / القاعة
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

    األحد
 

 قانون دولي للبحار-محاضرة
 أ/ نموشي  نور الدین

 القاعة 25

ف
ق 25 قانون دبلوماسي 1

ف
 ق 7 العمل المهني ش 2

 االثنین

 قواعد الحرب في القانون
 الدولي- محاضرة
 أ/شراد صوفیا
 القاعة 15

  قانون دبلوماسي
 قریب بالل
 القاعة 15

 
 انجلیزیة 3

 مناصریة الشریف
 القاعة 25

 قانون دولي للبحار-محاضرة
 أ/ نموشي  نور الدین

 القاعة 25

 الثالثاء

 قانون دولي للبحار ف1
 ق

08
 العمل المهني ف1

 الشخصي
 ق
08 

 
  قانون دبلوماسي
 قریب بالل
 القاعة 15

 منهجیة إعداد مذكرة
 أ/دنش لبنى
 مدرج 1

 قانون دبلوماسي ف2 
 ق

09
 ققانون دولي للبحار ف2

09 

 األربعاء

 قواعد الحرب في القانون
 الدولي- محاضرة
 أ/شراد صوفیا
 القاعة 25

 تسویة المنازعات بالطرق
 السلمیة

  أ/یتوجي سامیة
 القاعة 25

 
 حمایة الطفل في إ ت د

  مفتاح عبد الجلیل
 القاعة 25

 
 

 الخمیس

 قواعد الحرب فيف1
 القانون الدولي

ق07 منهجیةف1ق07

   
 منهجیةف2

 قواعد الحرب فيف2ق08 
 القانون الدولي

ق08

  بسكرة في:. 05 سبتمبر 2019.
 

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات و واألعمال الموجهة
 للسداسي الثالث للسنة الجامعیة: 2019/2020

 السنة الثانیة ماستر أسرة القاعة 05
 

 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 األحد
 جرائم أسریة
 أ/بن مشري
 القاعة 05

 عقود التبرعات-محاضرة-
 العمل المهني والشخصي  أ/مدور جمیلة القاعة 05

  القاعة07

 االثنین
  منهجیة
 تطبیق

 القاعة 29

 األحوال الشخصیة في
 القانون المقارن

 أ/ بوسطلة
 القاعة 29

 
 جرائم أسریة

 تطبیق
  القاعة 05

 قانون حمایة الطفولة
 مفتاح عبد الجلیل

 القاعة 05

 الثالثاء
 جرائم أسریة أ/بن

 مشري
 القاعة 25

 عقود التبرعات-
 تطبیق

 القاعة 25
 

 عقود
 التبرعات-محاضرة-

 أ/ مدور جمیلة
 القاعة 25

 منهجیة إعداد مذكرة
 مدرج 01
 أ/دنش لبنى

    األربعاء

 قانون الحالة
 المدنیة-محاضرة-
 أ/صولي ابتسام

 القاعة 15

 قانون الحالة
 المدنیة-تطبیق
 القاعة 15

 الخمیس

 قانون الحالة
 المدنیة-محاضرة-
 أ/صولي ابتسام

 القاعة 05

  انجلیزیة 3
  حمداني محمد
 القاعة 05

   

  بسكرة في: 05 سبتمبر 2019.
 

  رئیس القسم
 

 
 



  
 

 
 
 

 رقم :.........../2019

 التوزیع األسبوعي للمحاضرات واألعمال الموجهة
 للسداسي الثالث للسنة الجامعیة: 2019/2020

  السنة الثانیة ماستر أعمال القاعة
 08:00-09:30 09:40-11:10  13:10-14:40 14:50-16:20 

 -+  األحد
. 

 
 

 شركات األموال
 أ/بوشریط حسناء

 القاعة 05

 ع ت إلكترونیة
 -أ/عقوني محمد

 القاعة 05

 االثنین
  قانون الضبط االقتصادي

 أ/صولي الزهرة
 -القاعة 05

 قانون البورصة
 مزغیش عبیر
 -القاعة 05

 

 ف1
 عقود تجارة
 االلكترونیة

ق07 منهجیة ف1ق07

 ف2ق08 منهجیة ف2
 عقود تجارة
 االلكترونیة

ق08

 عقود التجارة االلكترونیة الثالثاء
 عقوني-القاعة 05

 قانون البورصة
 مزغیش

 القاعة 05
 

 شركات األموال-
 بوشریط حسناء

 القاعة 05

 منهجیة إعداد مذكرة-
 /مدرج 1

 أ/دنش لبنى

األربعاء
  انجلیزیة

 قطاف أسماء
 القاعة 14

 منظمات دولیة اقتصادیة
 أ/شراد صوفیا-القاعة 14

 
 

 ف1
 العمل المهني والشخصي

 ق26

 ف2
  العمل المهني والشخصي

 ق 26

 الخمیس
ق14 قانون البورصة ف1ق14 شركات األموال ف1

 
 

 
  

ق15 شركات األموال ف2ق15 قانون البورصة ف2

  بسكرة في:05 سبتمبر 2019.
 

  رئیس القسم
 

 
 


