
4مدرج  ابومعشر.  م 3مدرج  بكور.  ع E17 الوزاني.  ع

D25 سدني.  م

3مدرج  بكور.  ع 4مدرج  ابومعشر.  م 3مدرج  بكور.  ع 2مدرج  لحمامي.  ل D25 سدني.  م

3مدرج  الصوفي.  م 3مدرج  الصوفي.  م 3مدرج   بنزيتون

E17 موش.  م 4مدرج  ابومعشر.  م 4مدرج  االدريسي. ا.  م 4مدرج  االدريسي. ا.  م

E17 الوزاني.  ع E17 الوزاني.  ع 3مدرج   بنزيتون

3مدرج  بولنوار.  ه

3مدرج  بولنوار.  ه 4مدرج  لحمامي.  ل E17 موش.  م E17 موش.  م

3مدرج  3مدرج  بنزيتون لحمامي.  ل 3مدرج  بولنوار.  ه

3مدرج  عفيفي. ع.  م

المدخل لدراسة القانون 

Aمجموعة 

المدخل للعالقات الدولية

Dمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

D1فوج 

 الخميس

 الجمعة

المدخل للعالقات الدولية

Eمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

D2فوج 

اللغات والمصطلحات القانونية

C1فوج 
المدخل لدراسة الشريعة

Dمجموعة 

المدخل لدراسة القانون 

Eمجموعة 

المدخل لدراسة القانون 

Bمجموعة 

المدخل لعلم السياسة

Bمجموعة 
المدخل لدراسة الشريعة

Eمجموعة 

المدخل لعلم السياسة

Cمجموعة 

08:00 - 10:0014:00 - 16:00

المدخل لدراسة الشريعة

Aمجموعة 

المدخل لعلم السياسة

Aمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

A1فوج 

16:00 - 18:00 12:00 - 14:00 10:00 - 12:00

االقتصاد والتدبير

Cمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

A2فوج 

اللغات والمصطلحات القانونية

B1فوج 

اللغات والمصطلحات القانونية

C2فوج 

المدخل لعلم السياسة

Eمجموعة 

االقتصاد والتدبير

Bمجموعة 

المدخل لعلم السياسة

Dمجموعة 

المدخل لدراسة القانون 

Cمجموعة 

 الثالثاء

 االربعاء

االقتصاد والتدبير

Aمجموعة 

المدخل لدراسة القانون 

Dمجموعة 

المدخل للعالقات الدولية

Bمجموعة 

المدخل للعالقات الدولية

Cمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

B2فوج 

 االثنين
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3مدرج  سدني.  م 4مدرج  ابومعشر.  م 4مدرج  امنار.  ع 4مدرج  امنار.  ع 3مدرج  بولنوار.  ه

E17 طرموسي.  ح E17 طرموسي.  ح

4مدرج  ابومعشر.  م 3مدرج  سدني.  م 3مدرج  عفيفي. ع.  م 3مدرج  عفيفي. ع.  م 4مدرج  امنار.  ع

المدخل للعالقات الدولية

Aمجموعة 

مناهج العلوم االجتماعية

Bمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

E1فوج   السبت

االقتصاد والتدبير

Eمجموعة 

المدخل لدراسة الشريعة

Bمجموعة 

مناهج العلوم االجتماعية

Aمجموعة 

مناهج العلوم االجتماعية

Dمجموعة 

االقتصاد والتدبير

Dمجموعة 

المدخل لدراسة الشريعة

Cمجموعة 

مناهج العلوم االجتماعية

Eمجموعة 

مناهج العلوم االجتماعية

Cمجموعة 

اللغات والمصطلحات القانونية

E2فوج 

16:00 - 18:00 14:00 - 16:00 12:00 - 14:00 10:00 - 12:00 08:00 - 10:00
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E7 المحمودي.  ذ E7 المحمودي.  ذ E4 كركور.  ذ

