
 2022/2023 استعمال الزمن اخلاص ابلتطبيقات  للسنة أوىل جذع مشرتك ليوم اإلثنــــــني   لقانون اخلاص               قســــم ا     

 

 17:00---15:30 15:30---14:00 14:00---12:30 12:30---11:00 11:00---09:30 09:30---08:00 القاعات
 مدخل 01الفوج  01القاعة 

 أ/ ابفضل
 ق. إداري 01الفوج 

 أ/
 ق.دستوري 01الفوج 

 أة/ محيش
 مدخل 02الفوج 

 /ةأ
 ق. إداري 02الفوج 

 أة/ عالق
 ق.دستوري 02الفوج 

 أ/
 ق.دستوري 03الفوج  02القاعة 

 أة/ محيش
 مدخل 03الفوج 

 أ/ ابفضل
 ق. إداري 03الفوج 

 زواتني أ/
 ق.دستوري 04الفوج 

 ابفضلأ/ 
 مدخل 04الفوج 
 بن ساملأ/ 

 ق. إداري 04الفوج 
 أة/ عالق

 ق. إداري 05الفوج  03القاعة 
 أ/

 ق. دستوري 05الفوج 
 أة/ محيش

 مدخل 05الفوج 
 أ/ ابفضل

 مدخل  06الفوج 
 أة/ عالق

 ق. دستوري 06الفوج 
 أ/ بلحاج

 ق. إداري 06الفوج 
 زواتنيأ/ 

 مدخل 07الفوج  04القاعة 
 أ/ عباسة مجال

 ق. إداري 07الفوج 
 بوعزة/ ةأ

 ق. دستوري 07الفوج 
 أ/ بلحاج

 مدخل 08الفوج 
 أ/

 ق. إداري 08الفوج 
 جلطي منصور/ أ

 ق. دستوري 08الفوج 
 أ/ بلحاج

 ق. دستوري 09الفوج  05القاعة 
 أ/ بلحاج

 مدخل 09الفوج 
 أ/ عباسة مجال

 ق. إداري 09الفوج 
 بوعزة/ ةأ

 ق. دستوري 10الفوج 
 أ/ غمري

 مدخل 10الفوج 
 أ/

 ق. إداري 10 الفوج
 لعورأة/ 

 ق. إداري 11الفوج  06القاعة 
 أة/ محيدي

 ق. دستوري 11الفوج 
 أة/ عباسة درابل

 مدخل 11الفوج 
 أة/ عالق

 ق. إداري 12الفوج 
 أة/ لعور

 ق. دستوري 12الفوج 
 أ/

 مدخل 12الفوج 
 أة/

 ق. دستوري 13الفوج  07القاعة 
 أ/ بلبنة

 ق. إداري 13الفوج 
 أة/ محيدي

 مدخل 13الفوج 
 أ/ عباسة مجال

 ق. دستوري 14الفوج 
 أة/ قطاوي

 ق. إداري 14الفوج 
 أة/ لعور

 مدخل 14الفوج 
 أ/

 

 

 

 



 2022/2023 قســــم القانون اخلاص                       استعمال الزمن اخلاص ابلتطبيقات  للسنة أوىل جذع مشرتك ليوم الثالثـــــاء

 

 17:00---15:30 15:30---14:00 14:00---12:30 12:30---11:00 11:00---09:30 09:30---08:00 القاعات
 مدخل 15الفوج  01القاعة 

