التوقيت

احلصة األوىل
من  8سا إىل  9سا25 :

جدول توقيت السنة الثالثة حقوق (قانون عام) الفوج األول
الموسم الجامعي (2019-2020السداسي الخامس ا)

د

األحد
االثنني

مالية عامة
أ .مداني عبد القادر
القاعة02:

الثالثاء

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة 01 :

األربعاء

قانون دولي إنساني (م)
د .رخرور عبد اهلل
القاعة01:

اخلميس

احلصة الثانية
من  9سا 30 :د إىل 10

سا:

55

د

احلصة الثالثة
من  11سا إىل 25 12
سا:

د

حلصة الرابعة
من  12سا 30 :د إىل 13
سا 55 :د

العقود والقرارات اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د.جعيرن عيسى
القاعة02:

مقارنة األنظمة
القانونية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق.البيئة والتنمية المستدامة
د.بريشي بلقاسم
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د .جعيرن عيسى
القاعة02:

لغة أجنبية
بريشي بلقاسم
القاعة02:

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة01:

احلصة اخلامسة
من  14سا إىل  15سا25 :

د

احلصة السادسة
من  15سا 30 :د إىل 17
سا

العقود والقرارات اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة01:
مالية عامة
أ .مداني عبد
القادر
القاعة:املدرج (ج)

جدول توقيت السنة الثالثة حقوق (قانون عام)الفوج الثاني
الموسم الجامعي (2019-2020السداسي الخامس)
التوقيت

احلصة األوىل
من  8سا إىل  9سا25 :

د

األحد
االثنني

مالية عامة
أ .مداني عبد القادر
القاعة02:

الثالثاء

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة 01 :

األربعاء

قانون دولي إنساني (م)
د .رخرور عبد اهلل
القاعة01:

اخلميس

احلصة الثانية
من  9سا 30 :د إىل 10

سا:

55

د

احلصة الثالثة
من  11سا إىل 25 12
سا:

العقود والقرارات اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د.جعيرن عيسى
القاعة02:

ق.البيئة والتنمية المستدامة
د.بريشي بلقاسم
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د .جعيرن عيسى
القاعة02:

د

احلصة الرابعة
من  12سا 30 :د إىل 13
سا 55 :د

مقارنة األنظمة
القانونية
أ .عثماني علي
القاعة02:
لغة أجنبية
بريشي بلقاسم
القاعة02:

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة01 :

احلصة اخلامسة
من  14سا إىل 15
سا 25 :د

العقود والقرارات
اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة01:

احلصة السادسة
من  15سا 30 :د إىل  17سا

مالية عامة
أ .مداني عبد القادر
القاعة:املدرج (ج)

التوقيت

احلصة األوىل
من  8سا إىل  9سا 25 :د

األحد
االثنني

مالية عامة
أ .مداني عبد القادر
القاعة02:

الثالثاء

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة 01 :

األربعاء

قانون دولي إنساني (م)
د .رخرور عبد اهلل
القاعة01:

اخلميس

جدول توقيت السنة الثالثة حقوق (قانون عام)الفوج الثالث
الموسم الجامعي (2019-2020السداسي الخامس)

احلصة الرابعة
احلصة اخلامسة
من  12سا 30 :د إىل 13
من  14سا إىل  15سا 25 :د
سا 55 :د

احلصة الثانية
من  9سا 30 :د إىل  10سا 55 :د

احلصة الثالثة
من  11سا إىل  12سا 25 :د

العقود والقرارات اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د.جعيرن عيسى
القاعة02:

مقارنة األنظمة
القانونية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق.البيئة والتنمية المستدامة
د.بريشي بلقاسم
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د .جعيرن عيسى
القاعة02:

لغة أجنبية
بريشي بلقاسم
القاعة02:

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة01:

العقود والقرارات
اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة01:

احلصة السادسة
من  15سا 30 :د إىل  17سا

مالية عامة
أ .مداني عبد القادر
القاعة:املدرج (ج)

التوقيت

احلصة األوىل
من  8سا إىل  9سا 25 :د

األحد
االثنني

مالية عامة
أ .مداني عبد القادر
القاعة02:

الثالثاء

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة 01 :

األربعاء

قانون دولي إنساني (م)
د .رخرور عبد اهلل
القاعة01:

اخلميس

جدول توقيت السنة الثالثة حقوق (قانون عام)الفوج الرابع
الموسم الجامعي (2019-2020السداسي الخامس)

