
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                        

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                  

 العامقسم القانون   -والعلوم السياسية كلية الحقوق                                          

 -2022/2023الثالث  بعذر السداس ياملتغيبين  –إداري قانون  رزنامة إعادة االمتحانات لطلبة السنة الثانية ماستر                                         

 

/القاعةاملدرج ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا توقيت اإلمتحان   التاريخ املقياس 

  

:3008-------00:10  

 

 أ/ برزوق الحاج

 
 آليات الضبط اإلداري

 

24/01/2023 الثالثاء      15 القاعة 

 

  

00:10-------03:11  

 

 أ/ ساجي عالم

 

 منهجية إعداد املذكرة

 

01/2023/ 24 الثالثاء  15 القاعة 

 

  

:3008-------00:10  

 

 أ/ بن عبو عفيف

 

 الهيئات الوطنية املستقلة

 

25/01/2023 االربعاء  15 القاعة    

 

  

00:10-------03:11  

 

 أ/زواتين خالد

 

وارد قانون الوظيفة العمومية وتسيير امل

 البشرية

    25/01/2023 االربعاء

 15 القاعة

 

 رئيس القسم

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                               

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                           

                                                                                 -  عامقسم القانون ال  -وق والعلوم السياسية كلية الحق                                                       

 2022/2023السداس ي الثالث  املتغيبين بعذر  –جنائيقانون  ماستر رزنامة إعادة االمتحانات لطلبة السنة الثانية 
 

/القاعةاملدرج اإلمتحانتوقيت   ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا   التاريخ املقياس 

15 القاعة   

08:30-------10:00 

 

 أ/ يحي عبد الحميد

 

 السياسة الجنائية

 

 24/01/2023 الثالثاء    
 

15 القاعة   

10:00-------11:30 

 

 أ/ شيخي نبية

 

 منهجية إعداد املذكرة

 

 01/2023/ 24 الثالثاء
 

15 القاعة   

08:30-------10:00 

 

 أ / باسم شهاب

 

 قانون القضاء العسكري 

25/01/2023 االربعاء     

 

15 القاعة   

10:00-------11:30 

 

 أ/ جلطي اعمر

 

 األنظمة العقابية البديلة

 

    25/01/2023 االربعاء

 

 

 

 

 رئيس القسم

 



   

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم                              

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                     

                                                                                 -قسم القانون العام    -كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                 

 2022/2023الثالث  بعذر السداس ي املتغيبين –دولي عامالثانية ماستر قانون رزنامة إعادة االمتحانات لطلبة السنة                                                              
 

ساملقيااألستاذ)ة( املشرف على  توقيت اإلمتحان املدرج/القاعة  التاريخ املقياس 

15 القاعة   

08:30-------10:00  

 

 أ/ بلحنافي فاطمة

 

دوليالتعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب ال  

 

 24/01/2023 الثالثاء    

15 القاعة   

10:00-------11:30 

 

 أ/بوكر رشيدة

 

 منهجية إعداد املذكرة

 

 01/2023/ 24 الثالثاء

15 القاعة   

08:30-------10:00  

 

 أ/ وافي حاجة

 

 املنظمات غير الحكومية

25/01/2023 االربعاء     

15 القاعة   

10:00-------11:30 

 

 أ/ بقنيش عثمان

 

 القانون الدولي االقتصادي

 

    25/01/2023 االربعاء

 

 رئيس القسم

 



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                                         

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                                   

                                                                                 -قسم القانون العام    -كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                        

 2022/2023الثالث  بعذر السداس ي املتغيبين –قانون طبي  الثانية ماستر إعادة االمتحانات لطلبة السنة رزنامة                                                              

 
 

ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا توقيت اإلمتحان املدرج/القاعة  التاريخ املقياس 

15 القاعة   

03:08-------00:10  

 

 أ/ بلحنافي فاطمة

 

 القانون الصيدلة

 

 24/01/2023 الثالثاء    

15 القاعة   

10:00-------11:30 

 أ/ حيدرة محمد

 

 

ذوي القانون والصحة العقلية والتكفل ب

 االحتياجات الخاصة

 

 01/2023/ 24 الثالثاء

15 القاعة   

03:08-------00:10  

 

 أ/بن شرقي محسن الدين

 

 منهجية إعداد املذكرة

 

25/01/2023 االربعاء     

15 القاعة   

10:00-------11:30 

 

 أ/بلباي إكرام

 

 القانون وطب العمل

    25/01/2023 االربعاء

 

 رئيس القسم

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                         

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                         

                                                                                 - عامقسم القانون ال  -كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                      

 2022/2023السداس ي األول  –بعذر  املتغيبين إداري  قانون لسنة األولى ماستر ا إعادة االمتحانات لطلبة رزنامة                                                             
 

ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا توقيت اإلمتحان املدرج  التاريخ املقياس 

  

:3008-------00:10  

 

 أ/ جلطي منصور 

 

 التصرفات واألعمال االتفاقية

 

 24/01/2023الثالثاء     

 
 

15قاعة ال  

15 القاعة   

00:10-------03:11  

 

 أ/ محمد كريم 

 

 منازعات إدارية

 

