
 

                                                                 كلٌة الحقوق

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 09 زولً سهام اقتصادٌات الجرٌمة  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 09 لٌطوش دلٌلة السٌاسة الجنائٌة فً مجال المخدرات  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 09 طاشور عبد الحفٌظ نظام تطبٌق الجزاءات الجنائٌة  11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 09 خروفة غانٌة الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 09 زغبٌب محمد نسٌم اإلحصاء فً العلوم الجنائٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 09 بن ٌسعد عذراء القانون الجنائً لألعمال  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 09 عباسً شرٌفة 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

 

  الثالثالسداسً -السنة الثانٌة ماستر— برنامج االمتحانات

 تخصص قانون عقوبات و علوم جنائٌة -  دورة استدراكٌة

 2017 -2016السنة الجامعٌة 

 

 



 

كلٌة الحقوق                                                                 

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

  مكرر12 بن حملة سامً 01قانون المنافسة   11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

  مكرر12 بوفامة سمٌرة الملكٌة الصناعٌة  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

  مكرر12 بن ٌسعد عذراء العقود التجارٌة   11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

  مكرر12 بلعابد سامً 01قانون االستهالك   11.00-09.30 12/03/2017األحد 

  مكرر12 بلهوان حسٌن منهجٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

  مكرر12 شعوة لمٌاء لغة فرنسٌة  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 

: 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 الثالث– السنة الثانٌة ماستر –  برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون المنافسة و االستهالك  -  دورة استدراكٌة

  2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 



 

كلٌة الحقوق                                                                 

 قسم القانون الخاص                                                        

 طورالماستر

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

  مكرر12 قموح مولود المؤسسات و التجارة الدولٌة  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

  مكرر12 بلطرش منى 01قانون بنكً   11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

  مكرر12 علة عمر القانون واقتصاد البنوك  11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

  مكرر12 قموح مولود تموٌل وضمان التجارة الدولٌة  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

  مكرر12 كرٌد مرٌم منهجٌة  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

  مكرر12 بلواعر لٌلى لغة فرنسٌة  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 

 

: 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 الثالث– السنة الثانٌة ماستر –  برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون بنكً و تجارة دولٌة -  استدراكٌة دورة

  2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 



 

                                                                 كلٌة الحقوق

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 10 بن حملة سامً  أنظمة الموارٌث  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 10 قرماط محمد االمٌن وسائل اإلثبات  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 10 محجوب احمد الجنسٌة وتنازع القوانٌن   11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 10 راشد راشد الضمانات العٌنٌة و الشخصٌة   11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 10 بوطرفاس محمد عقد الزواج و أنظمته  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 10 زهوٌن مٌسون الجباٌة العقارٌة   11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 10 بوحجٌلة علً الجباٌة العامة  11.00-09.30 15/03/2017األربعاء 

 10 منصوري أمٌنة لغة انجلٌزٌة  11.00-09.30 16/03/2017الخمٌس 

 

: 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 الثالث– السنة الثانٌة ماستر –  برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون التوثٌق -  دورة استدراكٌة

  2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 

 



 

 

                                                                 كلٌة الحقوق

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

 

 المدرج االستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

  مكرر11 زولً سهام الحماٌة الجنائٌة لألسرة  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

  مكرر11 محجوب احمد تنازع القوانٌن فً األحوال الشخصٌة  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

  مكرر11 صائغً مبارك منازعات األحوال الشخصٌة   11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

  مكرر11 بوصبع فؤاد الحماٌة الدولٌة لألسرة  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

  مكرر11 محروق كرٌمة نظام المٌراث  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

  مكرر11 بلعابد توفٌق تحرٌر العرائض  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

  مكرر11 منصوري امٌنة انجلٌزٌة  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 الثالث– السنة الثانٌة ماستر –  برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون األسرة -  دورة استدراكٌة

  2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 

 



 

                                                                 كلٌة الحقوق

                                                         قسم القانون الخاص

 طورالماستر

 

  

 المدرج األستاذالمقٌاس التوقٌت التارٌخ 

 08 بن كرور عٌاشً لٌلى طرق اإلثبات الحدٌثة  11.00-09.30 07/03/2017الثالثاء 

 08 نكاع عمار عقود التبرع  11.00-09.30 08/03/2017األربعاء 

 08 رحال احمد المسؤولٌة المهنٌة  11.00-09.30 09/03/2017الخمٌس 

 08 بوحجٌلة علً تأمٌن المسؤولٌة المهنٌة  11.00-09.30 12/03/2017األحد 

 08 قصاص سلٌم عقود االستهالك  11.00-09.30 13/03/2017االثنٌن 

 08 بلعابد عبد الغانً تحرٌر العقود  11.00-09.30 14/03/2017الثالثاء 

 08 كشباط حنان انجلٌزٌة  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 الثالث– السنة الثانٌة ماستر –  برنامج االمتحانات 

 تخصص قانون العقود و المسؤولٌة -  دورة استدراكٌة

  2017-2016السنة الجامعٌة 

 

 

 


