
 

 

 الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج 
(الثاني اكياالستدر )    

 (6107-6102لول  قوق  )األسنة ال
 

 التققيت الموياس التاريخ
 01001-0011 منهجية 00/12/6107 االحد

 01001-0011 مدخل للعلوم القانونية 06/12/6107االثنين

 01001-0011 شريعة 12/6107/ 00الثالثاء 

انية اداري + طلبة السنة الثقانقن  01/12/6107االربعاء

والثالثة الذين لديهم ديون مقياس 

 القانون االداري السنة االولى

0011-01001 

 01001-0011 سياسياقتصاد  01/12/6107الخميس

 01001-0011 مصطلحات 07/12/6107السبت

 01001-0011 الوانقن الدستقري 12/6107/ 01االحد 

االمتحان الخاص بموياس المجتمع  00/12/6107االثنين 
 لي للطلبة الناجحين بديقن *المدرجالدلو 

11* 

0011-01001 

االمتحان الخاص بموياس تاريخ النظم  61/12/6107الثالثاء 
 * 11 للطلبة الناجحين بديقن *المدرج

0011-01001 

                                                                                                                                                                            



 

 

 الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج 
 (الثاني االستدراكي) 

 (6107-6102ثانية قوق  )السنة ال

 التققيت الموياس التاريخ             
 06011-01001 جيةمنه 00/12/6107االحد 

 06011-01001 التزامات 06/12/6107االثنين

 06011-01001 قانون العمل 12/6107/ 00الثالثاء 

 06011-01001 إجراءات مدنية 01/12/6107االربعاء

حقوق االنسان + طلبة السنة  01/12/6107الخميس

الثانية والثالثة الذين لديهم ديون 

مقياس حقوق االنسان السنة 

 ىاالول

01001-06011 

 06011-01001 مصطلحات 07/12/6107السبت

 06011-01001 إجراءات جزائية 12/6107/ 01االحد 

امتحان خاص بالقانون الدولي  00/12/6107االثنين 

لطلبة السنة الثانية نظام قديم 

 وطلبة السنة الثالثة الناجحين بدين

 * 10*المدرج 

01001-06011 

تحان خاص بالقانون التجاري ام 61/12/6107الثالثاء 

لطلبة السنة الثانية نظام قديم 

 وطلبة السنة الثالثة الناجحين بدين

 * 10*المدرج

01001-06011 



 

 

 اصة بالمحاضراتالخ االمتحاناتبرنامج 
 (الثاني االستدراكي)

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

 التققيت الموياس التاريخ
 00001-06011 ملكية فكرية 00/12/6107االحد 

 00001-06011 منازعات ادارية 06/12/6107االثنين

 00001-06011 حريات عامة 12/6107/ 00الثالثاء 

 00001-06011 قانون اقتصاد عام 01/12/6107االربعاء

 00001-06011 دولي جنائي 01/12/6107الخميس

 00001-06011 جرائم الفساد 07/12/6107السبت

 00001-06011 انجليزية 12/6107/ 01االحد 

 
                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               
                                                                                               



 

 

 برنامج االمتحانات الخاصة بالمحاضرات
 (الثاني االستدراكي) 

 نظام قديم  –عام  قانقن-ثالثة قوق  السنة ال
(6102-6107) 

 التققيت الموياس التاريخ
 00001-06011 األمالك العمومية 00/12/6107د االح

 00001-06011 منازعات ادارية 06/12/6107االثنين

 00001-06011 القانون االداري 12/6107/ 00الثالثاء 

 00001-06011 التحرير االداري 01/12/6107االربعاء

 00001-06011 القانون المقارن 01/12/6107الخميس

 00001-06011 الداريالضبط ا 07/12/6107السبت

 00001-06011 علم االدارة 12/6107/ 01االحد 

                                                                     

 

 

 
 

 



 

 

 الخاصة بالمحاضرات  االمتحاناترنامج ب
  (الثاني االستدراكي)