  01/2023/ 24الثالثاء 

 

15 القاعة   

:3008-------00:10  

 

 أ/حيدرة محمد 

 

البحث العلمي منهجية  

    25/01/3202االربعاء 

  

 

15 القاعة   

00:10-------03:11  

 

 أ/بن عبو عفيف

 

 اإلدارة املركزية

 

  25/01/2023االربعاء 

 

 

 رئيس القسم

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                            

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                         

                                                                                 -  عامقسم القانون ال  -كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                      

 2022/2023األول  بعذر السداس ي املتغيبين –جنائيماستر قانون  األولى السنة لطلبة االمتحانات إعادة رزنامة                                                             

 

/القاعةاملدرج ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا توقيت اإلمتحان   التاريخ املقياس 

  

:3008-------00:10  

 

 أ/ زعيمش

 

 علم اإلجرام

 

15 القاعة 24/01/2023 الثالثاء  

 

  

00:10-------03:11  

 

 

 أ/بن عودة نبيل 

 

 

 قانون عقوبات مقارن 

 

15 القاعة 01/2023/ 24 الثالثاء  

 

  

:3008-------00:10  

 

 أ/ يحي عبد الحميد

 

مقارنةإجراءات جزائية   

 

15 القاعة 25/01/2023 االربعاء  

 

  

00:10-------03:11  

 

 

 أ/ بن قارة مصطفى عائشة

 

 

 منهجية البحث العلمي

 25/01/2023 االربعاء

15 القاعة  

 

 

 

 رئيس القسم



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                          

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                               

                                                                                 -قسم القانون العام    -كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

 2022/2023السداس ي األول  بعذر  املتغيبين –عامدولي قانون األولى ماستر رزنامة إعادة االمتحانات لطلبة السنة                                                           

 

ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا توقيت اإلمتحان املدرج/القاعة  التاريخ املقياس 

 

15 القاعة  

 

:3008-------00:10  

 

 أ/ عباسة دربال صورية

 

 القانون الدولي اإلنساني

 24/01/2023 الثالثاء

 

15 القاعة  

 

:3010-------00:12  

 

 

 أ/بقنيش عثمان

 

 

 قانون املنظمات الدولية

 

 01/2023/ 24 الثالثاء

 

15 القاعة  

 

:3008-------00:10  

 

 أ/ وافي حاجة

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 

 25/01/2023 االربعاء

 

15 القاعة  

 

10:00-------11:30 

 

 

 أ/ دوبي بونوة جمال

 

 

 منهجية البحث العلمي

 25/01/2023 االربعاء

 القسم رئيس



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                              

  جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                              

                                                                                 -قسم القانون العام    -كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                      

 2022/2023السداس ي األول  بعذر  املتغيبين –طبيقانون رزنامة إعادة االمتحانات لطلبة السنة األولى ماستر                                                              

 

ساألستاذ)ة( املشرف على املقيا توقيت اإلمتحان املدرج/القاعة  التاريخ املقياس 

 

15القاعة   

 

:3008-------00:10  

 

 أ/ بن عزوز صارة

 

 قانون الصحة

 

 24/01/2023 الثالثاء

 

15القاعة   

 

10:00-------11:30 

 

 

 أ/عيساني رفيقة

 

 

 قانون املسؤولية الطبية

 

 01/2023/ 24 الثالثاء

15القاعة   

 

 

:3008-------00:10  

 

 أ/ فرقاق معمر

 

ينالقانون األساس ي للممارسين الطبي  

 

 25/01/2023 االربعاء

15القاعة    

10:00-------11:30 

 

 

 أ/ بن شرقي محسن الدين

 

 

 منهجية البحث العلمي

 25/01/2023 االربعاء

  رئيس القسم



 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم              

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم               

                                                                                 -  عامقسم القانون ال  -كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 2022/2022الخامس  بعذر السداس يعام املتغيبين الثالثة ليسانس قانون  زنامة إعادة االمتحانات لطلبة السنةر    

 

 التاريخ املقياس األستاذ والفوج توقيت اإلمتحان املدرج/القاعة

 

  17القاعة 

 

:3008-------00:10  

06إلى  01أ/ محمد كريم األفواج من    

 القرارات والعقود اإلدارية

 

12إلى  07عائشة  األفواج من  أ/ دويدي 24/01/2023 الثالثاء      

 

 17القاعة 

 

10:00-------11:30 

06إلى  01أ/ عيساني رفيقة األفواج من    

 الوظيفة العامة

 

12إلى  07أ/ حساين محمد األفواج من  01/2023/ 24 الثالثاء  

 

  17القاعة 

 

:3008-------00:10  

06إلى  01أ/ بلحنافي فاطمة األفواج من    

العالقات الدوليةقانون   

25/01/2023 االربعاء     

12إلى  07أ/ أيت بن أعمر األفواج من   

 

  17القاعة 

 

10:00-------11:30 

06إلى  01أ/  بوكر رشيدة األفواج من    

 مقارنة األنظمة القانونية

    25/01/2023 االربعاء

12إلى  07أ/  فرقاق  معمر األفواج من   
 

 

 

 

 

 


