انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/09/27 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.1

يبذا حمذٚش انًسبًْبث انؼُٛٛت ف ٙانششكبث انخجبسٚت

ػبهت انسؼٛذ٘

2013/10/01

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.2

تبعٌة التزام الكفٌل

عواطف بوخرٌص

2013/10/01

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.3

الموفق المصرفً

محمد علً الٌزٌدي

2013/10/03

األسخبر الصبدق انشدًَٕٙ

.4

المستحدثات الطبٌة و الحماٌة القانونٌة لكرامة االنسان

نرجس اٌناس عزٌز

2013/10/03

األسخبر الصبدق انشدًَٕٙ

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘
1

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/10/04 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.5

عنصر االختالس فً السرقة

فبطًت ػه ٙسؼٛذ

2013/10/08

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.6

نظام الشركة القابضة "هولٌدٌنق" فً القانون التونسً

خلٌل غانمً

2013/10/10

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.7

كراس الشروط فً تبتٌت العقار

سهٌلة البراهمً

2013/10/10

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘
2

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/10/11:

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.8

انصهخ ايبو لبض ٙانُبدٛت

َسش ٍٚبٍ ػبيش

2013/10/17

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.9

النظام القانونً لحادث المرور ذي الصبغة الشغلٌة

سفٌان بالحاج لطٌف

2013/10/17

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

3

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/10/18:

عضو اجمللس املشرف على

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.01

بطاقة االٌداع بالسجن بٌن الواقع و القانون

دالل خرشف

2013/10/22

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.11

نزاهة الشهادة

هزار الغزوانً

2013/10/22

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.21

المراحل التارٌخٌة للعقاب فً القانون التونسً

نادٌة طوجانً
الماطري

2013/10/24

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.31

انتهاء عقد الشغل بموجب القانون

كمال الناجح

2013/10/24

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.41

مصلحة الطفل فً مصادقة تونس على اتفاقٌة الهاي
المتعلقة بالجوانب المدنٌة لالختطاف الدولً للطفل و
المؤرخة فً  25اكتوبر 1980

مٌادة السعٌدي

احملاضرة

2013/10/24

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

* حهمٗ
انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.

محمد انفاضم محفىظ
4

* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/10/25 :

* حهمٗ

األستاذ(ة)

عدد

عنوان احملاضرة

.51

سكوت االدارة

جٌهان المستور

.61

الجزاء عن استحالة تنفٌذ االلتزامات الناشئة عن العقود

معز بوراس

2013/10/29

.71

غرامة الحرمان فً المحالت التً ٌستغل بها ملك تجاري أو
صناعً أو حرفً

سمٌحة الماجري

2013/10/31

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.81

تصحٌح إجراءات العقلة التوقٌفٌة

حسام العكرمً

2013/10/31

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.91

الفسخ القضائً لعقد الكراء

فاطمة عٌفة

2013/10/31

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.02

النظام القانونً لحضور المحامً مع المظنون فٌه امام باحث
البداٌة (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسً)

فاتن الهمامً

2013/10/31

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.12

تطهٌر العقارات من الرهون

محً الدٌن
بلهوٌشات

2013/11/01

االسخبر يُٛش بٍ صًٛذة

.22

الوضعٌة االشهارٌة للتسجٌل العقاري

2013/11/01

االسخبر يُٛش بٍ صًٛذة

احملاضر(ة)

سمر البارونً
5

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

2013/10/29

األسخبر سضب انطشخبَٙ
األسخبر سضب انطشخبَٙ

انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

محمد انفاضم محفىظ

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/11/01 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.32

اثارة االشكال التنفٌذي

عصام المعروفً

2013/11/07

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.42

جرٌمة التحٌل فً تبلٌغ االستدعاء

ٌسرى الكرمندي

2013/11/07

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.52

التعلٌق على احكام الفصل  350من مجلة الحقوق العٌنٌة

حنان الضاوي

2013/11/08

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.62

مجلس المنافسة

حسام المناعً

2013/11/08

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.
6

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/11/08 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.72

عقوبة جرٌمة القتل العمد

سرور الوسالتً

2013/11/12

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.82

انتهاء االشتراك فً االمالك بٌن الزوجٌن

احالم النصٌبً

2013/11/12

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.92

الكمبٌالة فً الكفالة

روضة قسٌم

2013/11/14

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.03

دور النٌابة العمومٌة فً قضاٌا االطفال

اسماء الزهاق

2013/11/14

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.
7

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/11/15 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.13

الحماٌة المدنٌة لسكنى الحاضنة

لمٌاء الهذلً

2013/11/19

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.23

حقوق االنسان و مراكز االٌقاف

رانٌة الجراٌة المهدي

2013/11/19

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.33

التخصٌص فً تحٌٌن الرسوم المجمدة

ابتسام عمٌرة

2013/11/21

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.43

رفض التجدٌد فً االكرٌة التجارٌة

امال الخلٌفً

2013/11/21

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

8

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/11/22 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.53

تدراك رفض الترسٌم بالسجل العٌنً

زهرة عبد المؤمن

2013/11/26

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.63

قراءة فً  :استقاللٌة الهٌئة الوطنٌة للوقاٌة من التعذٌب و غٌره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الال إنسانٌة أو المهنٌة

