
 مالحظات حول سير اإلمتحانات
 

إحظار بطاقة الطالب ضروري و أكيد ، و ال يتم قبول ورقة اإلجابة من دون بطاقة الطالب ، حتى و إن كان الطالب  -
 .يحوز وقت إجراء اإلمتحان على وثيقة إثبات هوية أخرى 

  اإلجابة الخاصة بالمقاييس عن بعد يكونتسليم أوراق  و يرجى اإلنتباه أن إمتحانات الخاصة بالمقاييس الحضورية -
 على مستوى المدرجات وفقا للرزنامة المبينة أدناه

يرجى اإلنتباه على التوزيع الزمني لكل مقياس على حدى و كل طالب ملزم بالدخول للمدرج في التوقيت الموضح لكل  -
 .مجموعة المبين في الرزنامة أدناه

 .91لتعليمات الخاصة بالبروتوكول الصحي الخاص بالكوفيد إحضار و إرتداء القناع الواقي طبقا ل -
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   
  الرابعالسداسي  الثانية السنة 

                   0209/0200: السنة الدراسية

 أ :  ـ المجموعة                      الرابعالسداسي   اإلستدراكية ت الدورةبرنامج إمتحانا                               

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األحمر
 

 

-20-29 الفوج  29: المدرج 

20 

-20-20الفوج  20:المدرج 

20 
 

 

90:22- 90:22  
قانون اإلجراءات الجزائية بن تركي ليلى

 األربعاء

00/20/0200  

األحمر الشريط  

-20-29 الفوج  29: المدرج 

20 

-20-20الفوج  20:المدرج 

20 
 

 

90:22- 90:22  

 بن مسعود شهرزاد
قانون اإلجراءات المدنية و 

 الخميس اإلدارية  

00/20/0200  
( عن بعد)قانون العمل  ريكلي الصديق  

 الشريط األحمر

-20-29 الفوج  29: المدرج 

20 

-20-20الفوج  20:المدرج 

20 
 

 

90:22- 90:22  

 مقري أمال 
 

 األحد المنهجية

00/20/0200  
(عن بعد ) حقوق اإلنسان لعور حسان حمزة  

 الشريط األحمر

-20-29 الفوج  29: المدرج 

20 

-20-20الفوج  20:المدرج 

20 
 

 

90:22- 90:22  

 
 بوكرزازة أحمد

 
 

 
 

 القانون المدني
 

 اإلثنين

02/20/0200  

 يحي عبد الفتاح
( عن بعد)مصطلحات قانونية  

 

 
  
 
 
 

 



قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   
الرابع السداسي  الثانية السنة   

                   0209/0200: السنة الدراسية

 ب   :ـ المجموعة                      الرابعالسداسي  اإلستدراكية  برنامج إمتحانات الدورة                               

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األحمر
 

 

  20:المدرج 
 جميع األفواج

 

90:22- 90:22  
 

 يونس بدر الدين
قانون اإلجراءات الجزائية  األربعاء

00/20/0200  

 الشريط األحمر
  20:المدرج 

 جميع األفواج

 

90:22- 90:22  

 
 بن مسعود شهرزاد

قانون اإلجراءات المدنية و 
 الخميس اإلدارية  

00/20/0200  
( عن بعد)قانون العمل  بوعناقة السعيد  

 الشريط األحمر
  20:المدرج 

 جميع األفواج

 

90:22- 90:22  

 قراني مفيدة
 

 المنهجية
 األحد

00/20/0200  

(عن بعد )حقوق اإلنسان  لعور حسان حمزة  

 الشريط األحمر
  20:المدرج 

 جميع األفواج

 

90:22- 90:22  

 سعدي عبد الحليم

 
 

 القانون المدني
 

 اإلثنين

02/20/0200  

 يحي عبد الفتاح
( عن بعد)مصطلحات قانونية  

 

 
 
 



 
قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   

الرابع السداسي  الثانية السنة   

                   0209/0200: السنة الدراسية

 ج :  ـ المجموعة                     الرابعالسداسي  اإلستدراكية  برنامج إمتحانات الدورة                               

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األخضر
 

 

-90-90:األفواج  20: المدرج 

90 
-92-90:األفواج  20:المدرج 

91 

 

90:22- 90:22  
قانون اإلجراءات الجزائية ليطوش دليلة  األربعاء

00/20/0200  

 الشريط األخضر
 

-90-90:األفواج  20: المدرج 

90 
-92-90:األفواج  20:المدرج 

91 

 

90:22- 90:22  

 
 علة عمر

قانون اإلجراءات المدنية و 
 الخميس اإلدارية  

00/20/0200  
( عن بعد)قانون العمل  بوعناقة السعيد  

 الشريط األخضر
 

-90-90:األفواج  20: المدرج 

90 
-92-90:األفواج  20:المدرج 

91 

 

90:22- 90:22  

 معلم يوسف 
 

 المنهجية
 األحد

00/20/0200  
(عن بعد )حقوق اإلنسان  بن لشهب أسماء  

 الشريط األخضر
 

-90-90:األفواج  20: المدرج 

90 
-92-90:األفواج  20:المدرج 

91 

 

90:22- 90:22  

 كلو هشام
 
 
 

 
 

 القانون المدني
 

 اإلثنين

02/20/0200  

 كرجاني آسيا
( عن بعد)مصطلحات قانونية  

 

 
 

 



قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   
الرابع السداسي  الثانية السنة   

                   0209/0200: السنة الدراسية

 د :  ـ المجموعة                     الرابعالسداسي  اإلستدراكية  إمتحانات الدورةبرنامج                                

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األخضر
 

 

