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قانون الوظيفة العمومية وتسيري املوارد البشرية  أ/ برزوق  40مالضبط اإلداري    آليات األحد
    زواتني خالدأ/  40م

 االثنين

40الفوج  –/تطبيق آليات الضبط اإلداري  
 أ/ درعي  8ق

قانون الوظيفة العمومية وتسيري املواردالبشرية 
 أ/ بن عودة نبيل 8ق40الفوج تطبيق 

قانون الوظيفة العمومية وتسيري املوارد البشرية 
أ/ بن عودة نبيل 8ق40الفوجتطبيق   

/ 8ق40 الفوج-وشخصي تطبيقمشروع مهين 
 حساين

  -مشروع مهين وشخصي  تطبيق
/ حساين04ق40الفوج  40الفوج  –/تطبيق آليات الضبط اإلداري 

 أ/ شيخي 9ق

 40الفوج   -مشروع مهين وشخصي  تطبيق
قانون الوظيفة العمومية وتسيري املوارد البشرية  / حساين9ق

 أ/  9ق40الفوج تطبيق 
  04ق40الفوج–/تطبيق آليات الضبط اإلداري

40الفوج–/تطبيق آليات الضبط اإلداري أ/ درعي  
 أ/ شيخي 04ق

 تطبيق اهليئات الوطنية املستقلة 
 / طواولة04ق05الفوج 

  –/تطبيق آليات الضبط اإلداري
 أ/  بن عودة يوسف 02ق 40الفوج 

   -مشروع مهين وشخصي  تطبيق
/ حساين04ق40الفوج قانون الوظيفة العمومية وتسيري املوارد البشرية  

 40الفوجتطبيق 
 أ/ بن عودة يوسف 04ق

 
 –/تطبيق منهجية إعداد مذكرة 

 أ/ طواولة  00ق05الفوج 

 بن عبو أ/ 40م اهليئات الوطنية املستقلة ا/ ساجي 40منهجية  إعداد مذكرةم  الثالثاء
 
 

 

 

 

 

 االربعاء

قانون الوظيفة العمومية وتسيري املوارد البشرية تطبيق 
 أ/ بن عودة يوسف 00ق40الفوج 

40الفوج  -مشروع مهين وشخصي  تطبيق  
 أ/ بن شرقي 8ق 

  8ق40الفوج /تطبيق منهجية إعداد مذكرة 
 أ/ دويب بونوة

أ/  8ق40الفوج تطبيق اهليئات الوطنية املستقلة 
 درعي

أ/  9ق40الفوج تطبيق اهليئات الوطنية املستقلة  
 بن قطاط

  04ق40الفوجتطبيقاهليئات الوطنية املستقلة 
  9ق40الفوج–/تطبيق منهجية إعداد مذكرة  أ/ بن قطاط

 40الفوج –/تطبيق منهجية إعداد مذكرة  أ/ دويب بونوة
 أ/ بوكر  9ق

  –/تطبيق منهجية إعداد مذكرة 
 أ/ بوكر  04ق40الفوج

أ/  9ق40الفوجتطبيق اهليئات الوطنية املستقلة 
 درعي

     Moodleالتعلم عن بعد  إدارةواألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة  االستكشافيةجية، وابقي املواد همالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف املواد األساسية واملن
 



 2222/2222السداسي األول السنة الثانية ماسرت ختصص:قانون جنائي والعلوم اجلنائية  –استعمال الزمن للمحاضرات -قسم القانون العام
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 أ/ حيي 80مالسياسة اجلنائية أ/ ابسم80م قانون القضاء العسكري    األحد
  