ضٌاء الدٌن مورو

2013/11/26

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.73

انتقال ملكٌة األوراق المالٌة

شهرزاد بن ٌونس

2013/11/26

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.83

االسباب الحائلة دون ابرام عقد الزواج

مرٌم االنقلٌز

2013/11/28

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.93

االستئناف العرضً

عبد العزٌز حسنً

2013/11/28

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.04

التشطٌب القضائً على الرسم العقاري

حنان الرحالً

2013/11/28

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

9

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.14

حٌاة الطٌب مباركً

االثبات فً جرٌمة التعذٌب

2013/11/28

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/11/29 :
10

*

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.24

البناء على ارض الغٌر عن سوء نٌة

بهاء الفرحاتً

2013/12/03

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.34

مراقبة عملٌات التركٌز االقتصادي فً القانون التونسً
للمنافسة

عطف الجبالً
النصري

2013/12/03

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.44

شٌك السفر

امنة الصغٌر

2013/12/03

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.54

حقوق الدفاع فً النزاع المدنً

علٌاء النصٌري

2013/12/05

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.64

سقوط العقاب

نزٌهة الحٌزاوي

2013/12/05

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.74

حماٌة المعطٌات الشخصٌة المتعلقة بالصحة

رٌم بن عٌادة

2013/12/05

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.84

حماٌة المعطٌات الشخصٌة بٌن التطبٌق و القانون

فاطمة عثمانً

2013/12/05

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.94

احكام الدفاع الشرعً فً القانون التونسً

انٌس خضراوي

2013/12/06
(انقصرٌه)

األسخبر انذُٛف ٙانفشٚضٙ

انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

محمد انفاضم محفىظ

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
11

حهمٗ

تونس في2013/12/05 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.05

قاضً االطفال و حماٌة الطفل الجانح

سلوى معلى الرباعً

2013/12/10

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.15

النقٌب العقاري المحترف فً ملكٌة الطبقات

عبد المنعم المؤدب

2013/12/10

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.25

القانون و االنتحار

مرٌم بلحاج عون

2013/12/10

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.35

المبادالت و التجارة االلكترونٌة فً القانون التونسً 2000/83
و بعض القوانٌن المقارنة

مهدي فضة

2013/12/10

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.45

الطعن و التحٌٌن فً المادة العقارٌة

الهام بن سمٌة

2013/12/12

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.55

l'introduction d'une société a la bourse des
valeurs mobilières de Tunis

صفٌة عطٌة هللا

2013/12/12

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.65

عقلة االوراق المالٌة و حصص الشركاء و بٌعها

محمد الطٌب بن شعبان

2013/12/12

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.75

نزع التجرٌم فً قانون الشركات التجارٌة

سلوى برا

2013/12/12

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث ببنمبػت ػذد  10بمصش انؼذانت بخَٕس ػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
12

تونس في2013/12/13 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.85

حق المراة فً طلب الطالق

هاجر الهٌشري ٌعقوب

2013/12/17

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.95

تطوٌر قانون الموارٌث و الوصٌة

محمود داوود ٌعقوب

2013/12/17

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.06

مسؤولٌة هٌاكل الصحة العمومٌة

رٌاض الحمادي

2013/12/17

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.16

انٕالٚت ٔ انذضبَت

ٌسرى البرشانً
الصافً

2013/12/17

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.26

حقوق االرتفاق القانونٌة

كرٌمة مبارك

2013/12/19

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.36

دور هٌئة السوق المالٌة فً استقطاب المستثمر

سامً العوانً

2013/12/19

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.46

الضمانات القانونٌة للطفل الجانح قبل المحاكمة

رحمة بن عون

2013/12/19

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.56

االعتراض على اجراءات التبتٌت العقاري

كمال بن علً

2013/12/19

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
13

الحمد هلل
تونس في2013/12/20 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.66

استالء االدارة على عقارات الخواص

رانٌة الشواشً

2013/12/24

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.76

الشركة خفٌة االسم ذات هٌئة ادارة جماعٌة و مجلس مراقبة

سماح غراب

2013/12/24

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.86

تامٌن الجوائح الفالحٌة بٌن الواقع و القانون

سماح بن سالم

2013/12/24

األسخبر سضب انطشخبَٙ

.96

الزور المدنً

سندس الجمالً

.07

القواعد العامة التً تحكم عقد الكفالة فً القانون المدنً التونسً

محمد المعز بلكحلة

2013/12/25
(وــــــــــــابم)
2013/12/25
(وــــــــــــابم)

األسخبر أَٛس انفبنخ
األسخبر أَٛس انفبنخ

.17

الزواج و العجز الجنسً

زٌد الحمامً

2013/12/26

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.27

تاطٌر المشرع التونسً للجرٌمة االلكترونٌة

رٌم المسوسً

2013/12/26

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.37

استقالل السلطة القضائٌة

انٌسة المولهً

2013/12/26

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.47

دور القانون الجزائً فً حماٌة السوق المالٌة

رمزي النصٌري

2013/12/26

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

.57

النزاع فً مادة الجباٌة المحلٌة فً تونس

عصام التعبوري

2013/12/26

األسخبر انصبدق انشدًَٕٙ

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

14

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2013/12/27 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.67

