
 

(الثاين سداسيلا)  ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج  
 (2017-2016) حقوق وىلاأل سنةال

 التوقيت املقياس التاريخ
 9.30 -8.00 منهجية 13/05/2017 السبت

 9.30 -8.00 القانونية للعلوم مدخل 05/2017 /15 االثنني

 9.30 -8.00 شريعة 17/05/2017 األربعاء

 الثانية السنة طلبة+  اداري قانون 20/05/2017 السبت

 مقياس ديون لديهم الذين والثالثة

 االولى السنة االداري القانون

8.00- 9.30 

 9.30-8.00 سياسي اقتصاد 22/05/2017 االثنني

 9.30 -8.00 مصطلحات 24/05/2017 األربعاء

 9.30 -8.00 دستوريال القانون 25/05/2017 اخلميس

 الدويل اجملتمع مبقياس اخلاص االمتحان 27/05/2017 السبت
 *04 املدرج* بديون الناجحني للطلبة

9.00-10.30 
 

 النظم اتريخ مبقياس اخلاص االمتحان 27/05/2017 السبت
 * 04 املدرج* بديون الناجحني للطلبة

10.30-12.00 

                                          
 

 



 

 (الثاين سداسيال)  ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016) حقوق ثانيةال سنةال

 التوقيت املقياس التاريخ
0011.-9:30 منهجية 13/05/2017 السبت  

 11.00-9:30 التزامات 15/05/2017 االثنني

 11.00-9:30 العمل قانون 17/05/2017 األربعاء

 11.00-9:30 مدنية إجراءات 20/05/2017 السبت

 السنة طلبة + االنسان حقوق 22/05/2017 االثنني

 ديون لديهم الذين والثالثة الثانية

 السنة االنسان حقوق مقياس

 االولى

9:30-11.00 

 11.00-9:30 مصطلحات 05/2017/ 24 األربعاء

 11.00-9:30 جزائية إجراءات 25/05/2017 اخلميس

 الدولي بالقانون خاص امتحان 27/05/2017 السبت

 قديم نظام الثانية السنة لطلبة

 بدين الناجحين الثالثة السنة وطلبة

  *03 المدرج*

9.30-11.00 

 التجاري بالقانون خاص امتحان 27/05/2017 السبت

 قديم نظام الثانية السنة لطلبة

 بدين الناجحين الثالثة السنة وطلبة

  *03المدرج*

11.00-12.30 

                                                    



 

 (الثاين سداسيال)  ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016)- عام قانون - حقوق ثالثةال سنةال

 التوقيت املقياس التاريخ
12:30-0011. ادارية منازعات 13/05/2017 السبت  

 12:30-11.00 فكرية ملكية 05/2017 /15 االثنني

 12:30-11.00 عامة حريات 17/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 عام اقتصاد قانون 20/05/2017 السبت

 12:30-11.00 جنائي دولي 22/05/2017 االثنني

 12:30-11.00 الفساد جرائم 24/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 انجليزية 25/05/2017 اخلميس

 
 

                                                                  

 
 

                                                    



 

 (الثاين السداسي)  ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016) قدمي نظام – عام قانون- حقوق الثالثة السنة
 التوقيت املقياس التاريخ

12:30-0011. ادارية منازعات 13/05/2017 السبت  

 12:30-11.00 العمومية األمالك 05/2017 /15 االثنني

 12:30-11.00 االداري القانون 17/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 االداري التحرير 20/05/2017 السبت

 12:30-11.00 المقارن القانون 22/05/2017 االثنني

 12:30-11.00 االداري الضبط 24/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 االدارة علم 25/05/2017 اخلميس

 
 

                                                                  

 
 
 



 

 ( الثاين سداسيال) ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016)- خاص قانون- حقوق ثالثةال سنةال

 التوقيت املقياس التاريخ
12:30-0011. فكرية ملكية 13/05/2017 السبت  

 12:30-11.00  خاصة عقود 05/2017 /15 االثنني

 12:30-11.00 خاص دولي قانون 17/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 وافالس تجارية أوراق 20/05/2017 السبت