 أ/
 ق. إداري 15الفوج 

 أة/ لعور
 ق.دستوري 15الفوج 

 أة/ جمرب
 مدخل 16الفوج 

 أ/ بلحاج
 ق. إداري 16الفوج 

 أة/ جمرب
 ق.دستوري 16الفوج 

 أ/بلحاج
 ق.دستوري 17الفوج  02القاعة 

 أ/ بلبنة
 مدخل 17الفوج 

 أ/
 ق. إداري 17الفوج 

 أة/ لعور
 ق.دستوري 18الفوج 

 أ/ بلبنة
 مدخل 18الفوج 

 /ةأ
 ق. إداري 18الفوج 

 أة/ بلعمري
 ق. إداري 19الفوج  03القاعة 

 أة/ لعور
 ق. دستوري 19الفوج 

 أ/ بلبنة
 مدخل 19الفوج 

 أ/
 ق. إداري 20الفوج 

 أة/ بلعمري
 دستوريق.  20الفوج 

 أ/ بلبنة
 مدخل 20الفوج 

 /ةأ
 مدخل 21الفوج  04القاعة 

 أة/ بوعزة
 ق. إداري 21الفوج 

 أة/ جمرب
 ق. دستوري 21الفوج 

 أ/ بلبنة
 مدخل 22الفوج 

 بوزيدأ/ 
 ق. إداري 22الفوج 

 أة/ بلعمري
 ق. دستوري 22الفوج 

 أة/
 ق. دستوري 23الفوج  05القاعة 

 جلطي منصور /أ
 مدخل 23الفوج 
 بوزيد/ أ

 ق. إداري 23الفوج 
 أة/ بلعمري

 إداريق.  24الفوج 
 أ/ زواتني

 ق. دستوري 24الفوج 
 أة/

 مدخل 24الفوج 
 أ/ بوزيد

 ق. إداري 25الفوج  06القاعة 
 أة/ بلعمري

 ق. دستوري 25الفوج 
 أ/ جلطي منصور

 مدخل 25الفوج 
 محيش/ ةأ

 ق. دستوري 26الفوج 
 أة/ جمرب

 مدخل 26الفوج 
 بوزيدأ/ 

 ق. إداري26الفوج 
 أة/ جمرب

 ق. دستوري 27الفوج  07القاعة 
 أة/ جمرب

 ق. إداري 27الفوج 
 أة/ بلعمري

 مدخل 27الفوج 
 /ةأ

   

 

 

 

 



 2022/2023 قســــم القانون اخلاص                       استعمال الزمن اخلاص ابلتطبيقات  للسنة الثانية جذع مشرتك ليوم األربعاء

 

 17:00---15:30 15:30---14:00 14:00---12:30 12:30---11:00 11:00---09:30 09:30---08:00 القاعات
 

 ق. مدين 01الفوج  01القاعة 
 أ/ بوزيد

 نظرية العامة للجرمية 01الفوج 
 أ/ بن عوايل

 ق.جتاري 01الفوج 
 أة/ بسطاعلي

 ق. مدين 12الفوج 
 أة/ بن قو

 املنهجية 10الفوج 
 أة/ بن قو

 املنهجية 11الفوج 
 أة/ بن قو

 ق.جتاري 02الفوج  02القاعة 
 أة/ حبري

 ق. مدين 02الفوج 
 أة/ بسطاعلي

 نظرية العامة للجرمية 02الفوج 
 أ/ بن عوايل

 املنهجية 13الفوج 
 أة/ لعيمش

 املنهجية 14الفوج 
 أة/ لعيمش

 املنهجية 15الفوج 
 أ/ 

 نظرية العامة للجرمية 03الفوج  03القاعة 
 / أ

 ق. جتاري 03الفوج 
 أة/ حبري

 ق. مدين 03الفوج 
 أ/ بوزيد

 املنهجية 16الفوج 
 أة/ بوعزم

 املنهجية 17الفوج 
 أة/ بوعزم

 املنهجية 18الفوج 
 أ/ 

 ق. مدين 04الفوج  04القاعة 
 أة/ بسطاعلي

 نظرية العامة للجرمية 04الفوج 
 أ/ 

 ق. جتاري 04الفوج 
 أ/ فتح الدين

 منهجية 19الفوج 
 أ/ بن عوايل

منهجية 20الفوج   
 أ/ بوزيد

 