اعادة فتح احتساب االجال فً دعوى تجاوز السلطة

عربٌة الشطً

2013/12/31

األستاذ رضا الطرخانً

.77

مبدا المواجهة فً اطار المراجعة المعمقة

عادل عمامً

2013/12/31

األستاذ رضا الطرخانً

.87

التحلٌل الجٌنً فً قضاٌا اثبات النسب

نادٌة بن مصطفى

2013/12/31

األستاذ رضا الطرخانً

.97

جرٌمة غسل األموال على ضوء القانون عدد  75لسنة 2003
و المؤرخ فً  10دٌسمبر  2003كما تم تنقٌحه بالقانون عدد
 65لسنة  2009المؤرخ فً  12أوت  2009و المتعلق بدعم
المجهود الدولً لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

ٌاسٌن لبٌب

2014/01/02

األستاذ الصادق الرحمونً

.08

موانع المسؤولٌة الجزائٌة

منى ثعلبً

2014/01/02

األستاذ الصادق الرحمونً

.18

عملٌة اعادة االحتساب و االختبار فً المادة الجبائٌة

ٌسرى معلى

2014/01/02

األستاذ الصادق الرحمونً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘
15

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/01/03 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.28

اسناد الحضانة

فٌصل النفاتً

2014/01/07

األستاذ رضا الطرخاني

.38

جرٌمت غسم االمىال

جهان معتوق بلكحلة

2014/01/07

األستاذ رضا الطرخاني

.48

الترفٌع فً راس مال الشركة الخفٌة االسم

فوزي كمون

2014/01/07

األستاذ رضا الطرخاني

.58

اثبات البنوة الطبٌعٌة عن طرٌق التحلٌل الجٌنً

نجود علً

2014/01/08
(نــــــــــــابل)

األستاذ هشام بالحاج حميدة

.68

حق الرجوع فً الهبة فً القانون التونسً

سالم الشٌحاوي

2014/01/09

األستاذ الصادق الرحموني

.78

واجب االفصاح عن المعلومة المالٌة فً القانون التونسً  :مقارنة مع
القانون الفدرالً االمرٌكً

بلحسن النوري

2014/01/09

األستاذ الصادق الرحموني

.88

النظام القانونً للتبتٌت العقاري

فتحً مبارك

2014/01/09

األستاذ الصادق الرحموني

.98

االثر الناقل لالستئناف فً مجلة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

هدى بوزقرو

2014/01/09

األستاذ الصادق الرحموني

.09

حلول المؤمن فً حقوق المؤمن له فً عقود التامٌن البحري على
البضائع

منى المٌمونً

2014/01/09

األستاذ الصادق الرحموني

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.
16

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/01/09 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

.19

رفض التجدٌد فً االكرٌة التجارٌة

سفٌان حاتم فتح هللا

.29

المخاذنة فً القانون التونسً

مها شرف الدٌن

.39

الوسائل القانونٌة الحمائٌة و تاثٌرها على الترسٌمات بالسجل
العقاري

سامً روٌسً

.49

جزاء مخالفة االجراءات فً المادة المدنٌة

غسان الصمعً

.59

تسجٌل الوعد بالبٌع

امٌرة الورٌمً

تاريخ اإللقاء

2014/01/15
(نــــــــــــــابل)
2014/01/15
(نــــــــــــــابل)
2014/01/15
(نــــــــــــــابل)
2014/01/15
(نــــــــــــــابل)
2014/01/15
(نــــــــــــــابل)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األستاذ أنٌس الفالح
األستاذ أنٌس الفالح
األستاذ لبٌب بولٌلة
األستاذ لبٌب بولٌلة
األستاذ لطفً الزغندي

.69

L’obligation d’information médicale

نائلة البرجً

2014/01/16

األستاذ الصادق الرحمونً

.79

انهاء الكراء فً االكرٌة التجارٌة

حنان بن ٌونس

2014/01/16

األستاذ الصادق الرحمونً

تعدٌل معٌنات االكرٌة التجارٌة

فتحً القٌطونً

2014/01/16

األستاذ الصادق الرحمونً

.89
* حهمٗ

17

انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

محمد انفاضم محفىظ

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/01/20 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.99

واجب االنفاق المحمول على الزوج

سعٌدة دحامنة

2014/01/23

األستاذ الصادق الرحمونً

.001

سقوط الخصومة فً الدعوى المدنٌة

سنٌة عوٌنة

2014/01/23

األستاذ الصادق الرحمونً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
18

* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/01/24 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.101

الحوز

الفة الفوراتً

2014/01/28

األستاذ رضا الطرخانً

.201

الدور الحٌادي لخطا المتضرر غٌر السائق فً التعوٌض
فً ظل قانون عدد  86مؤرخ فً  15اوت 2005

لمٌاء خلف هللا

2014/01/28

األستاذ رضا الطرخانً

.301

دعوى الضمان فً مقاوالت البناء

اسماء فرح

2014/01/28

األستاذ رضا الطرخانً

.401

تعوٌض االضرار الناتجة عن االشغال العمومٌة

اسامة البرهومً

2014/01/30

األستاذ الصادق الرحمونً

.501

جرائم تصفٌة الشركات التجارٌة

درصاف العشً

2014/01/30

األستاذ الصادق الرحمونً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.
19

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/01/31 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.601

