
 
                                         

1222/2222:  اولى ماسترجدول توقيت  السنة   

 قانون االسرة
  االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

 التـــوقـيـــت

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

93المدرج   

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

93المدرج   

لمقارنقانون االسرة ا  

 د عماري

93المدرج   

 قانون االسرة المقارن

 د عماري

93المدرج   

 قسمة التركات

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

23:92-23:22  

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

93المدرج   

 منهجية البحث العلمي

 ا العربي دواجي

93المدرج   

 قانون االسرة المقارن

 د.عماري ابراهيم            

93المدرج   

 قانون االسرة المقارن
 د.عماري ابراهيم

93المدرج    

 قسمة التركات

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

23:22-12:12  

 احكام الميراث 

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة  

              21الفـــــــــــوج

 B37المدرج الصغير 

ائم الواقعة على االسرةالجر  

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

12:12-11:22  

 قسمة التركات 

 ا.طيب عمور

37 المدرج الصغير   

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة  

              22الفـــــــــــوج

 B37مدرج الصغير ال

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة

 داللي الجياللي

37 المدرج الصغير   

11:22-11:12  

 قسمة التركات 

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

21الفــــــــوج   

B37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة 

داللي د   

 ا عمال موجهة

12الفــــــــوج  

37 المدرج الصغير   

 قسمة التركات

 د طيب عمور

 اعمال موجهة
10الفــــــــوج   

D33 

الجرائم الواقعة على 

 االسرة

 د داللي 
 ا عمال موجهة

22الفــــــــوج  

37 المدرج الصغير   

11:12-12:22  

 قسمة التركات 

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

22ـــــوج الفـــ  

B37 المدرج الصغير   

 الجرائم الواقعة على االسرة 

 د داللي 

 ا عمال موجهة

22الفــــــــوج   

37 المدرج الصغير   

 قسمة التركات

 د طيب عمور

 اعمال موجهة

10الفــــــــوج   

D33 

الجرائم الواقعة على 

 االسرة

 د داللي 

 ا عمال موجهة

21الفــــــــوج   

37 المدرج الصغير   

22:12-19:92  

قانون  

 االسرة المقارن

 د بلبشير

اعمال 

 موجهة 

21الفــــــــوج   

B37 

 المدرج الصغير

 منهجية البحث

 العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة 

               22الفـــــــــــوج 

E20 

 قانون االسرة المقارن  

 د بلبشير

 اعمال موجهة 

22الفــــــــوج   

B37 غيرالمدرج الص   

19:92-12:22  

قانون  

 االسرة المقارن

 د بلبشير

اعمال 

 موجهة 

22الفــــــــوج   

B37 

 المدرج الصغير

 منهجية البحث

 العلمي

 ا.مداني امنة

اعمال موجهة 

              21الفـــــــــــوج 

E20 

 قانون االسرة المقارن  

 د بلبشير

 اعمال موجهة 

21الفــــــــوج   

B37 رج الصغيرالمد   

12:22-11:12  
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 2221/2222:  اولى ماسترجدول توقيت  السنة 
 قانون البيئة والتنمية المستدامة

 االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
 

 التـــوقـيـــت

 

 منهجية البحث العلمي

بوجاللا.  

73المدرج الصغير   
   

23:92-23:22  

المسؤولية الدولية عن االضرار 

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

 اعمال موجهة

21الفــــــــوج  

D32 

ميمنهجية البحث العل  

بوجاللا.  

73المدرج الصغير   
 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

المسؤولية الدولية عن االضرار 

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

 اعمال موجهة

12الفــــــــوج  

E35 

23:22-12:12  

الضرار المسؤولية الدولية عن ا

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

22ــــوجالفــاعمال موجهة   

D32 

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

 21اعمال موجهة  الفـــــــــــوج

             

E36 

 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

 المسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة

 د بلمديوني

E35 

لية الدولية عن االضرار المسؤو

 بالبيئة

 د خروبي بزارة امال

 اعمال موجهة

22الفــــــــوج  

E35 

12:12-11:22  

 

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

 22اعمال موجهة  الفـــــــــــوج

             

E36       

 البيئة والتنمية المستدامة

 د بن كرويدم
E35 

جزائرة في الاآلليات القانونية لحماية البيئ  
 د اسماعيل

E35   

ئة في اآلليات القانونية لحماية البي
 الجزائر

 د اسماعيل

E35   

11:22-11:12  

 

 البيئة والتنمية المستدامة

 د بن كرويدم
 المدرج ا

 البيئة والتنمية المستدامة

 د بن كرويدم
E35 

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 د اسماعيل

E35   

ئة في ت القانونية لحماية البياآلليا
 الجزائر

 د اسماعيل

E35   

11:12-12:22  

 منهجية البحث العلمي

بوجاللا.  

E36 البيئة والتنمية المستدامة 

 د بن كرويدم
 المدرج ا

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 21

E35   

منهجية 

 البحث العلمي

.مداني ا

 امنة

اعمال 

موجهة  

21الفـــــــــــوج  

E35 

البيئة والتنمية 

 المستدامة

اسماعيلا   

 اعمال موجهة

22الفــــــــــوج  
E21 

 البيئة والتنمية المستدامة

اسماعيلا   

 اعمال موجهة

21الفــــــــــوج  
E35 

12:22-19:92  

 منهجية البحث العلمي

بوجاللا.  

E36 

جزائرية البيئة في الاآلليات القانونية لحما  
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 21

E35   

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال  
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 22

E35   

البيئة والتنمية  

 المستدامة

اسماعيلا   

 اعمال موجهة

12الفــــــــــوج  
E21 

 البيئة والتنمية المستدامة

سماعيلاا   

 اعمال موجهة

22الفــــــــــوج  
E35 

19:92-12:22  

جزائراآلليات القانونية لحماية البيئة في ال   
 ا قيبوعة

 اعمال موجهة

 الفــــــــــوج 22

E35   

 

 منهجية البحث العلمي

 ا.مداني امنة

 22اعمال موجهة  الفـــــــــــوج

            E35       

 12:22-11:12  
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