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 3102/3102- 32إلى الفوج  10المجموعة )أ( من الفوج –السنة األولى حقوق 

 الفوج اليوم
 التوقيت والقاعة

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات وريدست  00.01-00 األحد

 مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات 00-00.01 األحد

 

 الفوج اليوم
 التوقيت والقاعة

 01الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 مصطلحات دستوري  تمصطلحا دستوري  مصطلحات 00.01-00 األحد

 دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري 00-00.01 األحد

 

 الفوج اليوم
 التوقيت والقاعة

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 مدخل للقانون ون إداريقان مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00.01-00 األحد

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 00-00.01 األحد
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 الفوج اليوم
 التوقيت والقاعة

 01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون اريقانون إد 00.01-00 األحد

 مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00-00.01 األحد

 

 الفوج اليوم
 التوقيت والقاعة

   00الفوج  00الفوج  00الفوج 

   00القاعة  00القاعة  00القاعة 

   قانون إداري دخل للقانونم قانون إداري 00.01-00 األحد

   مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00-00.01 األحد

 

 الفوج  اليوم 
 التوقيت والقاعة

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 مدخل للقانون قانون إداري دخل للقانونم قانون إداري مدخل للقانون 0.01-0  الثالثاء

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 00-0.01 الثالثاء
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 الفوج اليوم 
 التوقيت والقاعة

 01الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 0.01-0  ثاءالثال

 مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00-0.01 الثالثاء

 الفوج اليوم 
 التوقيت والقاعة

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00قاعة ال 00القاعة  00القاعة 

 دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات دستوري  0.01-0  الثالثاء

 مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات 00-0.01 الثالثاء

 

 الفوج ليوم ا
 التوقيت والقاعة

 01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00ة القاع 00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 مصطلحات دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات 0.01-0  الثالثاء

 دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري 00-0.01 الثالثاء

 

 الفوج اليوم 
 التوقيت والقاعة

   00الفوج  00الفوج  00الفوج 

   00القاعة  00القاعة  00القاعة 

   مصطلحات دستوري  مصطلحات 0.01-0  الثالثاء

   دستوري مصطلحات دستوري 00-0.01 الثالثاء
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 3102/3102-24إلى الفوج  32المجموعة )ب( من الفوج  –السنة األولى حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات دستوري  0.01-0 اإلثنين

 مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات 00-0.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  01الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 مصطلحات دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات 0.01-0 اإلثنين

 دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري 00-0.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري نمدخل للقانو 0.01-0 اإلثنين

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 00-0.01 اإلثنين
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 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  01الفوج  00الفوج 

 00قاعة ال 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 0.01-0 اإلثنين

 مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00-0.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

   00الفوج  00الفوج  00الفوج 

   00عة القا 00القاعة  00القاعة 

   قانون إداري مدخل للقانون دستوري  0.01-0 اإلثنين

   مدخل للقانون دستوري مدخل للقانون 00-0.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00.01-00 األربعاء

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 00-00.01 ربعاءاأل
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 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  01الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري 00.01-00 األربعاء

 مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون قانون إداري مدخل للقانون 00-00.01 ربعاءاأل

 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 00الفوج  00لفوج ا 00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 مصطلحات دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات 00.01-00 األربعاء

 دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري 00-00.01 ربعاءاأل

 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  01الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 دستوري  مصطلحات دستوري  مصطلحات دستوري  00.01-00 األربعاء

 مصطلحات دستوري مصطلحات دستوري مصطلحات 00-00.01 ربعاءاأل

 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

   00الفوج  00الفوج  00الفوج 

   00القاعة  00لقاعة ا 00القاعة 

   دستوري  مصطلحات قانون إداري  00.01-00 األربعاء

   مصطلحات قانون إداري مصطلحات 00-00.01 ربعاءاأل
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 3102/3102-01إلى الفوج  10المجموعة )أ( من الفوج  –السنة الثانية حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10 الفوج 10الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 إلتزامات منهجية إلتزامات منهجية إلتزامات 0.01-0 األحد

 منهجية إلتزامات منهجية إلتزامات منهجية 00-0.01 األحد

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 01الفوج  10فوج ال 10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 قانون جنائي إلتزامات منهجية إلتزامات منهجية 0.01-0 األحد

 مصطلحات منهجية إلتزامات منهجية إلتزامات 00-0.01 األحد

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00ج الفو 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 مصطلحات قانون جنائي مصطلحات قانون جنائي مصطلحات 0.01-0 األحد

 قانون جنائي مصطلحات قانون جنائي مصطلحات قانون جنائي 00-0.01 األحد
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 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 قانون جنائي مصطلحات قانون تجاري قانون جنائي مصطلحات 00-00.01 الثالثاء

 مصطلحات قانون تجاري قانون جنائي مصطلحات قانون تجاري 00.01-00 الثالثاء

 قانون تجاري قانون جنائي مصطلحات قانون تجاري قانون جنائي 00-00.01 الثالثاء

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 01الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 إلتزامات قانون تجاري قانون جنائي مصطلحات قانون تجاري 00-00.01 الثالثاء

 منهجية قانون جنائي مصطلحات قانون تجاري ائيقانون جن 00.01-00 الثالثاء

 قانون تجاري مصطلحات قانون تجاري قانون جنائي مصطلحات 00-00.01 الثالثاء

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 منهجية قانون تجاري إلتزامات منهجية قانون تجاري 00-00.01 الثالثاء