 نظرية العامة للجرمية 05الفوج  05القاعة 
 أ/ فتح الدين

 ق. مدين 05الفوج 
 / ةأ

 ق. جتاري 05الفوج 
 أة/ حبري

 ق. جتاري 08الفوج 
 أة/ بسطاعلي

نظرية العامة  08الفوج 
 أ/ بن عيسى للجرمية

 ق. مدين 08الفوج 
 أة/ بسطاعلي

 ق. مدين 06الفوج  06القاعة 
 بن بدرةأ/ 

 ق. جتاري 06الفوج 
 أ/ بن بدرة

 نظرية العامة للجرمية 06الفوج 
 أة/ 

 مدينق.  09الفوج 
 بن بدرةأ/ 

 جتاريق. 09الفوج 
 أة/ بسطاعلي

 نظرية العامة للجرمية 09الفوج 
 أة/ بوعزم

 ق. جتاري 07الفوج  07القاعة 
 لعيمشأة/ 

 للجرميةنظرية العامة  07الفوج 
 أ/ فتح الدين

 ق. مدين 07الفوج 
 أة/ 

   

 

 

 

 



 2022/2023 قســــم القانون اخلاص                       استعمال الزمن اخلاص ابلتطبيقات  للسنة الثانية جذع مشرتك ليوم اخلميس

 

 

 

 

 17:00---15:30 15:30---14:00 14:00---12:30 12:30---11:00 11:00---09:30 09:30---08:00 القاعات
 ق. مدين 10الفوج  01القاعة 

 أ/ 
 نظرية العامة للجرمية 10الفوج 

 / أ
 ق.جتاري 10الفوج 

 أ/ 
 املنهجية 01الفوج 

 أ/ 
 املنهجية 02الفوج 

 أ/ 
 املنهجية 03الفوج 

 أ/ 
 ق.جتاري 11الفوج  02القاعة 

 فتح الدينأ/ 
 ق. مدين 11الفوج 

 أة/ 
 للجرميةنظرية العامة  11الفوج 

 أ/ فرقاق
 املنهجية 04الفوج 

 أ/ عوايل
 املنهجية 05الفوج 

 أ/ عوايل
 املنهجية 06الفوج 

 أ/ عوايل
 نظرية العامة للجرمية 12الفوج  03القاعة 

 أ/ فرقاق
 ق. جتاري 12الفوج 

 أة/ بنور
 منهجية 12الفوج 

 أ/ ابفضل
 املنهجية 07الفوج 

 أ/ أمحان
 املنهجية 08الفوج 

 أ/ 
 املنهجية 09الفوج 

 أ/ 
 ق. مدين 13الفوج  04القاعة 

 أة/ بوعزة
 نظرية العامة للجرمية 13الفوج 

 أ/ عوايل
 ق. جتاري 13الفوج 
 بنور /ةأ

 النظرية العامة للجرمية19الفوج 
 أ/ فرقاق

 التجاريالقانون 19 الفوج 
 أ/ زاوي

 املدينالقانون 19الفوج 
 أ/ بوزيد

 العامة للجرميةنظرية  14الفوج  05القاعة 
 أة/ لعيمش

 ق. مدين 14الفوج 
 أ/ ابفضل

 ق. جتاري 14الفوج 
 أة/ لعيمش

 20الفوج 
 أ/ زاوي  القانون التجاري

 القانون املدين  20الفوج 
 أ/ بوزيد

 النظرية العامة للجرمية 20الفوج 
 أة/ بنور

 ق. مدين 15الفوج  06القاعة 
 أ/ ابفضل

 ق. جتاري 15الفوج 
 أة/ لعيمش

 نظرية العامة للجرمية 15الفوج 
 أ/ عوايل

 ق. مدين 17الفوج 
 أ/ بوزيد

نظرية العامة  17الفوج 
 أة/ بنور  للجرمية

 ق. جتاري 17الفوج 
 أ/ 

 ق. جتاي 16الفوج  07القاعة 
 أ/ 

 ق.مدين 16الفوج 
 أة/ بوعزة

 نظرية العامة للجرمية 16الفوج 
 / بن عيسىأ

  نظرية العامة للجرمية 18الفوج 
 أة/ بنور

 ق. جتاري  18الفوج 
 أ/ 

 ق. مدين  18الفوج 
 أ/ زاوي



قسم القانون اخلاص        2023-2022زمن السنة األوىل جذع مشرتك للسداسي األول ادلوسم الاستعمال                      
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 األحد

