
 

                                                                 كلٌة الحقوق

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 07 زواش ربٌعة المسؤولٌة الجنائٌة   11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 07 بولمكاحل احمد علم اإلجرام  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 07 عمارة فوزي التحقٌق الجنائً  11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 07 خوجة سعاد العدالة الجنائٌة الدولٌة  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 07 شعوة مهدي منهجٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 07 بن جلول انٌسة لغة اجنبٌة  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 

 

: من اجل السٌر الحسن لالمتحانات،  ٌرجى من الطلبة االلتزام بالتوجٌهات التالٌة: مالحظات هامة

 .االلتزام بالتوقٌت المحدد لالمتحان -

  . المدرجإحضار بطاقة الطالب و استظهارها عند تسلٌم ورقة اإلجابة، و ضرورة التوقٌع على قائمة الحضور قبل مغادرة -

إن محاوالت الغش، تغٌٌر المدرج المخصص لالمتحان، عدم االلتزام بتوجٌهات األساتذة المراقبٌن، و أي شكل من أشكال المساس بالسٌر الحسن  -

 . لالمتحان، قد ٌعرض الطالب لعقوبات تأدٌبٌة

 

 السداسً األول- السنة األولى ماستر— برنامج االمتحانات

 تخصص قانون عقوبات و علوم جنائٌة- استدراكٌة  دورة

 2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 

 

 



 

كلٌة الحقوق                                                                 

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

 

 المدرج األستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 04 بوحوش هشام قانون الجمارك  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 04 قموح عبد المجٌد قانون الشركات التجارٌة  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 04 رحال احمد القانون البحري  11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 04 وٌس ماٌة القانون الجنائً لإلعمال  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 04 لفوٌلً نور الهدى تأمٌنات تجارٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 04 شوٌطر اٌمان (قانون القرض )قانون مدنً   11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 04 سٌاري هاجر لغة أجنبٌة  11.00-09.30 15/03/2017األربعاء 

 

 

: من اجل السٌر الحسن لالمتحانات،  ٌرجى من الطلبة االلتزام بالتوجٌهات التالٌة: مالحظات هامة

 .االلتزام بالتوقٌت المحدد لالمتحان -

 .القاعةإحضار بطاقة الطالب و استظهارها عند تسلٌم ورقة اإلجابة، و ضرورة التوقٌع على قائمة الحضور قبل مغادرة  -

إن محاوالت الغش، تغٌٌر المدرج المخصص لالمتحان، عدم االلتزام بتوجٌهات األساتذة المراقبٌن، و أي شكل من أشكال المساس بالسٌر الحسن  -

 . لالمتحان، قد ٌعرض الطالب لعقوبات تأدٌبٌة

  السداسً األول-السنة األولى ماستر– برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون األعمال-  استدراكٌة  دورة

 2017-2016 السنة الجامعٌة  

 

 



 

 

كلٌة الحقوق                                                                 

 قسم القانون الخاص                                                        

 طورالماستر

 

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 05 زهوٌن مٌسون المسؤولٌة التقصٌرٌة  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 05 بودلٌو سلٌم الطرق البدٌلة لحل النزاعات   11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 05 بوزٌتون عبد الغانً العقود والشهر العقاري  11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 05 ٌونسً حداد نادٌة أحكام العقد  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 05 بوفامة سمٌرة العقود المدنٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 05 بلعابد توفٌق منهجٌة  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 05 حتحوت زٌن الدٌن لغة اجنبٌة  11.00-09.30 15/03/2017األربعاء 

 

: من اجل السٌر الحسن لالمتحانات،  ٌرجى من الطلبة االلتزام بالتوجٌهات التالٌة: مالحظات هامة

 .االلتزام بالتوقٌت المحدد لالمتحان -

 .القاعةإحضار بطاقة الطالب و استظهارها عند تسلٌم ورقة اإلجابة، و ضرورة التوقٌع على قائمة الحضور قبل مغادرة  -

إن محاوالت الغش، تغٌٌر المدرج المخصص لالمتحان، عدم االلتزام بتوجٌهات األساتذة المراقبٌن، و أي شكل من أشكال المساس بالسٌر الحسن  -

 . لالمتحان، قد ٌعرض الطالب لعقوبات تأدٌبٌة

 السداسً األول-السنة األولى ماستر– برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون العقود والمسؤولٌة - استدراكٌة  دورة

 2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 



 

 

كلٌة الحقوق                                                                 

 قسم القانون الخاص                                                        

 طورالماستر

 

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 06 مرمون موسى قانون الحالة المدنٌة   11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 06 خوجة سعاد أحكام الزواج  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 06 نكاع عمار (الهبة و الوصٌة )عقود التبرعات   11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 06 لفوٌلً نور الهدى النٌابة الشرعٌة   11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 06 محروق كرٌمة فقه النوازل فً األحوال الشخصٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 06 بن زواوي سفٌان منهجٌة  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 06 قاٌم سارة لغة اجنبٌة  11.00-09.30 15/03/2017األربعاء 

 

 

: من اجل السٌر الحسن لالمتحانات،  ٌرجى من الطلبة االلتزام بالتوجٌهات التالٌة: مالحظات هامة

 .االلتزام بالتوقٌت المحدد لالمتحان -

 .القاعةإحضار بطاقة الطالب و استظهارها عند تسلٌم ورقة اإلجابة، و ضرورة التوقٌع على قائمة الحضور قبل مغادرة  -

إن محاوالت الغش، تغٌٌر المدرج المخصص لالمتحان، عدم االلتزام بتوجٌهات األساتذة المراقبٌن، و أي شكل من أشكال المساس بالسٌر الحسن  -

  .لالمتحان، قد ٌعرض الطالب لعقوبات تأدٌبٌة

 السداسً األول-السنة األولى ماستر–  برنامج االمتحانات 

  قانون األسرة–استدراكٌة  دورة

 2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 

 


