
70:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

الفرع 
األول

المدخل للعلوم القانونیةالسبت
زھدور أشواق/ أة

اإلداريالقانون 
سلیماني ع/ أ

تطبیق
مدخل الى العلوم القانونیة

تطبیق
القانون الدستوري

القانون الدستورياألحد
یحیاوي . ص/أ

منھجیة العلوم القانونیة
محمودي . ف/ أة

تطبیق
القانون االداري

تطبیق
القانون االداري

الفرع 
الثاني

المدخل للعلوم القانونیةاإلثنین
عبلةمازة / أة

القانون اإلداري
قمراوي ع/ أ

تطبیق
مدخل الى العلوم القانونیة

تطبیق
القانون الدستوري

القانون الدستوريالثالثاء
برابح محمد/ أ

منھجیة العلوم القانونیة
بوزبوجة ع/ أ

تطبیق
القانون االداري

تطبیق
القانون االداري

الفرع 
الثالث

القانونیةالمدخل للعلوم األربعاء 
زھدور سھلي/ أ

القانون اإلداري
واضح. إ/ أ

تطبیق
مدخل الى العلوم القانونیة

تطبیق
القانون الدستوري

القانون الدستوريالخمیس
حساني.م/أ

منھجیة العلوم القانونیة
فنینخ . ن/ أة

تطبیق
القانون االداري

تطبیق
القانون االداري

دروساستعمــال الزمــن الخــاص بال
01السداسي .L.M.Dالسنة أألولى 

2020/2021:العـــام الجامعي



10:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

الفرع 
األول

االلتزاماتالسبت
حدھومراشدي. د/ أة

القانون التجاري
بوجالل. م/ أ

تطبیق
االلتزامات

تطبیق
القانون التجاري

القانون الجنائياألحد
مروان محمد/ أ

المنھجیة
سعدي. ف/ أة

تطبیق
القانون الجنائي

تطبیق
منھجیة

الفرع 
الثاني

االلتزاماتاإلثنین
زعنون . ف/ أة

القانون التجاري
بوقرور. س/ أ

تطبیق
االلتزامات

تطبیق
القانون التجاري

الجنائيالقانون الثالثاء
.زواري ع/ أ

المنھجیة
حریز.أ/ أة

تطبیق
القانون الجنائي

تطبیق
منھجیة

الفرع 
الثالث

االلتزاماتاألربعاء 
درار. ن. أة

القانون التجاري
فنینخ.ن/اة

تطبیق
االلتزامات

تطبیق
القانون التجاري

القانون الجنائيالخمیس
طیبي . أ. أة

المنھجیة
فاندي. س/ اة

تطبیق
القانون الجنائي

تطبیق
منھجیة

دروسالخــاص بالاستعمــال الزمــن 
03السداسي .L.M.Dالسنة الثانیة 

2020/2021:العـــام الجامعي



60:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

القانون 
العام

تطبیقالسبت
االداریةالقرارات 

تطبیق
العالقات الدولیة

القرارات والعقود اإلداریة
بلعموري . ن/ اة

الوظیفة العامة
برابح محمد/ أ

تطبیقاألحد
وظیفة عامة

تطبیق
وظیفة عامة

قانون العالقات الدولیة
عصماني . ل/ أة

مقارنة األنظمة القانونیة
.قمراوي ع/ أ

القانون 
1الخاص 

تطبیقاإلثنین
الشركات التجاریة

تطبیق
تجاریةالشركات ال

الشركات التجاریة
بوجالل .م/أ

العقود الخاصة
زھدورإنجي/ أة

تطبیقالثالثاء
القانون الدولي الخاص

تطبیق
العقود الخاصة

الدولي الخاص
سعدي . ف/ أة

مقارنة األنظمة القانونیة
ثانيتراري. م/أ

القانون 
2الخاص 

تطبیقاألربعاء 
الشركات التجاریة

تطبیق
الشركات التجاریة

الشركات التجاریة
مازة حنان/ أة

العقود الخاصة
بلخیر ھند/ أة

تطبیقالخمیس
القانون الدولي الخاص

تطبیق
العقود الخاصة

الدولي الخاص
كحلولة. ي/أة

مقارنة األنظمة القانونیة
عیس . س/ أة

دروساستعمــال الزمــن الخــاص بال
05السداسي .L.M.Dالسنة الثالثة 

2020/2021:العـــام الجامعي



50:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

الجنائي 
لعلوم وا

الجنائیة

تطبیقالسبت
العدالة الجنائیة الدولیة

تطبیق
قانون مكافحة الفساد

العدالة الجنائیة الدولیة
.فاصلة ع/ أ

قانون مكافحة الفساد
زھدور أشواق/ اة

تطبیقاألحد
االثبات الجنائي

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

اإلثبات الجنائي
مروان محمد/ أ

منھجیة البحث العلمي
بلخیر . ه/ أة

القانون 
الخاص

تطبیقاإلثنین
قانون العقود المعمق

تطبیق
التأمیناتقانون 

قانون العقود المعمق
غالي . ك/ أة

قانون التأمینات
غالي. ك/ أة

تطبیقالثالثاء
القانون المقارن

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

القانون المقارن
ناصر.ف/أة

المنھجیة القانونیة
إلھامعزایز / أة

القانون 
اإلداري

تطبیقاألربعاء 
الوظیفة العامة

تطبیق
االلكترونیةاالدارة 

الوظیفة العامة
حداد محمد/ أ

اإلدارة اإللكترونیة
بودة . م/ أ

تطبیقالخمیس