إىل   01األفواج من   القانون اإلداري
 أ/ برزوق     10املدرج   06

 01األفواج من  القانون الدستوري 
 أة/ محيش   10  املدرج   06إىل 

 01األفواج من    منهجية العلوم القانونية
 ة/ بنورأ 10املدرج  06إىل  

   

 

 

 

 

األفواج من   مدخل للعلوم القانونية 
 / مشريفأ   11املدرج  01إىل   5

إىل  5األفواج من  ي القانون الدستور 
 أ/ بلبنة   11املدرج   01

 01إىل  5ألفواج من ا  القانون اإلداري
 أة/ عالق   11املدرج 

 االثنني
 (14إىل  01ـــقات )األفواج من ــــــــــــــــتطبيــــــــــــ

 (27إىل  15تطبيــــــــــــــــــــــــــــــــقات ) األفواج من  الثالاثء
 
  

 
 األربعاء

مدخل للعلوم القانونية      األفواج 
         10املدرج      4إىل  0من 

 أة/ زهدور

 02ألفواج من ا  القانون الدستوري 
                   10املدرج  01إىل 
 جلطي منصور أ/

مدخل للعلوم القانونية      األفواج من 
               10املدرج      01إىل  02

 أ/ حيي

                                                             

األفواج      نهجية العلوم القانونيةم
    11املدرج        01إىل  5من 

 ة/ بوعزمأ

 مدخل للعلوم القانونية
  11املدرج    05إىل   00األفواج من 

 محيديأة/ 

األفواج من      نهجية العلوم القانونيةم
                11املدرج    05إىل  00

 ن قوة/ بأ

 

 

 اخلميس

األفواج      نهجية العلوم القانونيةم
     10املدرج      01إىل  02من 

 ة/ ماموينأ

 02األفواج من      القانون اإلداري
                10املدرج      01إىل 

 / درعيأ

    

 00من   األفواج   القانون الدستوري
 أ/ بلحاج     11  املدرج  05إىل 

إىل  00األفواج من    اإلداريالقانون 
 / زواتنيأ  11املدرج      05



             قسم القانون اخلاص     2023-2022للموسم  الثانية جذع مشرتك السداسي الثالث الزمن للسنة استعمال
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 األحد

 0األفواج من  للجرميةالنظرة العامة      
 أ/ ابسم   10املدرج  4إىل 

 0األفواج من  منهجية العلوم القانونية
 أ/ لعيمش  10املدرج   4 إىل 

 5األفواج من  النظرة العامة للجرمية
  أ/ فنينخ    11املدرج 01إىل 

 5ألفواج من  امنهجية العلوم القانونية
 أ/ بن سامل  11املدرج 01إىل 

األفواج من   النظرة العامة للجرمية
              13املدرج  01إىل  02
 عباسة طاهرأ/ 

 منهجية العلوم القانونية
 01إىل  02األفواج من 

 /لطروشةأ     13املدرج 

 
 

 االثنني

 

إىل  0األفواج من  القانون التجاري
 أ/ فنينخ   10املدرج 4

إىل  0األفواج من   القانون ادلدين
 أة/ قماري   10املدرج  4

    
 
إىل  5األفواج من تجاري القانون ال 

 / فرحاتأ  11املدرج  01
إىل  5األفواج من القانون ادلدين 

 ة/ زهدورأ  11املدرج 01

إىل  02األفواج من القانون ادلدين
 أة/ ماموين   13املدرج  01

 02األفواج من  القانون التجاري
 عباسةأة/    13املدرج  01إىل 

 محيدة

 الثالاثء
 

 
 

 (: القانون ادلدين، القانون التجاري، النظرية العامة للجرمية، منهجية العلوم القانونية10إىل  01تطبيــــــقــــــات )األفواج من  األربعاء
  اخلميس

 النظرية العامة للجرمية، منهجية العلوم القانونية (: القانون ادلدين، القانون التجاري،20إىل  11تطبيــــقــــــــات ) األفواج من 
 حساين أ/      

