
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 
 

 

 

 
 
 

 التارخي التوقيت املقياس

 13/03/8908 الثالاثء 93:9 -8 قانون دس توري

 14/03/8908الأربعاء  93:9 -8 اترخي النظم القانونية

 8908/:01/9 امخليس 93:9 -8 املدخل للقانون الإداري

 8908/:08/9الأحد  93:9 -8 جممتع دويل

 8908/:09/9الثنني3  93:9 -8 مدخل للعلوم قانونية

 8908/:89/9الثالاثء3  93:9 -8 مصطلحات

 8908/:80/9الأربعاء  93:9 -8 مهنجية

سالمية )ديون(  93:9 -8 رشيعة اإ

 
 8908/:88/9امخليس 

 حقوق الإنسان )ديون(

 ة عىل أأماكن اإجراء الامتحانثوزيع الطلب

 الأفواج املعنية ماكن اإجراء الامتحان
ىل الفوج3  0من الفوج3  4مدرج   :اإ

 "أ"
وعة

جم
الم

 

ىل الفوج3  4من الفوج3  1مدرج   6اإ

ىل الفوج3  7من الفوج3  6مدرج   09اإ

ىل الفوج3  00من الفوج3  7مدرج   04اإ

 06و 01الفوجنيD  3القاعة 

 08و 07جني الفو  Eالقاعة 

 09الفوج Aالقاعة 

 89الفوج Bالقاعة 

 80الفوج  Cالقاعة 

 88الفوج  18القاعة

 :8الفوج  14القاعة

 الفوج القاعة الفوج القاعة الفوج القاعة الفوج القاعة

ب"
ة "

وع
جم

الم
 

84 24 42 82 01 81 0 42 
21 28 44 83 04 80 4 42 
24 22 81 84 02 84 8 42 
22 22 84 85 02 88 2 43 
22 22 82 21 04 82 2 44 

  82 20 42 82 4 45 

حـــــقوق الأولـــــىالسنــــة  -الاس تدراكية متحانــــات الابرنـــــامج   
8908-8907لس نة اجلامعية من ا السدايس الأول  

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 
 

 

 

 

 

 التارخي التوقيت املقياس

 13/03/8908 الثالاثء 04.81-00 قبنىن جنبئي

 14/03/8908الأربعاء  04.81-00 قبنىن دولي

 8908/:01/9امخليس  04.81-00 التزامبث

 8908/:08/9الأحد  04.81-00 األسرةقبنىن  

 8908/:09/9الثنني3  04.81-00 قبنىن تجبري

 8908/:89/9الثالاثء3  04.81-00 مصطلحبث قبنىنيت

 8908/:80/9الأربعاء  04.81-00 منهجيت

 ء الامتحانثوزيع الطلبة عىل أأماكن اإجرا
 الأفواج املعنية ماكن اإجراء الامتحان

 68 إلى الفوج 60 من الفوج 2مدرج

 "أ"
وعة

جم
الم

 

 62 إلى الفوج 62 من الفوج 2مدرج

 601 إلى الفوج 63 من الفوج 2مدرج

 602 إلى الفوج 600 من الفوج 3مدرج
 الفوج القاعة الفوج القاعة

ب"
ة "

وع
جم

الم
 

01 25 D 02+03+04 
02 26 

E 05+41+40 
03 27 
04 28 A 22 
06 29 B 23 
08 30 C 24 

حـــــقوق  ــــة الثاهيةالسن-برهـــــامج الامتحاهــــات الاستدراكية   
8908-8907لس نة اجلامعية من ا السدايس الأول  

