اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين
2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2011/09/05

عدد
.1

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على
احملاضرة

االِجس ضحىِخ

اٌحّبَخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍّؼطُبد االٌىزطؤُخ اٌشرظُخ

2011/09/13

األستاذة سعٌدة العكرمً

.2

ٔؼبي ثٓ رطزاَذ

إٌعاَ اٌمبٔىٍٔ ٌالضاػٍ االشزطاوُخ

2011/09/13

األستاذة سعٌدة العكرمً

.3

فبرٓ زثىسٍ

االجطاءاد ٌسي اٌسوائط اٌّجزّؼخ ٌّحىّخاٌزؼمُت فٍ
اٌّبزح اٌّسُٔخ

2011/09/13

األستاذة سعٌدة العكرمً

اٌزؼىَغ ػٓ رفبلُ اٌؼطض فٍ اٌمبٔىْ ػسز ٌ 86سٕخ
 2005اٌّزؼٍك ثٕظبَ اٌزؼىَغ ػٓ االػطاض اٌالحمخ
ثبالشربص فٍ حىازس اٌّطوض

2011/09/19

.4

سٕبء ِمُٕٓ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

األستاذة سعٌدة العكرمً

اٌعُّـــــــــــذ

عبد الرزاق كٌالنً

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين2012/2011

الحمد هلل
تونس في 2011/09/22

عدد

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

.5

ٔجبح اٌسضزوضٌ

ٍِىُخ االجٕجٍ ٌٍؼمبض غُط اٌفالحٍ

.6

إِخ اِحّس

اٌجطائُ اٌجٕسُخ اٌّطرىجخ ػس االؽفبي

.7

ٌطفٍ شبثٍ

اؽبض ررفُف اٌؼمىثخ اٌجعائُخ

2011/09/27

.8

فبئمخ شطُجخ ػجبزح

اٌّسؤوٌُخ اٌعجطَخ ٌٍطجُت

2011/09/27

.9

وحُسح ثٓ ػجس هللا

اٌرطب اٌجُٓ

2011/09/27

.01

اِبي ثشٍُٕ

ٔظبَ اٌؼمىز اٌّجطِخ ِٓ لجً فبلسٌ االهٍُخ

2011/09/28

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.11

اٌفخ حشُشخ شؼجبْ

ػمىز االسزغالي رحذ اٌزسُّخ االطٍُخ  :زضاسخ ِمبضٔخ

2011/09/28

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.21

ِحّس ػٍٍ اٌجبجٍ

اػزطاع اٌّزهُ ػًٍ اٌحىُ اٌغُبثٍ

2011/10/03

.31

ثسّخ اٌمسَسٌ

وسبئً االصجبد اٌّؼزّسح ٌسي اٌمبػٍ االزاضٌ

2011/10/03

.41

ذبٌس اٌسٕىسٍ

رؼسًَ ِؼُٓ اٌىطاء اٌزجبضٌ

2011/10/04

.51

سبُِخ إٌبططٌ

رشغًُ و البِخ االجبٔت ثزىٔس

2011/10/04

2011/09/26

(نــــــــابل)

2011/09/26

(نــــــــابل)

احملاضرة
األستاذ محمد رشاد الفري
األستاذ محمد رشاد الفري
االستاذ محمد رشاد الفري
االستاذ محمد رشاد الفري
االستاذ محمد رشاد الفري

األستاذ شوقً الطبٌب
األستاذ شوقً الطبٌب
األستاذ محمد رشاد الفري
األستاذ محمد رشاد الفري

اٌعُّـــــــــــذ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

عبد الرزاق كٌالنً

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين2012/2011
الحمد هلل
تونس في2011/10/04

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.61

سبُِخ اٌطثُؼٍ ِظجبحٍ

لبٔىْ ِٕغ غسًُ االِىاي

2011/10/10

األستاذة رٌم الشابً

.71

شىطٌ اٌسٕىسٍ

اٌّزؼبلس اٌّحزطف

2011/10/11

االستاذ محمد رشاد الفري

.81

سهبَ ثٓ احّس

اٌزجسُس اٌىالؼٍ ٌٍّف شرظُخ اٌّظٓوْ فُه

2011/10/11

االستاذ محمد رشاد الفري

.91

سُٕخ اٌشطَف

اٌزؼسف فٍ اسزؼّبي حك اٌزمبػٍ

2011/10/12

االستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.02

ذًٍُ ِبشطخ

االسزضّبض فٍ ِجبي اٌطبلبد اٌّزجسزح

2011/10/13

األستاذ عبد الستار مسعودي

.12

ضَُ سًٍّ ػبشىض

جسَخ االشىبي اٌزٕفُصٌ

2011/10/14

االستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.22

ضَُ اٌطوجبٍٔ

اٌرطأ اٌطجٍ ثُٓ اٌمؼبء اٌؼسٌٍ و اٌمؼبء اإلزاضٌ

2011/10/14

االستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

اٌعُّـــــــــــذ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

عبد الرزاق كٌالنً

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين2012/2011
الحمد هلل
تونس في2011/10/11