-02-91 األفواج 20: المدرج 

09 

-00-00 األفواج 22:المدرج 

00 
 

 

90:22- 90:22  
 

 بوزنون سعيدة
اإلجراءات الجزائيةقانون   األربعاء

00/20/0200  

 الشريط األخضر
 

-02-91 األفواج 20: المدرج 

09 

-00-00 األفواج 22:المدرج 

00 
 

 

90:22- 90:22  

 
 ويس ماية

قانون اإلجراءات المدنية و 
 الخميس اإلدارية  

00/20/0200  
( عن بعد)قانون العمل  شويطر إيمان  

 الشريط األخضر
 

-02-91 األفواج 20 :المدرج 

09 

-00-00 األفواج 22:المدرج 

00 
 

 

90:22- 90:22  

 ليطوش دليلة
 

 المنهجية
 األحد

00/20/0200  

(عن بعد )حقوق اإلنسان  خلف هللا صابرينة  

 الشريط األخضر
 

-02-91 األفواج 20: المدرج 

09 

-00-00 األفواج 22:المدرج 

00 
 

 

90:22- 90:22  

 فردي كريمة 

 
 

 القانون المدني
 

 اإلثنين

02/20/0200  

 كرجاني آسيا
( عن بعد)مصطلحات قانونية  

 

 
 
 



قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   
الرابع السداسي  الثانية السنة   

                   0209/0200: السنة الدراسية

 هـ :  ـ المجموعة                    الرابعالسداسي  اإلستدراكية  برنامج إمتحانات الدورة                               

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األحمر
 

 

-00-00 األفواج 21: المدرج 

02 

-01-01 األفواج 92:المدرج 

02 
 

 

90:22- 90:22  
 

 مزيان راضية 
قانون اإلجراءات الجزائية  األربعاء

00/20/0200  

 الشريط األحمر

-00-00 األفواج 21: المدرج 

02 

-01-01 األفواج 92:المدرج 

02 
 

 

90:22- 90:22  

 
 برني كريمة 

قانون اإلجراءات المدنية و 
 الخميس اإلدارية  

00/20/0200  
( عن بعد)قانون العمل  ريكلي الصديق  

 الشريط األحمر

-00-00 األفواج 21: المدرج 

02 

-01-01 األفواج 92: المدرج

02 
 

 

90:22- 90:22  

 حسين نسمة 
 

 المنهجية
 األحد

00/20/0200  

(عن بعد )حقوق اإلنسان  زعبال محمد  

 الشريط األحمر

-00-00 األفواج 21: المدرج 

02 

-01-01 األفواج 92:المدرج 

02 
 

 

90:22- 90:22  

 بن لطرش منى
 
 
 

 
 

 القانون المدني
 

 اإلثنين

02/20/0200  

 يحي عبد الفتاح
( عن بعد)مصطلحات قانونية  

 

 



 
قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   

الرابع السداسي  الثانية السنة   

                   0209/0200: السنة الدراسية

 و :  ـ المجموعة                      الرابعالسداسي  اإلستدراكية  برنامج إمتحانات الدورة                               

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األحمر
 

 

جميع األفواج 21: المدرج   
 

 

90:22- 90:22  
 

 عمارة فوزي
قانون اإلجراءات الجزائية  األربعاء

00/20/0200  

 الشريط األحمر
جميع األفواج 21: المدرج   

 

 

90:22- 90:22  

 
مولود قموح  

قانون اإلجراءات المدنية و 
 الخميس اإلدارية  

00/20/0200  
( عن بعد)قانون العمل  قرين الطاهر  

 الشريط األحمر
جميع األفواج 21: المدرج   

 

 

90:22- 90:22  

 بن مقورة جنات
 

 المنهجية
 األحد

00/20/0200  

(عن بعد )حقوق اإلنسان  بوحجيلة علي   

 الشريط األحمر
جميع األفواج 21: المدرج   

 

 

90:22- 90:22  

 عالق نجيمة
 
 
 

 
 

 القانون المدني
 

 اإلثنين

02/20/0200  

 كرجاني آسيا
( عن بعد)مصطلحات قانونية  

 

 



قسم القانون الخاصكلية الحقوق ـ   
الرابع السداسي  الثانية السنة   

                   0209/0200: السنة الدراسية

 المنتقلين بدين :  ـ المجموعة           الرابعالسداسي  اإلستدراكية  برنامج إمتحانات الدورة                               

 التوقيت المدرج نوع المقاعد 
 

 التاريخ المقياس أستاذ المقياس

 

 الشريط األخضر
 

  مكرر 20: المدرج  
 

 

90:22 – 90:22  
اإلجراءات الجزائيةقانون  زولي سهام

 األربعاء

00/20/0200  

 الشريط األحمر

 الشريط األخضر
 

  مكرر 20: المدرج 
 

 

90:22 – 90:22  
 

 بن تركي ليلى
قانون اإلجراءات المدنية و 

 اإلدارية  
 الخميس

00/20/0200  
 الشريط األحمر

 

90:22 – 90:22  
( عن بعد)قانون العمل  موسى مرمون  

األخضر الشريط  
 

  مكرر 20: المدرج 
 

 

90:22 – 90:22  
 بوالزيت ندى

 
 المنهجية

 األحد

00/20/0200  
 الشريط األحمر

 

90:22 – 90:22  
(عن بعد )حقوق اإلنسان  معلم يوسف   

 الشريط األخضر
 

  مكرر 20: المدرج 
 

 

90:22 – 90:22  

 بوكرزازة أحمد
 

 
 اإلثنين القانون المدني

02/20/0200  
عبد الفتاح يحي  

( عن بعد)مصطلحات قانونية  
 

 


