جـــامعــــــــة عبـــــاس لغــــــــــــــرور خنــــــــشلة
كلــــــــــية الحقــــــــــوق والعلـــــــوم الســــياسيـــــة
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والشؤون المرتبطة بالطلبة
قسم الحقوق
خنشلة في .............................:

جدول توضيحي لالمتحانات االستدراكية  -السداسي  (2 -1الحضورية /او وعن بعد)
مالحظة هامة :
االطار الملون باألحمر
االطار الملون باألخضر

يمثل امتحان استدراكي حضوري
يمثل امتحان استدراكي عن بعد

 ليسانس LMDالسنة أولى حقوق  LMDجذع مشترك
السداسي األول
مدخل إلى العلوم القانونية  -نظرية القانون
قانون دستوري  -نظريتا الدولة و الدساتير
قانون إداري –التنظيم اإلداري
المجتمع الدولي
تاريخ النظم
منهجية العلوم القانونية – فلسفة القانون
لغة أجنبية  -مصطلحات قانونية –

د /بن مكي نجاة
دا/بولقواس ابتسام
د /جبايلي صبرينة
د /عمراوي خديجة
أ /كواشي مراد
د /عمراوي خديجة
د /فكرة عبد العزيز

السنة الثانية حقوق  LMDجذع مشترك
السداسي الثالث
القانون المدني ( مصادر االلتزامات (
القانون التجاري ( التاجر -األعمال التجارية)
النظرية العامة للجريمة و العقوبة
منهجية العلوم القانونية( تقنيات إعداد البحث العلمي)
القانون الدولي العام
قانون األسرة (زواج – طالق)
لغة أجنبية ( مصطلحات)
السنة الثالثة حقوق  – LMDقانون عام
السداسي الخامس
القرارات و العقود اإلدارية
الوظيفة العامة
قانون العالقات الدولية
مقارنة األنظمة القانونية
القانون المالي للدولة
القانون الدولي اإلنساني
قانون البيئة و التنمية المستدامة
لغة أجنبية

أ /بوخيرة حسين
د /عبدلي حبيبة
د /بن مكي نجاة
د /بن عمران سهيلة
د /عطاهلل توفيق
د /تافرونت الهاشمي
أ /عبلي وفاء

د /زياد عادل
د /جبايلي صبرينة
أ /زبيري مارية
د /بن عمران انصاف
د /رمضاني السبتي
د /سالم سميرة
د/عطاهلل توفيق
أ /العالية نوال

السنة الثالثة حقوق  -LMDقانون خاص
السداسي الخامس
عقود خاصة 1-
شركات تجارية
القانون الدولي الخاص 1
مقارنة األنظمة القانونية
القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد
قانون األسرة -مواريث
طرق اإلثبات والتنفيذ
لغة أجنبية

د /بن مبارك ماية
ا/مناصرية سميحة
د /مهزول عيسى
د /مومن عواطف
أ /كواشي مراد
د /سالم سميرة
د /فكرة عبد العزيز

د /بن النوي خالد
د /عبدلي حبيبة
د /معمري عالرشيد
د  /سالمي نادية
د /بوقندورة سعاد
أ /فالق اسمهان
أ /عبلي وفاء

د /باديس الشريف

د /تومي مريم
د /بن مبارك ماية
د /عبد االوي سامية
د /بن عمران انصاف
د /خالف بدر الدين
د /عثماني مريم
أ.د /سعادنة العيد
د /علي لكبير

السداسي الثاني
مدخل إلى العلوم القانونية النظرية العامة للحق
قانون دستوري – النظم السياسية-
قانون إداري – نشاط إداري-
مدخل للشريعة اإلسالمية
اقتصاد سياسي
منهجية العلوم القانونية مناهج البحث العلمي
مصطلحات قانونية -مصطلحات قانونية

أ/مامن بسمة
د/بولقواس ابتسام
د/جبايلي صبرينة
د/تافرونت ع الكريم
ا.د /بن الطاهر حسين
د/زبيري مارية
د/فكرة عبد العزيز

السداسي الرابع
القانون المدني ( أحكام االلتزامات (
قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
قانون اإلجراءات الجزائية
منهجية العلوم القانونية( تقنيات إعداد البحث العلمي)
حقوق اإلنسان
قانون العمل
لغة أجنبية ( مصطلحات)

د/بن النوي خالد
د/باديس الشريف
د /جبايلي حمزة
د/بن عمران سهيلة
د/سالم سميرة
د /بوجوراف ع الغاني
د/العالية نوال

أ/بوخيرة حسين
د/باديس الشريف
د/معمري ع الرشيد
د/سالمي نادية
د/خالف بدر الدين
د/بولقواس سناء
أ/عبدلي وفاء

أ.د/بوقرة اسماعيل
د/رمضاني السبتي
د/تافرونت الهاشمي

أ/سالطنية نجيبة
د/عبابسة محمد

السداسي السادس
منازعات إدارية
القانون االقتصادي العام
الحريات العامة
ملتقى البحث – انجاز مذكرة تخرج
الملكية الفكرية
القضاء الدولي
لغة اجنبية
جرائم الفساد

ا.د/راجي عبد العزيز
د/عمراوي خديجة
د /العالية نوال
د/قابوش وهيبة

السداسي الخامس
عقود خاصة 2-
األوراق التجارية و اإلفالس
القانون الدولي الخاص 2
ملتقى البحث
الملكية الفكرية
القانون البحري
قانون التامين
لغة أجنبية

