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 مناهج العلوم القانونٌة واالجتماعٌة  

 1مدرج ال 1الفوج د.جواد الرباع 
  1اللغات والمصطلحات القانونٌة

 1مدرج ال  1د.محمد همام   الفوج 

     
 
 
 
 
 
 

 االثنٌن

 والتدبٌرمدخل الى العلوم االقتصادٌة

   2دة.السعدٌة امغرٌر  الفوج 

1 مدرجال  

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

  2 الفوج الرباع د.جواد

 1مدرج ال

 1اللغات والمصطلحات القانونٌة

 2مدرج ال 2د.محمد همام   الفوج 

 مناهج العلوم القانونٌة واالجتماعٌة

 2مدرج ال  2د.جواد الرباع الفوج 
    

  

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

   6المجموعة ذ.البشٌر عدي 
 Bجناح   11القاعة 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

  5المجموعة ذ.البشٌر عدي 

 Bجناح   11القاعة 

 مناهج العلوم القانونٌة واالجتماعٌة

   3المدرج  3د.عادل تمٌم الفوج 

 مدخل إلى العالقات الدولٌة

   3ذ.خطري الشرقً الفوج  

 3المدرج 

  

 مدخل الى العلوم القانونٌة

  5المجموعة   مصطفى اسوان.ذ
 Bجناح   12القاعة 

 العلوم القانونٌةمدخل الى 

   6المجموعة اسوان مصطفى.ذ
 Bجناح   12القاعة 

 مدخل إلى العالقات الدولٌة
 ذ.خطري الشرقً 

 4المدرج    4الفوج 

 مناهج العلوم القانونٌة واالجتماعٌة
 د.عادل تمٌم

 4المدرج    4الفوج 

  

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

  12المجموعة ذ.مروان بالٌحا 

 Bجناح   11القاعة 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

  11المجموعة ذ.مروان بالٌحا 

 Bجناح   11القاعة 

مدخل الى العلوم االقتصادٌة   
 والتدبٌر

  1المدرج 5دة.السعدٌة امغرٌر الفوج

 مدخل إلى العالقات الدولٌة  

   5د.سعٌد همامون الفوج  

 1المدرج 

   
 
 

 مدخل الى العلوم القانونٌة الثالثاء
  فٌصل الوافظً.ذ
   11المجموعة  

 Bجناح   12القاعة 

 مدخل الى العلوم القانونٌة
 فٌصل الوافظً.ذ

  12المجموعة
 Bجناح   12القاعة 

 مدخل إلى العالقات الدولٌة  

  6د.سعٌد همامون الفوج  

 2المدرج 

 مدخل الى العلوم االقتصادٌة والتدبٌر

  6دة.السعدٌة امغرٌر  الفوج 

 2المدرج  

  

المدخل لدراسة الشرٌعة   
 االسالمٌة

   د.محمد بن التاجر
 4 مدرجال   2الفوج 

المدخل لدراسة الشرٌعة   
 االسالمٌة

د.محمد بن التاجر  

 4 مدرجال    1الفوج

المدخل لدراسة الشرٌعة 
 االسالمٌة

  3الفوج    د.محمد همام

 4 مدرجال

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

 5الفوج  عبد الحكٌم ابو اللوزد.
 4مدرج ال

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

 6دة.اكرام عدننً الفوج 

3المدرج   

مناهج العلوم القانونٌة 
 واالجتماعٌة

 5الفوج  عبد الحكٌم ابو اللوزد.
3مدرج ال  

 
 
 

 االربعاء
 مدخل الى العلوم القانونٌة

 7المجموعة   فٌصل الوافظً .ذ
 Bجناح   11القاعة 

 القانونٌةمدخل الى العلوم 

  7المجموعة فٌصل الوافظً .ذ
 Bجناح   11القاعة 

  
 

 مناهج العلوم القانونٌة واالجتماعٌة

 6الفوج  عبد الكرٌم الحدٌكًد.
 5مدرج ال

 
 

 المدخل لدراسة الشرٌعة االسالمٌة

  4الفوج   د.محمد همام

 5 مدرجال

  

 مدخل إلى العلوم السٌاسة
  حلٌمة السعدٌة فاكول.ةذ

   8المجموعة  
 Bجناح   12القاعة 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة
    حلٌمة السعدٌة فاكول.ةذ

  8المجموعة 
 Bجناح   12القاعة  
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المدخل لدراسة الشرٌعة 
 االسالمٌة

   5 د.محمد بن التاجر  الفوج
2مدرج ال  

 مدخل الى العلوم القانونٌة
 5د. هشام البخفاوي الفوج 

2مدرج ال  

 إلى العالقات الدولٌة مدخل    
  2الفوج  عبد الغنً بامود.  

