البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة  - 2018-2017السنة  1أولــى حقوق  – LMDجذع مشترك – السداسً  -2مجموعةA
األٌام
األحد
 1ج مA

19.31 - 18.11

19.31

النظرٌة العامة للحق
د /دمان ذبٌح

النظرٌة العامة للحق
د /دمان ذبٌح

المدرج D

المدرج D

(من الفوج  11الى الفوج )11

(من الفوج  11الى الفوج )11

فو /8ق /43ق دستوري /بوجوراف

االثنٌن
 1ج مA

11.11 -

12.31 - 11.11
فو /2ق /44نظرٌة الحق  /تافرونت ع
فو /9ق /43ق دستوري/بولقواس إ

فو /4ق /44نظرٌة الحق  /بن عشً
فو /3ق /43ق دستوري /بن مكً

فو /4ق /41ق دستوري /عواٌجٌة

فو /6ق /4ق دستوري /عبد االوي

فو /8ق /18قانون إداري  /كٌحل

فو /9ق /8قانون إداري /كٌحل

فو /6ق /14قانون إداري /بوقندورة
فو /4ق /15نظرٌة الحق  /فالق

فو /7ق /44قانون أداري /بوقندورة
فو /4ق /8قانون إداري بن عمران س
فو /5ق /7نظرٌة الحق  /فالق

الثالثاء
 1ج مA

فو /4ق /8ق دستوري/زبٌري
فو /41ق/42نظرٌة الحق  /فالق

األربعاء
 1ج مA

الخمٌس

فو /5ق /14قانون إداري/طراد

 1ج مA

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

قانون دستوري-
النظم السٌاسٌة
ا/بولقواس ابتسام
المدرجB
(من الفوج 11الى الفوج)11

مصطلحات
ا /فكرة عبد العزٌز
المدرج D
(من الفوج  11الى الفوج )11

فو /2ق /14ق دستوري /بلول ر
فو /3ق /8نظرٌة الحق  /بلقاسم
فو /8ق/14نظرٌة الحق  /فالق

قانون دستوري-
النظم السٌاسٌة
ا/بولقواس ابتسام
المدرجB
(من الفوج  11الى الفوج )11

(من الفوج  11الى الفوج )11

14.11 - 12.31
فو /3ق /44قانون إداري /بولقواس س
فو /41ق /41ق دستوري/عواٌجٌة
فو /6ق /43نظرٌة الحق  /تافرونت ع
فو /7ق /6ق دستوري /بولقواس إ

بتارٌخ2118/11/23…:

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

قانون إداري – النشاط االداري
د /زٌاد عادل
المدرج B
(من الفوج  11الى الفوج )11

قانون إداري – النشاط االداري
د /زٌاد عادل
المدرج B
(من الفوج  11الى الفوج )11

مدخل للشرٌعة االسالمٌة
د /بن ٌكن
المدرج D
(من الفوج  11الى الفوج )11

فو /9ق /8نظرٌة الحق  /فالق
فو /41ق أ  /قانون إداري  /مزٌتً

إقتصاد سٌاسً
د /تكواشت كمال
المدرج B
(من الفوج  11الى الفوج )11

منهجٌة العلوم القانونٌة-
مناهج البحث
د /عمراوي خدٌجة
أ  /المدرج B
(من الفوج  11الى الفوج )11

منهجٌة العلوم القانونٌة-

مناهج البحث
د/عمراوي خدٌجة
المدرجB
(من الفوج  11الى الفوج )11

فو /1ق /14قانون إداري/طراد
فو /2ق /43قانون إداري /بن عمران س
فو /5ق /44ق دستوري/محرز
فو/7ق /9نظرٌة الحق /بلقاسم

رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة 2118-2117

األٌام

19.31 - 18.11

قانون إداري –
د /اوشن حنان

19.31

 السنة  1أولـى حقوق – LMDجذع مشترك– السداسً -2المجموعة ( Bمن الفوج  11الى الفوج  / )21بتارٌخ2118/11/23 …:11.11 -

النشاط االداري

األحد
 1ج مB

المدرج C
(من الفوج  11الى الفوج 1 /)21ح

فو /44ق /15ق دستوري /بن مكً
فو /48ق  /16قانون إداري/مزٌتً
فو /21ق /44ق دستوري /بوجوراف