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.32

هُفبء ثٓ حىٌخ

إٌعاػبد اٌّزؼٍمخ ثّبزح اٌٍّىُخ اٌفىطَخ فٍ اٌمبٔىْ اٌزىٔسٍ

2011/10/17

األستاذ عبد الستار مسعودي

.42

سبُِخ ػُبضٌ

اٌّشبضوخ فٍ اٌجطَّخ

2011/10/19

األستاذ عبد الستار مسعودي

.52

ٌجًٕ ثالٌٍ

اٌسطَخ فٍ ِبزح االجطاءاد اٌجعائُخ

2011/10/19

األستاذ عبد الستار مسعودي

.62

ِبجس ثٕبٍٔ

رطىض ِؤسسخ اإلَمبف اٌزحفظٍ فٍ اٌمبٔىْ اٌزىٔسٍ

2011/11/15

.72

وّبي ِحّسٌ

رؼمُت لطاضد زائطح االرهبَ

2011/11/15

األستاذ الحنٌفً الفرٌضً
(القصرٌن)
األستاذ الحنٌفً الفرٌضً
(القصرٌن)

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

اٌعُّـــــــــــذ

عبد الرزاق كٌالنً

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

اٌحّذ هلل تىٔظ فٍ

:

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
عضو اجمللس املشرف على

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

.82

وهُجخ اٌتٍٍٍُ

اٌضواج عًٍ خالف اٌصُغ اٌمبٔىُٔخ

2011/11/21

األستاذ محمد رشاد الفري

(نـــابل)

.92

خٍُّخ اٌششَفٍ

خشَّخ اٌتصبسَح اٌذَىأُخ اٌّغٍىطخ

2011/11/21

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.03

فضيلة عاشور

عمٍخ األخىس واٌّشتجبد

2011/11/21

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.13

عبئذح اٌدىأٍ

اٌعمبة اٌدضائٍ فٍ خشائُ اٌجُئخ

2011/11/22

.23

محمد البلعي

خصوصية النظام العقابي لجريمة عدم دفع النفقة و جراية الطالق

2011/11/22

.33

عماد القاسمي

بطالن اجراءات البحث األولي

2011/11/22

.43

عّش ثٕشجًُ

اٌخطأ واٌتعىَض فٍ حبدث اٌشغً

2011/11/23

األستاذ عبد الستار المسعودي

.53

عّش ثّٕٕصىس

خصبئض دعىي اٌتعىَض ٌٍىسثخ فٍ حبدث ِشوس طجمب ألحىبَ اٌمبٔىْ عذد ٌ 86غٕخ  2005اٌّؤسخ فٍ
2005/08/25

2011/11/23

األستاذ عبد الستار المسعودي

احملاضرة

األستاذ محمد رشاد الفري
األستاذ محمد رشاد الفري
األستاذ محمد رشاد الفري

.63

مالك زعزاع

آٌُبد حً إٌضاعبد اٌتدبسَخ فٍ اٌمبٔىْ اٌتىٔغٍ

2011/11/23

األستاذ عبد الستار المسعودي

.73

آزر بن الحاج

اٌّغؤوٌُخ اٌدضائُخ ٌّشالت اٌحصض اٌعُُٕخ

2011/11/24

األستاذ بوبكر بالثابت

.83

ِغعىد ثٕعطُخ

اٌّغؤوٌُخ واٌتبُِٓ فٍ ُِذاْ اٌجٕبء

2011/11/24

األستاذ بوبكر بالثابت

.93

شهبة عىَذاْ

االعتشفبء اٌىخىثٍ " اعتثٕبء ٌّجذا عذَ أتهبن او إًٌُ ِٓ حشِخ اٌدغذ فٍ ظً اٌتششَع اٌتىٔغٍ "

2011/11/28

األستاذ شوقً الطبٌب

.04

سمية سعيدي

إخشاءاد اٌشفعخ

2011/11/28

األستاذ شوقً الطبٌب

.14

سامية ضاوي

حضىس اٌّحبٍِ وضّبْ لبٔىٍٔ ٌٍّظٕىْ فُه

2011/11/28

األستاذ محمد رشاد الفري

.24

محمد علي الفرجاني

اٌطعٓ فٍ لشاساد اداسح اٌٍّىُخ اٌعمبسَخ طجك احىبَ اٌفصً ِ ِٓ 388دٍخ اٌحمىق اٌعُُٕخ