التبلٌغ فً القانون المدنً

نجوى عبدلً

2014/02/04

األستاذ رضا الطرخانً

.701

الدعوى الحوزٌة

نصٌرة وهٌبً

2014/02/04

األستاذ رضا الطرخانً

.801

القضاء االداري و حماٌة المتقاضً

رضاء الزاٌدي

2014/02/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.901

التعوٌض التكمٌلً عن حوادث الشغل

كرٌمة الغراد

2014/02/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.011

بطاقة االلزام الصادرة عن اصندوق الوطنً للضمان
االجتماعً

محمد الغربً

2014/02/06

األستاذ الصادق الرحمونً

.111

القوة القاهرة و اثارة الدعوى المدنٌة

سارة بالحاج عبد هللا

2014/02/06

األستاذ الصادق الرحمونً

20

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/02/07 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.211

زوال الرابطة الزوجٌة

درة الشابً

2014/02/11

األستاذ رضا الطرخانً

.311

انؼمٕبت انجببئٛت

سفٌان الغربً

2014/02/11

األستاذ رضا الطرخانً

.411

حجٌة االختبار فً االثبات الجزائً

نجوى البوغانمً

2014/02/13

األستاذ الصادق الرحمونً

.511

استقاللٌة البنود التحكٌمٌة فً مادة التجارة الدولٌة

حلمً التومً

2014/02/13

األستاذ الصادق الرحمونً

.611

االشكال التنفٌذي

انٌسة الكالعً

2014/02/13

األستاذ الصادق الرحمونً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.
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عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/02/14 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.711

القضاء االستعجالً و المساس باالصل

ٌسري زغدود

2014/02/18

األستاذ رضا الطرخانً

.811

خصوصٌة الجرٌمة المعلوماتٌة

سلمى الرمضانً

.911

نطاق قٌام مسؤولٌة الدولة عن المرفق العام القضائً

جهان الدالعً

2014/02/19
(بـــــــاجت)
2014/02/19
(بـــــــاجت)

األستاذ محمد على الزالوي
األستاذ محمد على الزالوي

.021

صندوق الودائع للمحامٌن

فتحً الغراب

2014/02/20

األستاذ محمد سعٌدانة

.121

قرصنة االعمال الفنٌة فً تونس

الفة الجنادي

2014/02/28
(بــىسرث)

األستاذة شٌراز بومنٌجل

22

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/02/28 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.221

ركن االضمار فً جرٌمة القتل العمد

هٌكل العوٌنً

2014/03/04

األستاذ رضا الطرخانً

.321

خصوصٌة االلٌات الممنوحة للمتضرر فً طلب التعوٌض

جٌهان الناٌلً

2014/03/04

األستاذ رضا الطرخانً

سلوى باي

2014/03/06

األستاذ الصادق الرحمونً

خالد بن عبد الحفٌظ
ثمالوي

2014/03/06

األستاذ الصادق الرحمونً

 .421الطبٌعة القانونٌة لقرارات لجنة المصادرة حسب المرسوم عدد
 13المؤرّخ فً  14مارس2011
 .521طرق الطعن فً االحكام االدارٌة (على ضوء قانون غرة جوان
 1972المتعلق بالمحكمة االدرٌة )
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عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضل محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/03/07 :

األستاذ(ة)

عدد

عنوان احملاضرة

.621

الطعن فً الحكم القاضً بالطالق انشاء

سارة الزعفرانً

.721

حجٌة الشهادة الطبٌة فً المادة الجزائٌة

رٌم القروي

2014/03/11

.821

تعلٌل قرار التوظٌف االجباري

فاتن العباسً

2014/03/13

األستاذ الصادق الرحمونً

.921

تاثٌر قرارات دائرة االتهام على وضعٌة ذي الشبهة

رٌم عراب

2014/03/13

األستاذ الصادق الرحمونً

.031

االختبار الطبً فً المادة الجزائٌة

مولدي الكمتاوي

2014/03/14
(انكـــــــاف)

االستاذ لطفً العٌادي

احملاضر(ة)

24

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

2014/03/11

األستاذ رضا الطرخانً
األستاذ رضا الطرخانً

.131

عصام الحفصونً

العدالة الجنائٌة الدولٌة

2014/03/14
(انكـــــــاف)

االستاذ لطفً العٌادي

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/03/14 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.231

نزاع التوظٌف االجباري امام المحكمة االبتدائٌة

عبد هللا الرجٌلً

2014/03/18

األستاذ رضا الطرخانً

.331

الوضعٌة الجزائٌة للطفل فً جرائم المخدرات

فاطمة مولهً عٌادي

2014/03/18

األستاذ رضا الطرخانً

محمد الحدٌجً

2014/03/18

األستاذ رضا الطرخانً

حنان بنصٌب

2014/03/19
(وـــــــــــابم)

األستاذ هشام قدٌش

 les conventions de portage .431اتفاقٌات الحمل
.531

الغٌر فً النزاع المدنً
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.631

انحالل نظام االشتراك فً االمالك بٌن الزوجٌن

صالح الدٌن دروازي

2014/03/19
(وـــــــــــابم)

األستاذ هشام قدٌش

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/03/21 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.731

