انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/10/19 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.1

مفهوم المستثمر االجنبً فً القانون الدولً لالستثمار

سارة مشرقً

2012/10/22

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.2

الطعن فً القرارات التحكمٌة

روضة اللواتً

2012/10/22

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.3

تعلٌق على الفصل ( )09من قانون التحٌٌن (قانون عدد  34لسنة 2001
المؤرخ فً  10افرٌل 2001

انور الجلٌطً

2012/10/23

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.4

حصانة المحامً (على معنى احكام الفصل  47من المرسوم عدد 79
لسنة  2011المؤرخ فً  20اوت  2011المنظم لمهنة المحاماة بتونس)

هشام كباو

2012/10/23

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

تطور حق الطفل فً الرعاٌة

مرٌم بن العسكري

2012/10/24

األؼزبش أحًس انصسٌك

.6

مجال تدخل القاضً االستعجالً

محمد الناصر جراد

2012/10/24

األؼزبش أحًس انصسٌك

.7

توقٌؾ التنفٌذ فً المادة االدارٌة

دالل صمٌدة

.8

اثبات عقد الشؽل

سناء الثامري

.9

سماح الشهود من طرؾ قاضً التحقٌق

نرجس بن مبروك

2012/10/25

.01

البطالن فً مجلة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

امنة هنان

2012/10/25

.5

1

2012/10/24
(ثُــــــزرد)
2012/10/24
(ثُــــــزرد)

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً
األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً
األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً
األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/10/25 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.11

التحكٌم االلكترونً

ٌاسٌن الٌونسً

2012/10/29

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.21

إجراءات تبتٌت العقار المسجل

اٌمان الراٌس

2012/10/29

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.31

الجرائم الجبائٌة

الفة بن حمٌدة حرم
بنسعٌد

2012/10/30

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.41

الوارث بٌن الحٌاة والموت

نبٌل الماجري

2012/10/30

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.51

سماح الشهود من طرؾ قاضً التحقٌق

نرجس بن مبروك

2012/10/31

.61

البطالن فً مجلة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

امنة هنان

2012/10/31

.71

الضمانات القانونٌة لذي الشبهة اثناء االبحاث االولٌة

ؼادة النابلً

2012/10/31

.81

التعوٌض بالفارق فً حوادث المرور

امال السالمً العبٌدي

.91

اثار الحكم االستعجالً على عقد الكراء التجاري

فتحٌة الؽانمً
2

2012/10/31
(انكـــــــــبف)
2012/10/31
(انكـــــــــبف)

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً
األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً
األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً
األؼزبش يحًس َجٍت ثٍ ٌىؼف
األؼزبش يحًس َجٍت ثٍ ٌىؼف

.02

مجال المسؤولٌة العشرٌة

بشرى بوزٌدي

2012/11/01

األؼزبش أحًس انصسٌك

.12

التحاٌل على القانون فً القانون الدولً الخاص

مهدي بن عٌاد

2012/11/01

األؼزبش أحًس انصسٌك

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبضي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
3

تووس في2012/10/25 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.22

تحرٌر العقود المتعلقة باالصل التجاري

توفٌق جماعة

.32

الدعاوى المنبثقة عن الكمبٌالة

حنان المرابط

.42

سقوط العقوبة بمرور الزمن

ثطاءح انًهصثً حالة

.52

حماٌة المسوغ من خالل قانون  25ماي 1977

نورة بنسعٌد

.62

مسؤولٌة مقاول البناء عن عٌوب البناء فً المنشأة موضوع عقد المقاولة

صالحة محمدودي

.72

الحماٌة التشرٌعٌة للملكٌة العقارٌة على معنى الفصل  405مجلة الحقوق
العٌنٌة

انٌس بننصر

.82

القٌمة القانونٌة للحجة الرسمٌة

جٌهان الحلوي

.92

قضاء األصل باجراءات استعجالٌة

نرجس عماري

تاريخ اإللقاء
2012/10/29

(َـــــــــبثم)

2012/10/29

(َـــــــــبثم)
2012/11/01

(َـــــــــبثم)

2012/11/01

(َـــــــــبثم)
2012/11/05

(َـــــــــبثم)

2012/11/05

(َـــــــــبثم)
2012/11/08

(َـــــــــبثم)
2012/11/08

(َـــــــــبثم)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/11/01 :
4

عد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.03

جرائم الفصل  96من المجلة الجزائٌة

رحمة الزواوي

2012/11/05

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.13

دعوى التعوٌض من خالل فقه قضاء المحكمة االدارٌة التونسٌة

وداد المناعً

2012/11/05

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.23

االلٌات القانونٌة لعقود المقاولة فً اطار الصفقات العمومٌة

الطٌب بن موسى

2012/11/06

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.33

المصلحة فً الدعوى المدنٌة

هٌفاء بن بلقاسم

2012/11/06

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.43

le statut professionnel du conjoint

درة الكشباطً

2012/11/08

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.53

اإلشكالٌات التطبٌقٌة فً دعوى كؾ الشؽب

عبد العزٌز عربً

2012/11/08

األؼزبش أحًس انصسٌك

.63

عوائق تاثٌر النشوز فً النفقة

حبٌبة الولهازي

2012/11/08

األؼزبش أحًس انصسٌك

د

*

انعًُـــــــــــذ

انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ الطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ
5

رهمى

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/11/08 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.73

سلطات النٌابة العمومٌة فً توجٌه التهمة

عبد الباسط الخلٌفً

2012/11/12

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.83

مسؤولٌة مقاول الشحن والتفرٌػ فً مادة النقل البحري

عبد الكرٌم بنحمد

2012/11/12

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.93

الخطأ (الركن المعنوي للجرٌمة ؼٌر القصدٌة)

ابتسام بن مختار

2012/11/16

األؼزبش احًس انصسٌك

.04

الطعن فً االحكام العقارٌة بٌن االمس و الٌوم

عماد الرطٌبً

2012/11/16

األؼزبش احًس انصسٌك

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
6

الحمد هلل
تووس في2012/11/16 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.14

ماهٌة أموال الزوجة

حنان شبٌل

2012/11/19

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.24

اختٌارات المشرع التونسً فً مادة االحوال الشخصٌة

رحاب العامري

2012/11/19

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.34

التخصٌص فً مٌدان تحٌٌن الرسوم العقارٌة المجمدة

ام نة العوٌنً

.44

الشرط الفسخً

المنصؾ الجالصً

2012/11/19
(ثُــــزرد)
2012/11/19
(ثُــــزرد)

األؼزبش يحًس َجٍت ثٍ ٌىؼف
األؼزبش يحًس َجٍت ثٍ ٌىؼف

.54

القٌد االحتٌاطً

سلٌمة بورونٌة

2012/11/20

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.64

سند الملكٌة فً المادة العقارٌة

مٌالد مرسنً

2012/11/20

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.74

الحماٌة الجزائٌة للطفل المحضون

اؼًبء انشحًً

2012/11/21

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.84

الحقوق المادٌة للطفل الؽٌر شرعً

الٌاس الناصر

2012/11/23

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

.94

قاضً مراقبة مصفً التركات

فوزٌة خضري

2012/11/23

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ
7

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/11/23 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.05

الحماٌة القانونٌة للملكٌة الفكرٌة فً الفضاء الرقمً

نصر الدٌن المولهً

2012/11/26

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.15

علوٌة القرارت الخارقة للعادة فً الشركة خفٌة االسم

فؤاد عكاٌشً

2012/11/26

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.25

االطار القانونً لاللتزام باالعالم المسبق فً عقد االستؽالل تحت التسمٌة
االصلٌة فً القانون التونسً والقانون المقارن

زبٌر المرابط

2012/11/27

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.35

الجنح ضد االشخاص فً المرسوم عدد  115لسنة 2011

عبد الحمٌد بن مصباح

2012/11/27

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.45

فً االمتناع من االستنجاد القانونً

نجوى بنت العربً الشابً

2012/11/28

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.55

القوة الثبوتٌة للشهادة امام القاضً الجزائً

سمٌرة بن الصؽٌر

2012/11/28

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.65

تعقٌب قرارت دائرة االتهام المتعلقة باالفراج المؤقت

عدنان نور الدٌن العبٌدي

2012/11/29

األؼزبش احًس انصسٌك

.75

القانون المنطبق على التركات الدولٌة

الفة الترٌكً

2012/11/29

األؼزبش احًس انصسٌك

.85

االهلٌة فً القانون الجزائً

رضا الجؽلوطً

2012/11/29
(انقؾرٍَ)

األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً

.95

ابطال اجراءات التبتٌت بعد التخفٌض فً الثمن

رمزي الشابً

2012/11/30

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

.06

التسوٌة الصلحٌة والتعوٌض عن األضرار البدنٌة الناتجة عن حوادث المرور
 -مزاٌا و نقائص-

منال بن وناس

2012/11/30

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
8

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/11/30 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.16

جرائم الرشوة

عبد المعز بن عمار

2012/12/03

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.26

اشكالٌات الحكم الؽٌابً

شهٌدة قٌزانً

2012/12/03

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.36

التحكٌم فً المادة الشؽلٌة

منى المؤدب

2012/12/04

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.46

قرار ختم اجراءات التحٌٌن

نعٌم وشتاتً

2012/12/04

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.56

الطرد حق مراقب

راضٌة الجباري

2012/12/05

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.66

تفاقم الضرر فً فقه القضاء التونسً

الفة بن حمودة

2012/12/05

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.76

الحٌاد االٌجابً للقاضً فً النزاع المدنً

رٌم الباسطً

2012/12/06

األؼزبش احًس انصسٌك

.86

الجرائم الجنسٌة بٌن الطب الشرعً و القضاء

رضا النداري

2012/12/07

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

.96

جرائم تهرٌب االشخاص عبر البحر

امٌن بن مصباح

2012/12/07

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

9

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/12/07 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.07

الرقابة على الشركات التجارٌة

رٌم الداهش

2012/12/10

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.17

القانون المنطبق على المسؤولٌة التقصٌرٌة فً القانون الدولً الخاص

محمود بوعزٌز

2012/12/10

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.27

سقوط الدعوى العمومٌة بمرور الزمن

نور الدٌن الطٌاري

2012/12/11

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.37

دور القضاء كسند لمؤسسة التحكٌم

حبٌب الجالصً

2012/12/11

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.47

تقدٌر قٌمة التعوٌض عن االضرار االحقة بالبناء

حسٌن بن موسى

2012/12/12

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.57

العقوبات االدارٌة فً مجال البٌئة

ؼادة بنعلً

2012/12/12

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.67

استقاللٌة قضاء التحقٌق عن النٌابة العمومٌة

منى بنت مصطفى
وسالتً

.77

حق الدفاع

هٌفاء الكافً

2012/12/12
(جُذوثخ)
2012/12/12
(جُذوثخ)