2011/11/28

األستاذ محمد رشاد الفري

.34

حلمي الجويني

إٌظبَ اٌمبٔىٍٔ ٌٍتحُُٓ (وفك تعذَالد لبٔىْ )2009/08/12

2011/11/30

األستاذة سعٌدة العكرمً

.44

سوسن الريحاني

اثش اٌصجغخ اٌعبئٍُخ عًٍ اٌعمىثبد فٍ اٌدشائُ اٌعبئٍُخ

2011/11/30

األستاذة سعٌدة العكرمً

اٌعُّـــــــــــذ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار .
* الحضور فً الموعد المحدد.
* الحضور بالزي الرسمً إجباري.

عبد الرزاق كٌالنً

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين
2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2011/12/10

(نـــابل)
(نـــابل)

(بـــاجة)
(بـــاجة)

عدد

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

امٌر الحمامً

اشىبالد االحبٌخ ٌٍغُط فٍ لبٔىْ أمبش اٌّؤسسبد اٌزٍ رّط
ثظؼىثبد الزظبزَخ

2011/12/12

األسزبش ثىثىط ثبٌضبثذ

.64

منٌر معاٌلً

ِجسا اٌزبوًَ اٌؼُك ٌٍٕض اٌجعائٍ

2011/12/13

األسزبش شىلٍ اٌطجُت

.74

حازم القصوري

اٌسالح فٍ اٌمبٔىْ اٌجٕبئٍ

2011/12/13

األسزبش شىلٍ اٌطجُت

.54

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عضو اجمللس املشرف على
احملاضرة

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

اٌعُّـــــــــــذ

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

عبد الرزاق كٌالنً

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

/

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

2011/12/13

عضو اجمللس املشرف على
احملاضرة

.84

اٌطبهط اٌشحٍّ

االسزمالٌُخ اٌىظُفُخ ٌٍُٕبثخ اٌؼّىُِخ

2011/12/14

األستاذة سعٌدة العكرمً

.94

محمد المنور الروٌسً

سٕس اٌٍّىُخ ػًٍ ػىء اٌمبٔىْ ػسز ٌ 35سٕخ 2011

2011/12/14

األستاذة سعٌدة العكرمً

.05

شاذلٌة بن منصور

اٌزغطَط ثبٌسىىد

2011/12/15

األستاذ محمد رشاد الفري

.15

جٌهان بن عبدهللا

ظواط اٌّسٍّخ ثغُط اٌّسٍُ ثُٓ اٌزشطَغ و فمه اٌمؼبء

2011/12/15

األستاذ محمد رشاد الفري

.25

سمٌرة العاٌش

اٌطجىع فٍ اٌهجخ

2011/12/19

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.35

الٌاس الحامً

اصبضاٌزطسُُ ثبٌسجً اٌزجبضٌ

2011/12/19

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

.45

ظهطح اٌزُجبٍٔ

حجُخ االحىبَ اٌظبزضح ػٓ هُئخ اٌزحىُُ اٌساذٍٍ

2011/12/20

األسزبش شىلٍ اٌطجُت

.55

محمد امٌن بن المنوبً
البزداح

اٌززجغ فٍ اٌّربٌفبد

2011/12/20

األسزبش شىلٍ اٌطجُت

.65

سهٌر الجنحانً

رحًٍُ اٌفظً ِ ِٓ 104جٍخ اٌزبُِٓ

2011/12/21

األستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

اٌعُّـــــــــــذ

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

عبد الرزاق كٌالنً

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2011/12/23

عضو اجمللس املشرف على

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

.75

منى بنقمرة

االذزجبض فٍ إٌعاع اٌّسٍٔ

(نــــابل)

