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 انون                                    ــــــــــــــــــــــــقسم الشريعة والق
 2122/2122السنة الدراسية               10 الفوجالمجموعة أ  تخصص شريعة وقانون خامسجدول التوزيع الزمني للسداسي ال

13.21ـ  10.11  02.21ـ  00.11 00.11ـ  13.21  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
      
      
      

 األحد
      

      
      

 االثنين
(تطمواريث ) مواريث )مح( إجراءات جزائية )مح(    انجليزية 
   أ/مفيدة بومحراث د/ساعد تبينات د/ساعد تبينات د/عبد السالم بغانة

بالملحقة3القاعة  مدرج الجياللي مدرج الجياللي بالملحقة3القاعة      

 الثالثاء
)مح( تشريع جنائي قانون تجاري )مح(      
   د/سعاد قصعة د/ليندة بومحراث  
   مدرج الجياللي مدرج الجياللي  

 األربعاء
)تط(قانون إداري  قانون تجاري )تط( تشريع جنائي )تط(     
    د/الحاج طاس أد/زهرة بن عبد القادر د/ هاني بوجعدار

بالملحقة3القاعة  بالملحقة3القاعة  بالملحقة3القاعة       

 الخميس
(قانون إداري )مح مقاصد )مح( قانون العمل )مح(  عربية ترتيل  

ليلى بعتاشد/     د/جنة عبد اهلل يعبد الرحيم بن غاشد/ 
بالملحقة3 القاعة بالملحقة3القاعة    مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي  



 انون                                    ــــــــــــــــــــــــقسم الشريعة والق
  2122/2122السنة الدراسية               12 الفوج أالمجموعة تخصص شريعة وقانون  خامسجدول التوزيع الزمني للسداسي ال

 
13.21ـ  10.11  00.11ـ  13.21  02.21ـ  00.11  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
      
      
      

 األحد
      

      
      

 االثنين
   تشريع جنائي )تط(  مواريث )مح( إجراءات جزائية )مح(

فؤاد بولحبالأ/  ساعد تبينات السالم بغانةد/عبد     
بالمخابر 10القاعة   مدرج الجياللي مدرج الجياللي    

 الثالثاء
(تطمواريث ) انجليزية )مح( تشريع جنائي قانون تجاري )مح(     

   سعاد قصعة د/ليندة بومحراث ساعد تبينات أ/مفيدة بومحراث
بالملحقة 3القاعة  بالملحقة 3 القاعة     مدرج الجياللي مدرج الجياللي 

 األربعاء
     قانون إداري )تط( قانون تجاري )تط(

     د/الحاج طاس أد/زهرة بن عبد القادر
بالملحقة01القاعة  بالملحقة01القاعة        

 الخميس
(قانون إداري )مح مقاصد )مح( قانون العمل )مح(  ترتيل عربية  
 جنة عبد اهلل يعبد الرحيم بن غاش ليلى بعتاش   

بالملحقة01القاعة  بالملحقة01القاعة    مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي  



 نونــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم الشريعة والق
 2122/2122السنة الدراسية    0المجموعة أ الفوج   0ماستر شريعة وقانونـ تخصص  ولجدول التوزيع الزمني للسداسي األ

13.21ـ  10.11  00.11ـ  13.21  02.21ـ  00.11  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
       

      
      

 األحد
(االجتهاد والتقليد )مح قانون الضمان االجتماعي)مح( مقاصد الشريعة   ترتيل  

لدرعأد/كمال      أد/رحيمة بن حمو د/ليندة بومحراث 
بالملحقة 00القاعة   مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي   

 االثنين
      
      
      

 الثالثاء
مح(نظريات فقهية وقانونية) آيات وأحاديث األحكام )مح( قانون مناهج البحث في الشريعة وال   

ح()مبنوك ومؤسسات مالية  )مح(  
 د/سارة عاللي أ/فؤاد بولحبال   أد/وسيلة شريبط د/ساعد تبينات
 مدرج الجياللي مدرج الجياللي   مدرج الجياللي مدرج الجياللي

 األربعاء
)تط(نظريات فقهية وقانونية  نظم سياسية مقارنة)مح( مدارس فقهية وقانونية)مح(    

فغرورد/ رابح   د/ليلى بن بغيلة د/بن حسين عائشة    
بالملحقة3القاعة   مدرج الجياللي مدرج الجياللي    