E9 سبيعة.  ذ E9 سبيعة.  ذ E5 البوفي.  ذ

E6 الحاقي.  ذ E6 الحاقي.  ذ E6 الحاقي.  ذ E5 البوفي.  ذ E5 البوفي.  ذ

E7 كركور.  ذ E7 كركور.  ذ

E8 الحومادي.  ذ

E9 الرباع.  ذ E9 الرباع.  ذ

E6 الجميعي.  ذ E6 الجميعي.  ذ E5 الحومادي.  ذ

E6 بوعشة.  ذ E6 بوعشة.  ذ

E8 الحومادي.  ذ E8 الحومادي.  ذ

E2 كركور.  ذ E2 كركور.  ذ E2 كركور.  ذ E2 البوفي.  ذ E2 البوفي.  ذ

E2 بوعدوا.  ذ E2 بوعدوا.  ذ

 االربعاء
المدخل لعلم السياسة

D1فوج 

المدخل لعلم السياسة

A3فوج 

المدخل لدراسة القانون 

A2فوج 

المدخل لدراسة القانون 

B1فوج 

المدخل لعلم السياسة

A1فوج 

المدخل لعلم السياسة

E1فوج 

المدخل لدراسة القانون 

C3فوج 

المدخل لعلم السياسة

C1فوج 

المدخل لعلم السياسة

D2فوج 

 االثنين

المدخل لدراسة القانون 

A3فوج 

المدخل لدراسة القانون 

E3فوج 

 الثالثاء

المدخل لدراسة القانون 

C2فوج 

المدخل لعلم السياسة

A2فوج 

المدخل لعلم السياسة

E3فوج 

المدخل لعلم السياسة

C2فوج 

المدخل لدراسة القانون 

A1فوج 

المدخل لعلم السياسة

E2فوج 

المدخل لدراسة القانون 

D2فوج 

المدخل لدراسة القانون 

E1فوج 

08:00 - 10:0014:00 - 16:00

المدخل لدراسة القانون 

D3فوج 

المدخل لدراسة القانون 

C1فوج 

16:00 - 18:00 12:00 - 14:00 10:00 - 12:00

المدخل لدراسة القانون 

D1فوج 

المدخل لدراسة القانون 

E2فوج 

 الخميس

 السبت

المدخل لعلم السياسة

B2فوج 

المدخل لعلم السياسة

C3فوج 

المدخل لعلم السياسة

D3فوج 

المدخل لعلم السياسة

B3فوج 

المدخل لعلم السياسة

B1فوج 

المدخل لدراسة القانون 

B3فوج 

المدخل لدراسة القانون 

B2فوج 
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NL أبو معشر.  م NL بورضى.  ي NL بورضى.  ي

NL بكور.  ع NL بكور.  ع NL بكور.  ع

NL بكور.  ع NL بكور.  ع NL الصوفي.  م

NL الصوفي.  م

NL الصوفي.  م 4مدرج  بكور.  ع NL بورضى.  ي NL الروشي.  ف

NL أبو معشر.  م NL أبو معشر.  م

NL الروشي.  ف NL الروشي.  ف

 الخميس

القانون اإلجتماعي

Aالفوج 

المسؤولية المدنية

Aالفوج 
الميزانية العامة

Aالفوج 

النشاط اإلداري

Aالفوج 

النشاط اإلداري

Bالفوج 

 السبت

القانون اإلجتماعي

Bالفوج 

القانون اإلجتماعي

Aالفوج 

 الجمعة

قانون األسرة

Bالفوج 

قانون األسرة

Aالفوج 

 الثالثاء

 األربعاء

النشاط اإلداري

Cالفوج 

الميزانية العامة

Cالفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

Aالفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

Cالفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

Bالفوج 

الميزانية العامة

Bالفوج 

16:00 - 18:00 12:00 - 14:00 10:00 - 12:00

المسؤولية المدنية

Cالفوج 

08:00 - 10:00

المسؤولية المدنية

Bالفوج 

14:00 - 16:00

 اإلثنين

قانون األسرة

Cالفوج 
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D8 السخيفي.  ذة P6 الروشي.  ف P6 الروشي.  ف P6 الروشي.  ف

D11 صاحب الدين.  ذ D11 صاحب الدين.  ذ D5 بوعدوا.  ذ P4 صاحب الدين.  ذ P4 صاحب الدين.  ذ