االختالف فً الدٌن كمانع لالرث

هاجر القلسً كمٌشة

2014/03/25

األستاذ رضا الطرخانً

.831

انصهخ انمضبئٙ

ٚبسًُٛت يبجش٘

2014/03/25

األستاذ رضا الطرخانً

.931

يؤسست انذبس ف ٙانمبٌَٕ انخَٕسٙ

ٌسرى الحاج احمد

2014/03/27

األستاذ الصادق الرحمونً

26

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.041

L’EXPERTISE DE GESTION DANS LES
SOCIETES ANONYMES

اسماء الشنوفً

2014/03/27

األستاذ الصادق الرحمونً

.141

الزمن فً القانون الجزائً

ذكرى بن كرٌت

2014/03/27

األستاذ الصادق الرحمونً

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/03/28 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.241

النص االرفق بالمتهم

البشٌر القطٌطً

2014/04/01

األستاذ رضا الطرخانً

.341

ػمذ انًُبٔنت ف ٙلبٌَٕ انشغم انخَٕسٙ

ْبنت ْبدفٙ

2014/04/01

األستاذ رضا الطرخانً

.441

ضًبَبث انًخٓى ف ٙيشدهت يب لبم انًذبكًت

لبنى العباسً

2014/04/01

األستاذ رضا الطرخانً

.541

انخذشش انجُس ٙف ٙانمبٌَٕ انخَٕسٙ

لٌلى بن دبة

2014/04/01

األستاذ رضا الطرخانً

.641

البطالن فً الخصومة المدنٌة

نسرٌن محمود

2014/04/01
(بنــــزرت)

األستاذة شٌراز بومنٌجل
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.741

انُظبو انمبََٕ ٙنهًسؤٔنٛت انًذَٛت نهصٛذنٙ

رانٌة نبٌبة

2014/04/03

األستاذ الصادق الرحمونً

.841

االسقاط فً الجرائم العائلٌة

زهٌر الربعً

2014/04/03

األستاذ الصادق الرحمونً

.941

غشو انضشس ف ٙيبدة انطالق

َبدٚت انهٛهٙ

2014/04/03

األستاذ الصادق الرحمونً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
28

الحمد هلل
تونس في2014/04/04 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.051

L’introduction des sociétés en Bourse

هندة النفاتً

2014/04/08

األستاذ رضا الطرخانً

.151

دجٛت انذنٛم انطب ٙف ٙانجشائى انجُسٛت

رحمة سالمة

2014/04/08

األستاذ رضا الطرخانً

.251

سهطبث لبض ٙانخذمٛك

سالم المانع

2014/04/10

األستاذ الصادق الرحمونً

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
29

تونس في2014/04/11 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.351

ثًثٛم انزٔاث انؼًٕيٛت ايبو انمضبء

نادٌة بالصغٌر

2014/04/15

األستاذ رضا الطرخانً

.451

انطالق ٔ بطالٌ انضٔاج

حسناء الهانً

2014/04/15

األستاذ رضا الطرخانً

.551

دًبٚت انذمٕق انًبنٛت نهًؤنف انًسشدٙ

مرٌم بوسالمً

2014/04/17

األستاذ الصادق الرحمونً

.651

انذٛــبصة انؼمبسٚــت

ٌمٌنة العٌاري

2014/04/17

األستاذ الصادق الرحمونً

.751

جرائم الشٌك المصرفٌة

اٌمان بن تومٌة

.851

جرٌمة التزوٌج بثانٌة

سنٌة السحبانً

2014/04/16
(وــــــابم)
2014/04/18
(بىـــــسرث)

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

األستاذ هشام بالحاج حمٌدة
األستاذة شٌراز بومنٌجل

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
30

الحمد هلل
تونس في2014/04/18 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.951

حبثٛش انذكى انغٛبب ٙػهٗ انمبئى ببنذك انشخصٙ

وفاء الكافً

2014/04/23
(بىـــــسرث)

األستاذة شٌراز بومنٌجل

.061

سكُٗ انذبضُت

نوال بن عٌسى

2014/04/24

األستاذ الصادق الرحمونً

.161

حبؼبث يسؤٔنٛت انششكت انخجبسٚت ػٍ اػًبل يًثهٓٛب حجبِ انغٛش

لطفً جاب هللا

2014/04/24

األستاذ الصادق الرحمونً

.261

انخٕكٛم كشكٍ يشذد ف ٙجشًٚت خٛبَت االيبَت

بسمة نهدي

2014/04/24

األستاذ الصادق الرحمونً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
31

الحمد هلل
تونس في2014/04/25 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.361

انسهطت انخمذٚشٚت نهمبض ٙانشغه ٙف ٙاثببث انطشد انخؼسف ٙنالجٛش
انغبئب ػٍ يشكض ػًهّ

عفاف العلوي

2014/04/29

األستاذ رضا الطرخانً

.461

انذًبٚت انمبََٕٛت نهطفم غٛش انششػٙ

غادة العبٌدي

2014/04/29

األستاذ رضا الطرخانً

.561

النص االرفق بالمتهم

سارة الهٌشري

2014/04/29

األستاذ رضا الطرخانً

.661

انخُفٛز انًؤلج نالدكبو انًذَٛت بذكى انمبٌَٕ

الحبٌب المقرانً

2014/04/30
(بىــــسرث)