     Moodeleإدراة التعلم عن بعد ا عن بعد عرب منصة مالحظة: تكون الدراسة حضوراي ابلنسبة للمحاضرات يف ادلواد األساسية وادلنجية، وابقي ادلواد اإلستكشافية واألفقية تكون الدراسة فيه
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 دـــــــــــاألح

 دويل خاص تطبيق: ق.
 / أ 10القاعة  10الفوج 

 تطبيق: شركات جتارية
 أة/ لطروش 10القاعة   10الفوج 

 تطبيق: عقود خاصة
 أة/ برابح10القاعة  10الفوج 

 تطبيق: عقود خاصة
    أة/ برابح   10القاعة  10الفوج 

 تطبيق: شركات جتارية
 أة/ مرابط10القاعة  10الفوج 

 تطبيق: قانون دويل خاص
 /أ  10املدرج  10الفوج 

 تطبيق: شركات جتارية
 لطروشأة/  10القاعة  11الفوج 

 تطبيق:  عقود خاصة
 أة/ برابح10القاعة  11الفوج 

 تطبيق:  قانون دويل خاص
 أ/  10 القاعة  11الفوج 

 تطبيق:  قانون دويل خاص
 أ/  10القاعة 12الفوج 

 تطبيق: عقود خاصة
 أ/ مشوات 10القاعة  12الفوج 

 تطبيق:  شركات جتارية
 / مرابطأة 11 املدرج  12الفوج 

 تطبيق:  عقود خاصة
 أة/ برابح 11القاعة  13الفوج 

 تطبيق:  ق. دويل خاص
 /أ 11القاعة  13الفوج 

 تطبيق:  شركات جتارية
 حبري/ أ11القاعة  13الفوج 

 تطبيق: شركات جتارية
 أة/ مرابط 11 القاعة   14الفوج 

 خاصتطبيق: ق. دويل 
 أ/ 11القاعة  14الفوج 

 تطبيق: عقود خاصة
 أة/ برابح 02 القاعة 14الفوج 

 تطبيق:  شركات جتارية
 حبريأ/  02القاعة  17الفوج 

 تطبيق:  عقود خاصة
 أ/ 02 ق 17 ف

 تطبيق:  دويل خاص
 / مشواةأة/ 02القاعة  17الفوج 

 تطبيق: شركات جتارية
 أة/ لطروش 02  ق 15 ف

 خاصةتطبيق: عقود 
 / برابحأة  02 ق15 ف

 تطبيق: قانون دويل خاص
 لطروش أة/ 01ق15 ف

 تطبيق:  عقود خاصة
  أ/ 14 املدرج  01الفوج 

 تطبيق:   شركات جتارية
 حبريأ/  01 القاعة  01الفوج 

 تطبيق:   دويل خاص
 أ/  18 القاعة  01الفوج 

 تطبيق: عقود خاصة
 أة/ مشواة 05 القاعة  08الفوج 

 شركات جتاريةتطبيق: 
 لطروش /13القاعة   08الفوج 

 تطبيق: قانون دويل خاص
 أ/  13القاعة  08الفوج 

 تطبيق: قانون دويل خاص
 أ/ 06القاعة  00الفوج 

 تطبيق: عقود خاصة
 أ/ 01القاعة  00الفوج 

 تطبيق: شركات جتارية
 أ/  14 املدرج  11الفوج 

 
 االثنني

 14إىل  10األفواج من  العقود اخلاصة
 سالميأ/   14املدرج 

إىل  10األفواج من    الشركات التجارية
 14جر املد/ سالمي       14

    

 10فواج من األ  القانون الدويل اخلاص الثالاثء
 بن ساملأ/    10املدرج 14إىل 

 10األفواج من   مقارنة األنظمة القانونية
 زيغامأ/      10املدرج    14إىل 

    

 
 االربعاء

 00إىل  15األفواج من العقود اخلاصة 
  مزاينأ/   13 املدرج 

 15األفواج من   مقارنة األنظمة القانونية
 مزاينأ/      13 املدرج    00إىل 

    

