
  2021-2020البرنامج الدراسي للسداسي السادس للسنة الدراسية 
 السنة الثالثة ليسانس قانون عام

 المجموعةأ
 

 المدرج  التوقيت األستاذ المقياس التاريخ  
 األحد  

 
 01 10:00 اىل 09:00 مصباح حممد علي المنازعات اإلدارية

 01 11:30 اىل 10:30 سايغي وداد ملتقى

 01 12:00 اىل 11:30  بوحجر خدجية 02اللغة األجنبية 

 االثنين  
 

 01 10:00 اىل 09:00 مصباح حممد علي المنازعات اإلدارية

 01 11:30 اىل 10:30  قرماط أمحد االمني الملكية الفكرية

 01 12:00 اىل 11:30  ساملي وردة  القانون االقتصادي العام

 الثالثاء 
   
 

 01 10:00 اىل 09:00 ساملي وردة القانون االقتصادي العام

 01 11:30 اىل 10:30 رضوان بلقاسم القانون والقضاء الدولي الجنائي

 01 12:00 اىل 11:30 بوكورو منال حريات عامة

 األربعاء 
 

 01 10:00 اىل 09:00 بليمان ميينة  قانون مكافحة الفساد

 01 11:30 اىل 10:30 بوكورو منال حريات عامة

 01 12:00 اىل 11:30 رضوان بلقاسم  القانون والقضاء الدولي الجنائي

 

 رئيس القسم
 

 

 

 



  

  2021-2020البرنامج السدراسي للسداسي السادس للسنة الدراسية 
 السنة الثالثة ليسانس قانون عام

 المجموعة ب
 المدرج  األستاذ التوقيت المقياس التاريخ  
 األحد  

 
 02 10:00 اىل 09:00 بوراس أمحد ملتقى

 02 11:30 اىل 10:30 مصباح حممد علي المنازعات اإلدارية

 02 12:00 اىل 11:30 قوري هشام 02اللغة األجنبية 

 االثنين  
 

 02 10:00 اىل 09:00 مصباح حممد علي المنازعات اإلدارية

 02 11:30 اىل 10:30  عبديل سهام الملكية الفكرية

 02 12:00 اىل 11:30 قيقاية مفيدة  القانون االقتصادي العام

 الثالثاء 
   
 

 02 10:00 اىل 09:00 قيقاية مفيدة القانون االقتصادي العام

 02 11:30 اىل 10:30 بوكورو منال حريات عامة

 02 12:00 اىل 11:30 بوطبجة رمي القانون والقضاء الدولي الجنائي

 األربعاء 
 

 02 10:00 اىل 09:00 بوكورو منال حريات عامة

 02 11:30 اىل 10:30 بوطبجة رمي القانون والقضاء الدولي الجنائي

 02 12:00 اىل 11:30 بوحوش هشام قانون مكافحة الفساد

 
 رئيس القسم

 
 
 
 
 



 
  2021-2020البرنامج السدراسي للسداسي السادس للسنة الدراسية 

 السنة الثالثة ليسانس قانون عام
 المجموعة ج

 المدرج  األستاذ التوقيت المقياس التاريخ  
 األحد  

 
 03 10:00 اىل 09:00 حوادق عصام المنازعات اإلدارية

 03 11:30 اىل 10:30 قوري هشام 02اللغة األجنبية 

 03 12:00 اىل 11:30 سغاويل شوقي ملتقى

 االثنين  
 

 03 10:00 اىل 09:00  عبديل سهام الملكية الفكرية

 03 11:30 اىل 10:30 حوادق عصام المنازعات اإلدارية

 03 12:00 اىل 11:30 زوينت عبد الرزاق  القانون االقتصادي العام

 الثالثاء 
   
 

 03 10:00 اىل 09:00 زوينت عبد الرزاق القانون االقتصادي العام

 03 11:30 اىل 10:30 بوطبجة رمي القانون والقضاء الدولي الجنائي

 03 12:00 اىل 11:30 معلم يوسف حريات عامة

 األربعاء 
 

 03 10:00 اىل 09:00 معلم يوسف حريات عامة

 03 11:30 اىل 10:30 عرايسية بلقاسم  قانون مكافحة الفساد

 03 12:00 اىل 11:30 بوطبجة رمي القانون والقضاء الدولي الجنائي

 
 رئيس القسم

 

 