األستاذ منصور الجربً

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
32

تونس في2014/05/02 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.761

انجشائى انجببئٛت انًسخٕجبت نؼمٕبت سبنبت نهذشٚت

اشراق النكٌس

2014/05/06

األستاذ رضا الطرخانً

.861

حذشٚك انذػٕٖ انؼًٕيٛت ب ٍٛانًبذا ٔ االسخثُبء

توفٌق المشرقً

2014/05/06

األستاذ رضا الطرخانً

.961

االبٍ انطبٛؼ ٔ ٙاالبٕة

ٌسرى الغرٌسً

2014/05/06

األستاذ رضا الطرخانً

.071

انجشائى انؼمبسٚت

انٌس الصغٌر

2014/05/08

األستاذ الصادق الرحمونً

.171

حبي ٍٛحسُٛذ انذ ٌٕٚانبُكٛت

محمد خلٌل الباجً

2014/05/08

األستاذ الصادق الرحمونً

.271

يسؤٔنٛت اي ٍٛانفهست

لبنى العصادي

2014/05/08

األستاذ الصادق الرحمونً

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انعمٍـــــــــــد

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
33

تونس في2014/05/09 :

عدد

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عنوان احملاضرة

قٌس بن عجمٌة

2014/05/13

األستاذ رضا الطرخانً

.471

االخخصبص االسخؼجبن ٙنًجهس انًُبفست

زٌنب رحمانً

2014/05/13

األستاذ رضا الطرخانً

.571

شروط التموٌت فً المادة المدنٌة

رمزي بن عاش باهلل

.671

جرائم االعتداء على الملك العمومً

بشٌر بن حمودة

 .371انًشسٕو ػذد  41نسُت  2011انًؤسر ف 26 ٙيب٘  2011انًخؼهك
ببنُفبر انٗ انٕثبئك اإلداسٚت

2014/05/13
(بهـــــزرث)
2014/05/14
(بهـــــزرث)

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

األستاذة شٌراز بومنٌجل
األستاذة شٌراز بومنٌجل

.771

اجشاءاث االيش ببنذفغ ب ٍٛسشػت انفصم ٔ حٕفٛش انضًبَبث

صفٌة الساكري

2014/05/15

األستاذ الصادق الرحمونً

.871

حطٕس انُظبو انؼبو االلخصبد٘ انخٕجٙٓٛ

رشاد المشرقً

2014/05/16
(بهـــــزرث)

األستاذة شٌراز بومنٌجل

.971

واجب الناقل البحري بتقدٌم سفٌنة صالحة للمالحة

عبد الكرٌم كوكة

2014/05/17

األستاذ رضا الطرخانً

حهمٗ
انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس
34

*

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/05/16 :

*

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.081

انخمبض ٙػهٗ دسجخ ٍٛف ٙيبدة انًُبفست

تاج الدٌن بن عاشور

2014/05/20

األستاذ رضا الطرخانً

.181

انذفٕع انشكهٛت ف ٙاالجشاءاث انًذَٛت

كرٌمة الهمامً

2014/05/20

األستاذ رضا الطرخانً

.281

القضاء االستعجالً فً المادة االدارٌة

نبٌهة الخمٌري

2014/05/20

األستاذ رضا الطرخانً

.381

الصلح فً االستثمار

حنان الفرجانً

2014/05/22

األستاذ الصادق الرحمونً

.481

وضعٌة المراة فً المٌراث

حمٌدة عامري

2014/05/22

األستاذ الصادق الرحمونً

.581

مجلس االمن والمحكمة الجنائٌة الدولٌة

قٌس الدربالً

2014/05/22

األستاذ الصادق الرحمونً

.681

انطؼٍ ف ٙبطبلت االنضاو انصبدسة ػٍ انصُذٔق انٕطُ ٙنهضًبٌ
االجخًبػٙ

صالح العٌادي

2014/05/22
(جىدوبـــت)

األسخبر نطف ٙانؼٛبد٘

انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

محمد انفاضم محفىظ

35

حهمٗ

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/05/23 :

*

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.781

بٌع ملك الغٌر

بثٌنة الشبعان الهدواج

2014/05/27

األستاذ رضا الطرخانً

.881

الجرٌمة االلكترونٌة فً القانون التونسً

نورالدٌن بن الحاج داود

2014/05/27

األستاذ رضا الطرخانً

.981

ترسٌم االحكام المدنٌة بالسجل العقاري

محمد مصباح

2014/05/27

األستاذ رضا الطرخانً

.091

الجرٌمة االرهابٌة

سماح خماسً

2014/05/27

األستاذ رضا الطرخانً

.191

االختصاص الدولً للمحاكم التونسٌة فً النزاعات المتعلقة
بالطفل

هٌفاء الجلجلً

2014/05/29

األستاذ الصادق الرحمونً

.291

القضاء االستعجالً لدى الناحٌة

الشافعً حالوط

2014/05/29

األستاذ الصادق الرحمونً

.391

العدالة االنتقالٌة فً تونس  :البحث عن الحقٌقة

امنة سماري

2014/05/29

األستاذ الصادق الرحمونً

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

انعمٍـــــــــــد

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

محمد انفاضم محفىظ

36

حهمٗ

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/05/30 :

