جاهعة جٍاللً بونعاهة خوٍس هاٌانة
كلٍة الحقوق والعلوم السٍاسٍة
قسن الحقزق

جوقٍث السنة األولى هاسحر جخصص إدارة األعوال

اليوم

الق اعة1

الوقت

الق اعة8

الق اعة2

09:30 - 08:00

لانون األعمال الدولً
محاضرة
العمد التجاري الدولً
محاضرة
اإلدارة اإللكترونٌة
محاضرة
اإلدارة اإللكترونٌة
فTD 1
اإلدارة اإللكترونٌة
فTD 2
المانون الدولً االلتصادي
محاضرة
إدارة الموارد البشرٌة
محاضرة
علم التفاوض
محاضرة

11:00 - 09:30
الثنين

12:30 - 11:00
14:00 - 12:30
15:30 -14:00
09:30 - 08:00

الثالثاء

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
09:30 - 08:00

األريعاء

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
14:00 - 12:30

السندات التجارٌة
TD
ف1
السندات التجارٌة
TD
ف2
اللغة اإلنجلٌزٌة
TD
ف1
اللغة اإلنجلٌزٌة
TD
ف2

مرباح
مرباح

الخميس

14:00 - 12:30

تومً
درٌس
درٌس
بعلوج
شاوش
ٌحٌاوي

سعٌدي
سعٌدي

مخانك

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00

تومً

مخانك

09:30 - 08:00

لانون األعمال الدولً
فTD 1
لانون األعمال الدولً
فTD 2

األمن المعلوماتً
TD
ف2
األمن المعلوماتً
TD
ف1

بعلوج

دمحم حسان
دمحم حسان

إدارة الموارد البشرٌة
إ ع فTD 2
إدارة الموارد البشرٌة
فTD 1
العمد التجاري الدولً
TD
ف2
العمد التجاري الدولً
TD
ف1

دمحم حسان
دمحم حسان
سردون
سردون

قسن الحقوق

جاهعة جٍاللً بونعاهة خوٍس هاٌانة
كلٍة الحقوق والعلوم السٍاسٍة

جوقٍث السنة األولى هاسحر جخصص ضواى إجحواعً

قسن الحقزق
الوقت

اليوم

الق اعة3

الق اعة4

09:30 - 08:00
11:00 - 09:30
الثنين

12:30 - 11:00
14:00 - 12:30
15:30 – 14:00
17:00 -15:30

مصطلحات لانونٌة
فTD 3
إتفالٌات العمل
بونوة
فTD 3
صنادٌك الضمان اإلجتماعً
شكرٌن
فTD 3
بودومً

09:30 - 08:00
11:00 - 09:30
األريعاء

12:30 - 11:00

الق اعة5
نظرٌة التكافل اإلجتماعً فً الشرٌعة
اإلسالمٌة
فٌساح
محاضرة
المسؤولٌة التمصرٌة
بن حاج الطاهر
محاضرة
المؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإللتصادي
خنوسً
محاضرة

إتفالٌات العمل
بونوة
فTD 2
صنادٌك الضمان اإلجتماعً
شكرٌن
فTD 2
مصطلحات لانونٌة
بودومً
فTD 2
إتفالٌات العمل
ف TD 1بونوة
مصطلحات لانونٌة
ف TD 1مخانك
صنادٌك الضمان اإلجتماعً
ف TD 1سعٌدي

14:00 - 12:30

صنادٌك الضمان اإلجتماعً
خنوسً
محاضرة
المضاء اإلجتماعً
خنوسً
محاضرة
إتفالٌات العمل
فٌساح
محاضرة
حوادث العمل و األمراض المهنٌة
بونوة
محاضرة

15:30 – 14:00
09:30 - 08:00
11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
الخميس

حوادث العمل و األمراض المهنٌة
بونوة
فTD 2
تحرٌر العرائض
عمروش
فTD 2

14:00 – 12:30
15:30 – 14:00
15:30

17:00 -

الق اعة8

الق اعةAN 01

حوادث العمل و األمراض المهنٌة
بونوة
فTD 3
تحرٌر العرائض
عمروش
فTD 3

حوادث العمل و األمراض المهنٌة
بونوة
ف1
TD
تحرٌر العرائض
عمروش
ف1
TD

قسن الحقوق

جاهعة جٍاللً بونعاهة خوٍس هاٌانة
كلٍة الحقوق والعلوم السٍاسٍة
قسن الحقوق

جوقٍث السنة األولى هاسحر جخصص أحوال شخصٍة
اليوم

الوقت
14:00 - 12:30

اإثنين

15:30 –14:00
17:00 – 15:30

الق اعة1
اإلجتهاد المضائً فً مادة األحول الشخصٌة
سرٌر
المانونٌة أ ش فTD 3
نظام الولف
سرٌر
أ ش فTD 3
مصطلحات لانونٌة
طٌبة
أ ش فTD 3

