
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

السنة األولى حقوق جذع مشترك  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

06إلى  01أ/ برزوق األفواج من   الثالثاء  00:10-30:08 القانون اإلداري  

24/01/3202 13إلى  07أة/ عالق األفواج من    

20إلى  14أ/ درعي األفواج من   

27إلى  21األفواج من  أ/ زواتين  

06إلى  01أة/ بنور األفواج من  يةمنهجية العلوم القانون   الثالثاء    00:10-03:11 

24/01/3202 13إلى  07األفواج من  بوعزمأة/    

20إلى  14أة/ ماموني األفواج من   

27إلى  21األفواج من  ن قو أة/ ب  

06إلى  01أة/ حميش األفواج من   االربعاء  00:10-30:08 القانون الدستوري 

25/01/3202 13إلى  07أ/ بلبنة األفواج من    

20إلى  14األفواج من  بلحاجأ/   

27إلى  21األفواج من  جطي منصور أ/   

06إلى  01أة/ زهدور األفواج من   األربعاء  03:11-00:10 مدخل للعلوم القانونية 

 25/01/3202 13إلى  07األفواج من  أ/ مشرفي   

20إلى  14أ/ يحي األفواج من   

27إلى  21أة/ حميدي األفواج من   

 

 
 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 على كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات

 

الخاصقسم القانون   

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 

السنة األولى حقوق جذع مشترك  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 املدرج/ القاعة األفواج املجموعة

 02املدرج  06إلى  01من  املجموعة األولى

 02املدرج  13إلى  07من  املجموعة الثانية

 02املدرج  20إلى  14من  املجموعة الثالثة

 02ملدرج ا 27إلى  21 من املجموعة الرابعة

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات على

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

الخاصقسم القانون   

 

حقوق جذع مشترك  الثانيةالسنة  -الدورة العادية –للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

06إلى  01األفواج من  فنينخ/ ةأ  الثالثاء  00:10-30:08 القانون التجاري  

24/01/3202 13إلى  07األفواج من  أ/ فرحات   

20إلى  14أة/ حميدة نادية األفواج من   

06إلى  01أة/ لعيمش األفواج من  يةمنهجية العلوم القانون   الثالثاء    00:10-03:11 

24/01/3202 13إلى  07األفواج من  برابح/ ةأ   

20إلى  14األفواج من  بن سالمأ/   

06إلى  01األفواج من  أ/ باسم ةالنظرية العامة للجريم   االربعاء  30:08-00:10 

25/01/3202 13إلى  07أ/ فنينخ األفواج من    

20إلى  14األفواج من عباسة طاهر أ/   

06إلى  01أة/ قماري األفواج من   األربعاء   03:11-00:10 القانون املدني 

25/01/3202 13إلى  07األفواج من  أة/ زهدور    

20إلى  14أة/ ماموني األفواج من   

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 على كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 

 



التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 

حقوق جذع مشترك  الثانيةالسنة  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 املدرج/ القاعة األفواج املجموعة

 

 املجموعة األولى

 

 

 06إلى  01من 

 

 01املدرج 

 

 املجموعة الثانية

 

 

 13إلى  07من 

 

 01املدرج 

 

 املجموعة الثالثة

 

 20إلى  14من 

 

 01املدرج 

 

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات على

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

  2022/2023 قانون خاص الثالثةالسنة  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

 

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

06إلى  01أ/ فرحات األفواج من   الثالثاء  10:00-08:30 الشركات التجارية 

24/01/3202 11إلى  07حميدة نادية األفواج من  أة/   

06إلى  01أ/ ساليم األفواج من   الثالثاء  30:11-00:10 عقود خاصة 

24/01/3202 11إلى  07أ/  مزيان األفواج من    

06إلى  01األفواج من  زيغامأ/  يةمقارنة األنظمة القانون   االربعاء  03:80-00:10 

25/01/3202 11إلى  07األفواج من  بلعبدون أة/     

06إلى  01األفواج من  سالمأ/ بن   األربعاء  30:11-00:10 القانون الدولي الخاص 

25/01/3202 11إلى  07األفواج من  عديدةأ/ بن    

 

 املدرج/ القاعة األفواج املجموعة

 03املدرج  06إلى  01من  املجموعة األولى

 03املدرج  11إلى  07من  املجموعة الثانية

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 االمتحاناتبالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير  االلتزامعلى كل الطلبة 

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 الثانية ماستر قانون قضائيالسنة  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

 أ/ زيغام  

 

 الثالثاء  00:10-03:80 اإلثبات الجزائي

24/01/3202  

 الثالثاء  30:11-00:10 منهجية إعداد املذكرة أ/ بافضل  

24/01/3202  

 أ/ بن بدرة  

 

ةاألنظمة القضائية املقارن  االربعاء  03:80-00:10 

25/01/3202  

 اإلثبات املدني و التجاري    بوزيدأ/ 

 

 األربعاء  00:10-30:11

25/01/3202  
 

 

  04الى  01األفواج من 
 

 04املدرج 

 

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 على كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات
 

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 الثانية ماستر قانون خاصالسنة  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

 أ/ فنينخ

 

 الثالثاء  00:10-03:80 القانون املصرفي

24/01/3202  

 أ/ رحوي  

 

نهيمنهجية إعداد املذكرة واملشروع امل  الثالثاء  00:10-30:11 

24/01/3202  

 أ/ مشرفي  

 

 االربعاء  00:10-03:80 الشركات التجارية

 25/01/3202  

 أ/ ساليم  

 

 األربعاء  30:11-00:10 التأمينات العينية و الشخصية

25/01/3202  

 

 

 04الى  01 األفواج من
 

 04املدرج 

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 على كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 أولى ماستر قانون خاصالسنة  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

   مزيانأ/ 

 

 الثالثاء  00:10-03:08 قانون امللكية العقارية

24/01/3202  

 أ/ بن عزوز  

 

 الثالثاء  30:11-00:10 قانون العمل

24/01/3202  

 القانون املدني املقارن  أة/ قماري 

 

 االربعاء  03:08-00:10

25/01/3202  

 أة/ مشوات

 

 األربعاء  30:11-00:10 منهجية البحث العلمي

25/01/3202  

 

 

 04الى  01األفواج من 
 

 18 القاعة

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 على كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات

 

 قسم القانون الخاص

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس   

الحقوق والعلوم السياسيةكلية   

 

 

 قسم القانون الخاص

 

 أولى ماستر قانون قضائيالسنة  -الدورة العادية – للطلبة املتغيبين بمبرر متحانات السداس ي األول اعادة ابرنامج 

2022/2023  

 

 التاريخ التوقيت املقياس األستاذ واألفواج

 أ/ زيغام

 

 الثالثاء  00:10-03:08 منهجية البحث العلمي

24/01/3202  

 أ/ بوسحبة  

 

تالتعويض عن الحبس املؤق  الثالثاء  00:10-30:11 

24/01/3202  

 أة/ عالق

 

قانون تنظيم املؤسسات 

 العقابية

 االربعاء  03:08-00:10

25/01/3202  

 القضاء االداري  أ/ ساليم

 

 األربعاء  00:10-30:11

25/01/3202  

 

 

 04الى  01األفواج من 
 

 18القاعة 

 

 مالحظـــــــــــــــــــــــــة:

 على كل الطلبة االلتزام بالتوزيع املبرمج املقرر من طرف اإلدارة الخاص باألفواج ويمنع مخالفته أثناء سير االمتحانات

 

 

 قسم القانون الخاص