 الخميس
(مدارس فقهية وقانونية)تط  اجتهاد وتقليد )تط(   انجليزية مقاصد )تط( نظم سياسية مقارنة)تط( 
 أ/ مفيدة بومحراث أد/حفيظة مبارك د/ليلى بن بغيلة د/بن حسين عائشة  د/ هاني بوجعدار

بالملحقة 3القاعة  بالملحقة 10القاعة    بالملحقة 3القاعة   بالملحقة 3القاعة   بالملحقة 3القاعة    
 

 

 



 قسم الشريعة والقــــــــــــــــــــــــــــــــــانون
 2122/2122السنة الدراسية        2المجموعة أ الفوج     0شريعة وقانون ماسترـ تخصص  ولجدول التوزيع الزمني للسداسي األ

13.21 ـ 10.11  00.11ـ  13.21  02.21ـ  00.11  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
       

      
      

 األحد
(االجتهاد والتقليد )مح قانون الضمان االجتماعي)مح( مقاصد الشريعة  ترتيل   
 أد/رحيمة بن حمو د/ليندة بومحراث أد/كمال لدرع   
بالملحقة 00 القاعة   مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي  

 االثنين
      
      
      

 الثالثاء
مح(نظريات فقهية وقانونية) آيات وأحاديث األحكام )مح( )تط(نظريات فقهية وقانونية   قانون مناهج البحث في الشريعة وال 

ح(بنوك ومؤسسات مالية )م )مح(  
 د/سارة عاللي أ/فؤاد بولحبال أد/وسيلة شريبط  أد/وسيلة شريبط د/ساعد تبينات
بالملحقة 01القاعة   مدرج الجياللي مدرج الجياللي  مدرج الجياللي مدرج الجياللي 

 األربعاء
   اجتهاد وتقليد )تط(  انجليزية نظم سياسية مقارنة)مح( مدارس فقهية وقانونية)مح(

بغيلةد/ليلى بن  د/بن حسين عائشة    أد/رحيمة بن حمو أ/ مفيدة بومحراث 
بالملحقة 01القاعة  مدرج الجياللي مدرج الجياللي بالملحقة 01القاعة      

 الخميس
  مدارس فقهية وقانونية)تط( مقاصد )تط( نظم سياسية مقارنة)تط(  
  د/بن حسين عائشة أد/حفيظة مبارك د/ليلى بن بغيلة  
بالملحقة 01القاعة    بالملحقة 01القاعة   بالملحقة 01القاعة     

 

 

 



 انونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الشريعة والق
 2122/2122السنة الدراسية                 0حقوق اإلنسان واألقليات ماسترـ تخصص  ولاألجدول التوزيع الزمني للسداسي 

13.21ـ  10.11  00.11ـ  13.21  02.21ـ  00.11  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
      
      
      

 األحد

 حقوق األقليات في الفقه
 اإلسالمي)مح(

 حقوق األقليات في الفقه
آيات وأحاديث األحكام  مقاصد الشريعة )مح( اإلسالمي)تط(

   )مح(

   بن حموأد/ رحيمة  د/ عائشة بن حسين د/ حكيمة مناع د/ حكيمة مناع
   مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي مدرج العربي التبسي

 االثنين
مح(الحقوق المدنية والسياسية )      منازعات إدارية )مح( 

 د/ عبد اهلل جنة أد/ حفيظة مبارك    
 مدرج الجياللي مدرج الجياللي    

 الثالثاء
مح()نظريات فقهية وقانونية      نظم سياسية مقارنة )تط( نظم سياسية مقارنة )مح( 
    د/ خديجة بركاني أ/ السبتي بن ستيرة أد/ وسيلة شريبط
    مدرج يحي بوعزيز مدرج يحي بوعزيز مدرج يحي بوعزيز

 األربعاء
 13( قاعة 10ترتيل )الفوج     

 د/
 01( قاعة 12ترتيل )الفوج 

     د/
( قاعة 12الفوج )انجليزية 

 بومحراث مفيدة/أ       01
قاعة  (10الفوج انجليزية )

     بومحراث مفيدة/أ     13

 الخميس
(حممدخل إلى فقه األقليات ) (طتمدخل إلى فقه األقليات)   

عة منهجية البحث في الشري
(والقانون )مح  

 
ط(الحقوق المدنية والسياسية)ت  يعة منهجية البحث في الشر  

 والقانون )تط(
 د/ هشام عليوش د/ هشام عليوش  د/ هشام عليوش د/ خلفة عبد الرحمان د/ خلفة عبد الرحمان