10

األؼزبش ٌىؼف انغعواًَ
األؼزبش ٌىؼف انغعواًَ

.87

تبتٌت العقار

سندس الورتانً

.97

اتفاقٌة التحكٌم

سنٌة االشهب

.08

دعوى المنافسة ؼٌر المشروعة

عبد القادر بشٌنً

.18

التصرفات القانونٌة اثناء مرض الموت بٌن الفقه و القضاء

منصؾ خذري

2012/12/13
2012/12/13
2012/12/14
2012/12/14

األؼزبش احًس انصسٌك
األؼزبش احًس انصسٌك
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/12/14 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة)
احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.28

حجٌة الرسم العقاري

لمٌاء زٌان

2012/12/17

األؼزبش نطفً انعطثً

.38

تصحٌح العقلة التوقٌفٌة

نوفل الشابً

2012/12/17

األؼزبش نطفً انعطثً

11

.48

االحداثات المقامة فوق المشترك طبق أحكام الفصل  62من مجلة حقوق العٌنٌة

لطٌفة البلطً

2012/12/18

األؼزبش يحًس ؼعٍساَخ

.58

االحالة من محكمة الى اخرى " االستجالب"

رقٌة بن علٌة

2012/12/19

األؼزبش ضظب انططذبًَ

.68

التصدي فً المادة المدنٌة

شكري النصري

2012/12/19

األؼزبش ضظب انططذبًَ

.78

فً نجاعة االتفاقات المبرمة بٌن الشركاء فً الشركات التجارٌة

درة حرار

2012/12/20

األؼزبش احًس انصسٌك

.88

الوضعٌة القانونٌة للمتضرر فً حوادث المرور حسب قانون عدد  86لسنة
2005

شهرزاد حداد

2012/12/20

األؼزبش احًس انصسٌك

.98

تعهد قاضً التحقٌق

لمٌاء قدور

2012/12/21

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/12/21 :

12

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عدد
.09

مماطلة المتسوغ التاجر فً دفع معٌنات الكراء

محمد اٌمن الشاطر

.19

الجرائم الجماعٌة

ولٌد سالم

تاريخ اإللقاء
2012/12/24
(نابـــل)
2012/12/24
(نابـــل)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة
األصزبر يحًذ رعبد انفرٌ
األصزبر يحًذ رعبد انفرٌ

.29

استئناف سٌر الخصومة بعد انقطاعها

محبوبة بولعابً

2012/12/24

األصزبر ثىثكر ثبنثبثذ

.39

تسلٌم المجرمٌن و العالقات الدٌبلوماسٌة

ولٌد الفالح

2012/12/24

األصزبر ثىثكر ثبنثبثذ

.49

جرٌمة الفصل  96من المجلة الجزائٌة

مهدي بن رمضان

2012/12/25

األصزبر يحًذ صعُذاَخ

.59

اصزثُبء حرَخ االصعبر فٍ قبَىٌ انًُبفضخ

يرَى غجرح

2012/12/25

األصزبر يحًذ صعُذاَخ

.69

Le contrat de franchise en droit tunisien

هٌفاء ورتانً

2012/12/26

األصزبر عًبد ثٍ انغُخ انعرثٍ

.79

الحضانة

حنان الزمازي

2012/12/26

األصزبر عًبد ثٍ انغُخ انعرثٍ

.89

التداخل بٌن القضاء و التحكٌم

سمٌة القطٌطً

.99

المحامً و التسجٌل االختٌاري فً المادة العقارٌة

بشٌر الصولً

2012/12/26
(بــــــــاجة)
2012/12/26
(بــــــــاجة)

األصزبر راكر انعهىٌ
األصزبر راكر انعهىٌ

.001

يُبهج انعذانخ اإلَزقبنُخ

يُُر انغزواٍَ

2012/12/27

األصزبر احًذ انؾذَق

.101

اثبات المسؤولٌة الطبٌة

ابتسام سوالمً

2012/12/27

األصزبر احًذ انؾذَق

.201

وجوبٌة الصلح

ملٌكة بالضٌاف

2012/12/28

األصزبر يحًذ رعبد انفرٌ

.301

القوة القاهرة فً فقه القضاء التونسً

لٌلى الزٌن

2012/12/28

األصزبر يحًذ رعبد انفرٌ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
13

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2012/12/28 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.401

الطعن بالتعقٌب فً أحكام التسجٌل العقاري

اٌناس الحداد

02/01/2013

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

.501

نزاع النقل البحري للبضائع فً تونس

حاتم الظرٌؾ

03/01/2013

األؼزبش احًس انصسٌك

.601

إعالن حالة الطوارئ بالقانون التونسً

ملٌكة العبٌدي

04/01/2013

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

14

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/01/04 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.701

مسؤولٌة الناقل الدولً للبضائع متعدد الوسائط

ولٌد كنزول

07/01/2013

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.801

تقدٌر القٌمة الكرائٌة العادلة فً المحالت التجارٌة

مرٌم الهمامً

08/01/2013

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.901

القاضً و العقار

الفة سلمانً

09/01/2013

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

15

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/01/11 :

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

عنوان احملاضرة

عمر مولهً

15/01/2013

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

 .111االجراءات التحفظٌة التً ٌقوم بها الصٌرفً حالة عسر مدٌنه

مالك الجوادي

16/01/2013

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

.211

معز بن عٌسٌة

17/01/2013

األؼزبش احًس انصسٌك

.011

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

16

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/01/17 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.311

المسؤولٌة المدنٌة للوكٌل فً الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة

نهلة الشلً

21/01/2013
(َـــــــبثم)

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

.411

االستئناؾ فً المادة الجبائٌة

اكرم القروي

21/01/2013

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.511

البٌع الجبري لألصل التجاري

كوثر الطٌب

22/01/2013

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.611

مفعول القٌد االحتٌاطً

حسان الشنوفً

23/01/2013

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

.711

انتقال الملكٌة فً عقود االٌجار المالً

محمد علً المستٌري

25/01/2013

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

17

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/01/25 :

*

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.811

اجراءات فصل الصعوبات التنفٌذٌة

نجاح الجمنً

.911

الصفة كظرؾ تشدٌد فً القانون الجنائً التونسً

درة دروٌش

.021

عقلة العقار المرهون

الفة الحجري

28/01/2013
(َـــــــبثم )
28/01/2013
(َـــــــبثم )
28/01/2013
(َـــــــبثم )

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

.121

الحماٌة الجزائٌة النتخابات المجلس الوطنً التاسٌسً

الجٌالنً اللموشً

28/01/2013

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.221

الصبؽة الوقتٌة للحضانة

فوزي ملٌطً

28/01/2013

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ

.321

الفرق بٌن المراجعة الجبائٌة االولٌة و المراجعة المعمقة

عٌاد علٌبً

29/01/2013

األؼزبشح ؼعٍسح انعكطيً

.421

جرٌمة االجهاض بٌن الشرٌعة و القانون

مبروكة الجبري

30/01/2013

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.521

تسلٌم البضائع فً القانون الدولً البحري

جلٌلة العبٌدي

30/01/2013

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد انعطثً

.621

تاثٌر االدانة الجزائٌة على المركز القانونً للموظؾ العمومً

امٌن ٌامون

31/01/2013

األؼزبش احًس انصسٌك

.721

اجراءات التعوٌض عن حوادث المرور

العائش المحمدي

31/01/2013
(انمصــــطٌٍ )

األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً
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األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

رهمى

انعًُـــــــــــذ

انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/02/04 :

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

عنوان احملاضرة

احمد بنرحومة

2013/02/04

األستاذ بوبكر بالثابت

.921

التعوٌض للموقوفٌن و المحكوم علٌهم الذٌن ثبتت
براءتهم

هالة الهمامً

2013/02/05

األستاذة سعٌدة العكرمً

.031

اجراءات التسجٌل العقاري

جٌهان العوٌشً

.131

التعوٌض لمن ثبتت براءتهم

فاتن عوادي

ي التقاضً الجبائً حسب مجلة الحقوق
 .821حقوق الدفاع ف
و االجراءات الجبائٌة

2013/02/05
(جندوبــــــة)
2013/02/05
(جندوبــــــة)

األستاذ ٌوسف الغزوانً
األستاذ ٌوسف الغزوانً

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
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انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/02/15 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.231

موانع ترسٌم العملٌات العقارٌة

عبد الكرٌم الطٌاري

2013/02/18

األستاذ بوبكر بالثابت

.331

التبتٌت العقاري

هادٌة الشٌخ علً

2013/02/18

األستاذ بوبكر بالثابت

.431

محدودٌة الضمانات الممنوحة للمخالف تجاه االدارة فً مادة
الحجز الدٌوانً

بسمة حواس

2013/02/19

األستاذة سعٌدة العكرمً

.531

افضلٌة الدائن الحابس

نبٌل بنبلقاسم

2013/02/19

األستاذة سعٌدة العكرمً

.631

انزمبظً فً شأٌ انزعىٌط

َبئهخ انزهٍهً

2013/02/20

.731

الهجرة السرٌة

بدر الدٌن المنصوري

2013/02/20

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً
األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
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عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/02/22 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.831

انًؽؤونٍخ انمبَىٍَخ نهطٌبظً

ؼههخ انُمبؾ

2013/02/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.931

صالحٍبد انًحكًخ انعمبضٌخ فً يبزح انزحٍٍٍ(انىؼبئم
انزحعٍطٌخ)

فطزوغ انصبنحً

2013/02/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.041

عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتٌن

امٌرة الخمٌري

2013/02/27

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

.141

اجطح انعسل يُفص

انًُصض انرصٌطي

2013/02/28

األؼزبش احًس انصسٌك

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
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* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/03/01 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.241

ثطالٌ اعًبل انزحمٍك

سماح بوزٌان

.341

انزُفٍص انىلزً نالحكبو

سندس محمودي

تاريخ اإللقاء

2013/03/04
(نـــــابل)
2013/03/04
(نـــــابل)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األستاذ المنصف البارونً
األستاذ المنصف البارونً

.441

انزعهٍك عهى انفصم  121يٍ انمبَىٌ عسز  86نؽُخ 2005
انًؤضخ فً  15اود 2005

رضا بن حسن بوبكر

2013/03/04

األستاذ بوبكر بالثابت

.541

عىاضض رجزٍذ انعمبض

سهٌب البحري

2013/03/04

األستاذ بوبكر بالثابت

.641

انًؽؤونٍخ انجعائٍخ نهًحبيً

ضحى الماجري

2013/03/05

األستاذة سعٌدة العكرمً

.741

انطالق نًطض انعوجخ

سامٌة النفزي الزراعً

2013/03/05

األستاذة سعٌدة العكرمً

.841

انعمىثبد انًؽزحسثخ فً انمبَىٌ انجعائً انزىَؽً

ٌثرب الحمادي

2013/03/06

.941

عمس اٌجبض انؽفٍُخ

محمد درغام

2013/03/06

22

األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً
األؼزبش عًبز ثٍ انشٍد
انعطثً

.051

انًؽؤونٍخ انًسٍَخ نهطفم فً انمبَىٌ انزىَؽً

الفة قرباج

2013/03/07

األؼزبش احًس انصسٌك

.151

المحامً التونسً بٌن الواقع والقانون

بثٌنة بوسالمً

2013/03/07

األؼزبش احًس انصسٌك

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.