احلصة الرابعة
من  12سا 30 :د إىل 13
سا 55 :د

احلصة الثانية
من  9سا 30 :د إىل  10سا 55 :د

احلصة الثالثة
من  11سا إىل  12سا 25 :د

العقود والقرارات اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د.جعيرن عيسى
القاعة02:

مقارنة األنظمة
القانونية
أ .عثماني علي
القاعة02:

ق.البيئة والتنمية المستدامة
د.بريشي بلقاسم
القاعة02:

ق .العالقات الدولية
د .جعيرن عيسى
القاعة02:

لغة أجنبية
بريشي بلقاسم
القاعة02:

الوظيفة العامة
أ .صدراتي محمد
القاعة01:

احلصة اخلامسة
من  14سا إىل  15سا 25 :د

احلصة السادسة
من  15سا 30 :د إىل 17
سا

العقود والقرارات اإلدارية
أ .عثماني علي
القاعة01:
مالية عامة
أ .مداني عبد
القادر
القاعة:املدرج (ج)

جدول توقيت السنة الثالثة حقوق (قانون خاص)الفوج األول
الموسم الجامعي ( 2019-2020السداسي الخامس)
التوقيت

احلصة األوىل
من  8سا إىل  9سا25 :

د

االثنني
الثالثاء

اخلميس

55

القانون الدولي الخاص
أ .بومقواس أحمد
القاعة19:
العقود الخاصة
أ .شربالي المواز
القاعة19:

األحد

األربعاء

احلصة الثانية
من  9سا 30 :د إىل 10

سا:

د

القانون الدولي
الخاص
أ .بومقواس أحمد
القاعة02:
العقود الخاصة
أ .شربالي المواز
القاعة:المدرج (ج)

طرق التنفيذ و االثبات
أ .حساين عوامرية
القاعة01:

احلصة الثالثة
من  11سا إىل 25 12
سا:

د

مقارنة األنظمة القانونية
أ .شعيب ربيحة
القاعة19:
طرق االثبات والتنفيذ
أ .حساين عوامرية
القاعة01:

احلصة الرابعة
من  12سا 30 :د إىل 13

سا:

55

د

احلصة اخلامسة
من  14سا إىل  15سا25 :

المواريث
أ.بولفعة عبد القادر
القاعة07:
لغة اجنبية 2
أ .بريشي بلقاسم
القاعة01:
جرائم الفساد
أ .حساين عوامرية
القاعة01:

قانون الشركات
أ .شربالي المواز
القاعة:المدرج (ج)

قانون الشركات
أ .شربالي المواز
القاعة:المدرج (ج)

د

احلصة السادسة
من  15سا 30 :د إىل 17
سا

جدول توقيت السنة الثالثة حقوق (قانون خاص)الفوج الثاني
الموسم الجامعي ( 2019-2020السداسي الخامس)
التوقيت

احلصة األوىل
من  8سا إىل  9سا25 :

د

االثنني
الثالثاء

اخلميس

55

القانون الدولي الخاص
أ .بومقواس أحمد
القاعة19:
العقود الخاصة
أ .شربالي المواز
القاعة19:

األحد

األربعاء

احلصة الثانية
من  9سا 30 :د إىل 10

سا:

د

القانون الدولي
الخاص
أ .بومقواس أحمد
القاعة02:
العقود الخاصة
أ .شربالي المواز
القاعة:المدرج (ج)

طرق التنفيذ و االثبات
أ .حساين عوامرية
القاعة01:

احلصة الثالثة
من  11سا إىل 25 12
سا:

د

مقارنة األنظمة القانونية
أ .شعيب ربيحة
القاعة19:
طرق االثبات والتنفيذ
أ .حساين عوامرية
القاعة01 :

احلصة الرابعة
من  12سا 30 :د إىل 13

سا:

55

د

احلصة اخلامسة
من  14سا إىل  15سا25 :

المواريث
أ.بولفعة عبد القادر
القاعة07:
لغة اجنبية 2
أ .بريشي بلقاسم
القاعة01:
جرائم الفساد
أ .حساين عوامرية
القاعة01:

قانون الشركات
أ .شربالي المواز
القاعة:المدرج (ج)

قانون الشركات
أ .شربالي المواز
القاعة:المدرج (ج)

د

احلصة السادسة
من  15سا 30 :د إىل 17
سا

