
(ثانيالخاصة بالمحاضرات )السداسي ال االمتحاناتبرنامج   
 (2015-2014سنة أولى حقوق )

 

 التوقيت المقياس التاريخ

 12.30-11.00 مدخل للعلوم القانونية 02/05/2015السبت

 12.30-11.00 شريعة 04/05/2015 االثنين

 12.30-11.00 مصطلحات 06/05/2015 االربعاء

 12.30-11.00 قانون دستوري 07/05/2015الخميس

 12.30-11.00 قانون إداري 11/05/2015اإلثنين 

 12.30-11.00 اقتصاد سياسي 13/05/2015األربعاء 

 12.30-11.00 منهجية 14/05/2015الخميس 

لطلبة  بحقوق اإلنساناإلمتحان الخاص  16/05/2015السبت 
السنة الثانية و الثالثة المعنيين بديون في 

 السداسي األول او الثاني

11.00-12.30 

 

 اإلدارة                                                                     
 
 
 
 

 



 توزيع طلبة السنة أولى حقوق على أماكن إجراء اإلمتحانات
(2014-2015) 

 ( المعنيةGroupesاألفواج ) مكان إجراء اإلمتحان (Sectionالمجموعة )

 
 

 المجموعة "أ"

 .6إلى الفوج:  1من الفوج:  1مدرج 

 .12إلى الفوج:  7من الفوج:  2مدرج 

 .15إلى الفوج:  13من الفوج:  3مدرج 

 .17إلى الفوج:  16من الفوج:  قاعة المطالعة
 

 .20إلى الفوج:  18من الفوج:  4مدرج 

 
 المجموعة "ب"

 
 
 

 .26إلى الفوج:  21من الفوج:  5مدرج 

 .32إلى الفوج:  27من الفوج:  6مدرج 

 .36إلى الفوج:  33من الفوج:  المكتبة
 

 .38إلى الفوج:  37من الفوج:  Gالقاعة 

 39الفوج:  بالطابق األول 5قاعة 

 .40: الفوج بالطابق األول 6قاعة  

 يتحمل مسؤولية ذلك.له كل طالب )ة( ال يحترم هذا التوزيع ويجري اإلمتحان في مكان غير المكان المخصص  -
 اإلدارة                                                                       



 (ثانيالخاصة بالمحاضرات )السداسي ال االمتحاناتبرنامج 
 (2015-2014ثانية حقوق )السنة ال

 التوقيت المقياس التاريخ

  11.00-9.30 قانون اداري 02/05/2015 السبت

 11.00-9.30 قانون تجاري 04/05/2015االثنين 

  11.00-9.30 قانون جنائي 06/05/2015االربعاء 

 11.00-9.30 قانون دولي عام 07/05/2015الخميس 

  11.00-9.30 إجراءات مدنية 11/05/2015اإلثنين 

 11.00-9.30 مصطلحات 13/05/2015األربعاء 

 11.00-9.30 التزامات 14/05/2015الخميس 

 

 اإلدارة                                                                          
 
 
 
 
 
 



 على أماكن إجراء اإلمتحانات السنة ثانية حقوقتوزيع طلبة 
(2014-2015) 

 ( المعنيةGroupesاألفواج ) مكان إجراء اإلمتحان (Sectionالمجموعة )

 
 

 المجموعة "أ"

 .5إلى الفوج:  1من الفوج:  1مدرج 

 .10إلى الفوج:  6من الفوج:  2مدرج 

 .13إلى الفوج:  11من الفوج:  3مدرج 

 .15إلى الفوج:  14من الفوج:  قاعة المطالعة

 
 

 المجموعة "ب"

 .18الفوج: إلى  16من الفوج:  4مدرج 

 .23إلى الفوج:  19من الفوج:  5مدرج 

 .28إلى الفوج:  24من الفوج:  6مدرج 

 .30إلى الفوج:  29من الفوج:   Gقاعة

 

 كل طالب )ة( ال يحترم هذا التوزيع ويجري اإلمتحان في مكان غير المكان المخصص له يتحمل مسؤولية ذلك.            -
 
 اإلدارة                                                                         
 
 
 



 (ثانيبرنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات )السداسي ال
 (2015-2014) -قانون عام  -سنة ثالثة حقوق 

 

 التوقيت المقياس التاريخ

 9.30-8.00 قانون اداري 02/05/2015 السبت

 9.30-8.00 إداريتحرير  04/05/2015االثنين 

 9.30-8.00 منازعات إدارية 06/05/2015االربعاء 

 9.30-8.00 ضبط اداري 07/05/2015الخميس 

 9.30-8.00 أمالك 11/05/2015اإلثنين 

 9.30-8.00 علم االدارة 13/05/2015األربعاء 

 
 