.85

سلٌمة بن خلٌل الهنتاتً

إٔمبش اٌّؤسسبد و إحبٌزهب

2011/12/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.95

سنٌة الجبري تقا

حّبَخ األجُط فٍ لبٔىْ إٔمبش اٌّؤسسبد اٌزٍ رّط ثظؼىثبد
الزظبزَخ

2011/12/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.06

ٌجًٕ اٌّبجطٌ

اٌّسؤوٌُخ اٌّسُٔخ ٌٍّحبٍِ

2011/12/28

األستاذ شوقً الطبٌب

.16

اَّبْ اٌّىشط

حّبَخ ِىبست اٌّؤسسخ أصٕبء ٔعاػبد اٌشغً اٌجّبػُخ

2011/12/28

األستاذ شوقً الطبٌب

.26

هدى الهداوي

اٌحىاشٍ فٍ اٌمبٔىْ اٌزىٔسٍ

2011/12/29

األستاذة سعٌدة العكرمً

.36

محمد هادي عوٌنً

اٌؼحبَب أِبَ اٌّحىّخ اٌجٕبئُخ اٌسوٌُخ

2011/12/29

األستاذة سعٌدة العكرمً

.46

سوسن الماجري

اٌّسؤوٌُخ اٌجعائُخ ٌطئُس اٌسوٌخ

2012/01/02

األستاذ بوبكر بالثابت

.56

سًٍّ زذٍٍ

لبٔىْ االشزطان فٍ األِالن ثُٓ اٌعوجُٓ

2012/01/02

األستاذ بوبكر بالثابت

تاريخ اإللقاء

2011/12/26

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

احملاضرة
األستاذ محمد رشاد الفري

اٌعُّـــــــــــذ

عبد الرزاق كٌالنً

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2012/01/03

عدد
.66
.76
.86
.96
.07

عضو اجمللس املشرف على

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

سامٌة بن ابراهٌم

اٌزىجهبد اٌحسَضخ ٌٍسُبسخ اٌجعائُخ فٍ رىٔس

2012/01/04

األستاذة سعٌدة العكرمً

اكرام بورقٌبة

اٌطؼٓ ثبالسزئٕبف فٍ لطاض ذزُ اٌجحش

2012/01/04

األستاذة سعٌدة العكرمً

محمد بن احمد

حّبَخ ػالِخ اٌظٕغ ػًٍ ػىء اٌمبٔىْ ػسز 2001 - 36

2012/01/10

األستاذ شوقً الطبٌب

جمال النقازي

اٌزرظُض فٍ ِبزح اٌزحُُٓ

2012/01/10

األستاذ شوقً الطبٌب

اٌناس زمزمً

اصبض االرفبق ػًٍ حطَخ إٌّبفسخ

2012/01/11

األستاذ بوبكر بالثابت

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

احملاضرة

اٌعُّـــــــــــذ

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2012/01/21

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

.17

عبد القادربن الهادي الصٌد

االسزطزازد إٌبجّخ ػٓ إثطبي اٌؼمس

.27

شمس الدٌن الحاج

اٌزشطُت ػًٍ اٌزطسُُ ثبٌسجً اٌؼٍُٕ

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

2012/01/23
(نــــــابل)
2012/01/23
(نـــــابل)

األستاذ بوبكر بالثابت
األستاذ بوبكر بالثابت

.37

امال الصكوحً

ٔظبَ اٌؼمىثبد فٍ ِبزح اٌزؼُّط

2012/01/24

األستاذ بوبكر بالثابت

.47

لطفً سعودي

االػزطاع اإلزاضٌ

2012/01/24

األستاذ بوبكر بالثابت

.57

محمد علً زعنٌن

إٌظبَ اٌؼمبثٍ إٌّطجك ػًٍ اٌّىظفُٓ اٌؼّىُُِٓ

2012/01/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.67

حسٌن بن خلٌفة

اٌّشبضوخ فٍ اٌمبٔىْ اٌجعائٍ اٌزىٔسٍ

2012/01/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.77

حنان الوسالتً

أحىبَ اٌهجخ فٍ اٌمبٔىْ اٌزىٔسٍ

2012/01/31

األستاذ بوبكر بالثابت

.87

فتحٌة الفرشٌشً العبٌدي

ػّبٔبد اٌزحمُك ِغ اٌطفً

2012/02/01

األستاذ رضا الطرخانً

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2012/02/01

تاريخ

و

مكان اإللقاء
(بنــــزرت)

عضو اجمللس املشرف على

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

.97

نجالء بن طبٌب

اػزطاف اٌّزهُ فٍ اٌّبزح اٌجعائُخ

2012/02/06

.08

سلوى معارفٌة

المسكن فً القانون الجزائً

2012/02/07

(تــونس) األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.18

حنان المولهً

اجبظح اٌزظطفبد اٌمبٔىُٔخ اٌجبؽٍخ

2012/02/07

(تــونس) األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.28

سلمى بسباس

االشهار فً مادة الشركات التجارٌة

2012/02/08

(تــونس)

األستاذ بوبكر بالثابت

.38

منذرالطالب

المراجعة القضائٌة للترسٌمات المدرجة بالسجل العقاري

2012/02/08

(تــونس)