   3مدرج ال

 مدخل إلى العالقات الدولٌة   
   1الفوج  عبد الغنً بامود. 

 3مدرج ال

 مدخل إلى العلوم السٌاسة
    حلٌمة السعدٌة فاكول.ةذ

   4المجموعة 
 Bجناح   11القاعة 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة
  حلٌمة السعدٌة فاكول.ةذ

   3المجموعة  
 Bجناح   11القاعة 

 
 
 
 

 مدخل الى العلوم القانونٌة الخمٌس

 6د. هشام البخفاوي الفوج 
3مدرج ال  

المدخل لدراسة الشرٌعة 
 االسالمٌة

  د.محمد بن التاجر  
3المدرج  6الفوج   

 مدخل الى العلوم القانونٌة         
  صالح الدٌن كرزابً .ذ

   3المجموعة  
 Bجناح   12القاعة 

 مدخل الى العلوم القانونٌة
  صالح الدٌن كرزابً.ذ

   4المجموعة  
 Bجناح   12القاعة 

مدخل الى العلوم االقتصادٌة 
 والتدبٌر
   3الفوج   د.عمر السكتانً

 3 مدرجال

 مدخل الى العلوم القانونٌة
 د.حكٌم كرام

 3المدرج  3الفوج 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة 
   العلويسٌدي سٌداتً  ذ.

   2المجموعة 
 Bجناح   11القاعة 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة
   سٌدي سٌداتً العلويذ.

   1المجموعة 
 Bجناح   11القاعة 

مدخل الى العلوم االقتصادٌة   
 والتدبٌر

   1الفوج   د.عمر السكتانً

 2 مدرجال

 
 

 

 الجمعة

 مدخل الى العلوم القانونٌة

 4د.حكٌم كرام   الفوج 

 4 المدرج

مدخل الى العلوم 
 االقتصادٌة والتدبٌر

   4الفوج   د.عمر السكتانً

 4 مدرجال

 مدخل الى العلوم القانونٌة 
  هشام عمٌدذ.

  1المجموعة 
 Bجناح   12القاعة 

 مدخل الى العلوم القانونٌة
  هشام عمٌدذ.

   2المجموعة 
 Bجناح   12القاعة 

 

اللغات والمصطلحات   
 1القانونٌة

   6الغنام الفوج  دة.كنزة
2مدرج ال  

 مدخل إلى العلوم السٌاسة  
 3الفوج  رشٌد مالوكًد.

 2مدرج ال 

  1اللغات والمصطلحات القانونٌة

 3الفوج  دة.كنزة الغنام    
 2  مدرجال

 
 
 
 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة السبت
   سٌدي سٌداتً العلوي ذ.

   10المجموعة 
 Bجناح  11القاعة 

 إلى العلوم السٌاسة مدخل
  سٌدي سٌداتً العلوي ذ.

   9المجموعة 
 Bجناح   11القاعة 

 1اللغات والمصطلحات القانونٌة

 5 الفوج دة.كنزة الغنام

 3مدرج ال  

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

   1 الفوج رشٌد مالوكًد.
 3مدرج ال

 1اللغات والمصطلحات القانونٌة

 4الفوج  دة.كنزة الغنام
 3مدرج ال 

 مدخل إلى العلوم السٌاسة

   4 الفوج رشٌد مالوكًد.
 3درج الم

 مدخل الى العلوم القانونٌة
  ابوبكر شٌبة .ذ
  9المجموعة  

 Bجناح   12القاعة 

 مدخل الى العلوم القانونٌة
   ابوبكر شٌبة.ذ

   10المجموعة 
 Bجناح   12القاعة 

 القانونٌة العلوم الى مدخل  
 كرام حكٌم.د

  1 المدرج 2 الفوج

 القانونٌة العلوم الى مدخل
   كرام حكٌم.د

 1 المدرج 1 الفوج


