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 التنظيم اإلداري
 د.حسن الليلي 

  5الفوج 

 1مدرج 

 القانون التجاري
 هشام البخفاوي د.

  5الفوج 

 1مدرج 

 2 اللغات والمصطلحات القانونية 

 محمد همام  د.
  2الفوج 

 1مدرج

  2 اللغات والمصطلحات القانونية

 محمد همام  د.
  1الفوج 

 3مدرج 

 النظرية العامة لاللتزامات
 احمدناه بوكنين  د.

  1الفوج 

 1مدرج 

 
 االثنين

 القانون التجاري
 د.هشام البخفاوي 

  6الفوج

 4مدرج 

 التنظيم اإلداري
 د.حسن الليلي 

  6الفوج 

 4مدرج 

 النظرية العامة لاللتزامات  
 احمدناه بوكنين د.

  2الفوج

 1 مدرج

 

 القانون الجنائي العام
 د. محمد بن التاجر 

 3 الفوج

 2 مدرج

 التنظيم اإلداري
   3د.ابراهيم كومغار الفوج 

 2مدرج

  
  

 الثالثاء   

 التنظيم اإلداري
  الحسين الراميد.

    4الفوج 

 5مدرج 

 الجنائي العام القانون
 د.محمد بن التاجر

  4الفوج

 5مدرج

    

 2 اللغات والمصطلحات القانونية

 د.الشرقي خيطر 
  5الفوج 

 1مدرج 

 القانون الجنائي العام
 د. محمد هنوش 

  5الفوج 

 1مدرج 

 القانون الدولي العام 
 د.سعيد همامون 

    3الفوج 

 1مدرج

 القانون الدولي العام
 همامون  د.سعيد
   1الفوج 

 1مدرج

 النظرية العامة للقانون الدستوري
 د.عبد الحكيم ابو اللوز 

   1الفوج 

 1مدرج 

 االربعاء

 القانون الجنائي العام  
 د. محمد هنوش 

  2الفوج 

 5مدرج

 النظرية العامة للقانون الدستوري
 د.عبد الحكيم ابو اللوز 

   2 الفوج

 5رج مد

  

 العامة لاللتزاماتالنظرية 
 د. إبراهيم العسري 

  5الفوج 

 3مدرج 

 القانون الدولي العام
  محمد لكرينيد.

  5الفوج 

 3مدرج 

 النظرية العامة للقانون الدستوري  
 يكي د.عبد الكريم الحد

   3 الفوج

 3مدرج

 النظرية العامة لاللتزامات
 . السعدية أمغيرير ةد

  3الفوج 

 3مدرج 

 الخميس

 القانون الدولي العام
 محمد لكريني  د.

  6الفوج 

 4مدرج 

 النظرية العامة لاللتزامات
 د. إبراهيم العسري 

  6الفوج 

 4مدرج 

 النظرية العامة لاللتزامات  
 السعدية أمغيرير .ةد

  4الفوج 

 4مدرج

 النظرية العامة للقانون الدستوري
 دة.اكرام عدناني 

  4الفوج 

 4 مدرج
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 النظرية العامة للقانون الدستوري
 د.جواد الرباع  

   6الفوج 

 1مدرج 

 2 اللغات والمصطلحات القانونية  

 بزيم الد.رشيد 
  3الفوج 

 1مدرج

 القانون التجاري
 د عمر السكتاني 

  1الفوج 

 1مدرج 

 القانون التجاري
 دة. نادية المشيشي 

  3الفوج 

 1مدرج 

 الجمعة

 للقانون الدستوريالنظرية العامة  
 جواد الرباع   د.

   5الفوج 

 3مدرج 

 القانون الدولي العام  
 ي الحواسن آمالدة.

 2 الفوج

 3مدرج 

 2 اللغات والمصطلحات القانونية

 ي دة .آمال الحواسن
  4الفوج 

 3مدرج 

 القانون التجاري    
 دة.نادية المشيشي 

 4 الفوج

 4 مدرج

 القانون التجاري
 د. عمر السكتاني 

  2الفوج 

 4درج م

 القانون الجنائي العام   
 . كنزة الغنام ةد

  6الفوج 

 2 مدرج

 2 اللغات والمصطلحات القانونية

 حكيم التوزاني د.
  6الفوج 

 2مدرج 

 السبت 

 القانون الدولي العام   
 حكيم التوزاني  د.

  4الفوج 

 4مدرج 

 التنظيم اإلداري
  عادل تميم د.

   2الفوج 

 4مدرج 

 
 

 التنظيم اإلداري   
 عادل تميم  د.

   1الفوج 

 5مدرج 

 القانون الجنائي العام
 دة. كنزة الغنام 

  1الفوج 

 5 مدرج

 
 