 االثنني

81الفوج  –/تطبيق قانون القضاء العسكري  
 / أ 11ق

الفوج  -تطبيقمشروع مهين وشخصي 
 أ/ بوكر 11ق81

 –منهجية إعداد مذكرة /تطبيق 
 أ/ دويب بونوة 12ق80الفوج 

 األنظمة العقابية البديلة للعقوبة تطبيق 
 أ/ ايت بن اعمر 11ق81الفوج 

أ/ بوكر 10ق80السياسة اجلنائية تطبيق الفوج  
   -مشروع مهين وشخصي تطبيق

 / بوكر11ق81الفوج
 81الفوج–/تطبيق قانون القضاء العسكري

 أ/  11ق
 األنظمة العقابية البديلة للعقوبة تطبيق 

 أ/ ايت بن اعمر 11ق  81الفوج

  – منهجية إعداد مذكرة /تطبيق
أ/ دويب بونوة 10ق80الفوج  

 80ق80السياسة اجلنائية تطبيق الفوج 
 أ/ بوكر

 
 الثالاثء

 
 
 
 

   
 أ/ شيخي80ممنهجية إعداد مذكرة 

 
 أ/ جلطي اعمر 80ماألنظمة العقابية البديلة للعقوبة 

 

 األربعاء
 

  11ق81الفوج  السياسة اجلنائية تطبيق
 فرقاقأ/ 

 

الفوج  –/تطبيق منهجية إعداد مذكرة 
 أ/ عثماين 11ق81

 تطبيق األنظمة العقابية البديلة للعقوبة 
 أ/ عثماين 11ق80الفوج 

   -وشخصي تطبيقمشروع مهين 
 أ/ عثماين  11ق80الفوج  –قانون القضاء العسكري/تطبيق  أ/ يوسفي 11ق80الفوج 

–قانون القضاء العسكري/تطبيق 
 فرقاقأ/  11ق80الفوج

 تطبيق األنظمة العقابية البديلة للعقوبة 
 أ/ عثماين 11ق80الفوج

   -مشروع مهين وشخصي  تطبيق
  – منهجية إعداد مذكرة /تطبيق أ/ يوسفي11ق80الفوج

 أ/ عثماين  10ق81الفوج
 81الفوج السياسة اجلنائية تطبيق

فرقاقأ/ 10ق  
     Moodleإدارة التعلم عن بعد جية، وابقي املواد االستكشافية واألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة همالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف املواد األساسية واملن   

 
 رئيس القسم 



 2222/2223السداسي األول السنة الثانية ماسرت ختصص:القانون الدويل العام  –قسم القانون العام استعمال الزمن
   

 رئيس القسم
 

 

 

 

 

     Moodleإدارة التعلم عن بعد جية، وابقي املواد االستكشافية واألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة همالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف املواد األساسية واملن
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 األحد

 /تطبيقاملنظمات غري احلكومية
 أ/ بلباي 28ق 21الفوج  

 تطبيق التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب 
  -وشخصي تطبيقمشروع مهين  أ/ 28ق 21الفوج 

 بن قارة28ق 21الفوج 
 22الفوج  -مشروع مهين وشخصي  تطبيق

  /بن قارة29ق
التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب 

 أ/  29ق22تطبيق الفوج
 22الفوج–املنظمات غري احلكومية/تطبيق 

 أ/ بلباي  29ق

 االثنين
 املنظمات غري احلكومية

 أ/ وايف 14ق
التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب الدويل 

   / بلحنايف14ق
 

 

 الثالثاء

  –/تطبيق منهجية اعداد مذكرة 
 أ/ بن عودة نبيل 28ق21الفوج 

 تطبيق القانون الدويل االقتصادي 
 أ/ دويب بونوة 28ق21الفوج 

  
 

تطبيقالقانون الدويل االقتصادي    
22الفوج  

أ/ دويب بونوة 29ق  

 منهجية اعداد مذكرة /تطبيق 
 22الفوج

 أ/ بن عودة نبيل  29ق

   األربعاء
 القانون الدويل االقتصادي

 أ/ بقنيش 17ق 
 17منهجية إعداد مذكرة أ/ بوكر ق

  



 2222/2223 –الطيب  السداسي األول   السنة الثانية ماسرت ختصص:القانون –استعمال الزمن للمحاضرات -قسم القانون العام 