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

 التققيت موياسال التاريخ
 00001-06011 ملكية فكرية 00/12/6107االحد 

 00001-06011 عقود خاصة  06/12/6107االثنين

 00001-06011 قانون دولي خاص 12/6107/ 00الثالثاء 

 00001-06011 أوراق تجارية وافالس 01/12/6107االربعاء

 00001-06011 قانون بحري 01/12/6107الخميس

 00001-06011 قانون التامين 07/12/6107السبت

 00001-06011 انجليزية 12/6107/ 01االحد 

             

                                                           
 
 



 

 

 برنامج االمتحانات الخاصة بالمحاضرات 
  (الثاني االستدراكي)

 نظام قديم –قانقن خاص -ثالثة قوق  السنة ال
(6102-6107) 

 

 التققيت الموياس التاريخ
 00001-06011 حماية المستهلك 00/12/6107االحد 

 00001-06011 عقود خاصة 06/12/6107االثنين

 00001-06011 قانون دولي خاص 12/6107/ 00الثالثاء 

 00001-06011 أوراق تجارية وافالس 01/12/6107االربعاء

 00001-06011 قانون مقارن 01/12/6107الخميس

 00001-06011 ميراث 07/12/6107السبت

 00001-06011 تأمينات 12/6107/ 01االحد 

 

   

 
 
 



 

 

 برنامج اإلمتحانات الخاصة بالمحاضرات
  (الثانياالستدراكي )
 (6107-6102)قانقن االعمال قوق السنة االلول  ماستر 

 التققيت الموياس التاريخ
 00001-06011 قانون جبائي 00/12/6107االحد 

 00001-06011 عمليات بنوك 06/12/6107االثنين

 00001-06011 وسائل الدفع االلكتروني 12/6107/ 00الثالثاء 

 00001-06011 تأمينات عينية 01/12/6107االربعاء

 00001-06011 منهجية 01/12/6107الخميس

 00001-06011 قانون بحري 07/12/6107السبت

 00001-06011 دولي لألعمال 12/6107/ 01االحد 

  

  
 

 

 
 



 

 

 الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج 
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102السنة االلول  ماستر منازعات الوانقن العمقمي)
 

 التققيت الموياس التاريخ
 06011-01001 الطعن في االحكام 00/12/6107االحد 

 06011-01001 القضاء الدستوري 06/12/6107االثنين

 06011-01001 الحريات العامة 12/6107/ 00الثالثاء 

 06011-01001 المسؤولية اإلدارية 01/12/6107االربعاء

 06011-01001 منهجية 01/12/6107الخميس

 06011-01001 مصطلحات 07/12/6107السبت

 06011-01001 النشاط االداري 12/6107/ 01 االحد

  
 

 
 
 



 

 

 الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج 
  (الثاني االستدراكي)
 (6107-6102) جماعات محليةالسنة االلول  ماستر 

 

 التققيت الموياس التاريخ
 06011-01001 قانون الوالية 00/12/6107االحد 

 06011-01001 مرافق عمومية 06/12/6107االثنين

 06011-01001 موراد بشرية 12/6107/ 00الثالثاء 

 06011-01001 فساد واخالقيات 01/12/6107االربعاء

 06011-01001 مصطلحات  01/12/6107الخميس

 06011-01001 التنمية المستدامة 07/12/6107السبت

  

 
 
 

 



 

 

 الخاصة بالمحاضرات االمتحاناتبرنامج 
  (ثانيال االستدراكي)

 (6107-6102)-بيئةالاأللول  ماستر قانقن السنة 

 التققيت الموياس التاريخ
 06011-01001 منهجية البحث العلمي 00/12/6107االحد 

 06011-01001 الفساد واخالقيات العمل 06/12/6107االثنين

 06011-01001 منهجية التحرير االداري 12/6107/ 00الثالثاء 

 06011-01001 القانون الدولي للبيئة 01/12/6107االربعاء

 06011-01001 قانون جنائي للبيئة 01/12/6107الخميس

 06011-01001 مبادئ قانون البيئة 07/12/6107السبت

 06011-01001 مصطلحات 12/6107/ 01االحد 

 القانون اإلداري للبيئة 00/12/6107االثنين 
 

0001-00011  
 

 

 
 