D8 السخيفي.  ذ D11 بوعدوا.  ذ D5 العاطفي.  ذ

E8 الرباع.  ذ D5 بوعدوا.  ذ

E8 الرباع.  ذ D14 نوبيكة.  ذ D14 نوبيكة.  ذ D11 تاشفين.  ذ D14 العاطفي.  ذ

D5 الحومادي.  ذ D5 بوعدوا.  ذ

D5 الحومادي.  ذ D11 المحمودي.  ذ D11 المحمودي.  ذ D5 سدني.  م D14 سدني.  م

D8 الحومادي.  ذ

D11 الروشي.  ف D11 الروشي.  ف D11 الروشي.  ف D8 سبيعة.  ذ

D5 البوفي.  ذ D5 البوفي.  ذ D5 بوعدوا.  ذ D5 بوعدوا.  ذ D5 نوبيكة.  ذ

 الخميس

قانون األسرة

B1الفوج 

الميزانية العامة

C1الفوج 

النشاط اإلداري

B1الفوج 

النشاط اإلداري

B2الفوج 

 الثالثاء

الميزانية العامة

A1الفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

C2الفوج 

المسؤولية المدنية

A2الفوج 

الميزانية العامة

B2الفوج 

النشاط اإلداري

C1الفوج 

08:00 - 10:0014:00 - 16:0016:00 - 18:00 12:00 - 14:00 10:00 - 12:00

القانون اإلجتماعي

A1الفوج 

القانون اإلجتماعي

B2الفوج 

قانون األسرة

B2الفوج 

 اإلثنين

القانون اإلجتماعي

B1الفوج 

قانون األسرة

C2الفوج 

الميزانية العامة

B1الفوج 

 السبت

المسؤولية المدنية

C1الفوج 

الميزانية العامة

C2الفوج 

المسؤولية المدنية

B2الفوج 

المسؤولية المدنية

C2الفوج 

المسؤولية المدنية

B1الفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

A1الفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

A2الفوج   األربعاء

قانون األسرة

C1الفوج 
النشاط اإلداري

C2الفوج 

 الجمعة

القانون اإلجتماعي

A2الفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

C1الفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

B1الفوج 

األنظمة الدستورية المقارنة

B2الفوج 

قانون األسرة

A1الفوج 

الميزانية العامة

A2الفوج 

النشاط اإلداري

A1الفوج 

قانون األسرة

A2الفوج 

المسؤولية المدنية

A1الفوج 

القانون اإلجتماعي

C1الفوج 

القانون اإلجتماعي

C2الفوج 

النشاط اإلداري

A2الفوج 
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D8 المحمودي.  ذ D8 كركور.  ذ

D8 موش.  م D14 اداللن.  س

D14 الصوفي.  م D8 تاشفين.  ذ

D14 بولنوار.  ه D8 بوحفيظ.  ذ

D8 الحاقي.  ذ D14 عفيفي. ع. م

D14 طرموسي.  ح D8 بوطالب.  ذ

1تاريخ االفكار السياسية 

(أشغال التوجيهية)
1تاريخ االفكار السياسية 

المالية المحلية

16:00 - 18:00 12:00 - 14:00 10:00 - 12:00 08:00 - 10:0014:00 - 16:00

القانون الدولي

(أشغال التوجيهية)  اإلثنين

 الخميس
قانون الهجرة

قانون الهجرة

(أشغال التوجيهية)

المالية المحلية

(أشغال التوجيهية)

 الثالثاء

 األربعاء

القانون الدولي

 الجمعة

 السبت
المرافق العمومية

المرافق العمومية

(أشغال التوجيهية)

السياسات العمومية

(أشغال التوجيهية)
السياسات العمومية
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D14
بوعشة،.   ذ

سبيعة.  ذ
D14

بوعشة،.   ذ

سبيعة.  ذ
2مدرج  الوزاني.  ع

D11 قصتان.   ذة D11 قصتان.   ذة

D14 الشباكي.   ذ D14 الشباكي.   ذ

4مدرج  لحمامي.  ل

NL كريمي.  ذ 4مدرج  الروشي.  ف 4مدرج  بورضى.  ي

D14 بلغريب.  ذ 4مدرج  امنار.  ع

D14
لحمامي،.  ل

سبيعة.  ذ
D14

لحمامي،.  ل

سبيعة.  ذ
D14 بلغريب.  ذ

 الخميس
التحفيظ العقاري صعوبات المقاولة

 الجمعة

 السبت

1المجموعة - القانون المالي 

(أشغال توجيهية)

2المجموعة - العقود التجارية 

(أشغال توجيهية)

12:00 - 14:00 10:00 - 12:00 08:00 - 10:0014:00 - 16:00

العقود التجارية

2المجموعة - العقود المسماة 

(أشغال توجيهية)

1المجموعة - التحفيظ العقاري 

(أشغال توجيهية)

2المجموعة - التحفيظ العقاري 

(أشغال توجيهية)

16:00 - 18:00

منهجية البحث

 الثالثاء

2المجموعة - القانون المالي 

(أشغال توجيهية)

 االربعاء

 االثنين

2المجموعة - صعوبات المقاولة 

(أشغال توجيهية)

1المجموعة - صعوبات المقاولة 

(أشغال توجيهية)

القانون المالي

1المجموعة - العقود المسماة 

(أشغال توجيهية)

العقود المسماة
1المجموعة - العقود التجارية 

(أشغال توجيهية)
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