
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne démocratique et populaire 

  Université Abderrahmane Mira de Béjaia                                         جامعة عبد الرحمان ميرة/ بجاية                          

                                                                      Faculté de droit et des sciences politiques  كلية الحقوق والعلوم السياسية  

                                                                                                  Département de droit privé   القـانون اخالص

  العادیة) (الدورة األول السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
 

 2016/2017السنة الجامعیة 
 29/01/2017 الى 15/01/2017من الفترة الممتدة بین 

 السنة األولى ماستر (قانون خاص شامل)
 

 مكان االمتحان المادة التوقیت التاریخ

 األحد
22/01/2017 

 
دالى 30ساو14

 د00ساو16
 

 القانون المدني 
 

   04 المدرج رقم 03+02 +01األفواج 
 

 05  المدرج رقم 06 +05 +04األفواج 
 
 

 

 

 الخمیس
26/01/2017 

دالى 30ساو14
 د00ساو16

 
 القانون التجاري

 األحد
29/01/2017 

دالى 30ساو10
 د00ساو12

 
 

 قانون التأمین
 

 الخمیس
02/02/2017 

دالى 30ساو10
 د00ساو12

 
 القانون الدولي الخاص

 األحد
05/201702 

 
دالى 30ساو14

 د00ساو16
 
 
 

 قانون األسرة 
 

 الخمیس
09/02/2017 

 د00 سا و13
 اإلجراءات المدنیة د30 سا 14إلى 

   01 المدرج رقم03+02 +01   األفواج 
 

 02  المدرج 06 +05 +04األفواج 
 10/01/2017:حرر بتاریخ

 رئیس القسم
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  Université Abderrahmane Mira de Béjaia                                         جامعة عبد الرحمان ميرة/ بجاية                          

                                                                      Faculté de droit et des sciences politiques  كلية الحقوق والعلوم السياسية  

                                                                                                  Département de droit privé   القـانون اخالص

  العادیة) (الدورة األول السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
 2016/2017السنة الجامعیة 

 29/01/2017 الى 15/01/2017من الفترة الممتدة بین 
 السنة األولى ماستر (قانون خاص وعلوم جنائیة)

 مكان االمتحان المادة التوقیت التاریخ
 األحد

22/01/2017 

 
دالى 30ساو14

 د00ساو16
 

 القانون المدني 

 06كل المجموعة مدرج رقم 

 الخمیس
26/01/2017 

دالى 30ساو14
 د00ساو16

 

 القانون الجنائي الخاص
 

 األحد
29/01/2017 

د الى 30ساو10
 القانون الدولي الخاص د00ساو12

 الخمیس
02/02/2017 

 
د الى 30ساو10

 د00ساو12
 
 

 القانون التجاري

 األحد
05/02/2017 

 
 

دالى 30ساو14
 د00ساو16

 
 

 قانون األسرة
 

 الخمیس
09/02/2017 

 د00ساو13
 د30 سا 14 إلى 

 االجراءات المدنیة
 

كل المجموعة مدرج رقم 
03 

 
 10/01/2017   :حرر بتاریخ

 رئیس القسم
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                                                                      Faculté de droit et des sciences politiques  كلية الحقوق والعلوم السياسية  

                                                                                                  Département de droit privé   القـانون اخالص

  العادیة) األول(الدورة السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
 2016/2017السنة الجامعیة 

 29/01/2017 الى 11/01/2017من الفترة الممتدة بین 
 السنة الثالثة

  -A-المجموعة أ
 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 01رقم   المدرج 03+02+01- األفواج 
  02رقم المدرج  06+05+04- األفواج 

 امتحان مسبق

 لغة أجنبية
Français 

 سا  الى13
 د30ساو14

 اإلثنین
16/01/2017  

 04رقم   المدرج 03+02+01- األفواج 
 

  05رقم المدرج  06+05+04- األفواج 
 

 

العقود الخاصة  دالى 30ساو12
 د00ساو14

 األحد
22/01/2017 

د الى 30ساو08 مقارنة األنظمة القانونية
 د00ساو10

 الثالثاء
24/01/2017 

 القانون الجزائي الخاص
 وجرائم الفساد

دالى 30ساو12
 د00ساو14

 الخمیس
26/01/2017 

 الشركات التجارية
 

د الى 30ساو08
 د00ساو10

 األحد
29/01/2017 

 قانون األسرة (مواريث)
 

دالى 30ساو12
 د00ساو14

 الثالثاء
31/01/2017 

 طرق االثبات والتنفيذ
 

د الى 30ساو08
 د00ساو10

 الخمیس
02/02/2017 

 القانون الدولي الخاص
 

دالى 30ساو12
 د00ساو14

 األحد
05/02/2017 

                           10/01/2017حرر بتاریخ: 
 رئیس القسم
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 العادیة) (الدورة األول السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
 2016/2017السنة الجامعیة 

 29/01/2017 الى 11/01/2017من الفترة الممتدة بین 
 السنة الثالثة

 -- Bالمجموعة ب 
 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 03رقم   المدرج 03+02+01األفواج -
 24رقم المدرج  06+05+04- األفواج 

