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آسفي
2022-2021السنة الجامعية 

E2 موش. ذ  - موش. ذ  - االدريسي. ذ D25 االدريسي. ذ

 - بكور. ذ  - بوالنوار. ذ

 - الصوفي. ذ D5 الصوفي. ذ

 - عفيفي. ذ

E17 اداللن. ذة  - اداللن. ذة D25 اداللن. ذة

D25 طرموسي. ذة  - طرموسي. ذة

تنظيم المجال قانون البحار
 الجمعة

المنازعات اإلدارية مشروع نهاية الدراسة
 السبت

مشروع نهاية الدراسة

مشروع نهاية الدراسة

 الخميس
مشروع نهاية الدراسة المشروع المؤطر أو التدريب

 الثالثاء

 األربعاء

الفصل السادس- الدراسات القانونية مسلك قانون عام 

مشروع نهاية الدراسة

2تاريخ األفكار السياسية 

مشروع نهاية الدراسة

قانون الصفقاتمشروع نهاية الدراسة مشروع نهاية الدراسة

استعمال الزمن

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

 اإلثنين
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آسفي
2022-2021السنة الجامعية 

1مدرج  بورضى. ذ

 - ابومعشر. ذ 3مدرج  ابومعشر. ذ 3مدرج  ابومعشر. ذ

 - الوزاني. ذ  - لحمامي. ذ E17 الروشي. ذة

D25 بورضى. ذ  - سادني.  ذ  - بورضى. ذ 3مدرج  لحمامي. ذ

 - امنار. ذ

استعمال الزمن

المسطرة المدنية

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

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الفصل السادس- الدراسات القانونية مسلك قانون خاص 

المسطرة الجنائية

التوثيق

مشروع نهاية الدراسة

مشروع نهاية الدراسة المواريث

مشروع نهاية الدراسة

الخميس
المشروع المؤطر أو التدريب مشروع نهاية الدراسة مشروع نهاية الدراسة الجنسية

10:00 - 09:00

الجمعة

مشروع نهاية الدراسة السبت
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آسفي
2022-2021السنة الجامعية 

4مدرج  بكور. ذ

4مدرج  بكور. ذ 3مدرج  الصوفي. ذ

D25 موش. ذ D25 سادني. ذ E17 بكور. ذ 4مدرج  بكور. ذ

D25 سادني. ذ D25 سادني. ذ 2مدرج  الصوفي. ذ

3مدرج  لحمامي. ذ 4مدرج  الوزاني. ذ 4مدرج  الوزاني. ذ D25 موش. ذ D25 موش. ذ

2مدرج  الصوفي. ذ

3مدرج  لحمامي. ذ

4مدرج  الوزاني. ذ 4مدرج  لحمامي. ذ

2مدرج  امنار. ذ

D25 عفيفي. ذ 3مدرج  بوالنوار. ذ 3مدرج  بوالنوار. ذ

1مدرج  امنار. ذ 1مدرج  امنار. ذ 2مدرج  امنار. ذ

2مدرج  عفيفي. ذ

2مدرج  بوالنوار. ذ 2مدرج  بوالنوار. ذ 4مدرج  الوزاني. ذ D25 عفيفي. ذ 4مدرج  عفيفي. ذ

التنظيم اإلداري
2المجموعة 

القانون الجنائي العام
1المجموعة 

التنظيم اإلداري
4المجموعة 

الدروس الرئيسية- استعمال الزمن 

القانون الدستوري
3المجموعة 

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

الفصل الثاني- الدراسات القانونية 

القانون الدستوري
2المجموعة 

التنظيم اإلداري
1المجموعة 

 اإلثنين
القانون الدستوري

1المجموعة 

القانون الدستوري
4المجموعة 

المصطلحات القانونية
3المجموعة 

المصطلحات القانونية
4المجموعة   الثالثاء

النظرية العامة لاللتزامات
4المجموعة 

 األربعاء
المصطلحات القانونية

1المجموعة 

المصطلحات القانونية
2المجموعة 

النظرية العامة لاللتزامات
2المجموعة 

القانون الجنائي العام
4المجموعة 

المصطلحات القانونية
5المجموعة 

المصطلحات القانونية
6المجموعة 

النظرية العامة لاللتزامات
1المجموعة 

القانون الجنائي العام
3المجموعة 

 الخميس
النظرية العامة لاللتزامات

3المجموعة 

 الجمعة
القانون الدولي العام

3المجموعة 

القانون الدولي العام
4المجموعة 

القانون التجاري
1المجموعة 

المصطلحات القانونية
7المجموعة 

القانون الجنائي العام
2المجموعة 

 السبت
القانون الدولي العام

2المجموعة 
المصطلحات القانونية

8المجموعة 

التنظيم اإلداري
3المجموعة 

القانون الدولي العام
1المجموعة 

القانون التجاري
2المجموعة 

القانون التجاري
4المجموعة 

القانون التجاري
3المجموعة 
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آسفي
2022-2021السنة الجامعية 

3مدرج  بورضى. ذ 4مدرج  االدريسي. ذ

4مدرج  لحمامي. ذ 3مدرج  بورضى. ذ 4مدرج  االدريسي. ذ

4مدرج  الروشي. ذة 3مدرج  لحمامي. ذ

4مدرج  الروشي. ذة

4مدرج  امنار. ذ 4مدرج  امنار. ذ

4مدرج  طرموسي. ذة 4مدرج  طرموسي. ذة
 السبت

التنظيم القضائي
1المجموعة 

التنظيم القضائي
2المجموعة 

القانون الجبائي
2المجموعة 

 الجمعة

القانون الجبائي
1المجموعة 

القانون الجنائي الخاص
2المجموعة 

وسائل األداء واالعتماد
1المجموعة 

حقوق اإلنسان و الحريات
1المجموعة 

 الخميس

قانون الشركات
2المجموعة 

حقوق اإلنسان و الحريات
2المجموعة 

قانون الشركات
1المجموعة 

 الثالثاء

الدروس الرئيسية- استعمال الزمن 

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

 اإلثنين

الفصل الرابع- الدراسات القانونية 

 األربعاء
وسائل األداء واالعتماد

1المجموعة 

القانون الجنائي الخاص
1المجموعة 


