
   2016/2015السىة الجامعية:                    جلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جدول اسحعمال الزمه الخاص بالسىة األولى )المجموعة األولى(

 األيام            
 الحوقيث

 الخميس األربعاء الثالثاء االثىيه األحد

0::8 – 08:88 

 

 

 S1َظرٌت انقاَوٌ 
 S2َظرٌت انحق 
 أة.تشوار

 S1َظرٌت انقاَوٌ  
 S2َظرٌت انحق 
 أة.تشوار

انًدخم وانتُظٍى 

 S1اإلداري
 S2  انُشاط اإلداري

 أ.بٍ عودة حسكر
 (2)انًدرج 

08:88 – 00::8 

 

 

 

 

 S1َظرٌت اندونت واندستور

 

  S2 انُظى انسٍاسٍت

 أ.بٍ يانك

 S1فهسفت انقاَوٌ  
 S2انبحث انعهًً يُاهج

 أة.خداو

يصطهحاث قاَوٍَت 

S1+S2 
 أ.جالل

00::8 – 0::88 

 

 

 S1انًدخم وانتُظٍى اإلداري  
 S2  انُشاط اإلداري

 أ.بٍ عودة حسكر

 

0::88 – 03::8 

 S1فهسفت انقاَوٌ 
 S2يُاهج انبحث انعهًً

 أة.خداو

 S1 تارٌخ انُظى انقاَوٍَت 
 أ.قُاد

 يدخم إنى انشرٌعت اإلساليٍت

S2 

 أ.َعوو

  

03::8 – 00:88 

 S1َظرٌت اندونت واندستور

  S2 انُظى انسٍاسٍت

 أ.بٍ يانك

 S1انًجتًع اندونً  
 أ.حُاوي

 S2اقتصاد سٍاسً 

  

 2الحي جلقى بالمدرج  08:88إلى  8::80باسحثىاء حصة يوم الخميس المقررة مه الساعة  :8 مالحظة: جلقى المحاضرات بالمدرج الجديد 

 



   2016/2015السىة الجامعية:                   جلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جدول اسحعمال الزمه الخاص بالسىة األولى )المجموعة الثاوية(

 األيام            
 الحوقيث

 الخميس األربعاء الثالثاء االثىيه األحد

0::8 – 08:88 

 S1نظرية القانون 
 S2نظرية الحق 
 أة.دنوني هـ

 S1نظرية الدولة والدستور 

 S2 النظم السياسية
 أ.عزاوي

 S1المدخل والتنظيم اإلداري 

 S2  النشاط اإلداري
 أ.بمماحي

08:88 – 00::8 

 S1نظرية الدولة والدستور

 S2 النظم السياسية
 أ.عزاوي

 S1نظرية القانون  
 S2نظرية الحق 
 أة.دنوني هـ

 S1+S2قانونية  مصطمحات 

 أ.جالل

00::8 – 0::88 

 S1المدخل والتنظيم اإلداري

  S2  النشاط اإلداري
 أ.بمماحي

    

0::88 – 03::8 

 S1المجتمع الدولي   
 أ.بن سهمة

 S2اقتصاد سياسي 

 أ

 S1 تاريخ النظم القانوني 

 محصرأ.
 S2 مدخل إلى الشريعة اإلسالمية

 أ.فرجي

 

03::8 – 00:88 

 S1فمسفة القانون  

 S2مناهج البحث العممي
 كمالأة.

 S1فمسفة القانون  

 S2مناهج البحث العممي
  كمالأة.