عىقٍ انطجُت

* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/03/08 :
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عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.251

دعوى التعوٌض عن حوادث الشؽل

سلوى عاشور

.351

تقدٌر القاضً لوسائل االثبات

فتحٌة بن مبارك

 .451التعوٌض عن الضرر المعنوي و الجمالً فً اطار القانون عدد  86لسنة
 2005بٌن ادارة المشرع و التطبٌقات القضائٌة

تاريخ اإللقاء
2013/03/11
(نـــــابل)
2013/03/11
(نـــــابل)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األستاذ المنصؾ البارونً
األستاذ المنصؾ البارونً

عبد الجلٌل الودرنً

2013/03/11

األستاذ بوبكر بالثابت

.551

المسقطات و المبطالت فً الدعوى المدنٌة

ولٌد الحامدي

2013/03/12

األستاذة سعٌدة العكرمً

.651

الدعوى الجزائٌة لتقلٌد العالمات التجارٌة

صابر الصوٌد

2013/02/13

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.751

وظٌفة المكلؾ العام بنزاعات الدولة فً تمثٌل الدولة لدى القضاء

ٌسر حمٌد

2013/03/14

األستاذ احمد الصدٌق

.851

العدالة االنتقالٌة

محمد رامً كرٌشح

.951

التعلٌق على الفصل  337من مجلة الحقوق العٌنٌة

زٌاد الفرشٌشً

.061

الدفاع الشرعً عن االمالك فً القانون التونسً

وفاء بن خمٌس

* رهمى يحبظطاد انزًطٌٍ ثجهخ َبثم عهى انؽبعخ انىاحسح ثعس انعوال ثًحكًخ االؼزئُبف ثُبثم.

2013/03/14
(بنـــزرت)
2013/03/14
(بنـــزرت)
2013/03/15

االستاذ منصور الجربً
االستاذ منصور الجربً
األستاذ محمد رشاد الفري

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ
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بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/03/15:

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.161

زوض انًحكًخ انجُبئٍخ انسونٍخ فً يكبفحخ انجطائى انًطركجخ ظس
االَؽبٍَخ

هشام الورغً

2013/03/18

األستاذ بوبكر بالثابت

.261

اجطاءاد يطهت انزحٍٍٍ

عفاف الطالبً بن
موسى

2013/03/18

األستاذ بوبكر بالثابت

.361

االؼزالو فً يمبوالد اشغبل انجُبء

ولٌد الشاٌبً

2013/03/21

األستاذ احمد الصدٌق

.461

انقراض الدعوى العمومٌة و سقوط العقاب

محمد بن احمد
بنحامد

2013/03/21

األستاذ احمد الصدٌق

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ
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بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/03/22 :

عدد

األستاذ(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

عنوان احملاضرة

.561

تسلٌم المجرمٌن االجانب بٌن القانون و السٌاسة

سناء بنفرج

2013/03/25
(نـــابل)

األستاذ المنصف البارونً

.661

ارتكاب الجرائم باستعمال خصائص الوظٌف

سفٌان االندلسً

2013/03/25

األستاذ بوبكر بالثابت

.761

التزام االجٌر بعدم منافسة مؤجره بعد انتهاء عقد الشغل

عبد القادر القارصً

2013/03/26

األستاذة سعٌدة العكرمً

.861

La souscription du capital social dans une société anonyme

سنٌة حسٌن

2013/03/27

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.961

انقضبء انعضكرٌ عهً ضىء رُقُح  29جىَهُخ 2011

نسرٌن طرخانً

2013/03/27
(جنــدوبة)

االستاذ ٌوسف الغزوانً

.071

خؾىؽُخ انعقىثبد انعضكرَخ االدارَخ يع انعقىثبد انجزائُخ

سندس بلعباسً

2013/03/27
(جنــدوبة)

االستاذ ٌوسف الغزوانً

.171

انزفزُظ و حريخ انًضكٍ

لمٌاء طوٌهري

2013/03/27
(الكـــاف)

األستاذ عبد الكرٌم المقوري

.271

احكام المحكمة العقارٌة بٌن الصبغة الباتة و امكانٌة الطعن بالتعقٌب

كمال المولهً

2013/03/27
(الكـــاف)

األستاذ عبد الكرٌم المقوري

.371

انًزضرر و انذعىي انعًىيُخ

احالم البحري

2013/03/27
(الكـــاف)

األستاذ عبد الكرٌم المقوري

.471

حماٌة الملكٌة الصناعٌة فً القانون التونسً

ضحى العالقً

2013/03/28

األستاذ احمد الصدٌق

احملاضر(ة)

* رهمى يحبظطاد انزًطٌٍ ثجهخ َبثم عهى انؽبعخ انىاحسح ثعس انعوال ثًحكًخ االؼزئُبف ثُبثم.

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
26

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/03/29:

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.571

الطعن فً احكام المحكمة العقارٌة

محمد بلغٌث

2013/04/01
(نـــابل)

األستاذ المنصف البارونً

.671

االجال فً دعوى ضمان عٌوب المبٌع و فوات الصف

رٌاض الماطوسً

2013/04/01
(نـــابل)

األستاذ المنصف البارونً

.771

الجلسة الصلحٌة فً مادة الطالق

عزالدٌن بوعجٌلة

2013/04/01

األستاذ بوبكر بالثابت

.871

االخزؾبػ انىالئٍ نقبضٍ انُبحُخ فٍ انًبدح انًذَُخ

هوٌدة الغربً

2013/04/01

األستاذ بوبكر بالثابت

.971

حقوق الشفٌع فً دعوى الشفعة

فوزي البجاوي

2013/04/02

األستاذة سعٌدة العكرمً

.081

تدعٌم ضمانات المتهم من خالل القانون عدد  75لسنة  2008المؤرخ فً  11دٌسمبر
2008

ولٌد الماكنً

2013/04/02

األستاذة سعٌدة العكرمً

.181

le pacte d'actionnaires

مرٌم بلعجوزة

2013/04/03

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.281

المصادقة االلكترونٌة فً عقود التجارة االلكترونٌة

ماجدة بن احمد شدٌد

2013/04/03

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.381

اعكبنُبد رطجُق االداء عهً انعقبراد انًجُُخ

سنٌة العباسً

2013/04/03
(الكــاف)

األستاذ عبد الكرٌم المقوري

.481

مسؤولٌة الناقل البحري للبضائع

اٌوب فارس الغلوسً

2013/04/01
(نـــابل)

األستاذ المنصف البارونً

* رهمى يحبظطاد انزًطٌٍ ثجهخ َبثم عهى انؽبعخ انىاحسح ثعس انعوال ثًحكًخ االؼزئُبف ثُبثم .
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انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز * .انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/03/15:

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.581

انٍبد يكبفحخ انفؽبز فً رىَػ ثعس انثىضح

عصام العثمانً

2013/04/05
(القصـرٌن)

األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً

.681

ظًبَبد انًزهى

رمزي بوعزي

2013/04/05
(القصـرٌن)

األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً

.781

زضاؼخ َمسٌخ حىال اؼبٍَس االذزصبص انمعبء انسونً عهى ظىء يجهخ
انمبَىٌ انسونً انربص

طارق المباركً

.881

َعاعبد اَزربة انًجهػ انىغًُ انزبؼٍؽً

علً المنصوري

.981

االعزطاض عهى انحكى انغٍبثً

لطفً الرحمونً

.091

القاضً الجزائً بٌن الدلٌل و الشك

لطفً الرطٌبً
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2013/04/05
(القصـرٌن)
2013/04/05
(القصـرٌن)
2013/04/05
(القصـرٌن)
2013/04/05
(القصـرٌن)

األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً
األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً
األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً

انعًُـــــــــــذ

األؼزبش انحٍُفً انفطٌعً

انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبضي

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/04/05:

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.191

عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كبدٌل عن العقوبة السجٌنة

علً الجمنً

2013/04/08
(نـــابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.291

فض النزاعات بٌن المستثمر االجنبً و الدولة فً القانون
التونسً  :التحكٌم الدولً لمركز تسوٌة النزاعات المتعلقة
باالستثمار

هند العبٌدي

2013/04/08

األستاذ بوبكر بالثابت

.391

النظام الجبائً للفرع

فاتن البونً

2013/04/08

األستاذ بوبكر بالثابت

.491

الجرٌمة السٌاسٌة بٌن الواقع و القانون

درصاؾ الجلجلً

2013/04/11

.591

رعهس لعبء االصم فً لعبٌب انطفم

خولة شعبانً

2013/04/11

.691

مفهوم االقامة فً قانون الشركات التجارٌة

الفة الجعاٌبً

2013/04/11

األستاذ احمد الصدٌق

.791

بطاقة االٌداع بالسجن

هاجر العجمً

2013/04/11

األستاذ احمد الصدٌق

* رهمى يحبظطاد انزًطٌٍ ثجهخ َبثم عهى انؽبعخ انىاحسح ثعس انعوال ثًحكًخ االؼزئُبف ثُبثم .
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األستاذ عماد بن الشٌخ
العربً
األستاذ عماد بن الشٌخ
العربً

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/04/12 :

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012

عد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.891

التسلٌم فً عقد رهن المنقول

شكري المهذبً

(2013/04/15نـابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.991

تسلٌم المجرمٌن االجانب

حسن بنعٌشة

(2013/04/15نـابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.002

مسؤولٌة صانع االدوٌة

مالك عبد الوهاب الؽرٌانً

2013/04/15

األستاذ بوبكر بالثابت

.102

االقتناع الشخصً للقاضً الجزائً و االثبات فً المادة الجزائٌة

اٌمان بن عروس

2013/04/15

األستاذ بوبكر بالثابت

.202

االضراب و القانون الجزائً

هاجر مناعً

2013/04/15

األستاذ بوبكر بالثابت

.302

العدالة الجزائٌة للمظنون فٌه فً فترة ما قبل المحاكمة

سٌدة الؽرٌبً

2013/04/16

األستاذ محمد سعٌدانة

.402

االنتفاع بالمكرى من خالل التزامات المكرى

سالم الجباهً

2013/04/16

األستاذ محمد سعٌدانة

.502

مبدا االختصاص باالختصاص فً مادة التحكٌم الدولً

حمدي الورؼً

2013/04/16

األستاذ محمد سعٌدانة

.602

القبول فً الكمبٌالة

ابتسام عبد اللطٌؾ

(2013/04/17نـابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.702

انًؽؤونٍخ انزعبلسٌخ نهجبعث انعمبضي

سمٌرة رمان

(2013/04/17نـابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.802

la responsabilité civile du médecin

نوال شقٌر

2013/04/17

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.902

le groupe de sociétés

منال اللطٌف

2013/04/17

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.012

le droit de la distribution a travers la loi n 2009-69 du 12 aout
2009,relative au commerce de distribution