 اإلدارة                                                                           
 
 
 
 
 



 (ثانيبرنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات )السداسي ال
 (2015-2014) -قانون خاص  -سنة ثالثة حقوق 

 

 المقياس التاريخ
 

 التوقيت

 9.30-8.00 قانون دولي خاص 02/05/2015 السبت

 9.30-8.00 افالس وتسوية قضائية 04/05/2015االثنين 

 9.30-8.00 تامينات 07/05/2015الخميس 

 9.30-8.00 حماية مستهلك 11/05/2015اإلثنين 

 9.30-8.00 ميراث 13/05/2015األربعاء 

 
 اإلدارة                                                                      

 
 
 
 
 
 
 



 على أماكن إجراء اإلمتحانات السنة ثالثة حقوقتوزيع طلبة 
(2014-2015) 

 

 ( المعنيةGroupesاألفواج ) مكان إجراء اإلمتحان التخصص

 
 القانون العام

 .6إلى الفوج:  1من الفوج:  1مدرج 

 .12إلى الفوج:  7من الفوج:  2مدرج 

 .15إلى الفوج:  13من الفوج:  3مدرج 

 
 القانون الخاص

 .6إلى الفوج:  1من الفوج:  5مدرج 

 .12إلى الفوج:  7من الفوج:  6مدرج 

 .15إلى الفوج:  13من الفوج:  4مدرج 

 

 كل طالب )ة( ال يحترم هذا التوزيع ويجري اإلمتحان في مكان غير المكان المخصص له يتحمل مسؤولية ذلك.            -
 اإلدارة                                                                 

 
 
 
 
 



 (ثانيبرنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات )السداسي ال
 (2015-2014)سنة األولى ماستر قانون األعمال ال

 

 التوقيت المقياس التاريخ

 14.00-12.30 عمليات بنوك 02/05/2015السبت

 14.00-12.30 تامينات عينية 04/05/2015االثنين 

 14.00-12.30 قانون بحري 06/05/2015االربعاء 

 14.00-12.30 دولي لألعمال 07/05/2015الخميس 

 14.00-12.30 قانون جبائي 13/05/2015األربعاء 

 14.00-12.30 وسائل الدفع االكتروني 14/05/2015الخميس 

 14.00-12.30 منهجية 16/05/2015السبت 

 
 اإلدارة                                                                      

 
 
 
 



توزيع طلبة السنة األولى ماستر قانون األعمال على أماكن إجراء 
 (2015-2014)اإلمتحانات

 ( المعنيةGroupesاألفواج ) مكان إجراء اإلمتحان (Sectionالمجموعة )

 
 مجموعة
 واحدة

 .5إلى الفوج:  1من الفوج:  06المدرج 

 .8إلى الفوج:  6من الفوج:  03المدرج 

 

 كل طالب )ة( ال يحترم هذا التوزيع ويجري اإلمتحان في مكان غير المكان المخصص له يتحمل مسؤولية ذلك.            -
                                                                  

 اإلدارة                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 (ثانيبرنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات )السداسي ال
 (2015-2014السنة األولى ماستر منازعات القانون العمومي )

 

 التوقيت المقياس التاريخ

 14.00-12.30 طرق الطعن 02/05/2015السبت

 14.00-12.30 قضاء دستوري 04/05/2015االثنين 

 14.00-12.30 حريات عمومية 06/05/2015االربعاء 

 14.00-12.30 مصطلحات 07/05/2015الخميس 

 14.00-12.30 تحرير عرائض 13/05/2015األربعاء 

 14.00-12.30 مسؤولية إدارية 14/05/2015الخميس 

 14.00-12.30 ادارينشاط  16/05/2015السبت 

 
 

 اإلدارة                                                                    
 
 
 



توزيع طلبة السنة األولى ماستر منازعات القانون العمومي على أماكن 
 (2015-2014)إجراء اإلمتحانات

 ( المعنيةGroupesاألفواج ) مكان إجراء اإلمتحان (Sectionالمجموعة )

 مجموعة
 واحدة

 .5إلى الفوج:  1من الفوج:  05مدرج 

 .8إلى الفوج:  6من الفوج:  04مدرج 

 

 كل طالب )ة( ال يحترم هذا التوزيع ويجري اإلمتحان في مكان غير المكان المخصص له يتحمل مسؤولية ذلك.            -
 

 اإلدارة                                                                       
 
 

 
 
 

 
 
 