 
 خلميسا

إىل  15ألفواج من  شركات التجارية ال
 عباسة محيدة/ ةأ   13 املدرج    00

إىل 15األفواج من   القانون الدويل اخلاص
 بن عديدةأ/   13 املدرج 00
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وع الشخصي وادلهين تطبيق: ادلشر   األحد
 أة/ محيش   14املدرج 10فوج 

        10فوج تطبيق: اإلثبات اجلزائي  
 أ/ رحوي     14 املدرج 

 10فوج تطبيق: اإلثبات اجلزائي       
 أ/ رحوي    06القاعة  

فوج  شخصي وادلهين تطبيق: ادلشروع ال
 / رحوي أ   06القاعة      10

 
 االثنني

 منهجية إعداد ادلذكرة 
 أ/ ابفضل  24القاعة 

 اإلثبات اجلزائي
 01ادلدرج 

 أ/ زيغام

 11فوج  تطبيق: اإلثبات اجلزائي  
 أ/   11املدرج 

فوج  شخصي وادلهين تطبيق: ادلشروع ال
 /  أ   11املدرج    11

 شخصي وادلهين تطبيق: ادلشروع ال
 /  أ  13املدرج    12فوج 

   12فوج  تطبيق: اإلثبات اجلزائي 
 أ/   13املدرج 

 

 الثالاثء

تطبيق: اإلثبات ادلدين والتجاري 
 أ/ بلحاج  13املدرج  10فوج 

فوج تطبيق: منهجية إعداد ادلذكرة 
 أ/ بن سامل    13املدرج  10

 10فوج تطبيق: األنظمة القضائية ادلقارنة 
 أ/    02 القاعة

    

فوج تطبيق: منهجية إعداد ادلذكرة 
 أ/ بن سامل   14 املدرج 10

فوج تطبيق: اإلثبات ادلدين والتجاري 
 بلحاجأ/      14 املدرج 10

 10 فوجالقضائية ادلقارنة تطبيق: األنظمة 
 أ/  14 املدرج

 
 االربعاء

 األنظمة القضائية ادلقارنة
 أ/ بن بدرة  06ادلدرج 

 اإلثبات ادلدين والتجاري
 أ/ حيتالة  02 القاعة

 11فوج تطبيق: اإلثبات ادلدين والتجاري 
 أ/      06 القاعة 

 11فوج تطبيق: منهجية إعداد ادلذكرة  
 أ/     02 القاعة

 11 فوجالقضائية ادلقارنة تطبيق: األنظمة 
 أ/  02 القاعة

 
 خلميس

 

تطبيق: اإلثبات ادلدين والتجاري 
 أ/      02 القاعة  12فوج 

 فوجالقضائية ادلقارنة تطبيق: األنظمة 
 أ/  02 القاعة 12

املدرج  12فوج تطبيق: منهجية إعداد ادلذكرة 
 أ/  13
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       05ادلدرج  الشركات التجارية األحد
 أ/ مشريف 

 القانون ادلصريف
 05ادلدرج 

 أ/ فنينخ

تطبيق: منهجية إعداد ادلشروع ادلهين 
 /أ   13 املدرج 10الفوج وادلذكرة  

الفوج تطبيق: ادلشروع الشخصي وادلهين   
  أ/  14 املدرج  10

 

التأمينات العينية  تطبيق:    اإلثنني
  01القاعة  11الفوج والشخصية 

               أ/

تطبيق: منهجية إعداد ادلشروع ادلهين 
        14  املدرج    11الفوج وادلذكرة  
 أ/ محيش

تطبيق: منهجية إعداد ادلشروع ادلهين  
         10 املدرج 10 الفوجوادلذكرة  

 أة/ لعيمش

التأمينات العينية والشخصية  تطبيق:  