*

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على احملاضرة

.491

خصوصٌة الٌات تتبع المخالفات فً مادة التعمٌر

مرٌم عبٌدي

2014/06/03

األستاذ رضا الطرخانً

.591

االو انذبضُت ف ٙيجهت االدٕال انشخصٛت

عفاف بن روٌنة

2014/06/03

األستاذ رضا الطرخانً

.691

القضاء االستعجالً

سامً الطرٌقً

2014/06/03

األستاذ رضا الطرخانً

.791

مسؤولٌة المرفق العام االستشفائً

سنٌة صماره

2014/06/05

األستاذ الصادق الرحمونً

.891

االثار المالٌة للطالق

نائلة الطوٌهري

2014/06/05

األستاذ الصادق الرحمونً

.991

تعلٌق على قانون تدعٌم سالمة العالقات المالٌة

علً ننً

2014/06/05

األستاذ الصادق الرحمونً

 .002ممٌزات الدعوى الشغلٌة من حٌث نظام االثبات و اجال السقوط

عادل النفاتً

2014/06/05

األستاذ الصادق الرحمونً

 .102االلٌات القانونٌة السترجاع االموال المهربة للخارج (هل تعٌد
للفقراء مااختلسته الفاسدون؟)

مراد الفرجانً

انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.
37

2014/06/05

األستاذ الصادق الرحمونً

انعمٍـــــــــــد

حهمٗ

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/06/06 :
عضو اجمللساملشرف على

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.202

الفسخ طبق احكام الفصل  23من قانون االكرٌة التجارٌة

عائدة محمود

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

فاتن الطوالبً

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

.402

يشَٔت لٕاػذ انًؤاخزة ف ٙجشائى انًسك غٛش انمبََٕ ٙنهبضبئغ

زٌنة المعالوي

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

.502

حصانة المحامً كآلٌة من آلٌات المحاكمة العادلة

وفاء الرزقً

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

.602

المبطالت االجرائٌة الجزائٌة فً فقه القضاء التونسً

عاطف الطرابلسً

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

.702

جشًٚت يسك انسالح خبسج االطبس انششػٙ

مرٌم المولدي الهمامً

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

.802

اختصاص المحاكم التونسٌة فً مادة القانون الدولً الخاص

العربً بن احمد
عاشوري

2014/06/10

األستاذ رضا الطرخانً

 .302شروط سندات المحروقات فً القانون التونسً (حسب مجلة المحروقات)

38

احملاضرة

.902

الحماٌة الجزائٌة لصحة العملة

عبلة الرٌانً

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.012

هٌئة السوق المالٌة  :سلطة قضائٌة من نوع خاص

امنة حمٌدة

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

محمد الغزوانً

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.212

جرٌمة تعاطً المنشطات الرٌاضٌة

لطٌفة جعٌدان

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.312

انمبض ٙاإلداس٘ ٔانخبهٛــغ ف ٙانًـــبدة انجبــبئٛــت

فائقة بالحاج

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.412

اشكالٌات االختصاص الحكمً فً نزاعات الصندوق الوطنً للتقاعد و
الحٌطة االجتماعٌة

زبٌر الٌحٌاوي

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.512

نزاعات االساس فً المادة الجبائٌة

محمد عبٌدة

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.612

االعالم و حق الطفل فً المعلومة الصحٌحة و الصحٌة

شرٌفة حمدونً

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.712

التعلٌق على الفصل  14من مجلة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

امٌن الترٌكً

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.812

االختفاء القسري

اٌمان الطرٌقً

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.912

تدخل المحامً فً المنظومة القانونٌة للسوق المالٌة

سمٌة عٌاد

2014/06/12

األستاذ الصادق الرحمونً

.022

اثار القرارات االجنبٌة بالبالد التونسًة االكساء بالصٌغة التنفٌذٌة

ماهر المالكً

.122

التحقٌق امام المحكمة الجنائٌة الدولٌة

امنة الطرابلسً

.222

التعوٌض فً مجلة الشغل

ٌسرى معٌزة

 .112حقوق و واجبات المحامً فً المرسوم عدد  79لسنة  2011المؤرخ فً
 210اوت  2011المتعلق بتنظٌم المحاماة

* حهمٗ

انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

2014/06/13
(ببجــــــت )
2014/06/13
(ببجــــــت )
2014/06/19
(َـــــــببم )

االستاذ محمد علً الزالوي
االستاذ محمد علً الزالوي
االستاذ عادل بوقرة

انعمٍـــــــــــد

محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد.
39

* انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس ٘

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/06/20 :

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة)
احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