شمس الملولً

2013/04/17

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

د

30

.112

الحجز

هاجر شعبان الطرابلسً

(2013/04/18انكـبف)

االستاذ عبد الكرٌم المقوري

.212

خصوصٌات التتبع الجزائً للطفل فً القانون التونسً

سماح حمدي

(2013/04/18انكـبف)

االستاذ عبد الكرٌم المقوري

.312

جطائى يزعهمخ ثبنشطكبد انزجبضٌخ

هاجر الجمل

2013/04/18

األستاذ احمد الصدٌق

.412

االلٌات البدٌلة للسجن

هٌفاء ورفلً

2013/04/18

األستاذ احمد الصدٌق

.512

االؼهحخ فً انزشطٌع انزىَؽً

كوثر تٌتش

2013/04/18

األستاذ احمد الصدٌق

.612

التخصٌص العقاري

محمد علً الوسالتً

(2013/04/18ؼهٍبَخ)

االستاذ صالح البرقاوي

.712

انًطاجعخ انججبئٍخ

رٌم رمضان

2013/04/19

األستاذ محمد رشاد الفري

.812

كٌفٌة التدخل االحادي لقوانٌن االمن المحلٌة

كوثرمنور حرم قادي

2013/04/19

األستاذ محمد رشاد الفري

.912

نظام التسجٌل فً اطار القانون عدد  91لسنة  1998المؤرخ فً  1998/11/09النتعلق
بنظام االشتراك فً االمالك بٌن الزوجٌن

اٌناس بٌرم

2013/04/19

األستاذ محمد رشاد الفري

.

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

عد
د

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/04/19 :
تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.022

اثار عدم تنفٌذ العقود (قراءة فً الفصل  273من مجلة االلتزامات و العقود )

محمد رحومة

(2013/04/22نابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.122

اثار عقد الهبة فً القانون التونسً

عربٌة الطرابلسً الجلٌبً

(2013/04/22نابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.222

اٌقاف المساءلة الجزائٌة

حاتم محمد الطاهر العٌادي

2013/04/22

األستاذ بوبكر بالثابت

.322

عقد احتراف العب كرة القدم فً القانون التونسً

هٌثم كٌالنً

2013/04/22

األستاذ بوبكر بالثابت

.422

عقود االستغالل تحت التسمٌة األصلٌة فً القانون التونسً

عفاف الشرٌف كٌالنً

2013/04/22

األستاذ بوبكر بالثابت

.522

La fraude fiscale

ٌاسمٌن عطٌة

2013/04/23

األستاذ الصادق الرحمونً

.622

الواجبات الجبائٌة للمحامً

عبد المجٌد عتٌق

2013/04/23

األستاذ الصادق الرحمونً

31

.722

2013/04/23

األستاذ الصادق الرحمونً

(2013/04/23باجة)

االستاذ ذاكر العلوي

.922

صالحٌة النٌابة العمومٌة فً التتبع فً المادة الجزائٌة

لٌلى الحوٌوي

(2013/04/24نابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.032

مسؤولٌة المحامً

جهان حفظ هللا

(2013/04/24نابل)

األستاذ المنصؾ البارونً

.132

تغٌٌر الشكل القانونً للشركات التجارٌة

محمد علً المصمودي

2013/04/24

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.232

االختصاص الجدٌد فً القضاء العسكري فً تنقٌح قانون عدد 56لسنة 2000
المؤرخ فً  13جوان 2000
التسوٌة فً جرٌمة اصدار شٌك بدون رصٌد  :مراحلها و شروطها

فوزٌة سعد هللا

2013/04/24

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

االسعد الذوادي

2013/04/24

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.432

تدخل الخواص فً تسٌٌر المرافق العامة "مثال الشراكة مع البلدٌات"
نزاع المنشاة العمومٌة
الدعاوى العارضة فً التبتٌت العقاري

سمٌة بوشوٌشة
سوسن البطً
ولٌد بوهٌجة

(2013/04/25ثٍـزرد)

السٌد العمٌد

(2013/04/25ثُـزرد)

السٌد العمٌد

(2013/04/25صهُبَـخ)

األستاذ صالح البرقاوي

.732

النفاذ العاجل فً المادة المدنٌة

السٌدة المروانً

2013/04/26

األستاذ محمد رشاد الفري

.832

وضعٌة االبن الطبٌعً من حٌث اثار اثبات البنوة

امٌرة الزكاري

2013/04/26

األستاذ محمد رشاد الفري

.932

العنصر المعنوي فً الجرائم االقتصادٌة

كرٌمة العٌادي

2013/04/26

األستاذ محمد رشاد الفري

.042

حجٌة الوثٌقة االلكترونٌة

اهل الدٌن بن سالمة

2013/04/26

األستاذ محمد رشاد الفري

.822

.332

.532
.632

اٌمان صرصار

استقاللٌة المحكم فً القانون التونسً

هشام السعٌدي

القسمة و ترسٌم الحقوق المفرزة

انعًُـــــــــــذ

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز .
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبضي

عىقٍ انطجٍة

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

ن 2013/2012
بروامج محاضرات ختم التمري
عد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

32

تاريخ اإللقاء

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/04/26 :

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

د
.142

قسمة العقارات

محمد المهدي بن نصر

2013/04/29

األستاذ بوبكر بالثابت

.242

بطالن اجراءات العقلة العقارٌة و حكم التبتٌت العقاري

ثرٌا الحبٌبً

2013/04/29

األستاذ بوبكر بالثابت

.342

مسؤولٌة المحكم

لٌلٌا عٌسى

2013/04/29

األستاذ بوبكر بالثابت

.442

ابطال قرارت الجلسات العامة بالشركة خفٌة االسم

زبٌدة بلخٌرٌة

2013/04/30

األستاذ الصادق الرحمونً

.542

الشفافٌة وبٌع االوراق المالٌة من طرف شركات المساهمة العامة

انٌس الباجً

2013/04/30

األستاذ الصادق الرحمونً

.642

قرار ختم بحث حاكم التحقٌق

سمٌة الهندٌلً

2013/04/30

األستاذ الصادق الرحمونً

.742

وثبئق انزعًُر ثٍُ انىاقع و انقبَىٌ

ادرٌس الشارنً

.842

المسؤولٌة الجزائٌة للصٌدلً

سلمى مرزوقً

.942

صفة الحرفً فً القانون التونسً

سٌدة السالٌمً

2013/04/30
(جندوبـــة)
2013/04/30
(جندوبـــة)
2013/04/30
(جندوبـــة)

االصزبر َىصف انغزواٍَ
االصزبر َىصف انغزواٍَ
االصزبر َىصف انغزواٍَ

.052

المسؤولٌة االدارٌة عن االنشطة الخطرة

وئام السٌفاوي

2013/05/02

األستاذ احمد الصدٌق

.152

النظام القانونً للمقاصة

معز الماجري

2013/05/02

األستاذ احمد الصدٌق

.252

االعتراف الجزائً

نهلة الجالصً

2013/05/02

األستاذ احمد الصدٌق

.352

الكفالة العٌنٌة

زٌنب اعلٌوي

2013/05/02

االستاذ رضا الطرخانً

.452

قراءة حول االتفاقٌة التونسٌة االلمانٌة للتعاون القضائً فً المادة المدنٌة و التجارٌة

محمد بن عمر

2013/05/02

االستاذ رضا الطرخانً

.552

ملكٌة الشقة فً القانون التونسً

هاجر همٌلة

2013/05/03

األستاذ محمد رشاد الفري

.652

تحرٌر العقود المتعلقة بالعقار المسجل

اٌمان الموفق

2013/05/03

األستاذ محمد رشاد الفري

.752

دور المحامً فً تحرٌر العقود

اٌمان بن ٌدر البحري

2013/05/03

األستاذ محمد رشاد الفري

العمٌـــــد

* رهمى انًحبظطاد ثبنمبعخ عسز  10ثمصط انعسانخ ثزىَػ عهى انؽبعخ يُزصف انُهبض .

شوقً الطبٌب

* انحعىض فً انًىعس انًحسز .
* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبضي

33

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/04/29:

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

 .852قراءة فً نظامالتعوٌض عن حوادث المرور على ضوء القانون عدد
 86لسنة  2005المؤرخ فً  15اوت 2005

نبٌل العذٌبً

.952

يهكٍخ انطجمبد و اجطاءاد انزحٍٍٍ

حسناء بن فرحات
المانع

.062

la rupture des contrats de distribution a duree
indeterminee: un droit de resiliation encadree

قمر زروق

.162

المماطلة فً القانون التونسً

فرجانً البرٌنً

.262

دعوى الخروج ان لم ٌدفع

اٌمن سوٌد

.362

لبعسح رعهٍك االجطاءاد و انززجعبد انفطزٌخ ذالل فزطح انزؽىٌخ انمعبئٍخ

سنى الساسً

.462

مال التركة فً القانون التونسً

نسرٌة ماجري

 .562الطعن باالستئناؾ و التعقٌب فً احكام المحكمة العقارٌة بٌن القانون
العام و القانون العقاري الخاص

ولٌد بن عمارة

تاريخ اإللقاء

2013/04/30
(نــــابل)
2013/04/30
(نــــابل)
2013/04/30
(نــــابل)
2013/04/30
(نــــابل)
2013/05/02
(نــــابل)
2013/05/02
(نــــابل)
2013/05/02
(نــــابل)
2013/05/02
(نــــابل)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي
األؼزبش يحًس ضشبز انفطي

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
34

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

د
.662

شراء الشركة خفٌة االسم السهمها

نوفل سعٌد

2013/05/06

األستاذ بوبكر بالثابت

.762

االتفاقٌات الدولٌة و اثرها على التشرٌعات

عصام بن الحاج

2013/05/06

األستاذ بوبكر بالثابت

.862

حاالت انقطاع التقادم المسقط

سماح بن رمضان

2013/05/06

األستاذ بوبكر بالثابت

.962

توجٌه الٌمٌن الحاسمة من او الى الذوات المعنوٌة الثبات التزام انعدمت فٌه الحجة

اٌناس الهمامً

2013/05/07

األستاذ الصادق الرحمونً

.072

غرايخ انحريبٌ

فاطمة بن خمٌس الزعٌبً

2013/05/07

األستاذ الصادق الرحمونً

.172

خصوصٌة جرٌمة تشارك المفسدٌن

محمد انور زائر

2013/05/07

األستاذ الصادق الرحمونً

.272

انًزضرر يٍ جرًَخ و انحكى انغُبثٍ

منى طابٌة

( 2013/05/07بنزرت)