 رئيس القسم                                                                       
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moodleالتعلم عن بعد  إدارةواألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة  االستكشافيةجية، وابقي املواد هالدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف املواد األساسية واملنمالحظة: تكون  
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 األحد

 10الفوج  –/تطبيق قانون الصيدلة 
 أ/ بن قارة  01ق

 10الفوج تطبيق القانون وطب العمل 
 أ/ خراز01ق

   
 10القانون وطب العمل تطبيق الفوج

 أ/ خراز00ق
 10قانون الصيدلة /تطبيق الفوج

 أ/ بن قارة  00ق

 االثنين
 أ/ بلباي01ق  القانون و طب العمل

 
القانون والصحة العقلية والتكفل بذوي 

 أ/ حيدرة01االحتياجات اخلاصةق 
   

 الثالثاء

  –/تطبيق منهجية اعداد مذكرة 
 أ/ حيدرة  01ق  10الفوج 

القانون والصحة العقلية والتكفل بذوي 
 االحتياجات اخلاصة تطبيق 

   -مشروع مهين وشخصي  تطبيق أ/ مزيود 01ق 10الفوج 
 / زاموشأ01ق10الفوج 

   -مشروع مهين وشخصي  تطبيق
  / زاموشأ00ق10الفوج

القانون والصحة العقلية والتكفل 
 بذوي االحتياجات اخلاصة تطبيق 

 أ/ مزيود 00ق10الفوج

  –منهجية اعداد مذكرة /تطبيق 
 أ/ حيدرة 00ق  10الفوج

 األربعاء
 منهجية إعداد مذكرة 

 أ/ بن شرقي   01ق 
 01قانون الصيدلةق 

 أ/ بلحنايف

 
 

 
  



 
 2222/2223–ختصص:القانون الطيب السداسي األول  السنة أوىل ماسرت  –استعمال الزمن للمحاضرات  -قسم القانون العام                                               

 رئيس القسم                                                                       
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moodleإدارة التعلم عن بعد جية، وابقي املواد االستكشافية واألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة هاملواد األساسية واملنمالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف  
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 االحد
 

 
 

 
 قواعد حترير العقد الطيب /تطبيق 

 أ/ حيدرة  20ق21الفوج 

  –منهجية البحث العلمي /تطبيق 
 أ/ بوكر 20ق21الفوج 

 قانون املسؤولية الطبية تطبيق
 أ/ بلباي20ق 21الفوج 

 قانون املسؤولية الطبية تطبيق 
 أ/ بلباي 11ق 22االفوج

 قواعد حترير العقد الطيب /تطبيق 
 أ/ حيدرة  11ق22الفوج

  –منهجية البحث العلمي /تطبيق 
 22بوكر أ/   15الفوج ق

  االثنين
 قانون الصحة

 أ/ بن عزوز سارة24م
 / عيساينأ24مقانون املسؤولية الطبية 
   

 الثالثاء

لقانون االساسي للممارسني الطبيني 
 أ/ بن قارة 14ق21الفوج تطبيق

   -قانون الصحة تطبيق
 أ/ خراز  14ق21الفوج 

   -قانون الصحة تطبيق   
 / خراز15ق22الفوج

االساسي للممارسني الطبيني القانون 
 أ/ بن قارة  15ق22الفوج  تطبيق

 األربعاء
 

 
 

 أ/ بن شرقي        24ممنهجية البحث العلمي 
 

 

ابملمارسني  القانون األساسي اخلاص
 أ/ فرقاق24مالطبيني واملتخصصين

 
 



 2222/222–السداسي األول السنة أوىل ماسرت ختصص: قانون جنائي والعلوم اجلنائية  –استعمال الزمن للمحاضرات قسم القانون العام

 رئيس القسم                                                                
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 األحد

 02ق   20الفوج تطبيق  علم اإلجرام 
 أ/ بوكر

أ/   02ق20الفوج /تطبيق قانون عقوابت مقارن 
 زعيمش

  –/تطبيق منهجية البحث العلمي 
 أ/ خراز 02ق20الفوج 

 –/تطبيق قانون عقوابت مقارن 
 أ/ بن قارة00ق  20علم اإلجرام تطبيق الفوج أ/ ايت بن اعمر  00ق20الفوج  