الق اعة3

09:30 - 08:00

الق اعة4

الق اعة5

الق اعة 10

الق اعة7

إنحالل الزواج
طحطاح
محاضرة
لانون الحالة المدنٌة
بوحٌة
محاضرة
نظرٌة الحك
محاضرة

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00

األريعاء

09:30 - 08:00

إنحالل الزواج
ف TD 1عشٌر

مصطلحات لانونٌة
فTD 2كرتوس

11:00 - 09:30

لانون اإلجراءات المدنٌة
ف TD 1بونوة

إنحالل الزواج
ف TD 2عشٌر

12:30 - 11:00

مصطلحات لانونٌة
ف TD 1كرتوس

لانون اإلجراءات المدنٌة
ف TD 2بونوة

14:00 - 12:30

لانون الجنسٌة
محاضرة دمحم حسان

15:30 –14:00

حماٌة األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌة
كرتوس
محاضرة

09:30 - 08:00
11:00 - 09:30

الق اعة AN 02

نظام الولف
جبار
فTD 2
اإلجتهاد المضائً فً مادة األحول الشخصٌة
ف TD 2بلكوش

الماعة 12

اإلجتهاد المضائً فً مادة األحول الشخصٌة
بلكوش
فTD 1
نظام الولف
جبار
فTD 1

الخميس

12:30 - 11:00

نظام الولف
محاضرة

14:00 – 12:30

لانون اإلجراءات المدنٌة
سواعدي
محاضرة
إنحالل الزواج بن شوٌخ
سرٌر
TD
ف3
لانون اإلجراءات المدنٌة
ممدم
ف TD 3

15:30 –14:00
17:00 – 15:30

قسن الحقوق

جاهعة جٍاللً بونعاهة خوٍس هاٌانة
كلٍة الحقوق والعلوم السٍاسٍة
قسن الحقزق

جوقٍث السنة األولى هاسحر جخصص قانوى دسحوري وهؤسسات عووهٍة
اليوم

الوقت

الق اعة3

الق اعة2

الق اعة7

الق اعة4

09:30 - 08:00
الثنين

السلطة التشرٌعٌة
محاضرة
الحرٌات العامة
ٌعمر
محاضرة
المانون الدستوري الجنائً
رحال
محاضرة
الصفمات العمومٌة
سعوداوي
محاضرة
األنظمة النٌابٌة الدٌممراطٌة
بن جٌاللً
محاضرة
المضاء الدستوري
لمار
محاضرة
األحزاب السٌاسٌة
أٌت عبد المالن
محاضرة
بن ناجً

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
09:30 - 08:00

الثالثاء

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
14:00 - 12:30

األريعاء

12:30 - 11:00
14:00 - 12:30
09:30 - 08:00
11:00 - 09:30

الخميس

12:30 - 11:00
14:00 - 12:30

السلطة التشرٌعٌة
فTD 1
السلطة التشرٌعٌة
فTD 2

بن ناجً
بن ناجً
األحزاب السٌاسٌة
ف TD 1أٌت عبد المالن
أٌت عبد
األحزاب السٌاسٌة
المالن دستوري فTD 2
األنظمة النٌابٌة الدٌممراطٌة
بن جٌاللً
دستوري فTD 1
األنظمة النٌابٌة الدٌممراطٌة
بن جٌاللً
دستوري فTD 2

مصطلحات لانونٌة
فTD 2
مصطلحات لانونٌة
مخانك
فTD 1
منهجٌة التعلٌك على النصوص الدستورٌة
رحال
فTD 2

مخانك

منهجٌة التعلٌك على النصوص الدستورٌة
رحال
فTD 1

قسن الحقوق

جاهعة جٍاللً بونعاهة خوٍس هاٌانة
كلٍة الحقوق والعلوم السٍاسٍة
قسن الحقزق

جوقٍث السنة األولى هاسحر جخصص دولة وهؤسسات
اليوم

الوقت

الق اعة5

09:30 - 08:00
الثنين

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
14:00 - 12:30
09:30 - 08:00

الثالثاء

11:00 - 09:30
12:30 - 11:00
14:00 - 12:30
09:30 - 08:00
11:00 - 09:30

األريعاء

الصفمات العمومٌة
TD
ف1
الصفمات العمومٌة
TD
ف2

موزالً
موزالً

الق اعة6
الرلابة المضائٌة على أعمال السلطة التنفٌذٌة
سعوداوي
محاضرة
الجماعات المحلٌة
طٌبً
محاضرة
لانون الوظٌفة العمومٌة
لدرع
محاضرة
تسٌٌر الموارد البشرٌة
لدرع
محاضرة
الصفمات العمومٌة
بودربالة
محاضرة
إدارة األعمال اإلستراتجٌة
حوحش
محاضرة
الفساد اإلداري
سعوداوي
محاضرة
المرفك العمومً
بودربالة
محاضرة
لانون الوظٌفة العمومٌة
رواب
TD
ف2
لانون الوظٌفة العمومٌة
رواب
TD
ف1

الق اعة7

الق اعة AN 02

12:30 - 11:00
14:00 - 12:30

لانون الوظٌفة العمومٌة
محاضرة
المضاء اإلداري
محاضرة

15:30 – 14:00
الخميس

09:30 - 08:00
11:00 - 09:30

الخبرة المضائٌة
حراوًٌ
فTD 1
الخبرة المضائٌة
فTD 2حراوًٌ ي

لدرع
توم ي

الحرٌات العامة و حموق اإلنسان
فTD 2عمروش
الحرٌات العامة و حموق اإلنسان
فTD 1عمروش

قسن الحقوق