 

 

 .:8مالحظة: جلقى المحاضرات بالمدرج الجديد 

 



 
 

 

 LMD الأولامسدايس   

7102- 7102 

 

 انليساوس
 



 ةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي ك 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 

 (LMD معلب  امس ن  الأوىل )هظا امسدايس الأول جدول امتحاانت 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  01:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  مهنجةي  امؼلق  امس ةياي ةي  01:11اؤ
ىل  10من   10امواػ   – 13اؤ

ىل  12من   17امواػ   – 21اؤ

ىل  27من   11امواػ   – 000اؤ

ىل  007من   17امواػ   – 070اؤ

ىل  011من   11امواػ   – 022اؤ

 

 

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  مدخل مؼمل الاجامتع 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  اترخي امفكر امس ةيايس  01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  اقتصاد ي ةيايس 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  اترخي اجلزائر امس ةيايس 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 03 امثالاثء  مدخل مؼمل امس ةياي  01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 02 الأربؼاء  مدخل نلؼلق  امواهقهةي  01:11اؤ

 

  



 كةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 (LMD)هظا  معلب  امس ن  امثاهةي   امثامثجدول امتحاانت امسدايس 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  0:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  ادلومةي اترخي امؼالقات  01:11اؤ

ىل  10من   0امواػ   -  71اؤ

ىل  73من   7امواػ   - 11اؤ

ىل  10من    1امواػ   - 21اؤ

ىل  23من   7امواػ   - 011اؤ

ىل  010من   1امواػ   – 071اؤ

 

ىل  0:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  مدخل نلؼالقات ادلومةي  01:11اؤ

ىل  0:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  واجملمتع املدين ادلوةل 01:11اؤ

ىل  0:11من  7102 جاهفي 07 الأحد بس متقمقجي  ػمل امس ةياي  01:11اؤ  اؤ

ىل  0:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  هظم ي ةياي ةي  مواره  01:11اؤ

ىل  0:11من  7102 جاهفي 03امثالاثء   مدخل مؼمل االؤدارة 01:11اؤ

ىل  0:11من  7102 جاهفي 02الأربؼاء   املس تدام  وماكحف  امفسادامتمنةي   01:11اؤ

  

 

  



 كةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 

 (LMD)هظا   تنظمي ي ةيايس واداريمعلب  امس ن  امثامث   اخلامسجدول امتحاانت امسدايس 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  00:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  امتدريب االؤداري  07:11اؤ
ىل  10من   0امواػ   -  72اؤ

ىل  72من   7امواػ   - 17اؤ

ىل  11من    1امواػ   - 21اؤ

 

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  امتمنةي  االؤداري  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 00 امخليس دارة املقارد امبرشي   07:11اؤ  اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  ي ةياي  مواره  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  املامةي  امؼام  07:11اؤ

 

 

 

  



 كةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 

 (LMD)هظا   ػالقات دومةي معلب  امس ن  امثامث   اخلامسجدول امتحاانت امسدايس 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  00:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  حتلةيل امس ةياي  اخلارجي  07:11اؤ

ىل  10من   17امواػ   -  72اؤ

ىل  70من   11امواػ   - 13اؤ

 

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  مناجه امبحث يف امؼالقات ادلومةي  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  امواهقن ادلويل وامؼالقات ادلومةي  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  جيقي ةياي ةي  امؼالقات ادلومةي  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  هظرايت امتاكمل والاهدماج ادلويل 07:11اؤ

 

 

 

 



 

  
 LMD الأولامسدايس 

7102 -7102 

 

 10املــــايرت 
 



 

 وامؼلق  امس ةياي ةي  كةي  اقحوق 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

يرتاتةيجةي  وأأمنةي  – معلب  الأوىل املايرت امسدايس الأول جدول امتحاانت   (LMD)هظا    -درايات اؤ

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  00:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  مهنجةي  امبحث امؼلمي 07:11اؤ

 01امواػ   امفقج الأول...

 03امواػ   امفقج امثاين.....

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  الأمن يف املتقيط 07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  اجلغرافيا امس ةياي ةي  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  امتحلةيل االؤيرتاتةيجي 07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 االجنني من 07:11اؤ  املوارابت امتولةيدي  ملأ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 03امثالاثء  شاكمةي  امعاق  يف امؼامل 07:11اؤ  اؤ

  



 كةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 (LMD)هظا    -تس ةيري املقارد امبرشي  – معلب  الأوىل املايرت امسدايس الأول جدول امتحاانت 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  00:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  مهنجةي  امبحث امؼلمي  07:11اؤ

  07امواػ  امفقج الأول.....

 01امواػ   امفقج امثاين.... 

