
 
اخلاصة ابحملاضرات االمتحاانتبرانمج   

(ولاال االستدراكي)   
 (2016-2015وىل حقوق )األسنة ال

 

 التوقيت املقياس التاريخ

 09.30-08.00 القانون الدستوري 09/03/2016االربعاء 

 09.30-08.00 مدخل للعلوم القانونية 10/03/2016اخلميس 

 09.30-08.00 جمتمع دويل 12/03/2016السبت 

 13/03/2016االحد
 

 09.30-08.00 اتريخ النظم القانونية

 09.30-08.00 منهجية 14/03/2016االثنني 

 09.30-08.00 قانونية مصطلحات 15/03/2016الثالاثء 

 09.30-08.00 مدخل للقانون االداري 16/03/2016االربعاء 

 
 

 
 

 



 اخلاصة ابحملاضرات  االمتحاانتبرانمج 
 (ولاال االستدراكي)

 (2016-2015ثانية حقوق )السنة ال
 التوقيت املقياس التاريخ

  11.00-9.30 االلتزامات 09/03/2016ربعاء اال

 11.00-9.30 منهجية 10/03/2016ميس اخل

  11.00-9.30 انون جنائيق 12/03/2016السبت 

 11.00-9.30 االسرةقانون  13/03/2016حد اال

  11.00-9.30 قانون جتاري 14/03/2016ثنني اال

 11.00-9.30 مصطلحات 15/03/2016ثالاثء ال

 11.00-9.30 القانون الدويل العام 16/03/2016االربعاء 
 االجراءات املدنية  17/03/2016اخلميس 

خاص بطلبة السنة الثانية املعيدين 
اىل السنة الثالثة  والناجحني بدين

 السداسي االول /

9.30-11.00 

 

 
 
 

 



 اخلاصة ابحملاضرات برانمج اإلمتحاانت 
 (الولا االستدراكي)

 (2016-2015)-عام  قانون-ثالثة حقوق السنة ال
 التوقيت املقياس التاريخ

 12.30-11.00 املنازعات االدارية 09/03/2016ربعاء اال

 12.30-11.00 املالية العامة 10/03/2016اخلميس 

 12.30-11.00 القانون االداري 12/03/2016لسبت ا

 12.30-11.00 حرايت عمومية 13/03/2016االحد 

 12.30-11.00 الوظيفة العمومية 14/03/2016االثنني 

 12.30-11.00 الضبط االداري 15/03/2016الثالاثء 
 12.30-11.00 املرافق العمومية 16/03/2016االربعاء 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 برانمج اإلمتحاانت اخلاصة ابحملاضرات 
 (ولاال االستدراكي)

 (2016-2015)-خاص  قانون-ثالثة حقوق السنة ال
 

 املقياس التاريخ
 

 التوقيت

 12.30-11.00 اوراق جتارية 09/03/2016االربعاء 

 12.30-11.00 ملكية فكرية 10/03/2016اخلميس 

 12.30-11.00 عقود خاصة 12/03/2016السبت 

 12.30-11.00 عمليات البنوك 13/03/2016االحد 

 14/03/2016االثنني 
 

 12.30-11.00 ورصة القيمب

 15/03/2016الثالاثء 
 

 12.30-11.00 دويل خاص

 16/03/2016االربعاء 
 

 12.30-11.00 حتكيم جتاري
 

 
   
 

 



 برانمج اإلمتحاانت اخلاصة ابحملاضرات 
 (الولا االستدراكي)

 (2016-2015) علوم سياسيةسنة األوىل ال
 

 التوقيت املقياس التاريخ

  11.00-9.30 اقتصاد سياسي 09/03/2016االربعاء 

 11.00-9.30 منهجية العلوم السياسية 10/03/2016اخلميس 

  11.00-9.30 اتريخ اجلزائر السياسي 12/03/2016السبت 

 11.00-9.30 مدخل لعلم االتصال 13/03/2016االحد 

  11.00-9.30 مدخل لعلم السياسة  14/03/2016االثنني 

 11.00-9.30 خ الفكر السياسياتري 15/03/2016الثالاثء 

 11.00-9.30 لغة اجنليزية 16/03/2016االربعاء 
 11.00-9.30 مدخل لعلم القانون 17/03/2016اخلميس 

 
 
 

   
 



 برانمج اإلمتحاانت اخلاصة ابحملاضرات
 (الولا االستدراكي)

 (2016-2015) لثانية علوم سياسيةالسنة ا
 

 التوقيت املقياس التاريخ

 9.30-8.00 مدخل لعلم االدارة 09/03/2016ربعاء اال

تنمية مستدامة و مكافحة  10/03/2016اخلميس 
 الفساد

8.00-9.30  

 ابستيمولوجيا علم السياسة 12/03/2016السبت 
 

8.00-9.30  

9.30-8.00 منظمات دولية و اقليمية 13/03/2016االحد   

9.30-8.00 اتريخ العالقات الدولية 14/03/2016االثنني   

9.30-8.00 نظم سياسية مقارنة 15/03/2016الثالاثء   

 
 16/03/2016االربعاء 

9.30-8.00 لغة اجنليزية  

 
 17/03/2016اخلميس 

9.30-8.00 مدخل للعالقات الدولية  

 
   