.372

الشهادة الطبٌة فً عقد الزواج

فٌصل البجاوي

( 2013/05/07بنزرت)

.472

الٌات االسترجاع الجبائً فً القانون التونسً

الصحبً البدراوي

2013/05/08

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.572

la periode d'essai dans le droit du travail

سلٌمة حداد

2013/05/08

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.672

المعاٌنة المادٌة لمواطن الجرٌمة فً االثبات الجزائً

روضة العرفاوي

2013/05/08

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.772

قبضٍ انزحقُق و انحجز فٍ انقبَىٌ انجزائٍ

هاجر بنت صالح الخمٌري

(2013/05/08جندوبة)

االستاذ ٌوسف الغزوانً

.872

حصانة المحامً

سناء المرسنً

.972

مسؤولٌة المحامً فً ابرام العقود

روضة االٌنوبلً

.082

بنود استثناء االخطار فً عقد التامٌن

حنان بلقاٌد
35

األستاذ بوبكر بالثابت
األستاذ بوبكر بالثابت

( 2013/05/08جندوبة)

االستاذ ٌوسف الغزوانً

( 2013/05/08جندوبة)

االستاذ ٌوسف الغزوانً

(2013/05/09نـابل)

االستاذ محمد رشاد الفري

.182

Le contrôle des opérations de concentration économique

كوثر اجلويين

(2013/05/09نـابل)

االستاذ محمد رشاد الفري

.282

االثار القانونٌة لجرٌمة عدم احضار محضون

نور الهدى المكً عبد النبً

2013/05/09

األستاذ احمد الصدٌق

.382

التدخل الوقائً لقاضً االسرة فً قضاٌا الطالق

سناء حسن بن مكً

2013/05/09

األستاذ احمد الصدٌق

.482

دور المحامً فً عملٌات تخصٌص المنشآة ذات المساهمات العمومٌة

امنة اللواتً

2013/05/10

األستاذ محمد رشاد الفري

.582

الطعن باالستئناف فً االحكام الصادرة بالتحٌٌن

فتحً سعدون

2013/05/10

األستاذ محمد رشاد الفري

.682

حماٌة االجٌر فً عقد الشغل

محمد ولٌد الزنً

2013/05/10

األستاذ محمد رشاد الفري

.782

الطعن فً االحكام التٌى ال رجوع فٌها على اساس الغلط الحسً

ولٌد زٌدي

2013/05/10

االستاذ رضا الطرخانً

.882

الحكم بالتسجٌل االختٌاري

نجاة كعٌالن

2013/05/10

االستاذ رضا الطرخانً

.982

االلٌات االستثنائٌة فً التحقٌق

وداد بوغانمً

2013/05/10

االستاذ رضا الطرخانً

العمٌـــــد

* رهقً انًحبضراد ثبنقبعخ عذد  10ثقؾر انعذانخ ثزىَش عهً انضبعخ يُزؾف انُهبر .
* انحضىر فٍ انًىعذ انًحذد * انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

شوقً الطبٌب

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.092

مناولة الٌد العاملة بٌن التقنٌن و التهمٌش

عبد الرزاق الحكٌم

2013/05/13

األستاذ بوبكر بالثابت

.192

الوصٌة الواجبة

الدردوري القمودي

2013/05/13

األستاذ بوبكر بالثابت

.292

حماٌة الصورة فً القانون التونسً

اٌوب الطاغوتً

2013/05/13

األستاذ بوبكر بالثابت

.392

الملوث من خالل القانون التونسً

سهٌر كداشً

2013/05/14

األستاذ محمد سعٌدانة

.492

هٌئة السوق المالٌة و حماٌة المستثمر

رٌم البارونً

2013/05/14

األستاذ محمد سعٌدانة

.592

حماٌة الغٌر فً االشهار العقاري

نرجس زلٌلة الفرٌخة

2013/05/14

األستاذ محمد سعٌدانة

د
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.692

الطعون فً قرارات الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات

فتحً النوٌوي

2013/05/14

األستاذة سعٌدة العكرمً

.792

الضمانات االجرائٌة المحققة لمصلحة الطفل المكفول

مرٌم عجرودي

2013/05/15

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.892

عملة المنازل فً القانون التونسً

درة بن منصور

2013/05/15

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.992

حق االضراب و الصد عن العمل فً قانون الشغل

منى حمٌدي

.003

مصلحة المحضون

نور العنانً

.103

التماس اعادة النظر فً المادة المدنٌة

منال زروق

.203

انُظبو انقبَىٍَ و انججبئٍ نغركبد االصزثًبر راد راس يبل رًُُخ فٍ رىَش

الٌاس النفاتً

2013/05/15
2013/05/15
(نــــابل)
2013/05/15
(نــــابل)
2013/05/16

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

األستاذ احمد الصدٌق

.303

قفم انحضبة انجبرٌ

لمٌاء بن ونٌس

2013/05/16

األستاذ احمد الصدٌق

.403

ضمانات الطفل الجانح قبل المحاكمة

احالم بالحاج برٌك

2013/05/16

األستاذ احمد الصدٌق

.503

التعوٌض عن الموت فً حوادث الشغل و االمراض المهنٌة و حوادث المرور
مجلة الشركات التجارٌة و حماٌة االقلٌة فً الشركات خفٌة االسم  :بٌن النجاعة
و المحدوٌة
النظام القانونً للمؤسسات البنكٌة

رٌم بالقروي

2013/05/17

األستاذ محمد رشاد الفري

غازي زٌاد المزٌو

2013/05/17

األستاذ محمد رشاد الفري

محمد اٌوب كنانً

2013/05/17

األستاذ محمد رشاد الفري

.603
.703

األستاذ المنصف البارونً
األستاذ المنصف البارونً

العمٌـــــد

* رهقً انًحبضراد ثبنقبعخ عذد  10ثقؾر انعذانخ ثزىَش عهً انضبعخ يُزؾف انُهبر .

شوقً الطبٌب

* انحضىر فٍ انًىعذ انًحذد
* انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/05/17 :

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

37

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

د
.803

انرخؼ االدارَخ فٍ انعًهُبد انعقبرَخ

عبد الرحمان الحٌدري

2013/05/20

األستاذ بوبكر بالثابت

.903

اثبات الضرر فً جرٌمة التدلٌس

نادره عٌادي

2013/05/20

األستاذ بوبكر بالثابت

.013

المعطٌات الشخصٌة بٌن المعالجة و الحماٌة القانونٌة

عبد العزٌز القمودي

2013/05/20

األستاذ بوبكر بالثابت

.113

النظام القانونً للتحلٌل المالً من خالل القانو عدد  75المؤرخ فً  10دٌسمبر  2003و المنقح
بالقانون عدد  65لسنة  2009المؤرخ فً  12اوت 2009

نهال بن جمعة

2013/05/20

األستاذ بوبكر بالثابت

.213

افتتاح عرٌضة الدعوى امام المحكمة االدارٌة

نجوى الشابً

2013/05/21

األستاذ لطفً العربً

.313

ابطال الترفٌع فً راس مال الشركة بطلب من الغٌر

خالد النهدي

2013/05/21

األستاذ لطفً العربً

.413

المسؤولٌة الشٌئٌة

امٌنة زٌادٌة

2013/05/21

األستاذ لطفً العربً

.513

المسؤولٌة الجزائٌة لمسٌري الشركات التجارٌة  :الشركة خفٌة االسم انموذجا

رمزي مبارك

2013/05/21

األستاذ لطفً العربً

.613

يضؤونُخ وصطبء انجىرؽخ

ماٌة بورغدة

2013/05/22

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.713

المرض و عقد الشغل

جودة دبابً

2013/05/22

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.813

القدح فً الخبٌر

بلحسن المشراوي

2013/05/22

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.913

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A LA LUMIERE DES
PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE

مالك لملوم

2013/05/22

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.023

الشهادة فً المادة الجزائٌة

حٌاة بنت محمد العلوش

(2013/05/22بنزرت)

األستاذ بوبكر بالثابت

.123

القضاء الجزائً و رخصة البناء

عبد العزٌز التومً

(2013/05/22بنزرت)

األستاذ بوبكر بالثابت

.223

ضرٌبة التفوٌت االراضً الدولٌة الفالحٌة

نعٌم النعٌمً

(2013/05/22بنزرت)

األستاذ بوبكر بالثابت

.323

العدالة الجزائٌة و االثبات فً القانون الجزائً التونسً

امال النحٌلً

(2013/05/22بنزرت)

األستاذ بوبكر بالثابت

.423

النقل البحري بواسطة الحاوٌات

انصاف دودش

2013/05/24

االستاذ رضا الطرخانً

.523

شركات االستثمار ذات راس مال تنمٌة

كرٌمة ونٌس

2013/05/24

االستاذ رضا الطرخانً

.623

النظام االجرائً لدعوى كف الشغب عن عقار مسجل

عبد الصمد الٌحٌاوي

2013/05/24

االستاذ رضا الطرخانً

.723

االثراء بدون سبب

علً برناز

2013/05/24

األستاذ محمد رشاد الفري

.823

االثبات بواسطة الشهادة الطبٌة فً القانون الجزائً

اٌمان العونً

2013/05/24

األستاذ محمد رشاد الفري

38

.923

توارد الجرائم

اسماء المرساوي

2013/05/24

األستاذ محمد رشاد الفري

.033

Réflexions sur la liberté et la protection de l’investissement étranger en
droit tunisien

لمٌاء الهرقام

2013/05/24

األستاذ محمد رشاد الفري

العمٌـــــد

* رهقً انًحبضراد ثبنقبعخ عذد  10ثقؾر انعذانخ ثزىَش عهً انضبعخ يُزؾف انُهبر .
* انحضىر فٍ انًىعذ انًحذد * انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

شوقً الطبٌب

لصط انعسانخ ~ رىَػ

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/05/25 :

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.133

صمت و كذب المتهم فً االجراءات الجزائٌة

سلوى بالشٌخ

(2013/05/27نـابل)

األستاذ منصف البارونً

.233

االعتراض على االحكام المدنٌة

راقٌة بنالكٌالنً

(2013/05/27نـابل)

األستاذ منصف البارونً

.333

تتبع الجرائم الدٌوانٌة

وفاء بن نصر

(2013/05/27نـابل)