 

 

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  املوارابت اقحديث  نلتنظمي 07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  امتس ةيري االؤيرتاتةيجي نلمقارد امبرشي  07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  موارابت امتس ةيري امؼمقيم 07:11اؤ

ىل  00:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  امتحلةيل االؤحصايئ نلبةياانت 07:11اؤ

ىل  00:11من  7102جاهفي  03امثالاثء    قاهقن امؼمل وامضامن الاجامتغي 07:11اؤ

 



  

 

 LMD الأولامسدايس   

7102 -7102 

 

 17املــــايرت 
 



 كةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 

 (LMD)هظا    -ادلبلقماي ةي  وامتؼاون ادلويل - املايرت امثاهةي معلب   امسدايس الأول جدول امتحاانت 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  01:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  ادلرايات املس توبلةي  01:11اؤ

ىل  10من   01امواػ   - 02اؤ

ىل   00ومن   07امواػ    - 11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  امس ةياي  اخلارجي  اجلزائري   01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  حوق  االؤوسان وامواهقن االؤوساين  01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  امس ةيايات امعاققي  يف امؼامل ويف اجلزائر 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  االؤػال  الآيل 01:11اؤ

 

 

  



 كةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

يرتاتةيجةي  وأأمنةي  – املايرت امثاهةي معلب   امسدايس الأول جدول امتحاانت   (LMD)هظا    -درايات اؤ

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  01:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  ادلرايات املس توبلةي   01:11اؤ

ىل  10من   01امواػ   - 02اؤ

ىل   02ومن   03امواػ    - 17اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  اجلزائر وي ةيايات امتؼاون ادلويل 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 00 امخليس دارة امزناػات ادلومةي  01:11اؤ  اجلزائر واؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  املنظامت ادلومةي  وحفغ امسمل والأمن  01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  االؤػال  الآيل 01:11اؤ



 ةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي ك 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 (LMD)هظا    -س ةياي ةي ام تمنةي  ام ؼمقمي  و امدارة االؤ  – املايرت امثاهةي معلب   امسدايس الأول جدول امتحاانت 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  01:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  ظر  وتونةيات امبحث 01:11اؤ

ىل  10من   10امواػ   - 70اؤ

ىل  77ومن   01امواػ    - 77اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء  امتمنةي  االؤداري  وامتعقير املؤييس يف اجلزائر 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 00 امخليس امؼمقيم وتويمي امربامج اقحكقمي   امتس ةيري 01:11اؤ  

ىل  01:11من  7102 جاهفي 07 الأحد  - 01:11اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 االجنني  االؤػال  الآيل 01:11اؤ

 

 

 



 ةي  اقحوق  وامؼلق  امس ةياي ةي ك 

 قسم امؼلق  امس ةياي ةي  

 (LMD)هظا    -تس ةيري املقارد امبرشي  - املايرت امثاهةي معلب   امسدايس الأول جدول امتحاانت 

 .7102 - 7102امس ن  اجلامؼةي  

 املاكن املوياس امتققيت امتارخي

ىل  01:11من  7102 جاهفي 10 امثالاثء  االتصال وامؼالقات امؼام   01:11اؤ
ىل  10من   12امواػ   - 02اؤ

ىل  00ومن      12امواػ    - 13اؤ
ىل  01:11من  7102 جاهفي 01 الأربؼاء دارة امتنقع يف املنظامت 01:11اؤ  اؤ

ىل  01:11من  7102 جاهفي 00 امخليس  ترشيؼات امؼمل يف اجلزائر 01:11اؤ

 

 



أالول

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

لكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـية

اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان  شعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوق

السـنة أوىل ماسرت القانون القضايئ Droit Privé

السدايس السـنة ٔاوىل ماسرت القانون القضايئ السـنة اجلامعية 2018-2017

القاعة/املدرج املادة / مسؤول املادة 

قانون العقود واملسؤولية املدنيةقانون العقود واملسؤولية املدنيةقانون العقود واملسؤولية املدنيةقانون العقود واملسؤولية املدنية