عضو اجمللس املشرف على
احملاضرة

.322

طبٌعة الحكم الغٌابً

نادٌة العموري

2014/06/24

األستاذ رضا الطرخاني

.422

انسالح فً انقاوىن انجسائً انتىوسً

حبٌبة بوعلً

2014/06/24

األستاذ رضا الطرخاني

.522

قاضً االسرة و االعمال انىالئٍت

نائلة الشتيوي

2014/06/24

األستاذ رضا الطرخاني

40

.622

واجب اندفاع

محمد المالكً

2014/06/24

األستاذ رضا الطرخاني

.722

انسهطت انتقدٌرٌت نهقاضً انجبائً

سنٌة فضٌلة

2014/06/24

األستاذ رضا الطرخاني

.822

االختصاصات االصلٌة لدائرة االتهام

اٌمان االنداري

2014/06/25

األستاذ رضا الطرخاني

.922

مالئمة العقود الزمنٌة للتغٌرات االقتصادٌة الطارئة اثناء التنفٌذ

هدى حمزة

2014/06/25

األستاذ رضا الطرخاني

.032

الرقابة القضائٌة للطرد

نبٌهة البوعبٌدي

2014/06/25

األستاذ رضا الطرخاني

.132

بنود عدم التفوٌت و السجل العقاري

.232

la protection des indications géographiques en droit tunisien

ابراهٌم بن عباس
العامري
لٌلٌا ساسً

2014/06/25

األستاذ رضا الطرخاني

2014/06/25

األستاذ رضا الطرخاني

.332

خصوصٌات الطعن باالستئناف فً احكام التحٌٌن

منوبٌة الذوادي

2014/06/25

األستاذ الصادق الرحموني

.432

الحرب و الحٌاد فً القانون الدولً العام

هٌثم الصندلً

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.532

شروط الصلح فً المخالفات الجبائٌة الجزائٌة

سلٌم االعماري

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.632

تقادم الدٌن العمومً على ضوء احكام مجلة المحاسبة العمومٌة

قٌس بن عمر الوصٌف

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.732

جريمة الفصل  248من المجلة الجزائية

انيسة الدغيمي

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.832

شروط الصلح فً المادة الدٌوانٌة

رماح التلٌلً

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.932

املكٌة الفكرٌة و تحدٌات التقلٌد والقرصنة فً زمن التكنولوجٌات الحدٌثة

طارق بن سالم

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.042

مشروعٌة اعتماد الٌة االعفاء النهاء مهام القضاة العدلٌٌن فً القانون التونسً

محمد بن عثمان

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.142

اللجنة التونسٌة للتحالٌل المالٌة

سفٌان المشرقً

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.242

سقوط الدعوى بمرور الزمن فً المادة الشغلٌة

بثٌنة مصطفى البلطً

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

.342

انتعهٍق عهى جرٌمت انفصم  293مه انمجهت انجسائٍت

اٌمان العرفاوي

2014/06/26

األستاذ الصادق الرحموني

انمحاضراث بقاعت انفقٍد األستاذ فىزي به مراد بدار انمحامً عهى انساعت مىتصف انىهار.
* انحضىر فً انمىعد انمحدد.
* انحضىر بانسي انرسمً إجباري
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انعمٍـــــــــــد
محمد انفاضم محفىظ

* تهقى

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/07/01 :

عضو اجمللس املشرف على

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.442

عقد الشغل غٌر محدد المدة

عواطف ٌونس

2014/07/03

األستاذ رضا الطرخانً

.542

تطبٌق القانون الجزائً فً المكان

زٌنب السعٌدي

2014/07/03

األستاذ رضا الطرخانً

42

احملاضرة

.642

إقلٌمٌة القانون الجزائً وتأثٌره على الجرٌمة المرتكبة ضد المواطن
التونسً خارج تراب الوطن

.742

استعمال اللٌزر بٌن الواقع والقانون

.842

السالح و القانون الجزائً التونسً

عبد القادر الفرجانً

.942

الطبٌعة القانونٌة لدعوى كف الشغب على عقار مسجل

محمد بن ناصف

2014/07/03

األستاذ رضا الطرخانً

عبد العزٌز الجزٌري

مالك القصار بن مراد 2014/07/03

األستاذ رضا الطرخانً

2014/07/03

األستاذ رضا الطرخانً

2014/07/03

األستاذ رضا الطرخانً

* تهقى انمحاضراث بقاعت انفقٍد األستاذ فىزي به مراد بدار انمحامً عهى انساعت مىتصف انىهار.
* انحضىر فً انمىعد انمحدد * .انحضىر بانسي انرسمً إجباري

انعمٍـــــــــــد
محمد انفاضم محفىظ

انٓٛئت انٕطُٛت نهًذبي ٍٛبخَٕس

لصش انؼذانت ~ حَٕس

برنامج محاضرات ختم التمرين 2014/2013
الحمد هلل
تونس في2014/07/07 :
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عضو اجمللس املشرف على

عدد

عنوان احملاضرة

األستاذ(ة) احملاضر(ة)

تاريخ اإللقاء

.052

اجراءات دعوى القسمة العقارٌة

لطفً الذوادي

2014/07/08

األستاذ رضا الطرخانً

.152

مراقبة القاضً العمال الخبٌر العدلً فً النزاعات المدنٌة

محمد الخونً

2014/07/08

األستاذ رضا الطرخانً

.252

انابة المحامً فً المادة الجبائٌة

سلٌم بسباس

2014/07/08

األستاذ رضا الطرخانً

.352

االرهاب فً القانون التونسً

ٌسر الخنوسً

2014/07/08

األستاذ رضا الطرخانً

.452

اثبات االبوة فً القانون التونسً

منى حمدي

2014/07/08

األستاذ رضا الطرخانً

* حهمٗ انًذبضشاث بمبػت انفمٛذ األسخبر فٕص٘ بٍ يشاد بذاس انًذبي ٙػهٗ انسبػت يُخصف انُٓبس.

احملاضرة

انعمٍـــــــــــد
محمد انفاضم محفىظ

* انذضٕس ف ٙانًٕػذ انًذذد * .انذضٕس ببنض٘ انشسً ٙإجببس٘
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