األستاذ بوبكر بالثابت

.48

نهلة العرفاوي

زوضإٌُبثخ اٌؼّىُِخ ٌسي ِحىّخ اٌزؼمُت

2012/02/08

(بــــــاجة) األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.58

انتصار الشرٌف

لطَٕخ اٌجطاءح  :لطَٕخ ِطٍمخ اَ ٔسجُخ

2012/02/08

(بــــــاجة) األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.68

منٌة ورغً

ِحبوّخ اٌطئُس اٌّرٍىع ثُٓ اٌىالغ واٌمبٔىْ

2012/02/09

(جندوبة) األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.78

علً العمراوي

ذظىطُبد اٌزمبػٍ فٍ اٌّبزح اٌججبئُخ

2012/02/14

(جندوبة)

األستاذ بوبكر بالثابت

.88

بوبكر المرسنً

بطاقة االلزام الصادرة عن الصندوق الوطنً للضمان
االجتماعً

2012/02/14

(جندوبة)

األستاذ بوبكر بالثابت

.98

وداد الكوكً العامري

حمىق اٌسفبع اسزٕبء ٌمُبَ اٌجطائُ اٌّجٍسُخ

2012/02/15

(بــــــاجة)

األستاذ بوبكر بالثابت

احملاضرة

األستاذ بوبكر بالثابت

.09

صوفٌة الحباشً

اٌزؼىَغ ٌٍّزهُ اٌجطئ

2012/02/15

(بــــــاجة)

األستاذ بوبكر بالثابت

اٌعُّـــــــــــذ

* الحضور بالزي الرسمً إجباري

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2012/01/18

عدد
.19
.29

عضو اجمللس املشرف على

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

نزٌهة غٌزاوي

ِّبؽٍخ اٌّسَٓ

2012/02/21

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

كرٌم الهانً

أزمبي اٌٍّىُخ فٍ اٌؼمبض اٌّسجً

2012/02/23

األستاذ بوبكر بالثابت

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .

احملاضرة

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في2012/02/27

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.39

منال الفرشٌشً

توزٌع محصول البٌع من عقلة عقار مرهون

2012/02/28

األستاذ بوبكر بالثابت

.49

علً العوٌنً

هُبوً اٌزمبػٍ اٌربطخ ثطَبػخ وطح اٌمسَ

2012/02/28

األستاذ بوبكر بالثابت

.59

عبد الحفٌظ العبٌدي

اٌسػبوي اٌّؼبضػخ فٍ ػمٍخ اٌؼمبضاد غُط ِسجٍخ

2012/02/29

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.69

كوثر المشرقً

ِطالجخ زائطح االرهبَ ألػّبي اٌزحمُك

2012/02/29

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.79

مجدي الغرسلً

التتبع فً الجرٌمة القمرقٌة

.89

جعفربوزٌدي

سمىؽ اٌؼمىثخ ثّىجت االسمبؽ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

2012/02/29

(القصرين)

2012/02/29

(القصرين)

األستاذ بوبكر بالثابت
األستاذ بوبكر بالثابت

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في2012/03/05

عدد
.99
.001
.101
.201

عضو اجمللس املشرف على

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

حنان بلغٌث

زػىي اٌرطوط ِٓ اٌّىطي اٌزجبضٌ

2012/03/07
(الكـــاف)

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

ػىاؽف اٌشبَجٍ

اِط اٌمبٔىْ واشْ اٌسٍطخ وسجت اثبحخ

2012/03/08

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

اسجبة االثبحخ ػًٍ ػىء اٌفمه و فمه اٌمؼبء اٌزىٔسٍ

2012/03/08

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

سلوى فضلً
وفاء التركً

اسزطزاز اٌحمىق

2012/03/09

احملاضرة

األسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

.301

سموال الروٌسً

ظطوف اٌزشسَس اٌشرظُخ فٍ جطائُ االػزساء ػًٍ االشربص

2012/03/09

االسزبش ِحّس ٔجُت ثٓ َىسف

اٌعُّـــــــــــذ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

شىلٍ اٌطجُت

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل  ،تونس في2012/03/13

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.401

نجالء ردادي

أبثخ اٌّحبٍِ فٍ لؼبء االؽفبي

2012/03/14

األستاذ بوبكر بالثابت

.501

لٌلى بن الشٌخ عمر

االرفبلبد فٍ اٌشطوبد اٌزجبضَخ

2012/03/15

األستاذ بوبكر بالثابت

.601

حنان الماجري

اٌطجىع فٍ اٌهجخ

2012/03/15

األستاذ بوبكر بالثابت

.701

دنٌا الحبٌب الوسالتً

االسزؼّبي اٌربص ٌٍٍّه اٌؼّىٍِ اٌجٍسٌ

.801

ٌسرى العٌر

حّبَخ االَ اٌسجُٕخ ِٓ ذالي اٌمبٔىْ ػسز ٌ 58سٕخ 2008

.901

الفة العونً

حك اٌٍّىُخ واٌزطسُّبد االزاضَخ االحمخ

.011

صبرٌن غرٌب

شطوؽ رجسَس اٌىطاء اٌزجبضٌ

2012/03/15
(بنــــــزرت)
2012/03/21
(نــــــــابل)
2012/03/21
(نـــــــابل)
2012/03/21
(نـــــــابل)

