
كلٌة الحقوق                                                                 

قسم القانون الخاص 

   

 
 التارٌخ
 

 األستاذ المقٌاس التوقٌت
 المدرجات توزٌع الطلبة على 

 المدرج األفواج

 االثنٌن
 2019 جوان 24

11:00-12:30 
القانون الدولً 

 الخاص
مالكً : أ

 األخضر

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 الثالثاء
 2019 جوان 25

 
11:00-12:30 

مقارنة األنظمة 
 القانونٌة

بوقرٌط : أ
 عمر

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 األربعاء
 2019 جوان 26

 العقود الخاصة 11:00-12:30
بلعابد : أ

 سامً

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 الخمٌس
 2019 جوان 27

 
11:00-12:30 

الشركات 
 التجارٌة

 كحول ولٌد: أ

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 السبت
 2019 جوان 29

11:00-12:30 
طرق اإلثبات و 

 التنفٌذ
بودلٌو : أ

 سلٌم

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 األحد
 2019 جوان 30

 قانون األسرة 11:00-12:30
مرمون :أ

 موسى

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 االثنٌن
 2019 جوٌلٌة 01

11:00-12:30 
القانون الجزائً 

الخاص و 
 جرائم الفساد

بوالزٌت : أ
 ندى

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 الثالثاء
 2019 جوٌلٌة 02

11:00-12:30 
 لغة

  فرنسٌة
بن الصغٌر :أ

 حمنة

01 03 

02 03 

03+04+05 03 

 ٌرجى من الطلبة احترام التوجٌهات التالٌة: مالحظات هامة

 .االلتزام بالمدرج و التوقٌت المحدد إلجراء االمتحان -
 .ضرورة إحضار بطاقة الطالب و استظهارها عند تسلٌم ورقة اإلجابة -
 .ضرورة التوقٌع على قائمة  الحضور قبل مغادرة المدرج -
 .االمتناع عن استعمال الهاتف النقال أثناء فترة إجراء االمتحان -
 .االلتزام بتوجٌهات األساتذة المراقبٌن  -
 .  إن المساس بالسٌر الحسن لالمتحان قد ٌعرض الطالب إلى عقوبات تأدٌبٌة -

 الخامس السداسً –  برنامج االمتحانات 

 2019جوان : استدراكٌة دورة 

 أ: المجموعة  – خاصتخصص قانون : السنة الثالثة 

 

 



 

كلٌة الحقوق                                                                 

قسم القانون الخاص 

 
 التارٌخ
 

 األستاذ المقٌاس التوقٌت
 المدرجات توزٌع الطلبة على 

 المدرج األفواج

 االثنٌن
 2019 جوان 24

11:00-12:30 
القانون الدولً 

 الخاص
شرفً عبد : أ

 القادر

06+07+08 04 

09+10 04 

 الثالثاء
 2019 جوان 25

11:00-12:30 
مقارنة األنظمة 

 القانونٌة
 بوقرٌط عمر:أ

06+07+08 04 

09+10 04 

 األربعاء
 2019 جوان 26

 صائغً مبارك: أ العقود الخاصة 11:00-12:30
06+07+08 04 

09+10 04 

 الخمٌس
 2019 جوان 27

11:00-12:30 
الشركات 
 التجارٌة

خلفاوي عبد : أ
 الباقً

06+07+08 04 

09+10 04 

 السبت
 2019 جوان 29

11:00-12:30 
طرق اإلثبات و 

 التنفٌذ
 بشوع عالوة: أ

06+07+08 04 

09+10 04 

 األحد
 2019 جوان 30

 خوجة سعاد:أ قانون األسرة 11:00-12:30

06+07+08 04 

09+10 04 

 االثنٌن
 2019 جوٌلٌة 01

11:00-12:30 

القانون 
الجزائً 
الخاص و 
 جرائم الفساد

 بوالزٌت ندى: أ

06+07+08 
04 

09+10 04 

 الثالثاء
 2019 جوٌلٌة 02

11:00-12:30 
 لغة

  فرنسٌة
 حمود مٌلٌسا: أ

06+07+08 04 

09+10 04 

  ٌرجى من الطلبة احترام التوجٌهات التالٌة:مالحظات هامة

 .االلتزام بالمدرج و التوقٌت المحدد إلجراء االمتحان -
 .ضرورة إحضار بطاقة الطالب و استظهارها عند تسلٌم ورقة اإلجابة -
 .ضرورة التوقٌع على قائمة  الحضور قبل مغادرة المدرج -
 .االمتناع عن استعماال الهاتف النقال أثناء فترة إجراء االمتحان -
 .االلتزام بتوجٌهات األساتذة المراقبٌن  -
 . إن المساس بالسٌر الحسن لالمتحان قد ٌعرض الطالب إلى عقوبات تأدٌبٌة -

 

 الخامس السداسً –  برنامج االمتحانات 

 2019جوان : استدراكٌة دورة 

 ب: المجموعة  – خاصتخصص قانون : السنة الثالثة 

 

 