 12:30-11.00 بحري قانون 22/05/2017 االثنني

 12:30-11.00 التامين قانون 24/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 انجليزية 25/05/2017 اخلميس

             
 
 
 
 

 



 

 ( الثاين السداسي) ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016) قدمي نظام – خاص قانون- حقوق الثالثة السنة

 التوقيت املقياس التاريخ
12:30-0011. المستهلك حماية 13/05/2017 السبت  

 12:30-11.00 خاصة عقود 05/2017 /15 االثنني

 12:30-11.00 خاص دولي قانون 17/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 وافالس تجارية أوراق 20/05/2017 السبت

 12:30-11.00 مقارن قانون 22/05/2017 االثنني

 12:30-11.00 ميراث 24/05/2017 األربعاء

 12:30-11.00 تأمينات 25/05/2017 اخلميس

             
 
 
 
 
 



 

 ( الثاين السداسي) ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016)االعمال قانون حقوق ماسرت االوىل السنة

 التوقيت املقياس التاريخ
12:30-0011. يجبائ قانون 13/05/2017 السبت  

12:30-0011. بنوك عمليات 05/2017 /15 االثنني  

12:30-0011. االلكتروني الدفع وسائل 17/05/2017 األربعاء  

12:30-0011. عينية تأمينات 20/05/2017 السبت  

12:30-0011. منهجية 22/05/2017 االثنني  

12:30-0011. بحري قانون 24/05/2017 األربعاء  

12:30-0011. لألعمال دولي 25/05/2017 اخلميس  

 
  

  
 
 

 
 



 

 ( الثاين السداسي) ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016)العمومي القانون منازعات ماسرت االوىل السنة

 التوقيت املقياس التاريخ
0011.-9:30 االحكام في الطعن 13/05/2017 السبت  

 11.00-9:30 الدستوري القضاء 05/2017 /15 االثنني

 11.00-9:30 العامة الحريات 17/05/2017 األربعاء

 11.00-9:30 اإلدارية المسؤولية 20/05/2017 السبت

 11.00-9:30 منهجية 22/05/2017 االثنني

 11.00-9:30 مصطلحات 24/05/2017 األربعاء

 11.00-9:30 االداري النشاط 27/05/2017سبتال

  
 
 

 
 
 



 

 ( الثاين السداسي) ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016) حملية مجاعات ماسرت االوىل السنة

 التوقيت املقياس التاريخ
0011.-9:30 الوالية قانون 13/05/2017 السبت  

 11.00-9:30 عمومية مرافق 15/05/2017 االثنني

 11.00-9:30 بشرية ردامو 17/05/2017 األربعاء

 11.00-9:30 وأخالقيات فساد 20/05/2017 السبت

 11.00-9:30  مصطلحات 22/05/2017 االثنني

 11.00-9:30 المستدامة التنمية 24/05/2017 األربعاء

  
 

 

 
 
 



 

 ( الثاين السداسي) ابحملاضرات اخلاصة االمتحاانت برانمج
 (2017-2016) بيئةال قانون ماسرت األوىل السنة

 التوقيت املقياس التاريخ
0011.-9:30 العلمي البحث منهجية 13/05/2017 السبت  

 11.00-9:30 العمل وأخالقيات الفساد 05/2017 /15 االثنني

 11.00-9:30 االداري التحرير منهجية 17/05/2017 األربعاء

 11.00-9:30 للبيئة الدولي القانون 20/05/2017 السبت

 11.00-9:30 للبيئة جنائي قانون 22/05/2017 االثنني

 11.00-9:30 البيئة قانون مبادئ 24/05/2017 األربعاء

 11.00-9:30 مصطلحات 25/05/2017 اخلميس

 27/05/2017 السبت

 
 للبيئة اإلداري القانون

 
9:30-.0011  

 
 

 
 
 