12.31 - 11.11

14.11 - 12.31

النظرٌة العامة للحق
د /بن مبارك ماٌة
المدرج B

النظرٌة العامة للحق
د /بن مبارك ماٌة
المدرج B

الفوج:
(من الفوج  11الى الفوج )21
فو /42ق /5نظرٌة الحق  /زوزو

فو /47ق /6نظرٌة الحق  /بن عشً

االثنٌن
 1ج مB
فو /49ق /8قانون إداري /برٌش

قانون إداري –
د/اوشن حنان

النشاط االداري

الثالثاء
 1ج مB

األربعاء
 1ج مB

الخمٌس
 1ج مB

فو /46ق ا /نظرٌة الحق  /زوزو
فو /49ق /44ق دستوري /بوجوراف

فو /47ق /44ق دستوري /مامن

فو /43ق /4نظرٌة الحق /صالح
فو /46ق /42ق دستوري /مامن
فو /47ق /15قانون إداري /مزٌانً
فو /48ق /41ق دستوري /عبد االوي

المدرجC
(من الفوج  11الى الفوج )21

إقتصاد سٌاسً
ا /كواشً مراد
المدرج C
(من الفوج  11الى الفوج )21
مصطلحات
ا /عبدلً وفاء

المدرجB
(من الفوج  11الى الفوج )21

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

فو /44ق /8نظرٌة الحق /زوزو
فو /42ق /43قانون إداري /برٌش

فو /21ق /7نظرٌة الحق  /زوزو

الفوج:
(من الفوج  11الى الفوج )21

مدخل للشرٌعة االسالمٌة
د /الهاشمً تافرونت
المدرجB

فو /43ق /6قانون إداري /برٌش
فو /14ق /6قانون إداري /برٌش
فو /15ق /12ق دستوري/بوجوراف

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

(من الفوج  11الى الفوج )21

فو /48ق /18نظرٌة الحق  /صالح
فو /46ق  /4قانون إداري  /مزٌانً

منهجٌة العلوم القانونٌة-
مناهج البحث

فو /45ق  /43القانون إداري/مزٌتً

د/عمراوي خدٌجة

المدرجD
(من الفوج  11الى الفوج
)21

قانون دستوري-
النظم السٌاسٌة
ا/مناصرٌة سمٌحة
المدرجB
(من الفوج  11الى الفوج )21
فو /44ق /14قانون إداري/طراد
فو /42ق /41ق دستوري/بلول ر
فو /21ق  / 44قانون إداري /بن
عمران س

منهجٌة العلوم القانونٌة-

فو /49ق /19نظرٌة الحق  /بلقاسم

مناهج البحث
د /عمراوي خدٌجة
أ  /المدرج B
(من الفوج  11الى الفوج )21
فو /43ق /41ق دستوري /زبٌري
فو /44ق /44ق دستوري/محرز
فو /45ق /18نظرٌة الحق /بلقاسم

رئٌس قسم الحقوق

قانون دستوري-
النظم السٌاسٌة
ا/مناصرٌة سمٌحة
المدرجB

فو /14ق /4نظرٌة الحق/بلقاسم

(من الفوج  11الى الفوج )21

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة  - 2118-2117السنة  2الثانٌة حقوق  – LMDجذع مشترك -السداسً  -4المجموعة( Aمن الفوج  11الى الفوج  )17بتارٌخ2118/11/23 …:

األٌام

19.31 - 18.11

19.31

11.11 -

12.31 - 11.11
فو /2ق /42ق إ ج /زمورة

األحد

فو /5ق /15ق.إ م /صالح عبد الحً
فو /3ق /44ق المدنً /مزٌتً

 2ج مA

االثنٌن
 2ج مA

القانون المدنً
( أحكام االلتزام(
ا/بوخٌرة
المدرجc

لقانون المدنً
( أحكام االلتزام(
ا /بوخٌرة
المدرجc

(من الفوج  11الى الفوج )17

(من الفوج  11الى الفوج )17

فو /5ق /41.منهجٌة /بن عمرا ن س

الثالثاء
 2ج مA

منهجٌة العلوم القانونٌة
( تقنٌات إعداد البحث العلمً)
د /لخذاري عبد المجٌد
المدرج D