 أة/ لعيمش       10 املدرج 10الفوج 

 التأمينات العينية والشخصية الثالاثء
 03ادلدرج 

 أ/ سالمي

منهجية إعداد ادلذكرة وادلشروع 
 ادلهين
 03ادلدرج 

 أ/ رحوي

 تطبيق: قانون الشركات
 لطروش أة/   10املدرج  10فوج 

     10املدرج  10فوج تطبيق: قانون ادلصريف   
 أ/فتح الدين

فوج تطبيق: التأمينات العينية والشخصية 
 /أ   10املدرج  10

ادلشروع الشخصي وادلهين   تطبيق: 
 /أ  11املدرج  10فوج 

 تطبيق: قانون الشركات
 لطروشأة/   11املدرج  10فوج 

  11املدرج  10فوج تطبيق: قانون ادلصريف  
 أ/

  املدرج 11فوج تطبيق: قانون ادلصريف  
 فتح الدين  أ/    13

فوج  ادلشروع الشخصي وادلهين تطبيق:  
      أ/   13 املدرج 11

 11فوج      تطبيق:  قانون الشركات
 أة/  لطروش       13  املدرج

 
 االربعاء

           12فوج تطبيق: قانون ادلصريف   
 أ/  14املدرج 

تطبيق: منهجية إعداد ادلشروع ادلهين 
    14 املدرج    12الفوج وادلذكرة  

 أ/ بوزيد

ادلشروع الشخصي وادلهين        تطبيق:   
 أة/ بنور  14درج امل 12فوج 

 

 
 خلميس

 تطبيق: قانون الشركات 
 أ/ ابفضل   14املدرج  04فوج 

 12الفوج التأمينات العينية والشخصية 
 ابفضلأ/   14املدرج  
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 12الفوج  تطبيق:  التحرير اإلداري األحد
 أ/    06القاعة 

 تطبيق: القضاء ااإلداري
 أ/    06القاعة  12الفوج 

    

 التعويض عن احلبس ادلؤقت اإلثنني
 أ/ بوسحبة   06 القاعة 

    القضاء اإلداري             
 / سالميأ    06القاعة 

  تطبيق: ق. تنظيم  دلؤسسات العقابية
 أ/  رحوي    11 املدرج  10الفوج 

              10الفوج  تطبيق:  التحرير اإلداري 
 أة/ بنور    14 املدرج

 

 منهجية البحث العلمي الثالاثء
 زيغامأ/    06 القاعة 

                   قانون تنظيم ادلؤسسات العقابية
 ة/ عالقأ  06القاعة 

 تطبيق: ق. تنظيم  دلؤسسات العقابية
 محيش/ ةأ    18القاعة  12الفوج 

  12لفوج ا تطبيق: منهجية البحث العلمي 
 /أ    02القاعة 

  12الفوج  تطبيق:  التعويض عن احلبس ادلؤقت
 أ/     02القاعة 

 
 االربعاء

     10لفوج ا تطبيق: منهجية البحث العلمي    
 ة/  عالقأ   10درج امل

 10لفوج تطبيق: ق. تنظيم  دلؤسسات العقابية ا
 أ/ لعيمش     10 املدرج

         11 الفوج  تطبيق:   القضاء ااإلداري
 / فتح الدينأ    11املدرج 

 11الفوج  تطبيق:  التعويض عن احلبس ادلؤقت
 اة/عالق     11املدرج 

 
 خلميس

لفوج ا تطبيق: منهجية البحث العلمي  
 ة/عونأ   10درج امل     10

الفوج  تطبيق:  التعويض عن احلبس ادلؤقت 
 أ/ مزيود    10 املدرج  10

  10درج امل 10الفوج  تطبيق:   القضاء ااإلداري
 / ح. فتح الدينأ

              10الفوج  تطبيق:  التحرير اإلداري
 /أ    11 املدرج

درج امل 10الفوج  تطبيق:   القضاء ااإلداري
 / ح. فتح الدينأ  11

  10الفوج  تطبيق:  التعويض عن احلبس ادلؤقت
 أ/ مزيود    11 املدرج
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 األحد

 10منهجية البحث العلمي فوج تطبيق: 
 أة/ مرابط 12قاعة 

 قانون العملتطبيق: 
 أ/بلعبدون 12قاعة  10فوج  

        اإلتصال والتكنولوجيات احلديثة تطبيق:
 أ/ زاوي 12قاعة   10فوج 

   

