
قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام    2021/2022املوسم ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

مة  16/01/2022  حد ر ة العامة ل ذاري   )03+02+01(  النظر   مدرج 

ن سرة  17/01/2022  ثن   مدرج منصوري  )06+05+04(  قانون 

  مدرج شايب  )10+09+08+07(  قانون تجاري   18/01/2022  الثالثاء

عاء ات  19/01/2022  ر   مصط
  مدرج عو  )11+12+13+14(

س م   تقنيات إعداد البحث العل  20/01/2022  ا

  قانون دو عام  23/01/2022  حد
  01مدرج رقم   )15+16(

ن ام  24/01/2022  ثن ل   مصادر 

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. ير التواجد  - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحان.ة الطالب،  حالة ضياع أو عدم استصدار بطاق - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم    

  

  

  



  

قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام    2021/2022املوسم ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

مة  16/01/2022  حد ر ة العامة ل ذاري   )19+18+17(  النظر   مدرج 

ن سرة  17/01/2022  ثن   مدرج منصوري  )22+21+20(  قانون 

  مدرج شايب  )26+25+24+23(  قانون تجاري   18/01/2022  الثالثاء

عاء ات  19/01/2022  ر   مصط
  مدرج عو  )27+28+29+30(

س م   تقنيات إعداد البحث العل  20/01/2022  ا

  قانون دو عام  23/01/2022  حد
  01مدرج رقم   )31+32(

ن ام  24/01/2022  ثن ل   مصادر 

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحا حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   ن.تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

  

  

  



  

قـــــــوق قســــــ   م ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام    2021/2022املوسم ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

مة  16/01/2022  حد ر ة العامة ل ذاري   )35+34+33(  النظر   مدرج 

ن سرة  17/01/2022  ثن   مدرج منصوري  )38+37+36(  قانون 

  مدرج شايب  )41+40+39(  قانون تجاري   18/01/2022  الثالثاء

عاء ات  19/01/2022  ر   مصط
  مدرج عو  )42+43+44(

س م   إعداد البحث العل تقنيات  20/01/2022  ا

  01مدرج رقم   )46+45(  قانون دو عام  23/01/2022  حد

ن ام  24/01/2022  ثن ل   02مدرج رقم   )48+47(  مصادر 

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحا حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   ن.تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

  

  

  



قـــــــوق قســــــ   م ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام    2021/2022املوسم ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

مة  16/01/2022  حد ر ة العامة ل   النظر
إ  01من الفوج 

  16الفوج 

 02مدرج رقم 

ديد)   (املب ا
ن سرة  17/01/2022  ثن   قانون 

  قانون تجاري   18/01/2022  الثالثاء

عاء ات  19/01/2022  ر   مصط

ن   18و  17 الفوج
 S04القاعة 

ديد)   (املب ا

س م   إعداد البحث العل تقنيات  20/01/2022  ا

  قانون دو عام  23/01/2022  حد

ن ام  24/01/2022  ثن ل   مصادر 

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحا حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   ن.تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

  

  

  



 

قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  امسالسدا ا

ام  املوسم   2021/2022ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

اص  16/01/2022  حد   مدرج منصوري  )04+03+02+01(  القانون الدو ا

ن ذاري   )08+07+06+05(  طرق التنفيذ  17/01/2022  ثن   مدرج 

  مدرج عو  )11+10+09(  عقود خاصة  18/01/2022  الثالثاء

عاء ي خاص  19/01/2022  ر   قانون جنا
  مدرج شايب  )12+13+14(

س م ة  20/01/2022  ا ات تجار   شر

ت نظمة القانونية  22/01/2022  الس   B01  )16+15(  مقارنة 

سرة  23/01/2022  حد   A01  17  قانون 

ن ات  24/01/2022  ثن  A02  18  مصط

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحان. حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   تتو 

جابة - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة   ملغاة تلقائيا.  حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

  



قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  امسالسدا ا

ام  املوسم   2021/2022ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

نظمة القانونية  16/01/2022  حد ة  )03+02+01(  مقارنة   مدرج من

ن   CFA 04  )06+05+04(  قانون العالقات الدولية  17/01/2022  ثن

  CFA 02  )09+08+07(  وظيفة عامة  18/01/2022  الثالثاء

عاء ئة والتنمية املستدامة  19/01/2022  ر   CFA 01  10  قانون الب

س م ة  20/01/2022  ا   CFA 03  11  قرارات وعقود إدار

ت ي  22/01/2022  الس سا   B01  )13+12(  قانون دو إ

  B05  )15+14(  مالية عامة  23/01/2022  حد

ن ات قانونية  24/01/2022  ثن  B02  16  مصط

  
17  B03 

18  B04 

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحا حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   ن.تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

 



قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام  املوسم   2021/2022ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