 مدرج الجياللي مدرج الجياللي  مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي
 



 

 

 قسم الشريعة والقــــــــــــــــــــــــــــــــــانون
 2122/2122السنة الدراسية                            2شريعة وقانون ماسترـ تخصص  ثالثللسداسي الجدول التوزيع الزمني 

13.21ـ  10.11  00.11ـ  13.21  02.21ـ  00.11  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
ائي االجتهاد المقاصدي والقض تأمينات عينية )مح(

 )مح(
ائي والقض االجتهاد المقاصدي

ط(تحليل النصوص القانونية )ت  )تط(  عقود غير مسماة )مح( 

 أد/ زهرة بن عبد القادر د/ وداد الصيد  د/ نادية سخان د/ نادية سخان د/ عبد السالم بغانة
 مدرج الجياللي مدرج الجياللي  مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي

 األحد
المقارن )مح(قانون األسرة  ترتيل  القانون الدولي اإلنساني قانون األسرة المقارن )تط(  التعارض والترجيح )مح( 

 )تط(
 أ/ السبتي بن ستيرة د/ هشام عليوش  د/ عائشة بن حسين د/ سعاد قصعة 

 مدرج الجياللي مدرج العربي التبسي  مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي

 االثنين
العامة )مح(الوظيفة    القانون الدولي اإلنساني  

   المقارن )مح(
   د/ خديجة بركاني أد/ مسعود شيهوب  
   مدرج الجياللي مدرج الجياللي  

 الثالثاء
      
      
      

 األربعاء
ة )مح(تحليل النصوص القانوني   ح(تفسير النصوص القانونية )م الوظيفة العامة )تط(   انجليزية 
 أ/ مفيدة بومحراث أد/ رحيمة بن حمو د/ الحاج طاس د/ ليلى بن بغيلة  
 مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي مدرج الجياللي  

 الخميس
      
      
      

 



 

 

 

 قسم الشريعة والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون
 2122/2122السنة الدراسية                 2حقوق اإلنسان واألقليات ماسترـ تخصص  ثالثجدول التوزيع الزمني للسداسي ال

13.21ـ  10.11  00.11ـ  13.21  02.21ـ  00.11  00.11ـ  02.21  03.21ـ  00.11  00.11ـ  03.21   

 السبت
المنظمات الدولية لحقوق 

)مح( اإلنسان ية )مح(الحقوق البيئية والثقاف  ح(الجنائي )مالقانون الدولي   مح(طرق اإلثبات والتنفيذ )     
   أد/ زهرة بن عبد القادر د/ عبد السالم بغانة د/ حبيبة رحايبي د/ حبيبة رحايبي

بالجامعة 03القاعة  بالجامعة 03القاعة   بالجامعة 03القاعة   بالجامعة 03القاعة      

 األحد
 واقع األقليات المسلمة في  

)مح(المجتمعات اإلسالمية   
ي واقع األقليات المسلمة ف

(المجتمعات اإلسالمية )تط  
ن القانون الدولي اإلنساني المقار 

 ترتيل )مح(

  أ/ السبتي بن ستيرة أ/ رمزي قانة أ/ رمزي قانة  
بالجامعة 03القاعة    بالجامعة 03القاعة   بالجامعة 03القاعة   بالجامعة 03القاعة    

 االثنين
التنظيم الدستوري 

 للحريات)مح(
 الحماية القانونية لألقليات

 والالجئين )مح(
ت الحماية القانونية لألقليا

    والالجئين )تط(

    د/ حكيمة مناع د/ حكيمة مناع أد/ مسعود شيهوب
بالجامعة 03القاعة  بالجامعة 03القاعة   بالجامعة 03القاعة       

 الثالثاء
ن الدولي اإلنساني المقار القانون  االجتهاد والفتوى )مح(   

 انجليزية  )تط(
  أ/ السبتي بن ستيرة د/ يمينة بوسعادي   
بالجامعة 03القاعة     بالجامعة 03القاعة   بالجامعة 03القاعة    

 األربعاء
ية )تط(الحقوق البيئية والثقاف (طالقانون الدولي الجنائي )ت       
     د/ عبد السالم بغانة د/ الحاج بغانة

بالجامعة 03القاعة  بالجامعة 03القاعة        
 