 امتحان مسبق

 لغة أجنبية
Français 

 سا  الى13
 د30ساو14

 اإلثنین
16/01/2017 

  06رقم المدرج  03+02+01- األفواج 
 

 07رقم   المدرج 06 +05 +04- األفواج 
 
 

العقود الخاصة  دالى 30ساو12
 د00ساو14

 األحد
22/01/2017 

د الى 30ساو08 مقارنة األنظمة القانونية
 د00ساو10

 الثالثاء
24/01/2017 

 القانون الجزائي الخاص
 وجرائم الفساد

دالى 30ساو12
 د00ساو14

 الخمیس
26/01/2017 

 الشركات التجارية
 

د الى 30ساو08
 د00ساو10

 األحد
29/01/2017 

 قانون االسرة (مواريث)
 

دالى 30ساو12
 د00ساو14

 الثالثاء
31/01/2017 

 طرق االثبات والتنفيذ
 

د الى 30ساو08
 د00ساو10

 الخمیس
02/01/2017 

دالى 30ساو12 القانون الدولي الخاص
 د00ساو14

 األحد
05/01/2017 

  10/01/2017حرر بتاریخ: 
 رئیس القسم
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 العادیة) الدورة ( األول السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
 

 2016/2017السنة الجامعیة 
      29/01/2017 إلى 15/01/2017 من  الممتدةالفترة

 الثانیة ماستر (القانون الخاص الشامل)السنة 
 

 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 07 المدرج 3+ف2+ف1الفوج ف
 08 المدرج 6+ف5+ف4الفوج ف

دالى 30ساو14 منهجية البحث العلمي
 د00ساو16

 
 األحد

22/01/2017 

دالى 30ساو14 قانون األسرة املعمق
 د00ساو16

 الخمیس
26/01/2017 

 امللكية الصناعية
 

د الى 30ساو10
 د00ساو12

 األحد
29/01/2017 

 القانون املدين املعمق
 

د الى 30ساو10
 د00ساو12

 الخمیس
02/02/2017 

 القانون التجاري املعمق
 

دالى 30ساو14
 د00ساو16

 األحد
05/02/2017 

 
 10/01/2017 حرر بتاریخ:

 
رئيس القسم
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                                                                                                  Département de droit privé   القـانون اخالص
 

 العادیة) الدورة ( األول السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
  2016/2017السنة الجامعیة 

 29/01/2017 إلى 15/01/2017من الممتدة الفترة 

  (القانون الخاص و العلوم الجنائیة)الثانیة ماسترالسنة 

 10/01/2017 حرر بتاریخ:
رئيس القسم  

 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 امتحان مسبق 
كل المجموعة  المدرج  

01       

 حقوق االنسان

 د30ساو10
الى 

 د00ساو12
 

 الخمیس
19/01/2017 

       23كل المجموعة  المدرج  

دالى 30ساو14 منهجية البحث العلمي
 د00ساو16

 األحد
22/01/2017 

 اجلرائم اجلمركية
 

دالى 30ساو14
 د00ساو16

 الخمیس
26/01/2017 

 االجراءات اجلزائية
 

د الى 30ساو10
 د00ساو12

 األحد
29/01/2017 

 تنفيذ العقوبات
 

 د30ساو10
 د00ساو12الى

 الخمیس
02/02/2017 

لقانون اجلنائي املعمق ا
 

دالى 30ساو14
 د00ساو16

 األحد
05/02/2017 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne démocratique et populaire 

 Université Abderrahmane                                         جامعة عبد الرحمان ميرة/ بجاية                          
Mira de Béjaia  

                                                  Faculté de droit et des sciences politiques  كلية الحقوق والعلوم السياسية  
                    

                                                                                            Département de droit privé   القـانون اخالص

      

 العادیة) (الدورة األول السداسي المتحانات الرسمیة رزنامةال
 2016/2017السنة الجامعیة 

 29/01/2017 الى 11/01/2017من الفترة الممتدة بین 
 الخاص بطلبة السنة الثالثة المعاد إدماجھم

 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان
 امتحان مسبق

 32القاعة الكبیرة رقم 
 01 الجناح رقم 

القانون القضائي 
 الخاص

 سا  الى13
 د30ساو14

 اإلثنین
16/01/2017 

 

 كل الفوج :
 32القاعة الكبیرة رقم 

 01         الجناح رقم 

العقود اخلاصة  دالى 30ساو12
 د00ساو14

 األحد
22/01/2017 

د الى 30ساو08 القانون اإلجتماعي
 د00ساو10

 الثالثاء
24/01/2017 

دالى 30ساو12 املنازعات اإلدارية
 د00ساو14

 الخمیس
26/01/2017 

 قانون األعمال
 

د الى 30ساو08
 د00ساو10

 األحد
29/01/2017 

 القانون التجاري
 

دالى 30ساو12
 د00ساو14

 الثالثاء
31/01/2017 

د الى 30ساو08 قانون األسرة
 د00ساو10

 الخمیس
02/01/2017 

دالى 30ساو12 قانون الشركات
 د00ساو14

 األحد
05/01/2017 

  10/01/2017بتاریخ:                                                                               حرر 
                                                              رئیس القسم
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