ية  16/01/2022  حد  B01  )02+01(  املنازعات البي

ن ع السيا البي  17/01/2022  ثن شر   ال
)03+04(  B05  

ية  18/01/2022  الثالثاء   إنجل

عاء افحته  19/01/2022  ر   قانون الوقاية من الفساد وم
05  B02  

س م ة  20/01/2022  ا ئة البحر   قانون حماية الب

ية  23/01/2022  حد   من
06  B03  

ن يحماية   24/01/2022  ثن سا ئة  القانون الدو    الب

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحان. حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   تتو 

جابة - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة   ملغاة تلقائيا.  حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

 

 

 

 



قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام  املوسم   2021/2022ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

ة  16/01/2022  حد دار   العقود 

ة  )01+02( ن مدرج من ي  17/01/2022  ثن   قانون جنا

ية  18/01/2022  الثالثاء   إنجل

عاء   أخالقيات العمل  19/01/2022  ر
)03+04(  CFA 04 

س م   دارة العامة  20/01/2022  ا

ية  23/01/2022  حد   من
)05+06(  CFA 02  

ن   الوظيفة العامة  24/01/2022  ثن

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. ير التواجد - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا   قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحان.بطاقة الطالب،  حالة ضياع أو عدم استصدار  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

سليط عقو  - ال يتم  ل أش ية صارمة ع  متحان. "الغش"ات تأدي    

  

  

  

  



قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام  املوسم   2021/2022ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

مة  16/01/2022  حد ر ايا ا   علم 

ة  )01+02( ن مدرج من   تقنيات إعداد البحوث  17/01/2022  ثن

ية  18/01/2022  الثالثاء   إنجل

عاء مة املستحدثة  19/01/2022  ر ر   ا
)03+04(  CFA 04 

س م   علم العقاب  20/01/2022  ا

ي  23/01/2022  حد نا   القانون الدو ا
)05+06(  CFA 02  

ن افحته  24/01/2022  ثن   قانون الوقاية من الفساد وم

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحان. حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   تتو 

جابة ملغاة تلقائيا.  - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة   حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

  

  

  

  



قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام    2021/2022املوسم ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

ة  16/01/2022  حد  B01  01  املنازعات العقار

ن ية  17/01/2022  ثن   A01  02  من

ية  18/01/2022  الثالثاء   A02  03  إنجل

عاء ة  19/01/2022  ر قية العقار  A03  04  قانون ال

س م ز العقاري   20/01/2022  ا   A04  05  ا

افحة الفساد  23/01/2022  حد   م
06  A05  

ن   قانون التوثيق  24/01/2022  ثن

  

متحان:   عليمات تخص س 

متحان - سي فعال للوقت. ير التواجد  قاعات  عشر دقائق لضمان  دد   قبل الوقت ا

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  عدم 

متحان. تتو حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  -  دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

متحان. - عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة  اتف النقال  ام بإطفاء ال ل  عدم 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

 

 

 

 



قـــــــوق    قســــــم ا

  الدورة العادية امتحاناتبرنامج 

  السدا الثالث

ام  املوسم   2021/2022ا

س ع الزم للمقاي فواج ع القاعات  التوز ع    توز

خ  يام س  التار   املدرج / القاعة  فواج  التوقيت  املقاي

الك  16/01/2022  حد س   قانون 

ة  )01+02( ن مدرج من   تقنيات إعداد البحوث  17/01/2022  ثن

ي لألعمال  18/01/2022  الثالثاء   قانون جنا

عاء ية  19/01/2022  ر   إنجل
)03+04(  CFA 04 

س م   قانون املنافسة  20/01/2022  ا

  عقود التجارة الدولية  23/01/2022  حد
)05+06(  CFA 02  

ن عمال  24/01/2022  ثن   منازعات 

  

متحان:   عليمات تخص س 

سي فعال للوقت. - عشر دقائق لضمان  دد  متحان قبل الوقت ا  ير التواجد  قاعات 

متحان. - ن بمراقبة  لف ساتذة امل س املدرج / القاعة و ام بتعليمات رئ  ل

عرض الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة   - ار بطاقة الطالب  ام باستظ ل  متحان.عدم 

متحان. حالة ضياع أو عدم استصدار بطاقة الطالب،  - دارة استصدار رخصة للطالب (ة) خاصة باجتياز   تتو 

جابة ملغاة تلقائيا. - عت ورقة  جابة،  ن اسم ولقب الطالب (ة) ع ورقة    حال عدم تدو

عرض - اتف النقال  ام بإطفاء ال ل متحان. عدم   الطالب (ة) لألمر بمغادرة قاعة 

ال  - ل أش ية صارمة ع  ات تأدي سليط عقو متحان. "الغش"يتم     

  

  

  

  


