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 األحد

األفواج من  ق. اإلجراءات الجزائية     
   11المدرج  6إلى  1

 1األفواج من  منهجية العلوم القانونية
   11المدرج   6 إلى 

األفواج من ق. اإلجراءات الجزائية 
     11المدرج 11إلى  7

 7األفواج من ة منهجية العلوم القانوني
   11المدرج 11إلى 

األفواج من ق. اإلجراءات الجزائية 
               10المدرج  01إلى  11

 العلوم القانونيةمنهجية 
 01إلى  11األفواج من 

      10المدرج 

 
 

 االثنين

 

 ق. اإلجراءات المدنية واإلدارية
    11المدرج 6إلى  1األفواج من 

 1األفواج من   القانون المدني
    11المدرج  6إلى 

    
 
ق. اإلجراءات المدنية واإلدارية  

   11المدرج  11إلى  7األفواج من 
 7األفواج من القانون المدني 

   11المدرج 11إلى 

إلى  11األفواج من القانون المدني
    10المدرج  01

ق. اإلجراءات المدنية واإلدارية 
المدرج  01إلى  11األفواج من 

10    

 الثالثاء
 

 
 

 (20إلى  20تطبيــــــقــــــات )األفواج من  األربعاء
  الخميس

 (20إلى  01تطبيــــقــــــــات ) األفواج من 
 حساين أ/      

                      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



 2222/2222 ليوم األربعاءالسداسي الثاني استعمال الزمن الخاص بالتطبيقات  للسنة الثانية جذع مشترك     قســــم القانون الخاص         
 ﴾ 01إلى  10يوم األربعاء األفواج من   ﴿
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 ق. مدني 20الفوج  20القاعة 
 

 ق. االجراءات الجزائية 20الفوج 
 

االجراءات المدنية و   20الفوج 
 االداري
 

 ق. مدني 02الفوج 
 

 المنهجية 02الفوج 
 

 المنهجية 00الفوج 
 

االجراءات المدنية و  22الفوج  22القاعة 
 االداري
 

 ق. مدني 22الفوج 
 

 االجراءات الجزائيةق.  22الفوج 
 

 المنهجية 13الفوج 
 

 المنهجية 14الفوج 
  

 المنهجية 15الفوج 
 

 ق. االجراءات الجزائية 22الفوج  22القاعة 
 

االجراءات المدنية و  22الفوج 
 االداري
 

 ق. مدني 22الفوج 
 

 المنهجية 16الفوج 
 

 المنهجية 17الفوج 
 

 المنهجية 18الفوج 
 

 مدني ق. 20الفوج  20القاعة 
 

 ق. االجراءات الجزائية 20الفوج 
 

االجراءات المدنية و  20الفوج 
 االداري
 

 منهجية 03الفوج 
 

منهجية 22الفوج   
 

 

 ق. اجراءات جزائية 23الفوج  23القاعة 
  

 ق. مدني 23الفوج 
 

االجراءات المدنية و  23الفوج 
 االداري

 

االجراءات المدنية  20الفوج 
 و االداري

 

ق. االجراءات  20الفوج 
 الجزائية

 ق. مدني 20الفوج 
 

 ق. مدني 20الفوج  20القاعة 
 

االجراءات المدنية و  20الفوج 
 االداري
 

 ق. االجراءات الجزائية 20الفوج 
 

 مدنيق.  23الفوج 
 

االجراءات المدنية  23الفوج 
 و االداري

 

 ق. االجراءات الجزائية 23الفوج 
 

المدنية و  االجراءات 20الفوج  20القاعة 
 االداري

 ق. االجراءات الجزائية 20الفوج 
 

 ق. مدني 20الفوج 
 

   

 



 2222/2222 ليوم الخميس السداسي الثاني قســــم القانون الخاص                       استعمال الزمن الخاص بالتطبيقات  للسنة الثانية جذع مشترك

 ﴾ 01إلى  10يوم الخميس األفواج من   ﴿    
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 ق. مدني 02الفوج  20القاعة 

 
االجراءات المدنية و   02الفوج  ق. اجراءات جزائية  02الفوج 

 االداري
 المنهجية 20الفوج 

 
 المنهجية 22الفوج 

 
 المنهجية 22الفوج 

 
االجراءات المدنية و   00الفوج  22القاعة 

 االداري
 ق. مدني 00الفوج 

 
 المنهجية 20الفوج  ق. اجراءات جزائية  00الفوج 

 
 المنهجية 23الفوج 

 
 المنهجية 20الفوج 

 
االجراءات المدنية و   02الفوج  ق. اجراءات جزائية  02الفوج  22القاعة 

 االداري
 منهجية 02الفوج 

 
 المنهجية 20الفوج 

 
 المنهجية 20الفوج 

 
 المنهجية 23الفوج 

 
 ق. مدني 02الفوج  20القاعة 

 
االجراءات المدنية و   02الفوج  ق. اجراءات جزائية  02الفوج 

 االداري
االجراءات   03 الفوج  ق. اجراءات جزائية  03الفوج 

 المدنية و االداري
 المدنيالقانون 03الفوج 

 
 ق. مدني 00الفوج  اجراءات جزائية ق.  00الفوج  23القاعة 

 
االجراءات المدنية و  00الفوج 

 االداري
 22الفوج 

 االجراءات المدنية و االداري
 القانون المدني  22الفوج 

 
 ق. اجراءات جزائية  22الفوج 

 ق. مدني 03الفوج  20القاعة 
 

االجراءات المدنية و   03الفوج 
 االداري

 ق. مدني 00الفوج  ق. اجراءات جزائية  03الفوج 
 

ق. اجراءات   00الفوج 
 جزائية

االجراءات المدنية و   00الفوج 
 االداري

االجراءات المدنية و   00الفوج  20القاعة 
 االداري

 ق.مدني 00الفوج 
 

االجراءات    00الفوج  ق. اجراءات جزائية  00الفوج  ق. اجراءات جزائية  00الفوج 
 المدنية و االداري

 ق. مدني  00الفوج 
 


