
 
                                            

1220/2220:  اولى ماسترجدول توقيت  السنة   

 قانون االسرة
  االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

 التـــوقـيـــت

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

39المدرج   

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

39المدرج   

 قانون االسرة المقارن

 د عماري

39المدرج   

 قانون االسرة المقارن

 د عماري

39المدرج   

 قسمة التركات

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

 

08:00-00:09  

 

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

39المدرج   

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

39المدرج   

 قانون االسرة المقارن

ماري ابراهيم            د.ع  

39المدرج   

 قانون االسرة المقارن
 د.عماري ابراهيم

39المدرج    

 قسمة التركات

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

 

00:09 – :0001  

 

 احكام الميراث 

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة  

              01الفـــــــــــوج

 B37المدرج الصغير 

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

 

:0001- 00:11  

 

 قسمة التركات 

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

هة  اعمال موج

              02الفـــــــــــوج

 B37المدرج الصغير 

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

 

00:11- :0021  

 

 قسمة التركات 

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

01الفــــــــوج   

B37 درج الصغيرالم   

 الجرائم الواقعة على االسرة 

 د داللي 

 ا عمال موجهة

10الفــــــــوج  

37 المدرج الصغير   

 قسمة التركات

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

01الفــــــــوج   

D33 

الجرائم الواقعة على 

 االسرة

 د داللي 

 ا عمال موجهة

02الفــــــــوج  

37 المدرج الصغير   

 

:0021- 00:31  

 

 قسمة التركات 

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

02الفــــــــوج   

B37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة 

 د داللي 

 ا عمال موجهة

02الفــــــــوج   

37 المدرج الصغير   

 قسمة التركات

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

02الفــــــــوج   

D33 

الجرائم الواقعة على 

 االسرة

 د داللي 

موجهة ا عمال  

01الفــــــــوج   

37 المدرج الصغير   

13:00- 14:00  

قانون  

 االسرة المقارن

 د بلبشير

اعمال 

 موجهة 

01الفــــــــوج   

B37 

 المدرج الصغير

 منهجية البحث

 العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة 

               02الفـــــــــــوج 

المدرج 

 B37الصغير 

مقارنقانون االسرة ال    

 د بلبشير

 اعمال موجهة 

02الفــــــــوج   

B37 المدرج الصغير   

14:00-15:00  

قانون  

 االسرة المقارن

 د بلبشير

اعمال 

 موجهة 

02الفــــــــوج   

B37 

 المدرج الصغير

 منهجية البحث

 العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة 

              01الفـــــــــــوج 

المدرج 

 B37الصغير 

 قانون االسرة المقارن  

 د بلبشير

 اعمال موجهة 

01الفــــــــوج   

B37 المدرج الصغير   

15:00-16:00  

ع البرمجةفر                                                                                                                                            رئيس القسم  



 

 2021/2022:  اولى ماسترجدول توقيت  السنة 
 قانون البيئة والتنمية المستدامة

 االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
 

 التـــوقـيـــت

 

 منهجية البحث العلمي

بن ويرادا.  

 المدرج ج هواري بومدين
   

 

08:00-00:09  

 

المسؤولية الدولية عن االضرار 

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

 اعمال موجهة

01الفــــــــوج  

D32 

 منهجية البحث العلمي

بن ويرادا.  

 المدرج ج هواري بومدين
 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

المسؤولية الدولية عن االضرار 

 بالبيئة

رة امالد خروبي بزا  

 اعمال موجهة

10الفــــــــوج  

E35 

 

00:09 – :0001  

 

المسؤولية الدولية عن االضرار 

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

02ــــوجالفــاعمال موجهة   

D32 

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

 01اعمال موجهة  الفـــــــــــوج

             

E36 

لبيئةالمسؤولية الدولية عن االضرار با  

 د بلمديوني

E35 

 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

المسؤولية الدولية عن االضرار 

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

 اعمال موجهة

02الفــــــــوج  

E35 

 

:0001- 00:11  

 

 

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

 02اعمال موجهة  الفـــــــــــوج

             

E36       

 البيئة والتنمية المستدامة

 د بن كرويدم
E35 

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 د اسماعيل

E35   

ئة في اآلليات القانونية لحماية البي
 الجزائر

 د اسماعيل

E35   

 

00:11- :0021  

 

 

 البيئة والتنمية المستدامة

 د بن كرويدم
 المدرج ا

امةالبيئة والتنمية المستد  

 د بن كرويدم
E35 

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 د اسماعيل

E35   

ئة في اآلليات القانونية لحماية البي
 الجزائر

 د اسماعيل

E35   

 

:0021- 00:31  

 

 منهجية البحث العلمي

بن ويرادا.  

 البيئة والتنمية المستدامة المدرج ج هواري بومدين

 د بن كرويدم
 المدرج ا

جزائرليات القانونية لحماية البيئة في الاآل  
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 01

E35   

منهجية 

 البحث العلمي

ا.مداني 

 امنة

اعمال 

موجهة  

01الفـــــــــــوج  

E35 

البيئة والتنمية 

 المستدامة

اسماعيلا   

 اعمال موجهة

20الفــــــــــوج  
E21 

 البيئة والتنمية المستدامة

ماعيلاسا   

 اعمال موجهة

01الفــــــــــوج  
E35 

13:00- 14:00  

 منهجية البحث العلمي

بن ويرادا.  

 المدرج ج هواري بومدين

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 01

E35   

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 02

E35   

البيئة والتنمية  

 المستدامة

اسماعيلا   

 اعمال موجهة

10الفــــــــــوج  
E21 

 البيئة والتنمية المستدامة

اسماعيلا   

 اعمال موجهة

02الفــــــــــوج  
E35 

14:00-15:00  

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال   
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 02

E35   

 

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

 02اعمال موجهة  الفـــــــــــوج

            E35       

 15:00-16:00  

 فرع البرمجة                                                                                                                                            رئيس القسم