األستاذ منصف البارونً

.433

الهجرة السرٌة

نجٌبة نصري

2013/05/28

األستاذ محمد سعٌدانة

.533

فصل سلطة التحقٌق عن سلطة النٌابة العمومٌة

مرٌم بن الحاج محمد

2013/05/28

األستاذ محمد سعٌدانة

.633

حجٌة االختبار فً المادتٌن المدنٌة و الجزائٌة

اسٌة الدزٌري

2013/05/28

األستاذ محمد سعٌدانة

.733

عقد البٌع العقاري و الجباٌة

عادل دٌلو

2013/05/28

األستاذ محمد سعٌدانة

.833

ممارسة حق الشفعة

حنان الخمٌري التلمودي

2013/05/28

األستاذ الصادق الرحمونً

.933

التعسف فً الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة

هنٌدة قاسم

2013/05/28

األستاذ الصادق الرحمونً

.043

مال عقد التامٌن عند احالة العربة المؤمنة

لطفً عٌسى

2013/05/28

األستاذ الصادق الرحمونً

.143

مسؤولٌة الناقل البحري للبضائع من خالل احكام مجلة التجارة البحرٌة و معاهدة هامبورغ

سٌرٌن بن قزارة حمرونً

2013/05/28

األستاذ الصادق الرحمونً

.243

Régime juridique de la procréation médicalement assistée en tunisie

درة الهنشٌري

2013/05/29

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.343

اثبات النسب بٌن الوسائل التقلٌدٌة و الوسائل العلمٌة الحدٌثة

اٌمان الدروٌش

2013/05/29

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

د
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.443

الضرب و الجرح الناتج عنه الموت

قٌس الحرزي

2013/05/29

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.543

ردع جرٌمة الهجرة السرٌة

فاتن السهٌلً

2013/05/29

األستاذ عماد بن الشٌخ العربً

.643

النزاهة و الشرعٌة فً البحث عن االدلة الجزائٌة

فخر الدٌن المجدوب

2013/05/30

األستاذ لطفً العربً

.743

اشهار الصبغة الفالحٌة بالسجل العقاري

فتحً جراٌبً

2013/05/30

األستاذ لطفً العربً

.843

توقٌف التنفٌذ امام القاضً االداري

هاجر الرٌاحً

2013/05/30

األستاذ لطفً العربً

.943

التخصٌص باالفضلٌة على معنى الفصل  140مجلة الحقوق العٌنٌة

حلٌمة الفطناسً

2013/05/30

األستاذ لطفً العربً

.053

مفهوم التاكد فً المادة االستعجالٌة

عبد الستار الظاهري

2013/05/31

األستاذ محمد رشاد الفري

.153

تجاوز حقوق المالكٌن فً طلب التسجٌل االختٌاري فً اطار دوائر التدخل العقاري

سٌدة الٌزٌدي

2013/05/31

األستاذ محمد رشاد الفري

.253

المخدرات و اثرها على السلوك االجرامً

انٌسة بن سالمة

2013/05/31

األستاذ محمد رشاد الفري

.353

الشفعة فً القانون التونسً  :االحكام االصلٌة واالحكام االجرائٌة

عمر بن سعد

2013/05/31

األستاذ محمد رشاد الفري

.453

اشهار انحالل الشركات التجارٌة

عبد القادر خلف هللا

2013/05/31

االستاذ رضا الطرخانً

.553

حول انتهاء االشتراك فً الملكٌة بٌن الزوجٌن

بالل التازنً

2013/05/31

االستاذ رضا الطرخانً

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/06/03 :

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.653

حقوق المتهم الغائب

ثرٌا االحمدي

2013/06/03

األستاذ بوبكر بالثابت

.753

مسؤولٌة االدارة عن اشطتها الخطرة

هدى المحجوب الزعفرانً

2013/06/03

األستاذ بوبكر بالثابت

.853

التعاون القضائً العربً فً مجال مكافحة الجرٌمة االرهابٌة

خباب الماجري

2013/06/03

األستاذ بوبكر بالثابت

.953

الطالق للضرر

صالحة بن فرح

2013/06/03

األستاذ بوبكر بالثابت

د

40

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.063

تصرٌح المعقول تحت ٌده فً نطاق قضاٌا تصحٌح العقل التوقٌفٌة
(اجراءاته,اجاله,مضمونه,اثاره)

سلوى داللو

2013/06/04

األستاذ الصادق الرحمونً

.163

المفعول التطهٌري الحكام التحٌٌن

هشام بوهاها

2013/06/04

األستاذ الصادق الرحمونً

.263

االسباب الذاتٌة المبرمة من المسؤولٌة الجزائٌة

شكري المثلوثً

2013/06/04

األستاذ الصادق الرحمونً

.363

وصف االحكام الجزائٌة

هٌثم بنور

2013/06/04

األستاذ الصادق الرحمونً

.463

االستئناف الجزائً

نادر بن حلٌلة

2013/06/04

األستاذ الصادق الرحمونً

.563

الضمانات االساسٌة للمتهم بٌن القضائٌن العدلً والعسكري

حاتم الغانمً

(2013/06/05بنزرت)

األستاذ منصور الجربً

.663

المادة الجبائٌة و القضاء العدلً

سٌف الدٌن البجاوي

(2013/06/05بنزرت)

األستاذ منصور الجربً

.763

نقص الطرٌق بٌن اتفاقٌة هامبروغ و مجلة التجارة البحرٌة دراسة لفقه القضاء

نادٌة العجمً

2013/06/05

االستاذ محمد سعٌدانة

.863

عدم الخالص و اشكالٌات دعوى الخروج من محل استغالل اصل تجاري

حكٌم االشعري

2013/06/05

االستاذ محمد سعٌدانة

.963

الحرٌة التعاقدٌة فً العالقة الشغلٌة

انٌس الحمدي

2013/06/05

االستاذ محمد سعٌدانة

.073

سقوط حق القٌام بدعوى الشفعة فً صورة تعذر االعالم

هاجر الدخالوي

2013/06/05

االستاذ محمد سعٌدانة

.173

جرائم التاسٌس فً الشركات التجارٌة

نائلة العمٌري

2013/06/05

االستاذ محمد سعٌدانة

.273

الدعاوى الناتجة عن االنتزاع من اجل المصلحة العامة

علً االفحج

2013/06/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.373

حماٌة المؤجر المالً العقاري من خالل االحتفاظ بالملكٌة

الفتحً عثمانً

2013/06/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.473

ضمانات حق الملكٌة فً القانون عدد  26لسنة  2003المتعلق باالنتزاع للمصلحة العامة

فتحً بوزٌان

2013/06/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.573

الطور االستقرائً فً مادة الجناٌات

حمزة بن سالمة

2013/06/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.673

بطالن اندماج الشركات التجارٌة

نجالء الجازي

2013/06/07

األستاذ محمد رشاد الفري

.773

الٌات حماٌة الطفل عند تسلٌط العقوبة

غاٌة الحبردي

2013/06/07

األستاذ محمد رشاد الفري

.873

حماٌة العقارات الكائنة بالمناطق السقوٌة العمومٌة

وداد التلمٌنً

2013/06/07

األستاذ محمد رشاد الفري

.973

عقد السمسرة فً التامٌن

محمد زٌاد بوستة

2013/06/07

األستاذ محمد رشاد الفري

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ
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لصط انعسانخ ~ رىَػ
بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/06/04 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.083

الضمانات القانونٌة فً مرحلة ما قبل المحاكمة

عائدة زعفران

.183

الحماٌة القانونٌة للباعث العقاري

بشٌر برناز

.283

التجنٌح فً المادة الجزائٌة

ناهد خرٌصً

.383

عقد المقاولة

رباب الخبثانً

.483

اشهار الرهن العقاري

عصام بوزٌان

تاريخ اإللقاء
2013/06/07
(ثبجـــــــخ)
2013/06/07
(ثبجـــــــخ)
2013/06/07
(ثبجـــــــخ)
2013/06/07
(ثبجـــــــخ)
2013/06/07
(صهُبَخ)

عضو اجمللس املشرف على
احملاضرة

األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ
األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ
األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ
األؼزبش ثىثكط ثبنثبثذ
االؼزبش يحًس َجٍت ثٍ
ٌىؼف

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي

انعًُـــــــــــذ

عىقٍ انطجُت
42

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/06/07 :

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012

عد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.583

القٌود الواردة على حق الملكٌة

عبٌر حسونة

(2013/06/10نـابل)

األستاذ منصف البارونً

.683

مصلحة المؤسسة التً تمر بصعوبات اقتصادٌة من خالل برنامج االنقاذ

سناء بنت عبد الجلٌل
بنفرج

(2013/06/10نـابل)

األستاذ منصف البارونً

.783

مفهوم الضرر الناشئ عن الجرٌمة

شكري الشورابً

(2013/06/10نـابل)

األستاذ منصف البارونً

.883

تمثٌل الدولة و المؤسسات العمومٌة امام المحاكم

فاطمة حنٌن علٌة

2013/06/10

األستاذ بوبكر بالثابت

.983

االقتطاع العقاري فً مادة التحٌٌٌن

درة الهانً

2013/06/10

األستاذ بوبكر بالثابت

.093

اجراء استرجاع االداء فً المادة الجبائٌة

طارق بوقربه

2013/06/10

األستاذ بوبكر بالثابت

.193

المحامً بٌن الحصانة و المسؤولٌة

سندة العٌاري

2013/06/10

األستاذ بوبكر بالثابت

.293

تنازع االختصاص بٌن المحكمة العقارٌة و محاكم الحق العام

رشٌد مبارك

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

.393

وسائل االتصال الحدٌثة و القانون الجزائً

ضٌاء خزري

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

.493

الواجبات المهنٌة للمحامً

حبٌبة رحومة

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

.593

اثبات انقضاء العالقة الشغلٌة

نادٌة الشارنً

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

.693

لجنة االستقصاء و المصالحة

احمد التونسً

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

.793

جرٌمة المسك فً القانون عدد  52لسنة  1992المؤرخ فً  18ماي 1992

محمد امٌن المسعدي

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

.893

قاضً تنفٌذ العقوبات و السراح الشرطً

رٌم الشارنً

2013/06/11

األستاذ الصادق الرحمونً

د

43

.993

الٌات نزع التجرٌم

سمٌر الزنً

2013/06/11

األستاذة سعٌدة العكرمً

.004

التحول الدٌمقراطً و مبدا عدم االفالت من العقاب

نجمة الفرشٌشً

2013/06/11

األستاذة سعٌدة العكرمً

.104

الموائمة الدستورٌة و التشرٌعٌة للنظام االساسً

رشٌد الحسٌنً

2013/06/11

األستاذة سعٌدة العكرمً

.204

المعاملة االنسانٌة لفاقد الحرٌة قبل النطق بالحكم

نبٌل الشارنً

.304

سقوط العقوبة

ودٌع الهمٌسً

.404

دور قاضً االسرة عند اسناد الحضانة

غادة الطالبً

2013/06/11
(جـندوبة)
2013/06/11
(جـندوبة)
2013/06/11
(جـندوبة)