قاعة  10القانون املدين املقارن فوج تطبيق:
 أ/بن بدرة 13

 10منهجية البحث العلمي فوج تطبيق: 
 أة/ مرابط   13قاعة 

 قانون العمل فوج تطبيق: 
 أ/بلعبدون 13قاعة  10

اإلتصال والتكنولوجيات احلديثة تطبيق:
 أ/ رحوي  14قاعة  11فوج 

 قانون العملتطبيق: 
 أ/بن سامل 14قاعة  11فوج  

 منهجية البحث العلمي تطبيق: 
 أة/ مرابط   14قاعة  11فوج 

 قانون العمل تطبيق: 
 أ/بن سامل  07قاعة  12فوج 

اإلتصال والتكنولوجيات احلديثة تطبيق:
 أ/ رحوي   07قاعة   12فوج 

           12القانون املدين املقارن فوج تطبيق:
 أ/بن بدرة 07قاعة 

 
 اإلثنني

      القانون ادلدين ادلقارن  

 أة/ قماري   13املدرج 

 11فوج   القانون املدين املقارن  تطبيق:  
 أ/  06القاعة

القاعة  11امللكية العقارية فوج  ق.تطبيق:
 أ/ بن بدرة 06

     12امللكية العقارية فوج ق. تطبيق:      لثالاثء
 بن بدرة أ/ 14املدرج 

 منهجية البحث العلمي تطبيق: 
 عونأة/    14 املدرج 12فوج 

 
 االربعاء

 قانون العمل
 أ/ بن عزوز  06القاعة 

 قانون ادللكية العقارية
 أ/ مزاين  06القاعة 

 منهجية البحث العلمي
 أة/ مشوات 13املدرج 

     10امللكية العقارية فوج ق. تطبيق:  
 ة/ مشواتأ 13املدرج 

          القانون املدين املقارن  تطبيق: 
 أ/  13درج امل 10فوج 

        اإلتصال والتكنولوجيات احلديثة تطبيق:
 أ/ 06قاعة   10فوج 

     10امللكية العقارية فوج ق. تطبيق: 
 /أ  06 القاعة 

       اخلميس

 



 01ادلدرج 

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 L1 L1 L1  L2 L2 األحد
 L2 L2 M2  M2 M2 اإلثنني
 L3 L3 M2  M2 M2 الثالاثء
 L1 L1 L1  M1 M1 األربعاء
 L1 L1 M1  M1 M1 اخلميس

 03ادلدرج  

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 L1 L1 L1  L2 L2 األحد
 L2 L2 M1  M2 M2 اإلثنني
 M2 M2 M2  M2 M2 الثالاثء
 L1 L1 L1  M1 M1 األربعاء
 L1 L1 M1  M1 M1 اخلميس

 05ادلدرج 

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 M2 M2 M2  L2 L2 األحد
 L2 L2 M1  M2 M2 اإلثنني
 M2 M2 M2  M2 M2 الثالاثء
 L3 L3 M1  M1 M1 األربعاء
    L3 L3 M2 اخلميس

 



 06ادلدرج 

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 L3 TD M2  M2  M2 L3 TD األحد
  L3 L3 M2  M1 اإلثنني
 M2 M2 M2  M1 M1 الثالاثء
  M2 M2 M2  M2 األربعاء
    M1 M2 M2 اخلميس

 10القاعة 

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 M1 M1 L3  M2 M2 األحد
 M1 M1   M1 M1 اإلثنني
    M1 M1 M1 الثالاثء
 M1 M1 M1  M1 M1 األربعاء
       اخلميس

 24القاعة 

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 L3 TD L3 TD L3 TD  L3 TD L3 TD األحد
     M2  اإلثنني
 M2  M1 M1   الثالاثء
 M2   M2 M2  األربعاء
     M2 M2 اخلميس

 



 23القاعة 

 00:00—03:30 03:30—11:00 11:00—12:30 12:30—13:30 13:30—15:00 15:00—16:30 
 L3 TD   L3 TD L3 TD  األحد
     M2  اإلثنني
       الثالاثء
       األربعاء
       اخلميس

 

 


