
قسم القانون الخاص        2222-2222الموسم  الثانيزمن السنة األولى جذع مشترك للسداسي الاستعمال                      

    Moodeleإدراة التعلم عن بعد ا عن بعد عبر منصة مالحظة: تكون الدراسة حضوريا بالنسبة للمحاضرات في المواد األساسية والمنجية، وباقي المواد اإلستكشافية واألفقية تكون الدراسة فيه
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 األحد

من  األفواج   منهجية العلوم القانونية
  10المدرج  06إلى   01

 01األفواج من  القانون الدستوري 
    10  المدرج   06إلى 

إلى   01األفواج من   القانون اإلداري
   10المدرج   06

   

 

 

 

 

 األفواج من  مدخل للعلوم القانونية 
    11المدرج  01إلى   7

إلى  7األفواج من  ي القانون الدستور 
    11المدرج   01

 01إلى  7ألفواج من ا  القانون اإلداري
    11المدرج 

 االثنين
 (14إلى  20ـــقات )األفواج من ــــــــــــــــتطبيــــــــــــ

 (27إلى  15تطبيــــــــــــــــــــــــــــــــقات ) األفواج من  الثالثاء
 
  

 
 األربعاء

 01ألفواج من ا  القانون الدستوري 
                   10المدرج  01إلى 

مدخل للعلوم القانونية      األفواج 
          10المدرج      6إلى  0من 

مدخل للعلوم القانونية      األفواج من 
المدرج      01إلى  01
10                

                                                             

اج األفو      نهجية العلوم القانونيةم
     11المدرج        01إلى  7من 

 مدخل للعلوم القانونية
المدرج    07إلى   00األفواج من 

11   

 األفواج من     نهجية العلوم القانونيةم
                 10المدرج    07إلى  00

 

 

 الخميس

اج األفو      نهجية العلوم القانونيةم
      10المدرج      01إلى  01من 

 01األفواج من      القانون اإلداري
                 10المدرج      01إلى 

    

 00من   األفواج   القانون الدستوري
      11  المدرج  07إلى 

 00األفواج من    القانون اإلداري
   11المدرج      07إلى 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2222/2222 ليوم اإلثنــــــين السداسي الثاني استعمال الزمن الخاص بالتطبيقات  للسنة أولى جذع مشترك   لقانون الخاص               قســــم ا

 ﴾ 01إلى  10يوم اإلثنين األفواج من   ﴿

 00:22---03:22 03:22---00:22 00:22---02:22 02:22---00:22 00:22---23:22 23:22---20:22 القاعات
 مدخل 20الفوج  20القاعة 

 
 ق. إداري 20الفوج 

 
 ق.دستوري 20الفوج 

 
 مدخل 22الفوج 

 
 ق. إداري 22الفوج 

 
 ق.دستوري 22الفوج 

 
 ق.دستوري 22الفوج  22القاعة 

 
 مدخل 22الفوج 

 
 ق. إداري 22الفوج 

 
 إداريق. 20الفوج 

 
 مدخل 20الفوج 

 
 دستوريق.  20الفوج 

 
 ق. إداري 23الفوج  22القاعة 

 
 ق. دستوري 23الفوج 

 
 مدخل 23الفوج 

 
 مدخل  20الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج 

 
 ق. إداري 20الفوج 

 
 مدخل 20الفوج  20القاعة 

 
 ق. إداري 20الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج 

 
 مدخل 20الفوج 

 
 ق. إداري 20الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج 

 
 ق. دستوري 23الفوج  23القاعة 

 
 مدخل 23الفوج 

 
 ق. إداري 23الفوج 

 
 ق. دستوري 02الفوج 

 
 مدخل 02الفوج 

 
 ق. إداري 02الفوج 

 
 ق. إداري 00الفوج  20القاعة 

 
 ق. دستوري 00الفوج 

 
 مدخل 00الفوج 

 
 ق. إداري 02الفوج 

 
 ق. دستوري 02الفوج 

 
 مدخل 02الفوج 

 
 ق. دستوري 02الفوج  20القاعة 

 
 ق. إداري 02الفوج 

 
 مدخل 02الفوج 

 
 ق. دستوري 00الفوج 

 
 ق. إداري 00الفوج 

 
 مدخل 00الفوج 

 

 

 

 



 2222/2222 ليوم الثالثـــــاء السداسي الثاني أولى جذع مشترك بالتطبيقات للسنةقســــم القانون الخاص                       استعمال الزمن الخاص 

 ﴾ 72إلى  01يوم الثالثاء األفواج من   ﴿

 00:22---03:22 03:22---00:22 00:22---02:22 02:22---00:22 00:22---23:22 23:22---20:22 القاعات
 مدخل 03الفوج  20القاعة 

 
 ق. إداري 03الفوج 

 
 ق.دستوري 03الفوج 

 
 مدخل 00الفوج 

 
 ق. إداري 00الفوج 

 
 ق.دستوري 00الفوج 

 
 ق.دستوري 00الفوج  22القاعة 

 
 مدخل 00الفوج 

 
 ق. إداري 00الفوج 

 
 ق.دستوري 00الفوج 

 
 مدخل 00الفوج 

 
 ق. إداري 00الفوج 

 
 ق. إداري 03الفوج  22القاعة 

 
 ق. دستوري 03الفوج 

 
 مدخل 03الفوج 

 
 ق. إداري 22الفوج 

 
 دستوريق.  22الفوج 

 
 مدخل 22الفوج 

 
 مدخل 20الفوج  20القاعة 

 
 ق. إداري 20الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج 

 
 مدخل 22الفوج 

 
 ق. إداري 22الفوج 

 
 ق. دستوري 22الفوج 

 
 ق. دستوري 22الفوج  23القاعة 

 
 مدخل 22الفوج 

 
 ق. إداري 22الفوج 

 
 إداريق.  20الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج 

 
 مدخل 20الفوج 

 
 ق. إداري 23الفوج  20القاعة 

 
 ق. دستوري 23الفوج 

 
 مدخل 23الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج 

 
 مدخل 20الفوج 

 
 ق. إداري20الفوج 

 
 ق. دستوري 20الفوج  20القاعة 

 
 ق. إداري 20الفوج 

 
 مدخل 20الفوج 

 
   

 

 

 

 


