
 

 

 

 

 دولة ومؤسسات عمومٌة–ماستر االولىالسنة محاضرات جدول التولٌت الخاص بال

 (أالمدرج ) –0202/0200 –االول السداسً

 20.22- 23.92 23:92- 22.22 22.22- 20.92 29.22- 23.92 23.92- 20.22 

 المنازعات االدارٌة الثالثاء

 

 أ/ فرطاس زهرة

 المنازعات االدارٌة

 

 أ/ فرطاس زهرة

 التحرٌر االداري
 

 أ /فار فٌصل

 منهجٌة

 

 د/ برلوق عبدالعزٌز

 منهجٌة

 

 د/ برلوق عبدالعزٌز

 المرفك العام  االربعاء
 

 د/ابرباش زهرة

 العام  المرفك

 

 د/ابرباش زهرة

  

 لانون التعمٌر

 د/حرز هللا كرٌم

 المؤسسات الدستورٌة
 

 د/اٌراٌن نوال

 المؤسسات الدستورٌة

 د/اٌراٌن نوال

 لانون المٌزانٌة و المحاسبة / الخمٌس
 

 د/ حاج جاب هللا امال

 انجلٌزٌة
 

 أ/ روابحةعبد الوهاب

  

 

 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
RépubliqueAlgérienneDémocratique et Populaire 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
Ministère de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique 

 

Centre  UniversitaireMorsliAbdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit etde  

Sciences politiques 
 

 

 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 



 

 

 

 

 أعماللانون  –ماستر االولىالسنة محاضرات جدول التولٌت الخاص بال

 (بالمدرج ) -   )0202/0200–االولالسداسً 

 20.22- 23.92 23:92- 22.22 22.22- 20.92 29.22- 23.92 23.92- 20.22 

 لانون الممارسات التجارٌة الثالثاء

 

 د/ زٌدان عبد النور

 لانون الممارسات التجارٌة

 

 د/ زٌدان عبد النور

 لانون االستثمار و اتفالٌات الشراكة

 

 د/ شرٌفً راضٌة

 لانون االستثمار واتفالٌات الشراكة

 

 د/ شرٌفً راضٌة

/ 

 االفالس والتسوٌة المضائٌة االربعاء

 

 أ.د/ عاشورفطٌمة

 االفالس والتسوٌة المضائٌة

 

 فطٌمة أ.د/ عاشور

 نظام البنون و البورصة

 

 د/حربً المٌة

 منهجٌة
 

 مسعودي عبدالرحماند/

 منهجٌة

 

 مسعودي عبد الرحماند/

 تحرٌر اداري الخمٌس
 

 أ/ عفرون دمحم

 انجلٌزٌة

 

 عبدالوهاب أ/ روابحة

 النظام الضرٌبً

 

 حاج جاب هللا امال

  

 

 

 

 الشعبيــتالجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت 
RépubliqueAlgérienneDémocratique et Populaire 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
Ministère de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique 

 

Centre  UniversitaireMorsliAbdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit etde  

Sciences politiques 
 

 

 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 



 

 

 

 

 جنائًلانون  –ماستر االولىالسنة محاضرات جدول التولٌت الخاص بال

 (جالمدرج )    - 0202/0200 –االول السداسً

 20.22- 23.92 23:92- 22.22 22.22- 20.92 29.22- 23.92 23.92- 20.22 

 المسؤولٌة الجنائٌة الثالثاء

 

 د/ بوعكٌرة بالل

 المسؤولٌة الجنائٌة

 

 د/ بوعكٌرة بالل

 علم االجرام والعماب

 

 أ/عمرانً مرٌم

 مبدأ الشرعٌة

 

 ب فؤادد/حطا

 مبدأ الشرعٌة الجنائٌة

 

 ب فؤادد/حطا

 مشروع مهنً االربعاء

 

 د/ زٌتونً زكرٌا

 منهجٌة

 

 أ/ فرلانً عمر

 منهجٌة

 

 أ/ فرلانً عمر

 السٌاسة الجنائٌة

 

 د/ وزانً آمنة

 السٌاسة الجنائٌة

 

 د/ وزانً آمنة

 مصطلحات الخمٌس

 

 

 العدالة الجنائٌة
 

 أ.د/بوحٌة وسٌلة

   

 

 

 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
RépubliqueAlgérienneDémocratique et Populaire 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
Ministère de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique 

 

Centre  UniversitaireMorsliAbdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit etde  

Sciences politiques 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 



 

 

 

 

 لانون عماري –االولى ماسترالسنة محاضرات جدول التولٌت الخاص بال

 المدرج )د(    - 0202/0200 –السداسً االول

 20.22- 23.92 23:92- 22.22 22.22- 20.92 29.22- 23.92 23.92- 20.22 

 االمالن الولفٌة الثالثاء

 

 د/ حمدانً هجٌرة

 االمالن الولفٌة

 

 د/ حمدانً هجٌرة

لانون الغابات والحضائر و 

 المحمٌات

 د/ بلودنٌن

 الملكٌة الخاصة

 

 د/بن وٌس احمد

 الملكٌة الخاصة

 

 د/بن وٌس احمد

 االمالن الوطنٌة االربعاء

 

 د/حرزهللا كرٌم

 االمالن الوطنٌة

 

 د/حرزهللا كرٌم

 البٌئة والتنمٌة المستدامة

 

 د/ منزر رابح

 تحرٌر العرائض و العمود

 

 د/ بوط سفٌان

/ 

 انجلٌزٌة الخمٌس

 

 أ/ روابحة عبدالوهاب

 منهجٌة
 

 د/ بنت الخوخ مرٌم

 منهجٌة

 

 د/ بنت الخوخ مرٌم

/ / 

 

 

 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
RépubliqueAlgérienneDémocratique et Populaire 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
Ministère de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique 

 

Centre  UniversitaireMorsliAbdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit etde  

Sciences politiques 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 



 

 

 

 

 

 لانون التصادي –االولى ماسترالسنة محاضرات جدول التولٌت الخاص بال

 20الماعة      - 0202/0200 –السداسً االول

 20.22- 23.92 23:92- 22.22 22.22- 20.92 29.22- 23.92 23.92- 20.22 

 لانون جبائً الثالثاء

 

 د/صدولً ٌاسمٌن

 لانون جبائً

 

 د/صدولً ٌاسمٌن

 انجلٌزٌة

 

 أ/روابحة عبدالوهاب

 

المانون الجنائً 

 لألعمال

 أ/ عتو  مرٌم

 المانون الجنائً لألعمال
 

 أ/ عتو  مرٌم

 تحرٌر اداري االربعاء

 

 د/عبدلً أمٌنة

 منهجٌة

 

 د/ صفوان سارة

 

 منهجٌة

 

 د/صفوان سارة

 المرفك العام

 

 أ/ فرلانً عمر

 المرفك العام

 

 أ/ فرلانً عمر

 المؤسسات العمومٌة االلتصادٌة الخمٌس

 

 د/حاج جاب هللا امال

 حماٌة المستهلن

 

 د/زلاري أمال

   

 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
RépubliqueAlgérienneDémocratique et Populaire 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
Ministère de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique 

 

Centre  UniversitaireMorsliAbdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit etde  

Sciences politiques 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 