 –قانون عقوابت مقارن /تطبيق 
 21الفوج  –/تطبيق قانون عقوابت مقارن  أ/ بوكر01ق22الفوج اإلجرام تطبيقعلم  أ/ زعيمش 01ق22الفوج

 أ/ ايت بن اعمر 00ق
 01ق22منهجية البحث العلمي /تطبيق الفوج

 أ/ خراز

 
 01ق 20الفوج –قانون عقوابت مقارن /تطبيق 

 ايت بن اعمر/أ

حترير األوامر اجلزائية تطبيق الفوج 
 أ/  01ق  21اإلجرام تطبيق الفوج علم  أ/01ق21

 01ق 20علم اإلجرام تطبيق الفوج 
 21الفوج تطبيق إجراءات جزائية مقارنة  أ/ 

 أ/ عثماين02ق
الفوج  –منهجية البحث العلمي /تطبيق 

أ/ عثماين 02ق21 20حترير األوامر اجلزائية تطبيق الفوج   
أ/ عثماين02ق  

   أ/ حيي20إجراءات جزائية مقارنةم بن اعمر أ/ ايت20علم اإلجرام  م  االثنين

  الثالثاء

   -إجراءات جزائية مقارنة  تطبيق
 / يوسفي02ق 20الفوج 

أ/  20ق22حترير األوامر اجلزائية تطبيق الفوج 
 بن عودة نبيل

/ 02الفوج م  -منهجية البحث العلمي  تطبيق  
 20عون 

   -منهجية البحث العلمي  تطبيق
 / عون01ق20الفوج

 20الفوج -إجراءات جزائية مقارنة  تطبيق
   / يوسفي01ق

 االربعاء

 

 

 

 

 

 

 

أ/ بن 20ق20الفوج تطبيق حترير األوامر اجلزائية 
 عودة يوسف

 ق20الفوج تطبيق حترير األوامر اجلزائية 
 أ/ بن عودة يوسف20

 
 أ/ بن قارة20م منهجية البحث العلمي

 
 أ/ عبد الالوي20م قانون عقوابت مقارن

  20إجراءات جزائية مقارنة تطبيق الفوج 
 22إجراءات جزائية مقارنة تطبيق الفوج أ/ حساين 22ق

 أ/ حساين22ق

     Moodleالتعلم عن بعد  إدارةواألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة  االستكشافيةجية، وابقي املواد همالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف املواد األساسية واملن         



 
 2222/2222استعمال الزمن للسداسي األول السنة أوىل ماسرت قانون اداري -قسم القانون العام   

 رئيس القسم                                                                           
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   األحد

 

 11قالتصرفات واالعمال االتفاقية   
 أ/ دمحم كرمي 11قمنازعات إدارية  / جلطي منصورأ

 

 

 االثنين

/ أ 10ق81الفوج  –/تطبيق املنازعات اإلدارية 
 دويدي

 تطبيق التصرفات واألعمال االتفاقية 
   11ق 80املنازعات اإلدارية /تطبيق الفوج /مزيود10ق81 الفوج-تطبيقحترير إداري  / درعي10ق 81الفوج 

 أ/ شيخي
/بن عودة 11ق80الفوج   -حترير إداري تطبيق

 يوسف

 /مزيود11ق 81الفوج  -حترير إداري تطبيق
 

 –/تطبيق املنازعات اإلدارية 
 أ/ دويدي  11ق 81الفوج

 

 تطبيق التصرفات واألعمال االتفاقية 
 أ/ درعي11ق81الفوج

 
 10ق80الفوج  –املنازعات اإلدارية /تطبيق 

 أ/ شيخي 
/بن عودة 10ق80الفوج    -حترير إداري تطبيق

 يوسف
 –/تطبيق املنازعات اإلدارية 

 أ/ جلطي اعمر  11ق 81الفوج  
 تطبيق التصرفات واألعمال االتفاقية 

 أ/ جلطي اعمر  11ق 81الفوج 
الفوج  –التصرفات واألعمال االتفاقية  /تطبيق 

 جلطي اعمر/ 11ق  80
 الثالثاء

 

