السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

و أولىةايلناس
رزنامة امتنزناة الس اس ة النانةة لمت ى

اليوم

التاريخ

المقياس

أستاذ المادة

السبت

 8جوان 2019

 نشاط إداري

 أ .صافي ع اهلل /أ .بوخنان صبرينة

األحد

 9جوان 2019

 نظرية الحق

 د.بريك الطاهر  /أ.باسل سهام

االثنين

 10جوان 2019

 لغة فرنسية

 أ .حسيني رقية  /أ .حاجي كريمة

األربعاء

 12جوان 2019

 منهجية

 أ.د رحماني منصور /أ.سيليني /د.عتيق

الخميس

 13جوان 2019

 شريعة إسالمية

 د.بوصيدةامحمد  /أ .مسيخ محمد لمين

السبت

 15جوان 2019

 نظم سياسية

 أ.بوستيل نجوى  /د.لصلج نوال/د.بوحديد

األحد

 16جوان 2019

 إقتصاد سياسي

 د .مقيمح صبري

 توقيت جميع االمتحانات  11.00:إلى 12.30
 إحضار بطاقة الطالب إجباري

السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنامة امتنزناة الس اس ة النانةة لمتوةثنزيمةايلناس
التعويضية
المقياس

اليوم

التاريخ

السبت

 8جوان 2019

 قانون العمل

األحد

 9جوان 2019

 ق إجراءات مدنية

 أ .صليلع سعد  /د .فليغة نور الدين

االثنين

 10جوان 2019

 لغة أجنبية

 أ.شعابنة إيمان

األربعاء

 12جوان 2019

 حقوق اإلنسان

 أ.د .بوالقمح يوسف

الخميس

 13جوان 2019

 منهجية

 أ.بوصيدة فيصل /أ .بن طالب احسن

السبت

 15جوان 2019

 أحكام االلتزام

 د .كيفاجي الضيف

األحد

 16جوان 2019

 إجراءات جزائية

 د.غزيوي هندة  /د.مبروك ليندة

 توقيت جميع االمتحانات  13.30:إلى 15.00
 إحضار بطاقة الطالب إجباري

أستاذ المادة
 أ.صافي عبد اهلل

السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنامة امتنزناة الس اس ة النانة لمتوةثنالمةليسانس /قانون

اليوم

التاريخ

السبت

 8جوان 2019

 أوراق تجارية

األحد

 9جوان 2019

 لغة فرنسية

 أ .شعابنة إيمان  /أ .حسيني رقية

االثنين

 10جوان 2019

 ق دولي خاص

 أ .مجدوب كوثر

األربعاء

 12جوان 2019

 قانون بحري

 أ .نطور أحالم

الخميس

 13جوان 2019

 ملكية فكرية

 أ.بشينة سميحة

السبت

 15جوان 2019

 عقود

 د .رحال محمد  /أ.مناجلي لمين

األحد

 16جوان 2019

 ملتقى

 أ.عبادة سيف اإلسالم

االثنين

 17جوان 2019

 قانون التأمين

 د .شيروف نهى

خاصخاصص

 توقيت جميع االمتحانات  09.00:إلى 10.30
 إحضار بطاقة الطالب إجباري

المقياس

أستاذ المادة
 أ.بوصنوبرة عبد العالي

السنة الدراسية 201-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنامة امتنزناة الس اس ة النانة لمتوى ثنالمةليسانس /قانون

اليومخاصصالتاريخ
عام

المقياس

أستاذ المادة

السبت

 8جوان 2019

 القضاء الدولي الجنائي

 د.جندلي وريدة  /أ.سوداني نور الدين

األحد

 9جوان 2019

 ملكية فكرية

 أ.مسلم الطاهر

االثنين

 10جوان 2019

 فرنسية

 أ .زيان هدى

األربعاء

 12جوان 2019

 حريات عامة

 أ .صخري طه

الخميس

 13جوان 2019

 ق مكافحة الفساد

 د .بن مشيرح محمد /أ.بوعزيز شهرزاد

السبت

 15جوان 2019

 منازعات إدارية

 د.غربي أحسن /أ.قروف جمال

األحد

 16جوان 2019

 ملتقى

 أ.عبادة سيف اإلسالم

االثنين

 17جوان 2019

 قانون اقتصاديعام

 أ .بوشكيوة عثمان

 توقيت جميع االمتحانات  09.00:إلى 10.30
 إحضار بطاقة الطالب إجباري

السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنام امتنزناة الس اس ة النانة لمتوةألاولىة نستر /قانون ألاعمال
اليوم

