
 

 

الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج   

(سداسي األوللا)    

 (6107-6102ول  قوق  )األسنة ال
 

 الموياس التاريخ

 مدخل للوانقن اإلداري 01/10/6107السبت 

 منهجية  02/10/6107االثنين 

 قانقن دستقري 01/10/6107األربعاء 

 مدخل للعلقم الوانقنية 60/10/6107السبت 

 مجتمع دولي 62/10/6107االثنين 

 مصطلحات 62/10/6107األربعاء

 تاريخ النظم الوانقنية 62/10/6107الخميس 

 

 اإلدارة
 

 مالقظة

 القوا.يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان  -

 
 



 

 

 الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج 

 (سداسي األولال) 

 (6107-6102ثانية قوق  )السنة ال

 

 الموياس التاريخ

 التزامات 01/10/6107السبت 

 منهجية 02/10/6107االثنين 

 قانقن جنائي 01/10/6107األربعاء 

 قانقن تجاري 60/10/6107السبت 

 

 قانقن دولي عام 62/10/6107االثنين 

 

 مصطلحات 62/10/6107األربعاء

 قانقن اسرة 62/10/6107الخميس 

 

 اإلدارة
 

 مالقظة

 ا.يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان القو -



 

 

 برنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات

 (سداسي األولال) 

 (6107-6102)-عام  قانقن-ثالثة قوق  السنة ال
 

 الموياس التاريخ

 الورارات والعوقد ادارية 01/10/6107السبت 

 قانقن البيئة والتنمية المستدامة 02/10/6107االثنين 

 قانقن العالقات الدولية 01/10/6107األربعاء 

 الوانقن الدولي االنساني 60/10/6107لسبت ا

 المالية العامة 62/10/6107االثنين 

 موارنة األنظمة الوانقنية 62/10/6107األربعاء

 

 اللغة اإلنجليزية 62/10/6107الخميس 

 

 القظيفة العامة 61/10/6107السبت 

 

 

 اإلدارة                                            

 مالقظة

 اعالن تققيت وأماكن االمتحان القوا. يتم -



 

 

 برنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات 

  (سداسي األولال)

 (6107-6102)-خاص  قانقن-ثالثة قوق  السنة ال
 

 الموياس التاريخ

 موارنة األنظمة الوانقنية 01/10/6107السبت 

 الوانقن الجنائي الخاص ومكافحة الفساد 02/10/6107االثنين 

 الوانقن الدولي الخاص 01/10/6107عاء األرب

 الشركات التجارية 60/10/6107السبت 

 طر  االثبات والتنفيذ 62/10/6107االثنين 

 

 عوقد خاصة 62/10/6107األربعاء

 

 اإلنجليزيةاللغة  62/10/6107الخميس 

 

 ميراث 61/10/6107السبت 

 

 االدارة  

 

 مالقظة

 القوا. يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان -



 

 

 الخاصة بالمحاضراتبرنامج اإلمتحانات 

  (السداسي األول)

 (6107-6102)قانقن االعمال قوق  ول  ماسترالسنة اال
 

 الموياس التاريخ

 شركات تجارية 01/10/6107السبت 

 تجارة الكترونية 02/10/6107االثنين 

 عقود تجارية 01/10/6107األربعاء 

فسةقانون المنا 60/10/6107السبت   

 قانون بنكي 62/10/6107االثنين 

 قانون العمل  62/10/6107األربعاء

 مصطلحات 62/10/6107الخميس 

  

 االدارة 
 

 

 مالقظة

 يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان القوا. -

 



 

 

 الخاصة بالمحاضراتبرنامج اإلمتحانات 

  (السداسي األول)

 (6107-6102) عمالقانقن اال ماستر الثانيةالسنة 
 

 الموياس التاريخ

 طرق االثبات 01/10/6107السبت 

 ملكية صناعية 02/10/6107االثنين 

 قانون جنائي لالعمال 01/10/6107األربعاء 

 حماية المستهلك 60/10/6107السبت 

 تحكيم تجاري دولي 62/10/6107االثنين 

 قانون االستثمار 62/10/6107الخميس 

 االدارة 
 

 مالقظة

 يت وأماكن االمتحان القوا.يتم اعالن تقق -
 

 

 

 

 



 

 

 الخاصة بالمحاضراتبرنامج اإلمتحانات 

  (السداسي األول)

 (6107-6102)ول  ماستر مناععات الوانقن العمقميالسنة اال
 

 الموياس التاريخ

 إجراءات قضائية إدارية 01/10/6107السبت 

 منازعات إدارية 02/10/6107االثنين 

 يم القضائي اإلداريالتنظ 01/10/6107األربعاء 

 مبادئ التنظيم القضائي االداري 60/10/6107السبت 

 منهجية 62/10/6107االثنين 

 بسيكوبيداغوجيا 62/10/6107األربعاء

 مصطلحات 62/10/6107الخميس 

 القانون اإلداري الجنائي 61/10/6107السبت 

 االدارة 
 

 مالقظة

 يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان القوا. -

 



 

 

 الخاصة بالمحاضراتبرنامج اإلمتحانات 

  (السداسي األول)

 (6107-6102)ماستر مناععات الوانقن العمقمي الثانيةالسنة 
 

 الموياس التاريخ

 منازعات دستورية 01/10/6107السبت 

 تنفيذ االحكام والقرارات 02/10/6107االثنين 

 منهجية 01/10/6107األربعاء 

جبائية منازعات 60/10/6107السبت   

 قانون البيئة 62/10/6107االثنين 

 منازعات الصفقات العمومية 62/10/6107األربعاء

 مصطلحات 62/10/6107الخميس 

 االدارة 

 مالقظة

 يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان القوا. -

 

 

 



 

 

 الخاصة بالمحاضراتبرنامج اإلمتحانات 

  (السداسي األول)

 (6107-6102) جماعات محليةول  ماستر السنة اال
 

 الموياس التاريخ

 قانون التعمير 01/10/6107السبت 

 التسيير العمومي الحديث 02/10/6107االثنين 

 مبادئ التنظيم االداري 01/10/6107األربعاء 

 اإلدارة االلكترونية 60/10/6107السبت 

 قانون البلدية 62/10/6107االثنين 

 منهجية 62/10/6107األربعاء

 مصطلحات 62/10/6107لخميس ا

 االدارة 

 

 مالقظة

 يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان القوا. -

 

 



 

 

 برنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات

 (السداسي األول) 

 (6107-6102)-األول  ماستر قانقن بيئةالسنة 
 

 الموياس التاريخ

 الوانقن الدولي البيئي 01/10/6107السبت 

 المسؤولية الدولية البيئية 02/10/6107االثنين 

 مبادئ قانقن البيئة 01/10/6107األربعاء 

 منهجية البحث العلمي 60/10/6107السبت 

 بيئة وتنمية مستدامة 62/10/6107االثنين 

 مصطلحات 62/10/6107األربعاء

 قانقن عواري وتهيئة االقليم 62/10/6107الخميس 

 قانقن اداري بيئي 61/10/6107السبت 

 

 اإلدارة                                         

 مالقظة

 يتم اعالن تققيت وأماكن االمتحان القوا. -


