
 

 

 0202/0200محاضرات الخاص بال جدول التوقٌت

 المدرج )أ(        -االولالسداسً  لٌسانس المجموعة )أ( االولى السنة 

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

 قانون دستوري االخد

 د/ مناع العلجة

 قانون دستوري

 د/مناع العلجة

 مجتمع دولً

 أ/وقازي عقبة

 قانون اداري

 د/ ابرباش زهرة

 قانون اداري 

 د/ ابرباش زهرة

 مصطلحات االثنٌن

 أ/عمرون مراد

 مدخل للعلوم القانونٌة

 د/ٌاحً سامٌة

 مدخل للعلوم القانونٌة

 د/ٌاحً سامٌة

 تارٌخ النظم

 د/ بوعمامة زهٌر

 فلسفة القانون

 أ/قاسمً سعدٌة 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 

Centre  Universitaire  Morsli Abdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit et de  

Sciences politiques 
 

 

 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 

   



 

 0202/0200محاضرات جدول التوقٌت الخاص بال

 المدرج )ب(        -االول السنة االولى  لٌسانس المجموعة )ب( السداسً 

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

 قانون اداري االحد

 د/ بدرانً علً

 قانون اداري

 د/ بدرانً علً

 فلسفة القانون

 

 أ/ واضح الحاج    

 تارٌخ النظم      
 

 أ/ عالم عاٌدة

 مجتمع دولً
 

 أ/ وقازي عقبة

 قانون دستوري االثنٌن

 د/ فوزاري حسٌن

 قانون دستوري

 د/ فوزاري حسٌن

 مصطلحات
 

 أ/ عمرون مراد

 مدخل للعلوم القانونٌة

 د/ٌاحً سامٌة

 مدخل للعلوم القانونٌة

 د/ٌاحً سامٌة

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 

Centre  Universitaire  Morsli Abdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit et de  

Sciences politiques 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 

   

 

 

 

 



 

 0202/0200محاضرات جدول التوقٌت الخاص بال

 المدرج )ج(        -االول  السنة االولى  لٌسانس المجموعة )ج( السداسً 

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

 االحد

 

 مدخل للعلوم القانونٌة

 

 أد/ حداد العٌد

 مدخل للعلوم القانونٌة

 

 أد/ حداد العٌد

 تارٌخ النظم
 

 أ/ عالم عاٌدة

 مجتمع دولً

 

 د/ واجعوط سعاد

 فلسفة القانون

 

 أ/ واضح الحاج

 قانون اداري االثنٌن

 

 د/ مازٌغً نوال

 قانون اداري

 

 د/ مازٌغً نوال

 قانون دستوري

 أ/ ٌدرمنال

 قانون دستوري

 أ/ ٌدرمنال

 مصطلحات

 أ/ عمرون مراد

 

 

 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

 

Centre  Universitaire  Morsli Abdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit et de  

Sciences politiques 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 



 

  0202/0200محاضرات جدول التوقٌت الخاص بال

 المدرج )د(        -االول  السنة االولى  لٌسانس المجموعة )د( السداسً 

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

 قانون اداري االحد

 

 أ/ سندل مصطفى

 قانون اداري

 

 أ/ سندل مصطفى

 مدخل للعلوم القانونٌة

 

 أد/ حداد العٌد

 مدخل للعلوم القانونٌة

 

 أد/ حداد العٌد

 مجتمع دولً

 

 د/ واجعوط سعاد

 قانون دستوري االثنٌن

 

 د/ حدار جمال

 مصطلحات

 

 أ/ عمرون مراد

 قانون دستوري

 

 د/ حدار جمال

 فلسفة القانون

 

 أ/ قاسمً سعدٌة

 تارٌخ النظم

 

 د/ بوعمامة زهٌر

 

 

 

 الجوهىريـــت الجسائريـت الديوقراطيـت الشعبيــت
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي    

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Centre  Universitaire  Morsli Abdellahh 

- TIPAZA - 

 

Institut de droit et de  

Sciences politique  s 

 

 
 الوـركـس الجـاهعـي هرسلـي عبـد اللـه

 -تيبــــازة -

 الحقىق و العلىم السياسيتهعهد 