قانون اإلجراءات المدنٌة
واإلدارٌة
أ /لعور عثمان

المدرجB
(من الفوج  11الى الفوج )17

فو /7ق /44ق إ ج  /عبابسة

األربعاء

فو /6ق /43ق إ ج /عبابسة

 2ج مA

فو /7ق/5منهجٌة /سالمً

الخمٌس

فو /6ق/44منهجٌة /سالمً
فو /2ق /41منهجٌة /بن عمران س

 2ج مA

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

فو /2ق /15ق المدنً /كٌحل

(من الفوج  11الى الفوج
)17

لغة أجنبٌة ( مصطلحات)
أ /جباٌلً حمزة
المدرج B

قانون العمل
أ /بولقواس سناء
المدرجC

(من الفوج  11الى الفوج
)17

(من الفوج  11الى الفوج )17

قانون اإلجراءات المدنٌة
واإلدارٌة

أ /جباٌلً حمزة
المدرج C

فو /5ق /44ق المدنً /محرز

المدرجB
(من الفوج  11الى الفوج )17
فو /4ق /44منهجٌة/بوكرٌطة

فو//43 /3ق إ ج /عبابسة
فو /3ق /42منهجٌة /سالمً
فو /4ق /19منهجٌة/بوكرٌطة

فو /4ق /43ق المدنً /بن النوي

فو /7ق /6ق المدنً /بادٌس

فو /7ق /44ق.إ م  /بوحالة

حقوق االنسان
د /بن عمران ا

فو /4ق /18ق المدنً /بن النوي
فو /4ق /17ق.إ م /العقون

المدرجD

فو /2ق /43ق.إ م  /بوحالة
فو /3ق /42ق.إ م /العقون
فو /5ق /6ق إ ج /كواشً ن
فو /6ق أ /ق المدنً /محرز

فو /4ق /4ق.إ م صالح ع الحً

قانون اإلجراءات الجزائٌة
أ /جباٌلً حمزة
المدرجC
(من الفوج  11الى الفوج
)17

قانون اإلجراءات الجزائٌة

أ /لعور عثمان

(من الفوج  11الى الفوج )17
فو /4ق /4ق إ ج /كواشً ن

14.11 - 12.31

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

(من الفوج  11الى الفوج )17

فو /4ق /41ق إ ج /زبٌري

فو /6ق /5ق.إ م  /بوحالة

رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة  - 2118-2117السنة  2الثانٌة حقوق  – LMDجذع مشترك -السداسً  -4المجموعة( Bمن الفوج  18الى الفوج  )14بتارٌخ 2118/11/23

األٌام

19.31 - 18.11

األحد

القانون المدنً
( أحكام االلتزام(
ا /بوخٌرة
المدرجB

القانون المدنً
( أحكام االلتزام(
ا /بوخٌرة
المدرج B

(من الفوج  18الى الفوج )14

(من الفوج  18الى الفوج )14

 2ج مB

فو /44ق /15ق المدنً  /كٌحل

االثنٌن
 2ج مB

19.31

11.11 -

منهجٌة العلوم القانونٌة
( تقنٌات إعداد البحث العلمً)
أ.د  /الطاهر زواقري  /سالمً
المدرجB.
(من الفوج  18الى الفوج )14

فو /41ق /8ق المدنً /بوشربً

فو /9ق أ  /ق.إ م  /د /بن عمران
فو /42ق /6ق إ ج /عبابسة
فو /43ق /41ق إ ج  /زمورة

الثالثاء
 2ج مB

فو /44ق /42ق.إ م /د /بن عمران
فو /43 /42منهجٌة /بوكرٌطة

فو /42/ /8منهجٌة /مامن
فو /44ق /13ق المدنً /بوشربً

12.31 - 11.11

14.11 - 12.31

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

فو /8ق /16ق المدنً /كٌحل
فو /44ق/42ق إ ج /زمورة

قانون اإلجراءات المدنٌة
واإلدارٌة

فو /42ق /44ق.إ م  /لعور ع
فو /43ق/8ق المدنً /بادٌس

أ /بادٌس الشرٌف

المدرجC

(من الفوج  18الى الفوج )14

(من الفوج  18الى الفوج )14

فو /14 /9ق المدنً  /محرز
فو /18 /43ق.إ م  /صالح عبد الحً
فو /41ق /9ق.إ م  /لعور ع

لغة أجنبٌة ( مصطلحات)
أ /عبلً وفاء
المدرجC.