IجنلزييةIجنلزييةIجنلزييةIجنلزيية

املنازعات املرتبطة Pملسار املهين للموظفاملنازعات املرتبطة Pملسار املهين للموظفاملنازعات املرتبطة Pملسار املهين للموظفاملنازعات املرتبطة Pملسار املهين للموظف

يوسف فتيحة

مياكيل هواري

غالي محمد

التوقيت التارخي 

10H30-9H00 الثالbء 09/01/2018

10H30-9H00 امخليس 11/01/2018

10H30-9H00 أالربعاء 10/01/2018

0000
10H30-9H00 أالحد 14/01/2018

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

10
عة 

القا
9 و

عة 
القا

شهيدة قادة

الطرق البديl حلل الزناعاتالطرق البديl حلل الزناعاتالطرق البديl حلل الزناعاتالطرق البديl حلل الزناعات
10H30-9H00 االثنني 15/01/2018

بن عصامن جامل

مهنجية البحث العلميمهنجية البحث العلميمهنجية البحث العلميمهنجية البحث العلمي
10H30-9H00 الثالbء 16/01/2018

حترير أالحاكم وأالوامر القضائيةحترير أالحاكم وأالوامر القضائيةحترير أالحاكم وأالوامر القضائيةحترير أالحاكم وأالوامر القضائية
10H30-9H00 أالربعاء 17/01/2018

واعيل جامل

ٔاساليب وٕاجراءات حتريك ا�عوى العموميةٔاساليب وٕاجراءات حتريك ا�عوى العموميةٔاساليب وٕاجراءات حتريك ا�عوى العموميةٔاساليب وٕاجراءات حتريك ا�عوى العمومية
15H00-13H30 امخليس 18/01/2018

قطاية بن يونس

اظهار بطاقة الطالب اجبارية قبل الرشوع يف Iمتحان  

اسـتعامل الهاتف النقال حيرم الطالب من ٕاجراء إالمتحان



أالول

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

لكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـية

اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان  شعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوق

السـنة ٔاوىل ماسرت القانون العام *قتصادي Droit Public

السدايس السـنة ٔاوىل ماسرت القانون العام *قتصادي السـنة اجلامعية 2018-2017

القاعة/املدرج املادة / مسؤول املادة 

قانون املؤسسات العمومية *قتصاديةقانون املؤسسات العمومية *قتصاديةقانون املؤسسات العمومية *قتصاديةقانون املؤسسات العمومية *قتصادية

املناجهاملناجهاملناجهاملناجه

قانون العقود إالدارية املعمققانون العقود إالدارية املعمققانون العقود إالدارية املعمققانون العقود إالدارية املعمق

حميي سـيدي محمد

قلفاط شكري

دامي بلقامس

عزاوي عبد الرحامن

التوقيت التارخي 

15H00-13H30 الثالaء 09/01/2018

15H00-13H30 امخليس 11/01/2018

15H00-13H30 أالربعاء 10/01/2018

قانون الهتيئة والتعمريقانون الهتيئة والتعمريقانون الهتيئة والتعمريقانون الهتيئة والتعمري
15H00-13H30 أالحد 14/01/2018

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

4 
اعة

والق
 3

عة 
القا

عزاوي عبد الرحامن

واعيل جامل

*جنلزيية*جنلزيية*جنلزيية*جنلزيية
15H00-13H30 االثنني 15/01/2018

بوخامت نظرية

القانون اyويل البييئالقانون اyويل البييئالقانون اyويل البييئالقانون اyويل البييئ
15H00-13H30 الثالaء 16/01/2018

قانون التجارة اyوليةقانون التجارة اyوليةقانون التجارة اyوليةقانون التجارة اyولية
15H00-13H30 أالربعاء 17/01/2018

زندايق سهي|

اظهار بطاقة الطالب اجبارية قبل الرشوع يف *متحان  

اسـتعامل الهاتف النقال حيرم الطالب من ٕاجراء إالمتحان



أالول

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

لكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـية
اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان  شعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوق

السـنة ٔاوىل ماسرت القانون اخلاص Droit Privé

السدايس السـنة ٔاوىل ماسرت القانون اخلاص السـنة اجلامعية 2018-2017

القاعة/املدرج املادة / مسؤول املادة 

قانون أالرسة املعمققانون أالرسة املعمققانون أالرسة املعمققانون أالرسة املعمق

قانون العقود املدنية املعمققانون العقود املدنية املعمققانون العقود املدنية املعمققانون العقود املدنية املعمق

قانون امللكية الصناعيةقانون امللكية الصناعيةقانون امللكية الصناعيةقانون امللكية الصناعية

بوخامت ٔاسـية

بوعزة ديدن

مبرزوق عبد القادر

خدام هجرية

التوقيت التارخي 

10H30-9H00 الثال]ء 09/01/2018

10H30-9H00 امخليس 11/01/2018

10H30-9H00 أالربعاء 10/01/2018

مهنجية البحث العلميمهنجية البحث العلميمهنجية البحث العلميمهنجية البحث العلمي
10H30-9H00 أالحد 14/01/2018

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

6 
اعة

والق
 5

عة 
القا

خدام هجرية

مياكيل هواري

اجلرامئ lقتصاديةاجلرامئ lقتصاديةاجلرامئ lقتصاديةاجلرامئ lقتصادية
10H30-9H00 االثنني 15/01/2018

خملوف فيصل

lجنلزييةlجنلزييةlجنلزييةlجنلزيية
10H30-9H00 الثال]ء 16/01/2018

قانون lلزتامات املعمققانون lلزتامات املعمققانون lلزتامات املعمققانون lلزتامات املعمق
10H30-9H00 أالربعاء 17/01/2018

yزندايق سهي

اظهار بطاقة الطالب اجبارية قبل الرشوع يف lمتحان  

اسـتعامل الهاتف النقال حيرم الطالب من ٕاجراء إالمتحان



أالول

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

لكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـية
اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان  شعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوق

السـنة ٔاوىل ماسرت القانون العام Droit Public

السدايس السـنة ٔاوىل ماسرت القانون العام السـنة اجلامعية 2018-2017

القاعة/املدرج املادة / مسؤول املادة 

تنظمي النشاط Iقتصادي لٕالدارةتنظمي النشاط Iقتصادي لٕالدارةتنظمي النشاط Iقتصادي لٕالدارةتنظمي النشاط Iقتصادي لٕالدارة

املناجهاملناجهاملناجهاملناجه

قانون العقود إالدارية املعمققانون العقود إالدارية املعمققانون العقود إالدارية املعمققانون العقود إالدارية املعمق

حميي سـيدي محمد

قلفاط شكري

دامي بلقامس

بن طيفور نرص ا`ين

التوقيت التارخي 

15H00-13H30 الثالiء 09/01/2018

15H00-13H30 امخليس 11/01/2018

15H00-13H30 أالربعاء 10/01/2018

القانون ا`سـتوري املقارنالقانون ا`سـتوري املقارنالقانون ا`سـتوري املقارنالقانون ا`سـتوري املقارن
15H00-13H30 أالحد 14/01/2018

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

2 
اعة

والق
 1

عة 
القا

بن طيفور نرص ا`ين

موسوين عبد الرزاق

IجنلزييةIجنلزييةIجنلزييةIجنلزيية
15H00-13H30 االثنني 15/01/2018

بوخامت نظرية

القانون العقاريالقانون العقاريالقانون العقاريالقانون العقاري
15H00-13H30 الثالiء 16/01/2018

سلطات الضبط إالداريسلطات الضبط إالداريسلطات الضبط إالداريسلطات الضبط إالداري
15H00-13H30 أالربعاء 17/01/2018

عفيف هبية

اظهار بطاقة الطالب اجبارية قبل الرشوع يف Iمتحان  

اسـتعامل الهاتف النقال حيرم الطالب من ٕاجراء إالمتحان



أالول

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

لكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـية
اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان  شعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوق

السـنة ٔاوىل ماسرت القانون البحري وقانون النقل Droit Privé

السدايس السـنة ٔاوىل ماسرت القانون البحري وقانون النقل السـنة اجلامعية 2018-2017

القاعة/املدرج املادة / مسؤول املادة 

القانون البحري العامالقانون البحري العامالقانون البحري العامالقانون البحري العام

عقود النقل اجلويعقود النقل اجلويعقود النقل اجلويعقود النقل اجلوي

قانون العقودقانون العقودقانون العقودقانون العقود

بن عامر محمد

بن عيىس حياة

كحلوO محمد

بسعيد مراد

التوقيت التارخي 

10H30-9H00 الثالVء 09/01/2018

10H30-9H00 امخليس 11/01/2018

10H30-9H00 أالربعاء 10/01/2018

عقود النقل البحريعقود النقل البحريعقود النقل البحريعقود النقل البحري
10H30-9H00 أالحد 14/01/2018

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

ص
حف

 بو
رج

مد

بسعيد مراد

مناميس ٔامينة

عقود النقل الربيعقود النقل الربيعقود النقل الربيعقود النقل الربي
10H30-9H00 االثنني 15/01/2018

بن عزوز ربيعة

jجنلزييةjجنلزييةjجنلزييةjجنلزيية
10H30-9H00 الثالVء 16/01/2018

املهنجيةاملهنجيةاملهنجيةاملهنجية
10H30-9H00 أالربعاء 17/01/2018

بن محيدة نهبات

اظهار بطاقة الطالب اجبارية قبل الرشوع يف jمتحان  

اسـتعامل الهاتف النقال حيرم الطالب من ٕاجراء إالمتحان



أالول

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

لكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـيةلكية احلقوق والعلوم السـياسـية
اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان اسـتعامل الزمن لالمتحان  شعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوقشعبة احلقوق

السـنة ٔاوىل ماسرت قانون أالعامل Droit Privé

السدايس السـنة ٔاوىل ماسرت قانون أالعامل السـنة اجلامعية 2018-2017

القاعة/املدرج املادة / مسؤول املادة 

تقنيات التفاوضتقنيات التفاوضتقنيات التفاوضتقنيات التفاوض

تسـيري الرشاكت التجاريةتسـيري الرشاكت التجاريةتسـيري الرشاكت التجاريةتسـيري الرشاكت التجارية

Pالبورصة والقمي املنقوPالبورصة والقمي املنقوPالبورصة والقمي املنقوPالبورصة والقمي املنقو

مسريدي سـيد ٔامحد

بوعزة ديدن

بلبة رمية

بوعزة ديدن

التوقيت التارخي 

15H00-13H30 الثال\ء 09/01/2018

15H00-13H30 امخليس 11/01/2018

15H00-13H30 أالربعاء 10/01/2018

مهنجية البحث والتحليل يف قانون أالعاملمهنجية البحث والتحليل يف قانون أالعاملمهنجية البحث والتحليل يف قانون أالعاملمهنجية البحث والتحليل يف قانون أالعامل
15H00-13H30 أالحد 14/01/2018

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

أالسـتاذ (ة):

8 
عة

القا
 و

7 
عة

القا

بوعزة ديدن

مداj شافية

قانون التأميناتقانون التأميناتقانون التأميناتقانون التأمينات
15H00-13H30 االثنني 15/01/2018

قييس سامية

sجنلزييةsجنلزييةsجنلزييةsجنلزيية
15H00-13H30 الثال\ء 16/01/2018

جباية املؤسسةجباية املؤسسةجباية املؤسسةجباية املؤسسة
15H00-13H30 أالربعاء 17/01/2018

حايب عبد اللطيف

اظهار بطاقة الطالب اجبارية قبل الرشوع يف sمتحان  

اسـتعامل الهاتف النقال حيرم الطالب من ٕاجراء إالمتحان
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j �L��j �L��j �L��j �L��
���������� ;kB:;B9:;<�8l���

��	
��������

��	
��������

��	
��������

��	
��������

��@
A8

 

�I ���ab+

�I ���Z�*�

A�mOPn�D�&��A�mOPn�D�&��A�mOPn�D�&��A�mOPn�D�&��
���������� ;oB:;B9:;<�j.pP�
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