 

 

 

 عبوأ/ بن 11قاإلدارة املركزية يدرة/ حأ51ق العلمي منهجية البحث  
 

 

 
 األربعاء

  -منهجية البحث العلمي   تطبيق
 أ/ زعيمش 10ق81الفوج 

 81الفوج تطبيق إدارة مركزية 
 أ/ بن عيسى 10ق

 80الفوج  –تطبيق االتفاقية /التصرفات واألعمال 
 أ/ دويدي10ق

 80منهجية البحث العلمي تطبيق الفوج 
 /بن قطاط10ق

 80منهجية البحث العلمي تطبيق الفوج
 أ/بن قطاط11ق

 11ق81إدارة مركزية تطبيق الفوج
 أ/ بن عيسى 

  -منهجية البحث العلمي   تطبيق
 أ/ زعيمش 11ق81الفوج

 أ/ درعي11ق80إدارة مركزية تطبيقالفوج أ/درعي 11ق80إدارة مركزية تطبيق الفوج  أ/ درعي 10ق 81الفوج   -حترير إداري تطبيق  
 تطبيق إدارة مركزية 

 أ/ يوسفي11ق 81الفوج 
  -منهجية البحث العلمي   تطبيق

 أ/ يوسفي11ق 81الفوج 
     Moodleالتعلم عن بعد  إدارةواألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة  االستكشافيةجية، وابقي املواد همالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف املواد األساسية واملن          

 



 
 2222/2222استعمال الزمن للسداسي األول السنة أوىل ماسرت قانون اداري -قسم القانون العام   

 رئيس القسم                                                                           
 

 

 
 
 



 2222/2222 السداسي األول    السنة أوىل ماسرت ختصص:القانون الدويل العام –استعمال الزمن -قسم القانون العام

 رئيس القسم                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moodleالتعلم عن بعد  إدارةواألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عرب منصة  االستكشافيةجية، وابقي املواد هللمحاضرات يف املواد األساسية واملنمالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة  

 80 ----------- 08 :80 08 :80----- 88  :11 88 :11 ---------- 08 :11 08  :10--- 88  :11 88 :11 - 08  :11 

   األحد

 القانون املنظمات الدولية /تطبيق 
 أ/ دويب بونوة 22ق20الفوج  

الفوج  الدويل االنساين /تطبيقالقانون 
 أ/ بن عودة يوسف 22ق20

/تطبيق حترير املعاهدات الدولية   
 أ/ابسم 22ق20الفوج

 – القانون الدويل االنساين /تطبيق
 أ/ بن عودة يوسف 22ق 22الفوج

/تطبيق حترير املعاهدات الدولية   
 أ/ابسم 22ق22الفوج

/تطبيق القانون املنظمات الدولية   
 أ/ دويب بونو 22ق22الفوج

أ/ دويب بونوة  منهجية البحث العلمي    االثنين
  02ق

   الثالثاء

/تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 أ/ جلطي اعمر22ق 20الفوج  –

 

 –تطبيق  منهجية البحث العلمي
 أ/ دويدي22ق 20الفوج 

 
 

 – تطبيق منهجية البحث العلمي
 أ/ دويدي22ق 22الفوج

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان /تطبيق
 22ق 22الفوج –

 أ/ جلطي اعمر

 األربعاء
أ/ 02القانون الدويل حلقوق اإلنسانق

 وايف
أ/ عباسة 02القانون الدويل اإلنساين ق

  درابل
  02ق قانون املنظمات الدولية
  أ/ بقنيش
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 -20إىل  20 االفواج من22موالعقود اإلداريةالقرارات    األحد
 ا/ دمحم كرمي

