
 

 

 

 

 دولة ومؤسسات عمومٌة–ماستر الثانٌةالسنة محاضرات جدول التوقٌت الخاص بال

 0المخبر  –0202/0200 –الثالث  السداسً

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

 القانون البرلمانً الثالثاء
 

 د/ فوزاري حسٌن
 

 القانون البرلمانً
 

 د/ فوزاري حسٌن
 

 العقوداالدارٌة

 

 د/ حمادن سومٌة

 العقود االدارٌة

 

 د/حمادن سومٌة

 انجلٌزٌة
 

 أ/ روابحةعبد الوهاب

 مشروع مهنً / االربعاء

 

 د/ زٌتونً زكرٌا

 منهجٌة اعداد مذكرة 

 

 أ.د/عاشورفطٌمة

 االمالك الوطنٌة 
 

 د/ حرزهللا كرٌم

 االمالك الوطنٌة 
 

 د/ حرزهللا كرٌم

 التحول الدٌمقراطً الخمٌس

 

 د/بوعمامة زهٌر

 السلطات االدارٌة المستقلة
 

 أ/ عفرون دمحم

   

 

 

 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 



 

 

 

 

 أعمالقانون  –ماستر الثانٌةالسنة محاضرات جدول التوقٌت الخاص بال

 2المخبر  -   )0202/0200–الثالثالسداسً 

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

 العقد التجاري الدولً الثالثاء

 

 د/ اللحٌانً لٌلى

 العقد التجاري الدولً

 

 د/ اللحٌانً لٌلى

 منهجٌة اعداد مذكرة

 

 د/ برقوق عبدالعزٌز

 انجلٌزٌة
 

 أ/ روابحةعبد الوهاب

/ 

 القانون الجنائً لالعمال االربعاء

 

 أ/ عتو  مرٌم

 القانون الجنائً لالعمال

 

 أ/ عتو  مرٌم

 مشروع مهنً

 

 زكرٌا د/ زٌتونً

 الملكٌة الفكرٌة

 

 د/ لراري نوال

 الملكٌة الفكرٌة

 

 د/ لراري نوال

المؤسسات العمومٌة  الخمٌس

 االقتصادٌة

 د/سعودي زهٌر

 وسائل الدفع الحدٌثة

 

 د/ زبٌدة سٌمرة سارة

   

 

 

 

 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 



 

 

 

 

 جنائًقانون  –ماستر الثانٌةالسنة محاضرات جدول التوقٌت الخاص بال

 20القاعة     - 0202/0200 –الثالث السداسً

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

 الجرائم الجمركٌة الثالثاء

 

 د/دحمانً كمال

 الجرائم الجمركٌة

 

 د/دحمانً كمال

 جرائم تبٌٌض االموال و الفساد

 

 د/ وزانً آمنة

 قانون مكافحة الفساد

 

 أ/ صغٌر سٌد احمد

/ 

دور القضاء فً تفسٌر  االربعاء

 النصوص الجنائٌة

 د/ عمٌمر عبدالقادر

جرائم تبٌٌض االموال و 

 الفساد

 د/ وزانً آمنة

 منهجٌة اعداد الرسائل الجامعٌة

 

 د/حطاب فؤاد

/ / 

 الطب الشرعً و الشرطة الخمٌس

 العلمٌة

 حسٌبةد/محً الدٌن 

 

 اجنبٌة لغة

 

 

 الجرٌمة المنظمة
 

 أ.د/بوحٌة وسٌلة

 الجرٌمة المنظمة
 

 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 
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- TIPAZA - 

 

Institut de droit etde  

Sciences politiques 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 