.504

حرٌة الصحافة و الحماٌة الجزائٌة للحٌاة الخاصة

امنة بولٌفة بلفقٌه

2013/06/12

األستاذ لطفً العربً

.604

المسؤولٌة التقصٌرٌة

رٌم بن عبٌد بن ٌدر

2013/06/12

األستاذ لطفً العربً

.704

االمتناع عن قبول المٌراث

اٌناس بن الحاج ٌحً

2013/06/12

األستاذ لطفً العربً

.804

افشاء السر المهنً

اٌناس اللواتً

2013/06/12

األستاذ لطفً العربً

.904

عٌوب الرضا فً مجلة االلتزامات و العقود

محمد رمضان

2013/06/12

األستاذ لطفً العربً

.014

موانع الترسٌم بالسجل العقاري الغٌر متصلة بالصكوك العقارٌة

امانً الفرجانً

2013/06/12

األستاذ محمد سعٌدانة

.114

عوائق الترسٌم

محمد انور السعدانً

(2013/06/12نابل)

االستاذ منصف البارونً

.214

التحقٌق فً الجرٌمة العسكرٌة

محمد الناصر الماكنً

(2013/06/13باجة)

االستاذ ذاكر العلوي

.314

مسؤولٌة المقاول عن الخلل الذي ٌصٌب البناٌات بعد االنجاز و التسلٌم

رباب حمدي

(2013/06/13باجة)

االستاذ ذاكر العلوي

.414

العقوبة الخاصة فً القانون المدنً

غزالة العجٌلً

2013/06/13

االستاذ احمد صدٌق

.514

le consentement à l'acte médical

هٌفاء الخماري

2013/06/13

االستاذ احمد صدٌق

.614

التعوٌض للموقوفٌن و المحكوم علٌهم الذٌن ثبتت براءتهم

محمد اللباوي

2013/06/13

االستاذ احمد صدٌق

.714

تعقٌب االحكام الجبائٌة

ولٌد زمزمً

2013/06/13

االستاذ احمد صدٌق

.814

دور الضمانات االتفاقٌة فً حماٌة االستثمار االجنبً المباشر

نجالء سعداوي

2013/06/13

االستاذ رضا الطرخانً

.914

دولة القانون فً مشروع دستور غرة جوان 2013

هالة المظفر

2013/06/13

االستاذ رضا الطرخانً

.024

رخفُف انعقبة

احًذ يغىط

2013/06/13

االستاذ رضا الطرخانً

44

االستاذ ٌوسف الغزوانً
االستاذ ٌوسف الغزوانً
االستاذ ٌوسف الغزوانً

.124

ادارة االجزاء المشتركة فً ملكٌة الطبقات

فاتن موسى

2013/06/13

االستاذ رضا الطرخانً

.224

المسؤولٌة الجزائٌة فً تكوٌن الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة

منٌة بوسالمً

2013/06/13

االستاذ محمد سعٌدانة

.324

االصول و االعراف الموحدة لالعتمادات المستندٌة اصدار رقم 600

اكرم شمام

2013/06/13

االستاذ محمد سعٌدانة

.424

معاٌٌر اختصاص القاضً االداري  :بٌن الوضوح النظري و التداخل العملً

حٌفاء بوعجٌلة

2013/06/14

األستاذ الصادق الرحمونً

.524

تدخل القضاء للمساعدة على تكوٌن هٌئة التحكٌم

العربً زروق

2013/06/14

األستاذ الصادق الرحمونً

.624

ارتكاب الجرائم باستعمال خصائص الوظٌف

اشراف سعٌدانً

2013/06/14

األستاذ الصادق الرحمونً

.724

انقضبء االصزعجبنٍ فٍ انغركبد انزجبرَخ

اثراهُى انهُغرٌ

2013/06/14

االستاذ محمد سعٌدانة

.824

الطرٌق العام اطار للجرٌمة

شكري الحجري

2013/06/14

االستاذ محمد سعٌدانة

.924

حماٌة المكتري فً دعوى الخروج من المكرى التجاري

عز الدٌن الغربً

2013/06/14

االستاذ محمد سعٌدانة

العمٌـــــد

* رهقً انًحبضراد ثبنقبعخ عذد  10ثقؾر انعذانخ ثزىَش عهً انضبعخ يُزؾف انُهبر .

شوقً الطبٌب

* انحضىر فٍ انًىعذ انًحذد * انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/06/14:

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان املحاضرة

45

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.034

الحق فً االٌجار فً االصل التجاري

وئام الذوادي

.134

الخطا الجزائً

عمار زٌاد العجٌلً

.234

عوارض اكساء االحكام االجنبٌة بالصٌؽة التنفٌذٌة

نورة سالم

.334

ابطال االحكام القضاٌة

بشرى الكوش

.434

جزاء االخالل باجراءات االعالم بالحكم

زٌنب ممو

.534

موانع الترسٌم بالسجل العقاري

عماد عمٌري

2013/06/17
(نــــابل)
2013/06/17
(نــــابل)
2013/06/17
(نــــابل)
2013/06/19
(نــــابل)
2013/06/19
(نــــابل)
2013/06/19
(نــــابل)

األؼزبش يُصف انجبضوًَ
األؼزبش يُصف انجبضوًَ
األؼزبش يُصف انجبضوًَ
األؼزبش يُصف انجبضوًَ
األؼزبش يُصف انجبضوًَ
األؼزبش يُصف انجبضوًَ

انعًُـــــــــــذ

* رهقً يحبضراد انزًرٍَ عهً انضبعخ انىاحذح ثعذ انزوال ثًحكًخ االصزئُبف ثُبثم .
* انحضىر فٍ انًىعذ انًحذد * انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ

عىقٍ انطجُت

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

انحًس هلل ،رىَػ فً 2013/06/14 :

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

عنوان احملاضرة

46

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

د
.634

حق االطالع لدى اعوان ادارة الجباٌة

سنٌه المسغونً

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.734

شرعٌة الجلسات العامة االنتخابٌة على ضوء المرسوم عدد  66لسنة 2011

لٌلى القلعً

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.834

حماٌة حق الكشف على ملك الجار

سوسن اللمسً

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.934

الطعن فً حجة الوفاة

رضا الدنقٌر

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.044

النظام القانونً لعقد فتح االعتماد

رٌم فالح

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.144

الجرائم المرتكبة فً اطار االسرة

فدوى الطرابلسً الزغل

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.244

الجرٌمة المعلوماتٌة فً القانون التونسً

ولٌد المهري

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.344

العقلة التوقٌفٌة شروطها اجراءاتها و اثارها

زكرٌا بلعزي

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.444

تعلٌق على الفصل  201من مجلة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

سارة الزاٌر الشابو

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.544

المسؤولٌة المدنٌة للمعقول تحت ٌده عند عدم القٌام بواجب التصرٌح طبق الفصل 31
من مجلة المحاسبة العمومٌة

زهٌر الشنوفً

2013/06/17

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.644

الدفاع و ضمانات المحاكمات العادلة فً المحكمة الجنائٌة الدولٌة

هادٌة سعٌدان السعٌدانً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.744

تفسٌر اتفاقٌة فٌٌنا للبضائع و عقود البٌع الدولً

كمال الشالخ

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.844

االختصاص القٌمً للمحاكم

اٌمن ٌحٌاوي

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.944

العالمة التجارٌة

محمد نزار الطبربً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.054

حماٌة حق الزٌارة واالستصحاب

محبوبة بن صالح

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.154

قواعد االثبات فً القانون الجزائً

مكرم الرزقً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.254

تبتٌت العقارات المرهونة

سامٌة الهذلً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.354

الصلح مع االدارة

سنٌة الغانمً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.454

عقد التامٌن البحري

حسان الوسالتً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.554

ممارسة االضراب و اثاره

االسعد الحسنً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.654

تدخل النٌابة العمومٌة لحماٌة الطفل المهدد

كرٌم الربٌعً

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة
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.754

حقوق الشرٌك فً الشٌوع

محرز الذكر

2013/06/18

االستاذ محمد سعٌدانة

.854

تكرٌس مصلحة المتهم الشرعٌة

مخلص غرس هللا

2013/06/18

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.954

الطرد السباب اقتصادٌة او فنٌة فً القانون التونسً

لمٌاء المناعً

2013/06/18

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.064

الطعن فً احكام المحكمة العقارٌة

معز المجدوبً

2013/06/18

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.164

االساس القانونً لمسؤولٌة الناقل البحري للبضائع

محمد على الحبٌبً

2013/06/18

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.264

النٌابة العمومٌة و ممارسة الدعوى العمومٌة

وسام السعٌدي

2013/06/18

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.364

الجرائم البٌئٌة

سامٌة التٌاهً

(2013/06/19بنزرت)

االصزبر يُؾىر انجرثٍ

.464

االستقاللٌة العضوٌة للنٌابة العمومٌة

حافظ بن احمد

2013/06/19

االصزبر نطفٍ انعرثٍ

.564

موانع الزواج

هند نعمان

2013/06/19

االصزبر نطفٍ انعرثٍ

.664

التصادم البحري

اروى بن رابح بن ربٌع

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.764

إجراءات الدعوة امام المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة
2013

سعٌد الجبنونً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.864

حماٌة الحرٌة الذاتٌة فً اطار التتبع الجزائً

افراح مرٌم القصٌبً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.964

االضراب عن الطعام بٌن الحق فً االحتجاج وواجب الحٌاة

حافظ غضون

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.074

االٌقاف التحفظً

فتحً الكرٌبً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.174

اثبات النسب

امانً زٌدي

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.274

التعوٌض عن حوادث المرور من خالل القانون عدد  86لسنة 2005

شيراز عطوي

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.374

السراح الشرطً

امال بن عمر

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.474

الفسخ القضائً لعقد الكراء

نادٌة العمٌري

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.574

مسؤولٌة المؤجر عن فعل اجٌره

امٌر غدٌرة

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.674

اسقاط الحق فً العقارات الدولٌة الفالحٌة

صابر بلقاسم

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.774

مجال التصدي فً المادة الجزائٌة

محمد بن زٌد

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.874

التتبع فً جرائم المخدرات

رضا بن محمد البشٌر
بنعلً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ
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.974