د/بن مبارك ماية
د/مناصرية سميحة
د/مهزول عيسى
د/لخذاري ع المجيد
أ/كواشي مراد
د/بوقندورة سعاد
د/فكرة عبد العزيز

عطاهلل توفيق

د/تومي مريم
د/بن مبارك ماية
د/عبد الالوي سامية
أ.د/راجي عبد العزيز
د/بوحالة الطيب
د/علي لكبير
أ.د/سعادنة العيد

 ماستر LMDماستر إداري
السداسي األول
المرفق العام
الرقابة اإلدارية والمالية
اإلدارة المركزية
منهجية البحث العلمي1
السلطات الدستورية في الجزائر
الهيئات االدارية االستشارية في الجزائر

د /اوشن حنان
أ.د/راجي عبد العزيز
د /اونيسي ليندة
د /تومي مريم
أ.د /قصوري رفيقة
أ /بالة عبد العالي

السداسي الثاني
االدارة المحلية
الوظيفة عامة
الضبط االداري
منهجية البحث العلمي2
التنظيم الوالئي
الحكامة الرشيدة في االدارة
تكنولوجيات االعالم واالتصال

د/قوتال يسين
د/اوشن حنان
د/زياد عادل
د/بن يكن عبد المجيد
د/مزيتي فاتح
د/عطاءهلل توفيق
أ/سالطنية نجيبة

ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية
السداسي األول
القانون الجنائي المقارن
السياسة الجنائية
نظريات الجريمة
منهجية العلوم القانونية
القانون الجنائي الخاص1
اإلثبات الجنائي

د /عثامنية كوسر
د/تافرونت عبد الكريم
د /عبابسة محمد
د /بن يكن عبد المجيد
د /عرشوش سفيان
أ /شنة محمد

السداسي الثاني
التحقيق القضائي االبتدائي
إجراءات المحاكمة العادلة
إجراءات البحث والتحري
منهجية العلوم القانونية
القانون الجنائي الخاص2
قانون تنظيم المؤسسات العقابية
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

د/شنة محمد
د/مالكية نبيل
د/عثامنية كوسر
د/بن يكن عبد المجيد
د /عرشوش سفيان
د/زمورة داود
أ/سالطنية نجيبة

ماستر الدولة والمؤسسات
السداسي األول
القانون الدستوري معمق11
قانون إدارة محلية
األحزاب السياسية والقانون االنتخابي
منهجية البحث العلمي 1

د /تافرونت الهاشمي
د /بوقرة اسماعيل
د /دمان ذبيح عماد
د /بن يكن عبد المجيد

القانون اإلداري المعمق

د /بولقواس سناء

قانون الميزانية العامة للدولة

د /مزيتي فاتح

ماستر القانون الخاص المعمق
السداسي األول
المسؤولية العقدية
القانون التجاري المعمق1
إجراءات مدنية
منهجية البحث العلمي1

أ.د /بوكماش محمد
د/لعور عثمان
د /بوشربي مريم
د /تومي مريم

وسائل االئتمان االلكتروني
القواعد الفقهية

د /بوحالة الطيب
د/بن يكن عبد المجيد

السداسي الثاني
نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية
القانون البرلماني
الحريات العامة في الجزائر
منهجية البحث العلمي 2
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قانون األمالك الوطنية /ملكية عمومية

د/بالة عبد العالي
د/اونيسي ليندة
د/دمان ذبيح عماد
د/بن يكن عبد المجيد
أ/مومن عواطف
د/بوشربي مريم

قانون التعمير والتهيئة العمرانية

د/تكواشت كمال

السداسي الثاني
المسؤولية التقصيرية
عمليات مصرفية دولية
نظام الملكية
منهجية البحث العلمي2
القانون العقاري
الطرق البديلة لحل المنازعات
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

أ.د/بوكماش محمد
د/عبدلي حبيبة
د/بوشربي مريم
د/بن يكن عبد المجيد
د/تكواشت كمال
أ.د/قصوري رفيقة
أ/مومن عواطف

السداسي الثالث
األعمال اإلدارية
الصفقات العمومية
إجراءات المحاكمة االدارية
منهجية إعداد مذكرة
السلطات اإلدارية المستقلة
التنظيم البلدي

أ /زياد عادل
د/قوتال يسين
د/مالكية نبيل
أ.د /زواقري الطاهر
د /بولقواس سناء
د /اونيسي ليندة

السداسي الثالث
المسؤولية الجزائية
طرق الطعن
الجرائم العالمية وآليات مكافحتها
منهجية إعداد مذكرة
األنظمة العقابية البديلة
قضاء األحداث

د /لخذاري عبد المجيد
د /مالكية نبيل
د /بوجوراف عبد الغاني
أ.د /زواقري الطاهر
د /زمورة داود
د /جبايلي حمزة

السداسي الثالث
المؤسسات الدستورية
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
منازعات دستورية –قضاء دستوري
منهجية إعداد مذكرة

د /قليل عالء الدين
أ/مناصرية سميحة
د /بولقواس ابتسام
أ.د /زواقري الطاهر
د /مالكية نبيل

منازعات إدارية -مسؤولية
إدارية
قانون الوظيفة العمومية

د /قوتال ياسين

السداسي الثالث
القانون الجنائي لألسرة
عقود النقل والتأمين
الملكية الفنية واألدبية
منهجية إعداد مذكرة
طرق التنفيذ
التأمين على المسؤولية المدنية

د /عبابسة محمد
د /تكواشت كمال
ا.د /راجي عبد العزيز
أ.د /زواقري الطاهر
أ /بوكريطة موسى
د /علي لكبير

