
 (2015/2016) الثانيسداسي ال هة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص قانون االعمال برنامج األعمال الموج

 القاعة المقياس التوقيت  اليوم  الفوج 

 25 عمليات بنوك 15.50-11 االثنين 

 

01 

 25 وسائل الدفع 11-15.50 االثنين

 15 إعالم آلي 11-12.50 األربعاء

 25 قانون دولي لألعمال 15.50-11 األربعاء

 

02 

 26 وسائل الدفع 15.50-11 االثنين

 26 عمليات بنوك 11-15.50 االثنين

 26 قانون دولي لألعمال 11-12.50 األربعاء

 قاعة ماجستير إعالم آلي 15.50-11 األربعاء

 

 



 القاعة المقياس التوقيت  اليوم  الفوج 

 

05 

 21 عمليات بنوك 15.50-11 االثنين

 21 وسائل الدفع 11-15.50 االثنين

 قاعة الماجستير إعالم آلي 11-12.50 األربعاء

 21 قانون دولي لألعمال 15.50-11 األربعاء

 

01 

 22 وسائل الدفع 15.50-11 االثنين

 22 عمليات بنوك 11-15.50 االثنين

 22 قانون دولي لألعمال 11-12.50 األربعاء

 15 إعالم آلي 15.50-11 األربعاء

 

 

 

 

 

 



 القاعة المقياس  التوقيت  اليوم  الفوج 

 

05 

 22 قانون دولي لألعمال 15.50-11 االثنين

 22 عمليات بنوك 11-12.50 األربعاء

 22 وسائل الدفع 15.50-11 األربعاء

 15 إعالم آلي 11-15.50 األربعاء 

 

06 

 ماجستيرالق  إعالم آلي 15.50-11 االثنين

 50 قانون دولي لألعمال 11-15.50 االثنين

 50 وسائل الدفع 11-12.50 األربعاء

 50 عمليات بنوك 15.50-11 األربعاء
 

 

 

 

 



 القاعة المقياس  التوقيت  اليوم  الفوج 

 

01 

 51 قانون دولي لألعمال 15.50-11 االثنين

 51 وسائل الدفع 11-12.50 األربعاء

 51 عمليات بنوك 15.50-11 األربعاء

ماجستيرالق   إعالم آلي 11-15.50 األربعاء   

 

02 

 15 إعالم آلي 15.50-11 االثنين

 52 قانون دولي لألعمال 11-15.50 االثنين

 52 عمليات بنوك 11-12.50 األربعاء

 52 وسائل الدفع 15.50-11 األربعاء

 

 

 

 

 

 



 

 

 القاعة المقياس التوقيت  اليوم  الفوج 

 

01 

 11 مسؤولية إدارية 15.50-11 االثنين

 11 نشاط إداري 11-15.50 االثنين

 25 الطعنطرق  2.50-2 الخميس

 25 مصطلحات 11-2.50 الخميس

ماجستيرالق   إعالم آلي 12.50-11 الخميس  

 

02 

 12 نشاط إداري 15.50-11 االثنين

 12 مسؤولية إدارية 11-15.50 االثنين

ماجستيرالق   إعالم آلي 2.50-2 الخميس  

 26 الطعنطرق  11-2.50 الخميس

 26 مصطلحات 12.50-11 الخميس

 2016-2015السداسي الثاني  هة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص منازعات القانون العموميبرنامج األعمال الموج
(2015/2016) 



 

 

 لقاعةا مقياسال التوقيت  اليوم  الفوج 

 

05 

 12 مسؤولية إدارية 15.50-11 االثنين

 12 نشاط إداري 11-15.50 االثنين

 21 مصطلحات 2.50-2 الخميس

15  إعالم آلي 11-2.50 الخميس  

 27 الطعنطرق  12.50-11 الخميس

 

01 

 20 نشاط إداري 15.50-11 االثنين

 20 مسؤولية إدارية 11-15.50 االثنين

 22 الطعنطرق  2.50-2 الخميس

 22 مصطلحات 11-2.50 الخميس

 13 إعالم آلي 12.50-11 الخميس



 

 القاعة المقياس التوقيت  اليوم  الفوج 

 

05 

 21 الطعنطرق  15.50-11 االثنين

 13 إعالم آلي 11-15.50 االثنين

 22 نشاط إداري 2.50-2 الخميس

 22 مسؤولية إدارية 11-2.50 الخميس

 29 مصطلحات 12.50-11 الخميس

 

06 

 22 نشاط إداري 15.50-11 االثنين

 22 الطعنطرق  11-15.50 االثنين

 50 مصطلحات 2.50-2 الخميس

ماجستيرالق  إعالم آلي 11-2.50 الخميس   

 30 مسؤولية إدارية 12.50-11 الخميس
 



 القاعة المقياس التوقيت  اليوم  الفوج 

 

01 

 25 الطعنطرق  15.50-11 االثنين

ماجستيرالق  إعالم آلي 11-15.50 االثنين   

 51 مسؤولية إدارية 2.50-2 الخميس

 51 نشاط إداري 11-2.50 الخميس

 31 مصطلحات 12.50-11 الخميس

 

02 

 21 الطعنطرق  15.50-11 االثنين

 21 نشاط إداري 11-15.50 االثنين

  13 إعالم آلي 2.50-2 الخميس

 52 مسؤولية إدارية 11-2.50 الخميس

 52 مصطلحات 12.50-11 الخميس
 

 