التاريخ

المقياس

أستاذ المادة

السبت

 8جوان 2019

 شركات األموال

 د .يسعد فضيلة

األحد

 9جوان 2019

 قانون الجمارك

 د.لكحل مخلوف

االثنين

 10جوان 2019

 ملكية صناعية

 أ .بشينة سميحة

األربعاء

 12جوان 2019

 قانون المنافسة

 أ .بوشرك علي

الخميس

 13جوان 2019

 منهجية

 أ .بوصيدة فيصل

السبت

 15جوان 2019

 قانون التجارة الدولية

 د .بن مشيرح محمد

األحد

 16جوان 2019

 تكنلوجيا إعالم و اتصال

 أ.بريغت أسيا

*توقيت جميع االمتحانات  09.00:إلى 10.30
* إحضار بطاقة الطالب إجباري

السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنامة امتنزناة الس اس ة النانة لمتوةألاولىةانستر /قانون ألاسرة
اليوم

التاريخ

المقياس

أستاذ المادة

السبت

 8جوان 2019

 قانون الحالة المدنية

 أ .سيليني كريمة

األحد

 9جوان 2019

 قانون حماية الطفل

 د.فليغة نور الدين

االثنين

 10جوان 2019

 عقود التبرع

 أ .مسيخ محمد لمين

األربعاء

 12جوان 2019

 منهجية

 أ .بن طالب أحسن

الخميس

 13جوان 2019

 اجتهاد قضائي

 د.بوصيدة أمحمد

السبت

 15جوان 2019

 انحالل الرابطة الزوجية

 أ.د .بودفع علي

األحد

 16جوان 2019

 تكنلوجيا إعالم و اتصال

 أ.بريغت أسيا

*توقيت جميع االمتحانات  09.00:إلى 10.30
*إحضار بطاقة الطالب إجباري

السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنامة امتنزناة الس اس ة النانة لمتوةةألاولىةانستر /قانون جنائي
اليوم

التاريخ

المقياس

أستاذ المادة

السبت

 8جوان 2019

 الجزاء الجنائي

 د .لنكار محمود

األحد

 9جوان 2019

 حقوق اإلنسان

 د جندلي وريدة

االثنين

 10جوان 2019

 المحاكمة و الطعون

 د.مبروك ليندة

األربعاء

 12جوان 2019

 منهجية الحكم الجزائي

 أ .بن يوسف فاطمة

الخميس

 13جوان 2019

 علم الضحية

 أ.بوشرك علي

السبت

 15جوان 2019

 القانون الجنائي للطفل

 د .مقدم عبد الرحيم

األحد

 16جوان 2019

 تكنلوجيا إعالم واتصال

 أ.بريغت أسيا

 توقيت جميع االمتحانات  09.00:إلى 10.30
 إحضار بطاقة الطالب إجباري

السنة الدراسية 2019-2018 :

قسم  :الحقوق

رزنامة امتنزناة الس اس ة النانة لمتوةألاولىةانستر /دولة و مؤسسات
اليوم

التاريخ

المقياس

أستاذ المادة

السبت

 8جوان 2019

 الخصومة اإلدارية

 أ.قروف جمال

األحد

 9جوان 2019

 منظمات المجتمع المدني

 أ.مصيبح صليحة

االثنين

 10جوان 2019

 منهجية

 أ .بوصيدة فيصل

األربعاء

 12جوان 2019

 البرلمان

 د.لصلج نوال

الخميس

 13جوان 2019

 مكافحة الفساد

 د.مقدم عبد الرحيم

السبت

 15جوان 2019

 سلطات الضبط المستقلة

 د .غربي أحسن

األحد

 16جوان 2019

 تكنلوجيا إعالم واتصال

 أ.بريغت أسيا

 توقيت جميع االمتحانات  09.00:إلى 10.30
 إحضار بطاقة الطالب إجباري