الصفقات العمومیة

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

الصفقات العمومیة
بلغول . ع/ أ

المنھجیة القانونیة
برحو . و/ أة

دروسالخــاص بالاستعمــال الزمــن 
01السداسي .L.M.Dالسنة أألولى ماستر 

2020/2021:العـــام الجامعي



30:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

قانون 
األعمال

تطبیقالسبت
منھجیة البحث العلمي

تطبیق
عقود األعمال

منھجیة البحث العلمي
بلحاسل . ل/ أة

عقود األعمال
میراوي .ف/أة

تطبیقاألحد
شركات األموال

تطبیق
الملكیة الصناعیة

شركات األموال
صالح محمد/ أ

الملكیة الصناعیة
صالح فرحة/ أة

القانون 
الطبي

تطبیقاإلثنین
قانون الصحة الجزائري

تطبیق
القانون االساسي لمھنة 

الصحة والصیدلة

قانون الصحة الجزائري
حریز. أ/ أة

األساسي المنظم القانون 
لمھنة الصحة والصیدلة

بومدین . ز.ف/ أة
تطبیقالثالثاء

قواعد المسؤولیة الطبیة
تطبیق

منھجیة البحث العلمي
قواعد المسؤولیة الطبیة

زعنون. ف/ أة
منھجیة البحث

.بن داود ع/ أ

القانون 
العام 

االقتصادي

تطبیقاألربعاء 
القانون الجبائي

تطبیق
المؤسسة العمومیةقانون 

القانون الجبائي
یلس شاوش. ب/ أ

قانون المؤسسة العمومیة
منور.م/أ

تطبیقالخمیس
نظریة المرفق العام

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

نظریة المرفق العام
بومدان.ز/أة

منھجیة البحث العلمي
بن قادة . م/ أ

دروساستعمــال الزمــن الخــاص بال
01السداسي .L.M.Dالسنة أألولى ماستر 

2020/2021:العـــام الجامعي



20:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

الجنائي و 
العلوم 
الجنائیة

الجرائم المستحدثةالسبت
.قمراوي ع/ أ

أحكام المسئولیة 
الجزائیة

بن شنات. ص/ أ

تطبیق
الجرائم المستحدثة

تطبیق
أحكام المسؤولیة الجزائیة

القانون الجنائي األحد
الجمركي

.العربي شحط ع/ أ

منھجیة البحث العلمي
مازة . ع/ أة

تطبیق
القانون الجنائي الجمروكي

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

القانون 
الخاص

القانون الجنائي لألسرةاإلثنین
عدة جلول .م/ أ

القانون الدولي لألسرة
سالمي. ن/أة

تطبیق
القانون الجنائي لألسرة

تطبیق
القانون الدولي لألسرة

قانون المیراثالثالثاء
.بن داود ع/ أ

المنھجیة البحث العلمي
بن قادة . م/ أ

تطبیق
قانون المیراث

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

القانون 
اإلداري

السیاسیة على الرقابة األربعاء 
أعمال اإلدارة

بلغول. ع/ أ

البحث العلميمنھجیة 
عیس . س/ أة

تطبیق
الرقابة السیاسیة على أعمال 

اإلدارة

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

السلطات الدستوریةالخمیس
.أوسكین ع/ أ

المنازعات اإلداریة 
الخاصة

واضح. إ/ أ

تطبیق
السلطات الدستوریة

تطبیق
اإلداریة المنازعات 

الخاصة

دروساستعمــال الزمــن الخــاص بال
03السداسي .L.M.Dالسنة الثانیة ماستر 

2020/2021:العـــام الجامعي



04:المــــدرج رقـم 

13:45-12:3012:45-10:4511:30-09:3009:45-08:30الحصة

قانون 
األعمال

وسائل الدفع الحدیثةالسبت
بلحاسل. ل/ اة

القانون الدولي لألعمال
میراوي. ف/ أة

تطبیق
وسائل الدفع الحدیثة

تطبیق
القانون الدولي لألعمال

البحث العلميمنھجیة األحد
بابا حامد . ن/ أ

مسؤولیة مدیري الشركات
صالح محمد/ أ

تطبیق
البحث العلميمنھجیة 

تطبیق
مسؤولیة مدیري الشركات

القانون 
الطبي

قانون الصیدلة وصناعة اإلثنین
ااألدویة وتوزیعھ

عدة جلول. س/ أ

القانون الدولي للصحة
عود بن مس. س/ أ

تطبیق
قانون الصیدلة وصناعة 

ااألدویة وتوزیعھ

تطبیق
القانون الدولي للصحة

البیئة وحمایة الصحةالثالثاء
.محفوظ ع/ أ

منھجیة البحث العلمي
سالمي . ن/أة

تطبیق
البیئة وحمایة الصحة

تطبیق
منھجیة البحث العلمي

القانون 
العقود الدولیة لإلدارةاألربعاء 

.تراري ثاني م/ أ
القانون الجبائي الدولي

یلس شاوش . ب/ أ
تطبیق

العقود الدولیة لإلدارة
تطبیق

القانون الجبائي الدولي

دروساستعمــال الزمــن الخــاص بال
03السداسي .L.M.Dماستر الثانیةالسنة 

2020/2021:العـــام الجامعي



العام 
االقتصادي

قانون الضبط االقتصاديالخمیس
بناصر. ي/ أ

العلميمنھجیة البحث
.أوسكین ع/ أ

تطبیق
قانون الضبط االقتصادي

تطبیق
منھجیة البحث العلمي