قانون العمل
أ /فكرة عبد العزٌز
المدرجD

فو /10ق /43منهجٌة  /مزٌتً

(من الفوج  18الى الفوج )14

فو /42 /8ق إ ج  /زمورة

األربعاء
 2ج مB

قانون اإلجراءات المدنٌة
واإلدارٌة
أ /بادٌس الشرٌف

المدرجD

قانون اإلجراءات الجزائٌة

أ /بلول راضٌة
المدرجC
(من الفوج  18الى الفوج )14

فو /44ق/19ق إ ج  /زبٌري
فو /9ق أ /ق إ ج  /كواشً ن
فو/43ق/16منهجٌة  /فكرة

فو /9ق /7منهجٌة  /فكرة
فو /44ق /6منهجٌة /العقون

(من الفوج  18الى الفوج )14

(من الفوج  18الى الفوج )14

قانون اإلجراءات الجزائٌة

الخمٌس
 2ج مB

فو /41ق /9ق إ ج  /كواشً ن
فو /42ق أ /ق المدنً/بوشربً
فو /44ق /44ق.إ م /العقون

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

فو /44ق  19منهجٌة  /سالمً

حقوق االنسان
د /بن عمران
المدرج E

فو /8ق  /18ق.إ م العقون

أ /بلول راضٌة
المدرج C
(من الفوج  18الى الفوج )14

رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة 2118-2117
األٌام

19.31 - 18.11

األحد
3ع
فو /4ق /41ق االقتص ع /سالطنٌة

19.31

 -السنة الثالثة حقوق  - LMDقانون عام  -السداسً -6

11.11 -

12.31 - 11.11

القانون االقتصادي العام
د /رمضانً السبتً

القانون االقتصادي العام
د /رمضانً السبتً

المدرجc

المدرجc

فو /4ق /41ق االقتص ع  /سالطنٌة
فو /6ق /...املتقى البحث...../

االثنٌن
3ع

الثالثاء
3ع

األربعاء
3ع

الخمٌس
3ع

فو /5ق /...املتقى البحث...../
فو /6ق /19ق االقتص ع  /رمضانً

14.11 - 12.31

فو /5ق /43ق االقتص ع  /رمضانً

المدرجC.
القضاء الدولً
د /توفٌق عطاء هللا
المدرجB.
فو /6ق /9منازعات إدارٌة  /بالة ع
العالً  3 /ق ع

القضاء الدولً
د /توفٌق عطاء هللا
المدرجB.

الحرٌات العامة
د /الهاشمً تافرونت

المدرجB.

فو /4ق /9منازعات إدارٌة ا/مهزول
فو /2ق  5منازعات إدارٌة ا/بالة ع
فو /3ق /44.ق االقتص ع //سالطنٌة

لغة اجنبٌة

الملكٌة الفكرٌة
د /راجً عبد العزٌز

فو /4ق /4منازعات إدارٌة ا/مهزول

أ/

علً لكبٌر

المدرجD
جرائم الفساد
د /خالف بدر الدٌن

جرائم الفساد
د /خالف بدر الدٌن

المدرج C

المدرج C

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

بتارٌخ2118/11/23 …:
15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

منازعات إدارٌة

منازعات إدارٌة

د /بوقرة اسماعٌل
المدرج D

د /بوقرة اسماعٌل
المدرج D

الحرٌات العامة
د /الهاشمً تافرونت

المدرجD.

فو /3ق /9منازعات إدارٌة ا/مهزول
فو /2ق /41ق االقتص ع /سالطنٌة

فو /5ق /5منازعات إدارٌة  /امهزول

المدرج C
فو /4ق /...املتقى البحث...../
فو /2ق /...املتقى البحث...../
فو /3ق /...املتقى البحث...../
فو /4ق /...املتقى البحث...../

رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة 2118-2117
األٌام
األحد
3خ
االثنٌن
3خ

19.31 - 18.11
فو /4ق /41ا التجارٌة افالس /بن عشً

االوراق تجارٌة واإلفالس
د /بن مبارك ماٌة
ق19

الثالثاء
3خ

19.31

 السنة الثالثة حقوق  - LMDقانون خاص -السداسً -611.11 -

12.31 - 11.11

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

ملتقى البحث
د /قصوري رفٌقة
المدرجC.