عناصر تكوٌن الوجدان الخالص للقاضً الجزائً

عماد عٌساوي

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.084

التشطٌب على الترسٌمات العقارٌة

طارق قمري

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.184

دور وكٌل الجمهورٌة فً مباشرة الدعوى العمومٌة

جٌهان الوسالتً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.284

النظام القانونً لجرائم االتصاالت

انٌس الشعٌبً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.384

خصوصٌة االجراءات لدى المحكمة العقارٌة

سلوى الشمانقً

2013/06/19

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.484

حقوق الدفاع فً االجراءات الجزائٌة

اكرم الغٌلوفً

2013/06/20

االستاذ محمد سعٌدانة

.584

حماٌة البرامج المعلوماتٌة

نوال الناصر

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.684

القرار االداري موضوع دعوى تجاوز السلطة

فاتن الرحمونً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.784

خوصصة المنشات ذات المساهمات العمومٌة

محمد على بوراوي

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.884

حماٌة الطفولة فً التشرٌع و القضاء

بشرة الجالصً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.984

تعطٌل تنفٌذ االحكام الجزائٌة

خلٌفة العوٌنً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.094

جرٌمة استخالص دٌن مرتٌن

سوسن جمٌنً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.194

دعوى التزوٌر الجنائً و دعوى الزور المدنً

عاطف بوناب

2013/06/20

االستاذ محمد سعٌدانة

.294

l'investissement et la revolution

مالك العٌادي

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.394

االستئناف فً المادة االستعجالٌة

عبد الباسط بنمبارك

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.494

موانع المسؤولٌة الجزائٌة

هاجر التابعً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.594

حقوق مالك و مكتري االصل التجاري عند انتهاء امد الكراء التجاري

سامً بلعٌد

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.694

الطفل الجانح فً جرٌمة المخدرات

عواطف الٌعقوبً
الهمامً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.794

الكتب فً عقود استغالل المصنفات االدبٌة

هٌام العٌادي

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.894

الدور االٌجابً للقاضً فً االثبات فً المادة المدنٌة

امٌر هالل

2013/06/20

االستاذ محمد سعٌدانة

.994

عقلة االوراق المالٌة

نادٌة علوي

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.005

الجرائم المرتكبة بالجلسة

سهٌل بوعوٌنة

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.105

تحدٌد الجرائم غٌر القصدٌة

محمد انٌس مالك

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ
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المولهً
.205

قاضً الملك التجاري

انٌس المرابط

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.305

تقارٌر مراقبً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

عبد الرحٌم المرسٌنً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.405

المسؤولٌة المدنٌة عن حوادث المرور بعد 2006/01/01

جهاذ بنعمر

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.505

حماٌةالطفل الجانح خالل مرحلة تنفٌذ العقاب

نادٌة قٌراط

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.605

االثبات فً الجرٌمة الدٌوانٌة

جٌهان كنانً

2013/06/20

االصزبرح صعُذح انعكريٍ

.705

الحماٌة الجزائٌة للمارسة رقابة الحسابات فً الشركة الخفٌة االسم

امنة الماي الشماري

2013/06/20

االستاذ محمد سعٌدانة

.805

نجاعة االختبار الطبً فً المادة الجزائٌة

هشام الشنٌتً

2013/06/20

االستاذ محمد سعٌدانة

.905

التطورات العلمً ووسائل االثبات

المنذر الصمعً

2013/06/20

االستاذ محمد سعٌدانة

.015

اعتماد السٌاسة الجنائٌة الوقائٌة فً اطار الشركة خفٌة االسم

نورسان الدٌماسً
الدرعً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.115

توزٌع ارباح الشركات التجارٌة

نجٌب المازري

2013/06/21

االصزبر رضب انطرخبٍَ

.215

الوعد بالتعاقد فً القانون التونسً و القانون المقارن

اٌمان السدٌري

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.315

دعوى الخروج ان لم ٌدفع

عماد الدٌن فرحات

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.415

الرقابة القضائٌة على السبب الحقٌقً و الجدي للطرد

الفة التابعً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.515

النظام الزجري للجرٌمة االقتصادٌة

وفاء الطرابلسً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.615

الدعوى الحوزٌة و الدعوى االستحقاقٌة

امٌة الجبالً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.715

جرائم الذهب

سعٌدة قلوجً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.815

شروط القٌام بدعوى الممارسات المخلة بالمنافسة

ماهر الشابً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.915

التحرٌض على الجرائم

هٌفاء الصلعانً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.025

خصوصٌة االثبات فً القضاء االداري

محبوبة بن مبارك

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.125

تنقٌح قانون التحٌٌن بمقتضى القانون عدد  67لسنة  2009المؤرخ فً  12اوت 2009
بٌن التجدٌد و التعقٌد

رٌم بوسباط

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.225

المسؤولٌة المدنٌة للمصحات الخاصة عن االخطاء الطبٌة

كوثر االرقط

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.325

التقدٌم على القصر

سندة الدٌماسً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

50

.425

الصعوبات االقتصادٌة فً قانون االنقاذ

طه خلٌفً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.525

the tunisian lawyer and the intelliectual property rights

اٌمان الودانً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.625

الٌات حماٌة االم فً القانون التونسً

هٌفاء زقٌرة غرٌانً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.725

الحماٌة االجرائٌة للطفل فً المادة الجزائٌة

عدنان بن رمضان

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.825

النزاع االداري امام القاضً العدلً :من التخصٌص الى التخصص

المنجً الفقٌه

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.925

l'intime conviction du juge penale

ماهر عمٌد

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.035

االجرام البٌئً

محمد كرٌم النفاتً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.135

ضمان استقالل القضاء

كوثر مناصري

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.235

التماس اعادة النظر

جاد الزٌانً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.335

اٌقاف تنفٌذ المقرر االداري

هند الفقً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.435

مسؤولٌة المصرفً المقرض عند المنح

نائلة المشاط

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.535

اثار االعتراض فً المادة الجزائٌة

محمد بن منصور/نصر
الدٌن برباط

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.635

الحكم التحضٌري

عصام الرزقً

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.735

جلسة المحاكمة فً المادة الجزائٌة

سنٌة بوحجر

2013/06/21

االستاذ محمد سعٌدانة

.835

القرارات الوقتٌة لقاضً االسرة

عادل بن شرٌفة

2013/06/24

االستاذ محمد سعٌدانة

.935

عقد التامٌن على الحٌاة فً التشرٌع التونسً

فطٌمة التلٌلً

2013/06/24

االستاذ محمد سعٌدانة

.045

الدفع بعدم قبول الدعوى فً المادة المدنٌة

نعٌمة المبروك

2013/06/25

االستاذ محمد سعٌدانة

.145

مجال تدخل صندوق ضمان حوادث المرور

هشام عباس

2013/06/25

االستاذ محمد سعٌدانة

.245

ضمانات المطالب باالداء تجاه ادارة الجباٌة

توفٌق بنسعٌد

2013/06/25

االستاذ محمد سعٌدانة

العمٌـــــد

* رهقً انًحبضراد ثبنقبعخ عذد  10ثقؾر انعذانخ ثزىَش عهً انضبعخ يُزؾف انُهبر .

شوقً الطبٌب

* انحضىر فٍ انًىعذ انًحذد * انحضىر ثبنزٌ انرصًٍ إججبرٌ
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انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
الحمد هلل
تووس في2013/06/18:

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.345

بطالن الزواج

فائزة العونً

.445

توارد الجرائم و العقوبات

فرٌد محٌمدي

.545

االلتزام فً حق الؽٌر

رحاب السماعلً
الؽربً

.645

جدٌد اجراءات التقاضً امام المحكمة العسكرٌة

سمٌحة الصمادحً

.745

الجرائم البٌئٌة

سامٌة التٌاهً

تاريخ اإللقاء

2013/06/19
(بــــاجة)
2013/06/19
(بــــاجة)
2013/06/19
(بــــاجة)
2013/06/19
(بــــاجة)
2013/06/19
(بنــزرت)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

االؼزبش شاكط انعهىي
االؼزبش شاكط انعهىي
االؼزبش شاكط انعهىي
االؼزبش شاكط انعهىي
االؼزبش يُصىض انجطثً
العمٌـــــد

شوقً الطبٌب
52

انهٍئخ انىغٍُخ نهًحبيٍٍ ثزىَػ

لصط انعسانخ ~ رىَػ

بروامج محاضرات ختم التمريه 2013/2012
عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.845

حماٌة المالك حسن الخالل مجلة الحقوق العٌنٌة

ولٌد ساسً

َ(2013/07/01ـــــــــبثم)

.945

اسباب الطعن باالبطال فً االحكام التحكٌمٌة الداخلٌة

سوسن االعماري

2013/07/01

.055

عقلة االجور و المرتبات
إشكالٌة اإلختصاص الترابً فً مادة تصحٌح العقلة من خالل التعلٌق على قرار محكمة اإلستئناف بتونس عدد 44744
الصادر بتارٌخ 2007/11/28
الجرائم المجلسٌة

نبٌل السوٌسً

2013/07/01

حاتم كمون

2013/07/01

ٌحً ٌحً

2013/07/02

.355

اجراء حظر الجوالن بٌن الواقع و القانون

حنان الحبٌب شٌخاوي

2013/07/02

.455

الحماٌة الحوزٌة فً مجلة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

مرٌم بن موسى

2013/07/02

.555

تطهٌر االموال

مهذب سالم

2013/07/03

.655

االساس القانونً لمسؤولٌة الناقل البحري للبضائع

زهٌر العونً

2013/07/03

.755

عقود البوت B.O.T

اٌمان الشرٌف

2013/07/03

.855

قرار التوظٌف االجباري و استخالص الجباٌة

محمد الشرٌف المعٌمري

2013/07/03

.955

الطب النفسً و القانون الجزائً

عقٌلة التوكابري

2013/07/04

.065

مسؤولٌة مسٌري الشركات خفٌة االسم

فائزة دوزي

2013/07/04

.165

حقوق المتعاقدٌن فً قانون االكرٌة التجارٌة

احالم الماجري

2013/07/04

.265

الطالق للضرر بٌن الواقع و القانون

سارة البرجً

2013/07/04

.365

عقد االتامٌن البحري مفهومه و انعقاده

فكرٌة بالضٌاف

2013/07/05

.465

بدائل العقوبات السجٌنة

وفاء ودٌرة

2013/07/05

.155
.255
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.565

انحالل نظام االشتراك فً االمالك بٌن الزوجٌن و تصفٌة امالك العائلة

نصرى بن منا

2013/07/05

.665

القانون الطبً و الحرمة الجسدٌة

نجالء العبٌدي

2013/07/05

.765

المسؤولٌة الطبٌة

محمد بحرونً

2013/07/09

.865

الصعوبات المتعلقة باالنتزاع للمصلحة العامة

فتحً بن محمد غرٌبً

2013/07/16

.965

حماٌة الطفل من االستغالل الجنسً

سلوى العباسً
الحمد هلل تووس في2013/06/28 :

* رهمى انًحبظطاد ثمبعخ انفمٍس األؼزبش فىظي ثٍ يطاز ثساض انًحبيً ثزىَػ عهى انؽبعخ انحبزٌخ عشط وانُصف صجبحب.
* انحعىض فً انًىعس انًحسز.

(2013/07/24انقؾـرٍَ)

انعًُـــــــــــذ

يحًذ انفبضم يحفىظ

* انحعىض ثبنعي انطؼًً إججبض ي
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