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً
األستاذ بوبكر بالثابت
األستاذ بوبكر بالثابت
األستاذ بوبكر بالثابت

.111

جاد مدنٌنً

اٌّسؤوٌُخ اٌجعائُخ ٌظبحت اٌّؤسسخ فٍ ِبزح اٌؼّبْ االجزّبػٍ

2012/03/22

األستاذ بوبكر بالثابت

.211

مراد مجاجرة

شهبزح ِزهُ ػًٍ ِزهُ ِٓ ذالي فمه اٌمؼبء

2012/03/22

األستاذ بوبكر بالثابت

.311

عربٌة بن زاٌد

اٌحظبٔخ اٌمؼبئُخ ٌٍسوٌخ واٌصواد اٌّؼٕىَخ اٌؼّىُِخ االجٕجُخ

2012/03/23

األستاذ بوبكر بالثابت

.411

نائلة الدرٌدي

اٌؼفى اٌؼبَ فٍ جطَّخ اطساض شُه ثسوْ ضطُس ِٓ ذالي اٌّطسىَ
ػسز ٌ 30سٕخ 2011اٌّؤضخ فٍ 2011/04/26

2012/03/23

األستاذ بوبكر بالثابت

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011

الحمد هلل  :تونس في 2012/03/24

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.511

محمد الشرٌف نصٌب

أبثخ اٌّحبٍِ ٌسي ثبحش اٌجساَخ

2012/03/26

األستاذ بوبكر بالثابت

.611

فاكر العرٌض

اٌشُىع االججبضٌ اٌربص ثبٌطجمبد

2012/03/26

األستاذ بوبكر بالثابت

.711

الناصر المكنً

ضلبثخ اٌمبػٍ االزاضٌ ػًٍ االٔحطاف ثبٌسٍطخ

2012/03/27

األستاذ رضا طرخانً

.811

سهام الفرجانً

اٌمبٔىْ اٌجعائٍ االٔزربثٍ ٌسٕخ 2011

2012/03/27

األستاذ رضا طرخانً

.911

كمال محم ودي

droit internet et protection des données a
caractère personnel: le cas tunisien

2012/03/27

األستاذ رضا طرخانً

.021

سمٌر المحمدي

اٌؼساٌخ ثُٓ اٌجؾء و اٌفبػٍُخ

.121

عماد بالقاسمً

رىجهبد اٌسُبسخ اٌجٕبَخ فٍ ِطحٍخ رٕفُص اٌؼمبة

2012/03/28
(القصرين)
2012/03/28
(القصرين)

االستاذ الحنٌفً الفرٌضً
االستاذ الحنٌفً الفرٌضً

.221

سناء البلدي

رسذً اٌمؼبء االسزؼجبٌٍ فٍ اٌزحىُُ

2012/03/30

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.321

اسماء النوري

رىظُف اٌؼطَجخ ػًٍ اجىض ِسُطٌ اٌشطوبد

2012/03/30

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.421

حذامً الطوٌهري

النظام القانونً لقرار التوظٌف االجباري

.521

فاتن اللوٌزي

اجراءات تنفٌذ عقوبة المراقبة االدارٌة

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

2012/04/03
(جنـــدوبة)
2012/04/03
(جنـــدوبة)

االستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف
االستاذ محمد نجٌب بن ٌوسف

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في 2012/04/02 :

عدد
.621

األستاذ(ة) احملاضر(ة)
اٌمان معتوق

عنوان احملاضرة
فسد ػمس اٌىطاء اٌزجبضٌ

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

تاريخ اإللقاء

2012/04/03

األستاذ بوبكر بالثابت

.721
نورة عداد

االحبٌخ ػًٍ ِجٍس رٕبظع االذزظبص ِٓ اجً اشىبي جسٌ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

2012/04/03

األستاذ بوبكر بالثابت

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في2012/04/07 :

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.821

رٌم الهمامً

اٌحّبَخ االزاضَخ ٌٍطفً ِٕ :سوة حّبَخ اٌطفىٌخ

2012/04/11

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.921

سنٌة الموسً

اٌحّبَخ اٌمبٔىُٔخ ٌالسطح ِٓ ذالي ِؤسسخ اٌطالق

2012/04/11

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.031

طارق التركً

اٌّحبوّخ اٌجعائُخ ٌٍغبئت

2012/04/11
(بنـــــزرت)