 



 

 (ولاال االستدراكي)برانمج اإلمتحاانت اخلاصة ابحملاضرات 
 وعالقات دوليةتنظيمات سياسية -علوم سياسيةالسنة الثالثة 

(2015-2016) 
 

 التوقيت املقياس التاريخ

 12.30-11.00 نظرية العالقات الدولية 09/03/2016االربعاء 

 12.30-11.00 العالقات االقتصادية والمالية الدولية 10/03/2016اخلميس 

واالندماجنظرية التكامل  12/03/2016السبت   11.00-12.30 

 12.30-11.00 انجليزية 13/03/2016االحد 

 12.30-11.00 قانون دولي عام  14/03/2016االثنني 

 12.30-11.00 تحليل السياسة الخارجية 15/03/2016الثالاثء 

 
                                          

 
 

 
 



 (االستدراكي االول)اخلاصة ابحملاضرات برانمج اإلمتحاانت 
 (2016-2015)سية و اداريةتنظيمات سيا-علوم سياسية لثةالسنة الثا

 

 التوقيت املقياس التاريخ

والتسييرنظرية التنظيم  09/03/2016االربعاء   11.00-12.30 

 12.30-11.00 مالية عامة 10/03/2016اخلميس 

 12.30-11.00 ادارة المنظمات الدولية 12/03/2016السبت 

 12.30-11.00 رسم السياسات و وضع القرارات 13/03/2016االحد 

 12.30-11.00 انجليزية 14/03/2016االثنني 

 12.30-11.00 المؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر 15/03/2016الثالاثء 

 
 

  
 
 
 
 
 



 (االستدراكي االول)اخلاصة ابحملاضرات برانمج اإلمتحاانت 
 (2016-2015)قانون االعمالعلوم  وىل ماسرتالسنة اال

 

 التوقيت املقياس التاريخ

 12.30-11.00 عقود تجارية 09/03/2016الربعاء ا

 12.30-11.00 تجارة الكترونية 10/03/2016اخلميس 

 12.30-11.00 قانون بنكي 12/03/2016السبت 

 12.30-11.00 الشركات التجارية 13/03/2016االحد 

 12.30-11.00 منافسة 14/03/2016االثنني 

 قانون العمل 15/03/2016الثالاثء 

 

11.00-12.30 

 مصطلحات 16/03/2016االربعاء 

 

11.00-12.30 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 (االستدراكي االول)اخلاصة ابحملاضرات برانمج اإلمتحاانت 
 (2016-2015)وىل ماسرتمنازعات القانون العموميالسنة اال

 

 التوقيت املقياس التاريخ

 12.30-11.00 التنظيم القضائي االداري 09/03/2016االربعاء 

ادارية منازعات 10/03/2016س اخلمي  11.00-12.30 

 12.30-11.00 مبادئ التنظيم القضائي 12/03/2016السبت 

 12.30-11.00 منهجية 13/03/2016االحد 

 12.30-11.00 قانون جنائي اداري 14/03/2016االثنني 

 اجراءات قضائية و ادارية 15/03/2016الثالاثء 

 

11.00-12.30 

 
 16/03/2016االربعاء 

 12.30-11.00 مصطلحات
 

 
 17/03/2016اخلميس 

 12.30-11.00 بسيكوبيداغوجيا

 
 

  
 

 

 



 (االستدراكي االول)اخلاصة ابحملاضرات برانمج اإلمتحاانت 
 (2016-2015)ماسرتمنازعات القانون العمومي ثانيةالسنة ال

 

 التوقيت املقياس التاريخ

  11.00-9.30 قانون البيئة 09/03/2016االربعاء 

 11.00-9.30 منازعات الصفقات العمومية 10/03/2016اخلميس 

  11.00-9.30 المنازعات الجنائية 12/03/2016السبت 

 11.00-9.30 التعليق على القرارات االدارية 13/03/2016االحد 

  11.00-9.30 المنازعات الدستورية 14/03/2016االثنني 

لقرارات القضائيةتنفيذ االحكام و ا 15/03/2016الثالاثء   

 

9.30-11.00 

 مصطلحات 16/03/2016االربعاء 

 

9.30-11.00 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 (االستدراكي االول)اخلاصة ابحملاضرات برانمج اإلمتحاانت 
 (2016-2015)قانون االعمالماسرت  ثانيةالسنة ال

 

 التوقيت املقياس التاريخ

االثبات طرق 09/03/2016االربعاء   9.30-11.00  

 11.00-9.30 قانون االستثمار 10/03/2016يس اخلم

  11.00-9.30 حماية المستهلك 12/03/2016السبت 

 11.00-9.30 التحكيم الدولي 13/03/2016االحد 

  11.00-9.30 الملكية الصناعية 14/03/2016االثنني 

لألعمالالقانون الجنائي الدولي  15/03/2016الثالاثء   

 

9.30-11.00 

 
 

  
 

 

 
 
 


