
 يــــــــــوزارة التعليم العالي و البحث العلم

 كلية الحقوق و العلوم السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمة بخميس مليانة /     الجياللي بونعاجامعة 

 2021/  2020للسنة الجامعية  ـ الدفعة األولى ـ تخصص القانون اإلداري و قانون األعمال (  الثانية ماستر   ) جدول توقيت السنة 

  2020/  12/  29إلى غاية  2020/  12/  15)انطالق التعليم عن بعد ابتداءا من يوم 

 : أسبوعين تدريس حضوري ثم أسبوع امتحانات للدفعة األولى (   2021جانفي  22إلى غاية   2021جانفي  02من 
 
 

 10 09 07 06 05 04 القاعات 

-08:00 لثالثاءا 

09:00 

  1منازعات ضريبية ف 

 حراوي ع القادرأ.

 2القانون الجنائي لألعمال ف 

 فالح حميدأ.

 3التحكيم التجاري ف 

 بوعتبة فوزيةأ.

 

  النظام العام و الضبط اإلداري ) د سعوداوي  

09:30-

10:30 

 2منازعات ضريبية  ف

 حراوي ع القادرأ.

 1التحكيم التجاري ف 

 بوعتبة فوزية أ.

  الرقابة اإلدارية ) د بلغالم بالل   

11:00-

12:00 

القانون الجنائي لألعمال 

 فالح حميدأ.1ف

 4التحكيم التجاري ف  

 بوعتبة فوزيةأ.

  الدعوى التأديبية  )د. قريش ( 

12:30 

13  :30  

 منازعات ضريبية  

 حراوي أ. 3ف 

 القانون الجنائي لألعمال 

  فالح حميد أ. 4ف 

 2التجاري ف التحكيم 

 بوعتبة فوزيةأ.

   

14:00  

15:00 

 منازعات ضريبية  

 حراويأ. 4ف 

 القانون الجنائي لألعمال 

 فالح حميد أ. 3ف 

    

-08:00 األربعاء

09:00 

المنازعات الضريبية ) أ.  سعوداويأ.النظام العام و الضبط اإلداري )                         

 حراوي (



 األربعاء

 

 

 

09:30-

10:30 

القانون الجنائي لألعمال ) أ.  الرقابة اإلدارية ) د بلغالم بالل                            

 رحمون ( 

11:00-

12:00 

التحكيم التجاري ) د . نوي  الدعوى التأديبية  )د. قريش (                         

) 

 

 الخميس

08:00-

09:00 

 1رقابة إدارية ف 

 فضيلةأفقير أ.

 2دعوى تأديبية  ف 

 فيساح جلول أ.

النظام العام و الضبط 

فزاني 3اإلداري  ف 

 علي مختار 

  المنازعات الضريبية ) أ. حراوي ( 

09:30-

10:30 

 2رقابة إدارية  ف 

 أفقير فضيلةأ.

 3دعوى تأديبية ف 

 فيساح جلول أ.

النظام العام و الضبط 

مزواغي  1اإلداري ف 

 نبيلة 

  الجنائي لألعمال ) أ. رحمون (القانون  

 3ف   رقابة إدارية  12 – 11

 أفقير فضيلةأ.

 1دعوى تأديبية ف 

 فيساح جلول أ.

النظام العام و الضبط 

 2اإلداري  ف 

 مزواغي نبيلة أ.

  التحكيم التجاري ) د . نوي ( 

12:30 

13  :30 

 4ف   رقابة إدارية 

 أفقير فضيلةأ.

 5دعوى تأديبية ف  

 فيساح جلولأ.

النظام العام و الضبط 

 6اإلداري  ف 

 مزواغي نبيلة أ.

   

14:00  

15 

 

 5ف   رقابة إدارية 

 أفقير فضيلةأ.

 6دعوى تأديبية ف 

 فيساح جلولأ.

النظام العام و الضبط 

 4اإلداري  ف 

 مزواغي نبيلةأ.

   



15:30 – 

17 

 6ف   رقابة إدارية 

 أفقير فضيلةأ.

 4دعوى تأديبية ف 

 فيساح جلولأ.

النظام العام و الضبط 

 5اإلداري  ف 

 مزواغي نبيلةأ..

   

 

 