األستاذ محمد نجيب بن يوسف

.131

نبٌل العاتً

اسزّطاضَخ ػمىز اٌشغً حست اٌفظً ِ ِٓ 15جٍخ اٌشغً

.231

المهدي سعٌد

ػّبٔبد حسٓ ازاء اٌؼساٌخ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

2012/04/12
(نــــــابل)

2012/04/12
(نــــــابل)

االعتبر إٌّصف اٌجبسؤٍ
االعتبر إٌّصف اٌجبسؤٍ

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس
لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

اٌحّذ هلل تىٔظ فٍ 2012/04/19:

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.331

زضح لُساضح اٌشىَد

اٌّشاخعخ اٌدجبئُخ االوٌُخ

2012/04/20

األستاذح ععُذح اٌعىشٍِ

.431

وطَّخ ثٓ ػطُخ

ثطالْ عشَضخ اٌذعىي عًٍ ِعًٕ أحىبَ اٌفصً ِ ِٓ71دٍخ اٌّشافعبد اٌّذُٔخ
واٌتدبسَخ

2012/04/20

األستاذح ععُذح اٌعىشٍِ

.531

محمد سهٌل فتوح

االٌُبد اٌمبٔىُٔخ االصِخ ٌّمبوِخ اٌفغبد ودعُ اٌشفبفُخ فٍ اٌّبي اٌعبَ

2012/04/20

األستاذح ععُذح اٌعىشٍِ

.631

َبسُٓ ػضّبٍٔ

تمُٕبد تحشَش اٌعمىد واٌدجبَخ اٌعمبسَخ

2012/04/23

األستاذ بوبكر بالثابت

.731

هتاف االسود

سحب النظام التقديري

2012/04/23

األستاذ بوبكر بالثابت

.831

عماد دوح

دعوى التعويض عن االضرار المادية للعربات ذات محرك في حوادث المرور

2012/04/24

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.931

سٕب ِحّىز اٌغطثٍ

ِحذودَخ اٌحّبَخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍعمبساد اٌذوٌُخ اٌفالحُخ

2012/04/24

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.041

اٌحجُت اٌطبٌجٍ

سلبثخ لضبء األثطبي عًٍ تعذًَ أحىبَ اٌتحىُُ

2012/04/25

األستاذ بوبكر بالثابت

.141

سلوى الملٌتً

أعبط االختصبص اٌذوٌٍ ٌٍّحبوُ اٌتىٔغُخ فٍ ِدٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌخبص

2012/04/25

األستاذ بوبكر بالثابت

.241

زٌاد الكافً

تشعُُ عمذ اٌجُع و حّبَخ اٌزِخ اٌّبٌُخ ٌٍّشتشٌ

2012/04/26

(اٌىـــــبف)

األستاذ بوبكر بالثابت

.341

ِحّس شمطوْ

شهبدح ِتهُ عًٍ ِتهُ فٍ اٌمبٔىْ اٌدضائٍ اٌتىٔغٍ

2012/04/26

(اٌىـــــبف)

األستاذ بوبكر بالثابت

.441

شهبة اٌشزبٌٍ

حّبَخ حمىق اٌّبٌه ِٓ اٌتصشَح اٌىبرة ثبٌٍّىُخ

2012/04/26

(اٌىـــــبف)

األستاذ بوبكر بالثابت

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار .
* الحضور فً الموعد المحدد.
* الحضور بالزي الرسمً إجباري.

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في:

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.541

ٌوسف لباوي

اهُّخ اٌّحبوٌخ اٌصٍحُخ فٍ اٌطالق

.641

ماهر العباسً

اٌصٍح ثبٌىعبطخ فٍ اٌمبٔىْ اٌدضائٍ اٌتىٔغٍ

.741

قٌش الشخاري

إٌُبثخ اٌعّىُِخ و لبضٍ اٌتحمُك

.841

فتحً المعالوي

اٌعفى اٌتششَعٍ اٌعبَ

2012/04/30

عائشة المشري

اٌطعٓ فٍ إٌتبئح االوٌُخ الٔتخبثبد اٌّدٍظ اٌىطٍٕ اٌتبعُغٍ ( ِحبوٌخ
ٌمشاءح اٌفصً  ِٓ 72اٌّشعىَ عذد ٌ 35غٕخ  2011عًٍ ضىء فمه
لضبء اٌّحىّخ االداسَخ )