فو /2ق /4ا التجارٌة افالس  /بن عشً

االوراق تجارٌة واإلفالس
أ /بن مبارك ماٌة
المدرج D

القانون الدولً الخاص2
أ /عبد االوي سامٌة
المدرج D

القانون الدولً الخاص2
أ /عبد االوي سامٌة

فو /2ق /6ق د الخاص /بشارة

فو /4ق /41ق د الخاص /بشارة
فو /2ق /43عقود خاصة /2معمري

فو /4ق /44عقود خاصة/2معمري

المدرجC

األربعاء
3خ
الخمٌس
3خ

14.11 - 12.31

بتارٌخ2118/11/23 …:

عقود خاصة /2
بن النوي
المدرج D

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

عقود خاصة /2
بن النوي
المدرج D

لغة اجنبٌة
أ /علً لكبٌر
مدرج D
قانون التامٌن
د /علً لكبٌر

المدرجD
رئٌس قسم الحقوق

.

القانون البحري
د /بوحالة الطٌب

المدرجC.
الملكٌة الفكرٌة
د /راجً عبد العزٌز
المدرجC.
عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة 2118-2117
األٌام

19.31 - 18.11

19.31

11.11 -

األحد
1م اد

االثنٌن
1م اد

السنة أولى ماستر تخصص – قانون إداري السداسً -2
12.31 - 11.11

14.11 - 12.31

15.31 - 14.11

منهجٌة البحث العلمً 2

تكنولوجٌا االعالم
واالتصال
د /اوشن حنان
المدرج D
وظٌفة عامة
د/زٌاد
ق7

فو /1ق /4االدارة المحلٌة /بولقواس س

وظٌفة عامة
د/زٌاد
ق7

االدارة المحلٌة
د /قوتال ٌاسٌن
ق/6

االدارة المحلٌة
د /قوتال ٌاسٌن
ق/6

د /بن ٌكن عبد المجٌد

المدرج D
فو /2ق /42االدارة المحلٌة  /بولقواس
س

فو /2ق أ /وظٌفة عامة د /قوتال

فو /2ق /44منهجٌة/قابوش

فو /4ق /5وظٌفة عامة /د /قوتال

فو /4ق / 7منهجٌة /قابوش

الثالثاء
1م اد

األربعاء
1م اد

الحكامة الرشٌدة فً
االدارة
د /توفٌق عطاء هللا
مدرج C

الضبط االداري
الخمٌس
أ/غالبً بوزٌد/
1م اد
ق/7
نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

التنظٌم الوالئً
د /اونٌسً لٌندة
ق/7

بتارٌخ2118/11/23 …:

فو /4ق /7الضبط االداري  /غالبً

فو /2ق /44الضبط االداري /غالبً

17.11 - 15.31

فو /2ق /6م.اجلٌزٌة /وناس

فو /1ق /6م.اجلٌزٌة /وناس

الضبط االداري
أ/غالبً بوزٌد/
ق/7
رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة 2118-2117
األٌام

19.31 - 18.11

19.31

السنة أولى ماستر تخصص – قانون جنائً -السداسً -2
11.11 -

األحد
1م جنا

االثنٌن
1م جنا

الثالثاء
1م جنا

منهجٌة العلوم القانونٌة 2

تكنولوجٌا االعالم
واالتصال
د /اوشن حنان
المدرج D

اجراءات البحث
والتحري
أ /شنة
ق13

فو/4ق /5اجراءات ب والتحري /
بشارة
فو /2ق /42منهجٌة /مامن

فو /2ق /41اجراءات ب والتحري/
بشارة
فو /1ق /19اجراءات المحاكمة ع /
عثمانً

اجراءات المحاكمة
العادلة

اجراءات المحاكمة
العادلة

المدرج D
القانون الجنائً الخاص2
د /عرشوش سفٌان
قاعة 11

التحقٌق القضائً
االبتدائً

قانون تنظٌم
المؤسسات العقابٌة

د /عثامنٌة كوسر

د /عرشوش سفٌان

ق19
األربعاء
1م جنا

12.31 - 11.11

14.11 - 12.31

د /بن ٌكن عبد المجٌد

اجراءات البحث
والتحري
ا /شنة
ق12

التحقٌق القضائً
االبتدائً

د /نبٌل مالكٌة

ق11

ق11
فو /2ق /11تحقٌق ق ا /قابوش

بتارٌخ2118/11/23 …:

فو /4ق /41تحقٌق ق ا /قابوش

فو /4ق /5منهجٌة /عثمانً

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

د /نبٌل مالكٌة

ق17
فو /2ق /14اجراءات المحاكمة ع
/عثمانً

فو /2ق /6مصط .انجلٌزٌة/وناس

د /عثامنٌة كوسر

ق/11
الخمٌس
1م جنا

فو /4ق /8مصط .انجلٌزٌة/وناس

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة 2118-2117
األٌام

19.31 - 18.11

األحد

الحرٌات العامة فً
الجزائر

1م دس

االثنٌن
1م دس

1م دس

األربعاء
1م دس

11.11 -

12.31 - 11.11

14.11 - 12.31

منهجٌة العلوم القانونٌة

تكنولوجٌا االعالم
واالتصال
د /اوشن حنان
المدرج D

د /بن ٌكن عبد المجٌد

المدرجD

د /بن مكً

ق7
الحرٌات العامة فً
الجزائر
د /بن مكً /ق17

القانون البرلماني
الثالثاء

19.31

السنة أولى ماستر تخصص – الدولة والمؤسسات -السداسً -2

فو /2ق /17منهجٌة /بوقندورة

فو /4ق /44منهجٌة /بوقندورة

قانون التعمٌر والتهٌئة
العمرانٌة
د /تكواشت كمال
ق 17

فو /2ق /5نظرية المرفق/بالة

د /اونٌسً لٌندة
ق17

القانون البرلماني

فو /4ق /5نظرية المرفق /بالة

فو /4ق /6الحرٌات العامة ج
/عواٌجٌة

فو /2ق /5ق البرلمانً /مناصرٌة

بتارٌخ2117-11-19 …:
15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

فو /2ق /17الحرٌات العامة ج /
عواٌجٌة

نظرية المرفق العام
والمؤسسات العمومية
ا /مزٌانً
ق6
نظرية المرفق العام
والمؤسسات العمومية
ا /مزٌانً سهبلة
ق5

فو /4ق /43انجلٌزٌة/وناس

د /اونٌسً لٌندة
ق17

الخمٌس
1م دس

نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

قانون االمالك الوطنٌة
ا /بوشربً مرٌم
ق5

فو /4ق /17ق البرلمانً/مناصرٌة

رئٌس قسم الحقوق

فو/2ق /17انجلٌزٌة/وناس

عمٌد الكلٌة

البرنامج األسبوعً للسنة الجامعٌة  -2118-2117السنة االولى ماستر تخصص – القانون الخاص المعمق -السداسً -2

األٌام

19.31 - 18.11

19.31

11.11 -

منهجٌة البحث العلمً2

تكنولوجٌا االعالم
واالتصال
د /اوشن حنان
المدرج D

د /بن ٌكن

األحد
1م ق خ

المدرج D

فو /4ق /19منهجٌة /عثمانً

االثنٌن
1م ق خ
فو /4ق 16ن الملكٌة/كواشً م

المسؤولٌة التقصٌرٌة
د/بوكماش محمد
ق14

15.31 - 14.11

17.11 - 15.31

فو /4ق /5ع المصرفٌة د /عبدلً

الطرق البدٌلة لحل النزاعات

العملٌات المصرفٌة الدولٌة
د/عبدلً حبٌبة
ق12

العملٌات المصرفٌة الدولٌة
د/عبدلً حبٌبة
ق12

المسؤولٌة التقصٌرٌة
د/بوكماش محمد
ق14

نظام الملكٌة
ا/معمري
ق11

نظام الملكٌة
ا/معمري
ق11

أ /بوكرٌطة موسى
ق09

الثالثاء
1م ق خ

األربعاء
1م ق خ

12.31 - 11.11

14.11 - 12.31

بتارٌخ2117-11-19 …:

فو /4ق /41م.التقصٌرٌة /تكواشت

القانون العقاري/
تكواشت
ق 44

فو /4ق /44مصط.انجلٌزٌة /وناس

الخمٌس
1م ق خ
نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا

رئٌس قسم الحقوق

عمٌد الكلٌة