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 التارخي التوقيت املقياس

 13/03/8908 الثالاثء 00-5.81 القراراث والعقىد

 14/03/8908الأربعاء  00-5.81 اإلنسبنيالقبنىن الذولي 

 8908/:01/9امخليس  00-5.81 الىظيفت العبمت

 8908/:08/9الأحد  00-5.81 المبليت العبمت

 8908/:09/9الثنني3  00-5.81 القبنىن المقبرن

 8908/:89/9الثالاثء3  00-5.81 البيئت والتنميت المستذامت

 8908/:80/9الأربعاء  00-5.81 عالقبث دوليت

 8908/:88/9امخليس  00-5.81 إنجليزيتلغت

 ثوزيع الطلبة عىل أأماكن اإجراء الامتحان
 الأفواج املعنية ماكن اإجراء الامتحان

 .68 الفوج إلى 60 الفوج من 2مدرجال

 .62 الفوج إلى 62 الفوج من 2مدرجال

 .601 الفوج إلى 63 الفوج من 2مدرجال

 602فوجال إلى 600 الفوج من 3مدرجال

عامقاهون / حـــــقوق  لثةالثاالسنــــة -برهـــــامج الامتحاهــــات الاستدراكية   
8908-8907لس نة اجلامعية من ا السدايس الأول  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 
 

 

 

 

 
 

 التارخي التوقيت املقياس

 13/03/8908 الثالاثء 00-5.81 شركبث تجبريت

 14/03/8908الأربعاء  00-5.81 قبنىن دولي خبص

خبص القبنىن الجنبئي ال

 وجرائم الفسبد
 8908/:01/9امخليس  5.81-00

 8908/:08/9الأحد  00-5.81 اإلثببثطرق 

 8908/:09/9الثنني3  00-5.81 قبنىن مقبرن

 8908/:89/9الثالاثء3  00-5.81 عقىد خبصت

 8908/:80/9الأربعاء  00-5.81 إنجليزيت لغت

 8908/:88/9امخليس  00-5.81 األسرةقبنىن  

 لبة عىل أأماكن اإجراء الامتحانثوزيع الط 
 األفواج المعنية مكان إجراء االمتحان

 4و  0الفوجين  Dالقاعة 
 2و  8الفوجين  Eالقاعة 
 A 12القاعة 
 B 12القاعة 
 C 13القاعة 
 14 42القاعة 
 15 42القاعة 
 01 44القاعة 
 00 81القاعة 
 04 84القاعة 
 08 82القاعة 
 02 +02 82القاعة 

قاهون خاص / ق حـــــقو  لثةالثاالسنــــة -برهـــــامج الامتحاهــــات الاستدراكية   
8908-8907لس نة اجلامعية من ا السدايس الأول  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 
 

 

 

 

 

 التارخي التوقيت املقياس

 13/03/8908 الثالاثء 00-5.81 شركات تجارية

 14/03/8908الأربعاء  00-5.81 القانون الدولي الخاص

 8908/:01/9امخليس  00-5.81 ملكية فكرية

 8908/:08/9الأحد  00-5.81 عمليات البنوك

 8908/:09/9الثنني3  00-5.81 تحكيم تجاري

 8908/:89/9الثالاثء3  00-5.81 عقود خاصة 

 8908/:80/9الأربعاء  00-5.81 بورصة القيم

جراء الامتحان  ثوزيع الطلبة عىل أأماكن اإ

جراء الامتحان  الأفواج املعنية ماكن اإ

 الطلبة لك  44القاعة 

هظام قديم–قاهون خاص/ حـــــقوق  لثةالثاالسنــــة -برهـــــامج الامتحاهــــات الاستدراكية   
8908-8907لس نة اجلامعية من ا السدايس الأول  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 
 

 

 

 

 

 التارخي التوقيت املقياس

 13/03/8908 الثالاثء 00-5.81 حريات عامة

 14/03/8908الأربعاء  00-5.81 ضبط إداري

 8908/:01/9امخليس  00-5.81 قانون إداري

 8908/:08/9الأحد  00-5.81 رافق عموميةم

 8908/:09/9الثنني3  00-5.81 المالية العامة

 8908/:89/9الثالاثء3  00-5.81 الوظيفة العمومية

 8908/:80/9الأربعاء  00-5.81 منازعات إدارية

جراء الامتحان  ثوزيع الطلبة عىل أأماكن اإ

جراء الامتحان  الأفواج املعنية ماكن اإ

 لك الطلبة  44القاعة 

هظام قديم–عام قاهون / حـــــقوق  لثةالثاالسنــــة -برهـــــامج الامتحاهــــات الاستدراكية   
8908-8907لس نة اجلامعية من ا السدايس الأول  