2012/04/30

األستاذ بوبكر بالثابت

.051

محمد بن زكور

اٌحغبة اٌدبسٌ و اٌتغىَخ اٌمضبئُخ

2012/05/02

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.151

عادل المدوري

اٌتحبًَ عًٍ اٌمبٔىْ فٍ عمذ اٌشغً

2012/05/02

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.251

راضٌة هرمً

اٌحّبَخ اٌدضائُخ ٌٍطفً ِب ثعذ اٌطالق

2012/05/03

األستاذ بوبكر بالثابت

.941

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

2012/04/30
(اٌمصشَـٓ)
2012/04/30
(اٌمصشَـٓ)
2012/04/30
(اٌمصشَـٓ)

األستاذ الحنٌفً الفرٌضً

األستاذ الحنٌفً الفرٌضً
األستاذ بوبكر بالثابت

األستاذ الحنٌفً الفرٌضً

.351

شٌماء الجزٌري

وشاط اٌششوط فٍ اٌصفمبد اٌعّىُِخ

2012/05/03

األستاذ بوبكر بالثابت

.451

اٌمان الحرشانً

ضّبٔبد اٌّتهُ اٌغبئت فٍ اٌّحبوّخ اٌدضائُخ

2012/05/04

االسزبش ػّبز ثٓ اٌشُد اٌؼطثٍ

.551

هشام بن محمد زواوي

اٌصٍح فٍ اٌّبدح اٌدجبئُخ

2012/05/04

االسزبش ػّبز ثٓ اٌشُد اٌؼطثٍ

اٌعُّـــــــــــذ

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

شىلٍ اٌطجُت

اٌهُئخ اٌىؽُٕخ ٌٍّحبُِٓ ثزىٔس

لظط اٌؼساٌخ ~ رىٔس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2012/2011
الحمد هلل
تونس في:

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.651

صبٌحة الطاهري

ػّبْ االسزحمبق طٍت ِجٍخ االٌزعاِبد واٌؼمىز

2012/05/07

األستاذ بوبكر بالثابت

.751

ٌسرى دباش شراد

اٌزؼىَغ ػٓ اٌحىازس اٌطجُخ فٍ اٌمبٔىْ اٌزىٔسٍ

2012/05/07

األستاذ بوبكر بالثابت

.851

امال دلهوم

جطائُ اٌجّبهُط

2012/05/08

االسزبش ػّبز ثٓ اٌشُد اٌؼطثٍ

.951

هادٌة المناعً

اٌجُغ اٌؼمبضٌ غُط اٌّطسُ

2012/05/08

االسزبش ػّبز ثٓ اٌشُد اٌؼطثٍ

.061

لطفً عمارة

طفخ اٌجبٍٔ

2012/05/09

األستاذ أحمد الصدٌق

.161

هٌثم العامري

اصبض رطاجغ اٌّؤهالد اٌجسُٔخ ٌالجُط ػًٍ ػمس اٌشغً

2012/05/09

األستاذ أحمد الصدٌق

.261

فاطمة المقرانً

ذُبٔخ اٌىوًُ فٍ اٌشطوخ شاد اٌّسؤوٌُخ اٌّحسوزح و اشىبٌُخ اٌذوُُف

2012/05/10

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.361

الناصر الهرابً

حّبَخ اٌٍّىُخ اٌفىطَخ

2012/05/10

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.461

مبروك الجبالً

اسزئٕبف اٌزحمُك ٌظهىض ازٌخ جسَسح

2012/05/14

األستاذ بوبكر بالثابت

.561

معز ضٌف هللا

اٌطؼٓ فٍ لطاضاد حبوُ اٌزحمُك

2012/05/14

األستاذ بوبكر بالثابت

.661

محمد الحاجً

ٔظبَ االذزجبض اٌجحطٌ فٍ اٌّبزح اٌّسُٔخ واٌزجبضَخ

2012/05/15

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.761

حنان السوٌح

اٌزٕبظع ثُٓ اٌسائٓ اٌّطرهٓ ٌٍؼمبض و اٌسائٓ اٌّطرهٓ ٌالطً اٌزجبضٌ

2012/05/15

األستاذح سؼُسح اٌؼىطٍِ

.861

سماح بن ٌونس

اٌحّبَخ اٌمبٔىُٔخ ٌحك اٌجىاض

2012/05/16

األستاذ أحمد الصدٌق

* تلقى المحاضرات بالقاعة عدد  10بقصر العدالة بتونس على الساعة منتصف النهار.
* الحضور فً الموعد المحدد .
* الحضور بالزي الرسمً إجبار ي

اٌعُّـــــــــــذ

شىلٍ اٌطجُت

