
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
 

  الثاني للسداسي االستدراكیة االدورة المتحانات الرسمیة رزنامةال
 
 2016/2017السنة الجامعیة 
 

 السنة األولى ماستر (قانون خاص شامل)
 

 مكان االمتحان المادة التوقیت التاریخ

 االحد
 30 سا 16 – سا 15 04/06/2017

 
 القانون المدني 

 
 

،  3، 2، 1االفواج: 
  21المدرج 
 
  6 ، 5، 4 الفوجین : 

 22المدرج 

 الثالثاء
 30 سا 10  - 00 سا 9 06/06/2017

 
 عقود األعمال

 

 الخمیس
 القانون التجاري 30 سا14 – 00 سا 13 08/06/2017

 

 االحد
11/06/2017 

 
 30 سا 12 – 00 سا 11

 

 
 قانون األسرة 

 
 

 الثالثاء
 30 سا14 – 00 سا 13 13/06/2017

 
 القانون اإلجتماعي

 

 الخمیس
 30 سا 10  - 00 سا 9 15/06/2017

 
طرق اإلثبات 

 والتنفیذ
 

 22/05/2017                                                                                        حرر بتاریخ:
                                                                                                رئیس القسم
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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
 

  الثاني للسداسي االستدراكیة االدورة المتحانات الرسمیة رزنامةال
 
 2016/2017السنة الجامعیة 

 السنة األولى ماستر (قانون خاص وعلوم جنائیة)
 

 مكان االمتحان المادة التوقیت التاریخ
 االحد

 30 سا 16 – سا 15 04/06/2017
 

 القانون المدني
 

 كل المجموعة 
 23المدرج 

 الثالثاء
 30 سا 10  - 00 سا 9 06/06/2017

 لقانون الجنائي
 الخاص

 

 الخمیس
08/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13
 

 
 القانون التجاري

 

 االحد
11/06/2017 

 
 30 سا 12 – 00 سا 11

 
 

 قانون األسرة
 

 الثالثاء
13/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13
 

 
 االجراءات الجزائیة

 

 الخمیس
 30 سا 10  - 00 سا 9 15/06/2017

 
طرق اإلثبات 

 والتنفیذ
 

 
 22/05/2017                                                                                    حرر بتاریخ: 

                                                                                               رئیس القسم
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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

   الثاني للسداسي االستدراكیة الدورة المتحانات الرسمیة رزنامةال
 2016/2017السنة الجامعیة 

 السنة الثالثة
  -A-المجموعة أ

 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 . 3، 2، 1األفواج 
 21المدرج رقم 

 
 

 األفواج رقم: 
4 ،5 ، 6  

 22المدرج رقم 

العقود الخاصة   30 سا14 – 00 سا 13
 

 االحد
04/06/2017 

 30 سا 12 – 00 سا 11 قانون التأمين
 

 الثالثاء
06/06/2017  

 الملكية الفكرية
 

 الخمیس 30 سا 16 – سا 15
08/06/2017 

األوراق التجارية 
 واإلفالس

 االحد 30 سا 10  - 00 سا 9
11/06/2017 

 الثالثاء 30 سا 16 – سا 15 الملتقى
13/06/2017 

 لغة أجنبية
Français 

 األربعاء 30 سا 10  - 00 سا 9
14/06/2017 

 
 القانون الدولي الخاص

 30 سا 12 – 00 سا 11
 

 الخمیس
15/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13 القانون البحري
 

 األحد
18/06/2017 

                           22/05/2017حرر بتاریخ:  
 رئیس القسم                                                                      
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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

 
 الثاني للسداسي االستدراكیة الدورة المتحانات الرسمیة رزنامةال

 2016/2017السنة الجامعیة 
 السنة الثالثة

 -- Bالمجموعة ب 
 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 األفواج رقم:
1 ،2 ، 3.  

 23 المدرج رقم 
 
 

 األفواج رقم:
4 ، 5 ، 6  

 24المدرج رقم 

العقود الخاصة   30 سا14 – 00 سا 13
 

 االحد
04/06/2017 

 30 سا 12 – 00 سا 11 قانون التأمين
 

 الثالثاء
06/06/2017 

 الملكية الفكرية
 

 
 30 سا 16 – سا 15

 الخمیس
08/06/2017 

األوراق التجارية 
 واإلفالس

 االحد 30 سا 10  - 00 سا 9
11/06/2017 

 الثالثاء 30 سا 16 – سا 15 الملتقى
13/06/2017 

 لغة أجنبية
Français  

 األربعاء 30 سا 10  - 00 سا 9
14/06/2017 

 30 سا 12 – 00 سا 11  القانون الدولي الخاص
 

 الخمیس
15/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13 القانون البحري
 

 األحد
18/06/2017 

 22/05/2017حرر بتاریخ:  
 رئیس القسم                                                                    
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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

      

 الثاني للسداسي االستدراكیة الدورة المتحانات الرسمیة رزنامةال
 2016/2017السنة الجامعیة 

 الخاص بطلبة السنة الثالثة المعاد إدماجھم
 التاریخ التوقیت المادة مكان االمتحان

 كل الفوج :
 23القاعة رقم 
01الجناح رقم   

 

العقود الخاصة   30 سا14 – 00 سا 13
 

 األحد
04/06/2017 

القانون القضائي 
 الخاص

 30 سا 12 – 00 سا 11
 

 الثالثاء
06/06/2017 

 الخمیس 30 سا 16 – سا 15 القانون التجاري
08/06/2017 

 األحد  30 سا 10  - 00 سا 9 المسؤولیة اإلداریة
11/06/2017 

 الثالثاء 30 سا 16 – سا 15 القانون اإلجتماعي
13/06/2017 

 األربعاء 30 سا 10  - 00 سا 9  قانون األسرة
14/06/2017 

 30 سا 12 – 00 سا 11 القانون الدولي الخاص
 

 الخمیس
15/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13 التأمينات العينية
 

 األحد
18/06/2017 

 22/05/2017بتاریخ:                                                                               حرر 
                                                              رئیس القسم
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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

      

  الثاني للسداسي االستدراكیة الدورة المتحانات الرسمیة رزنامةال
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاص بطلبة السنة الثانیة ماستر والمنتقلین بالدیون 
 (كال التخصصین)

 2016/2017السنة الجامعیة 
 

 مكان االمتحان المادة التوقیت التاریخ

 الثالثاء
06/06/2017 

 
 30 سا 10  - 00 سا 9

 

 عقود األعمال
 

 
 
 
 

 27القاعة 
 01 الجناح 

 

 

 

 الخمیس
08/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13
 

 القانون الجنائي
 الخاص

 

 الثالثاء
13/06/2017 

 30 سا14 – 00 سا 13
 

القانون 
 اإلجتماعي

 

 
 

 22/05/2017: حرر بتاریخ
 رئیس القسم
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