إىل  20 االفواج من22مقارنة األنظمة القانونيةم
  أ/ حيي-20

 االثنني
إىل  20االفواج من 22قانون العالقات الدوليةم

 / بلحنايفأ-20
 

 -20إىل  20الفواج من ا22الوظيفة العامةم
    أ/ عيساين

إىل 20ألفواج من ا22موالعقود اإلداريةالقرارات  أ/فرقاق12إىل 20األفواج من 22مقارنة األنظمة القانونيةم   الثالاثء
  ا/ دويدي12

 12إىل 20األفواج من 22الوظيفة العامةم األربعاء
 أ/حساين

 12إىل 20األفواج من 22قانون العالقات الدوليةم
    أ/دويب بونوة

 اخلميس

 ا/تطبيقالقرارتو العقود اإلدارية
 أ/ شيخي 20ق 20الفوج 

   أ/ طواولة 20ق 20الفوج   -قانون العالقات الدولية  تطبيق أ/ زاموش 20ق20الوظيفة العامة تطبيق الفوج 

أ/  20ق22الفوج  -قانون العالقات الدولية  تطبيق أ/ زاموش 20ق 22الوظيفة العامة تطبيق الفوج
   أ/ شيخي  20ق22القرارت و العقود اإلداريةا/تطبيقالفوج طواولة

 القرارتو العقوداإلداريةا/تطبيق
أ/ شيخي 02+ ق22الوظيفة العامة تطبيق الفوج  أ/ بن عزوز  02ق22الفوج  –    أ/ بن قطاط02ق 22الفوج   -قانون العالقات الدولية  تطبيق 

 -قانون العالقات الدولية  تطبيق
 أ/ بن قطاط00ق20الفوج

 20الفوج–القرارتو العقوداإلداريةا/تطبيق 
 أ/ بن عزوز 00ق

 20الوظيفة العامة تطبيق الفوج
   أ/ بن عيسى 00ق 

 القرارتو العقوداإلداريةا/تطبيق  
 أ/ بن عودة نبيل  02ق20الفوج  –

 -قانون العالقات الدولية  تطبيق
 02ق 20تطبيق الفوج الوظيفة العامة  / بن قطاط02ق20الفوج 

القرارت و العقود اإلداريةا/تطبيق 
أ/ بن عودة نبيل  02ق20الفوج  

 20الوظيفة العامة تطبيق الفوج
أ/ بن عزوز02ق  20عالقات دوليةتطبيق فوج  أ/ بن عيسى 02ق     

  00ق20اإلداريةا/تطبيقالفوج القرارت و العقود  عبد الالويأ/  00ق 20الفوج   -قانون العالقات الدولية  تطبيق  
 أ/بن قطاط 00ق 20الوظيفة العامة تطبيقالفوج  أ/ عون

أ/بن  00ق 20الفوج  الوظيفة العامة تطبيق
 عيسى

عبد أ/ 00ق20الفوج  -قانون العالقات الدولية  تطبيق
 اإلداريةا/تطبيق و العقود القرارت   الالوي

– أ/ عون  00ق20الفوج  
 –االدارية تطبيق القرارات و العقود 

 أ/  فرقاق00قاعة 20فوج
/ بن 00ق 20الفوج -قانون العالقات الدولية  تطبيق
أ/ زاموش 00 ق20فوج –الوظيفة العامة تطبيق  قطاط    

   أ/00ق  02الوظيفة العامة تطبيق            فوج  أ/ عون00تطبيق ق 02قرارات و عقود فوج  أ/ طواولة00ق  02عالقات دوليةتطبيق فوج 

 أ/ عون20تطبيق ق 00فوج اإلدارية القرارات و العقود  
 

عبد أ/ 20ق 00عالقات دولية تطبيق فوج  أ/زاموش20ق00الوظيفة العامة تطبيق   فوج 
 الالوي

 أ/ طواولة20ق  02قرارات و عقودتطبيق فوج   بن عودة نبيلأ/20ق02الوظيفة العامة تطبيق   فوج  
20ق  02فوج عالقات دولية تطبيق   

 أ/ طواولة



  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