 قانون تجاري إلتزامات منهجية قانون تجاري إلتزامات 00.01-00 الثالثاء

 إلتزامات منهجية قانون تجاري إلتزامات منهجية 00-00.01 الثالثاء
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 3102/3102-21إلى الفوج  04المجموعة )ب( من الفوج  –السنة الثانية حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 منهجية قانون تجاري منهجية قانون تجاري منهجية 00.01-00 اإلثنين

 ون تجاريقان منهجية قانون تجاري منهجية قانون تجاري 00-00.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 مصطلحات منهجية قانون تجاري منهجية قانون تجاري 00.01-00 اإلثنين

 قانون جنائي جاريقانون ت منهجية قانون تجاري منهجية 00-00.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 قانون جنائي مصطلحات قانون جنائي مصطلحات قانون جنائي 00.01-00 اإلثنين

 مصطلحات قانون جنائي مصطلحات قانون جنائي مصطلحات 00-00.01 اإلثنين
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 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 01الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 قانون جنائي إلتزامات مصطلحات قانون جنائي إلتزامات 0.01-0 األربعاء

 إلتزامات مصطلحات قانون جنائي إلتزامات  مصطلحات 00-0.01 األربعاء

 مصطلحات قانون جنائي إلتزامات مصطلحات قانون جنائي 00.01-00 األربعاء

 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  01القاعة  10القاعة 

 منهجية مصطلحات قانون جنائي إلتزامات مصطلحات 0.01-0 األربعاء

 قانون تجاري قانون جنائي إلتزامات مصطلحات قانون جنائي 00-0.01 األربعاء

 إلتزامات إلتزامات مصطلحات قانون جنائي إلتزامات 00.01-00 األربعاء

 

 القاعة  –الفوج    اليوم 
 التوقيت

 01فوج ال 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 قانون تجاري إلتزامات منهجية قانون تجاري إلتزامات 0.01-0 األربعاء

 إلتزامات منهجية قانون تجاري إلتزامات منهجية 00-0.01 األربعاء

 منهجية قانون تجاري إلتزامات منهجية قانون تجاري 00.01-00 األربعاء
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 3102/3102-قانون خاص -السنة الثالثة حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة  10القاعة 

 عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص 0.01-0 الخميس

 قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية 00-0.01 الخميس

 شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة 00.01-00 الخميس

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 01الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00لقاعة ا 01القاعة  10القاعة 

 قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية 0.01-0 الخميس

 شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة 00-0.01 الخميس

 عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص 00.01-00 الخميس

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة 0.01-0 الخميس

 عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية اصةعقود خ قانون دولي خاص 00-0.01 الخميس

 قانون دولي خاص شركات تجارية عقود خاصة قانون دولي خاص شركات تجارية 00.01-00 الخميس
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 3102/3102-قانون عام –السنة الثالثة حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود 0.01-0 الخميس

 القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة 00-0.01 الخميس

 الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية 00.01-00 الخميس

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 01الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  01القاعة  00القاعة  00القاعة 

 القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية ات والعقودالقرار الوظيفة العامة 0.01-0 الخميس

 الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية 00-0.01 الخميس

 ات الدوليةق العالق القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود 00.01-00 الخميس

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج  00الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية 0.01-0 الخميس

 ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود 00-0.01 الخميس

 القرارات والعقود الوظيفة العامة ق العالقات الدولية القرارات والعقود الوظيفة العامة 00.01-00 الخميس
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 3102/3102-تخصص القانون العام–السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة  –فوج ال   اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 منازعات دستورية ق العقود اإلدارية مرافق عامة منازعات دستورية 0.01-0 األحد

 ق العقود اإلدارية مرافق عامة منازعات دستورية مرافق عامة 00-0.01 األحد

 مرافق عامة منازعات دستورية ق العقود اإلدارية ق العقود اإلدارية 00.01-00 األحد

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

 نهجية البحث العلميم إنجليزية  منهجية التحرير اإلداري منهجية البحث العلمي 00-00.01 الثالثاء

 إنجليزية  منهجية التحرير اإلداري منهجية البحث العلمي إنجليزية 00.01-00 الثالثاء

 منهجية التحرير اإلداري منهجية البحث العلمي إنجليزية  منهجية التحرير اإلداري  00-00.01 الثالثاء
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 3102/3102-مهني-تخصص قانون البيئة–السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة –الفوج  اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج 

 01القاعة  00القاعة 

 اإلدارة البيئية مدخل للقانون البيئي 00-00.01 الثالثاء

 القانون الدولي البيئي اإلدارة البيئية 00.01-00 الثالثاء

 مدخل للقانون البيئي القانون الدولي البيئي 00-00.01 الثالثاء

 

 القاعة –لفوج ا اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج 

 01القاعة  00القاعة 

 تقنيات التحرير اإلداري 0منهجية البحث العلمي  0.01-0 الخميس

 0منهجية البحث العلمي  0إنجليزية  00-0.01 الخميس

 0إنجليزية  تقنيات التحرير اإلداري 00.01-00 الخميس
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 3102/3102-مهني-قانون المؤسسات الماليةتخصص –السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

مدخل لقانون  0.01-0 الثالثاء
 المؤسسات المالية

تحرير المحررات  شركات األموال
 والوثائق

مدخل لقانون 
 لماليةالمؤسسات ا

مدخل لقانون  القانون البنكي 00-0.01 الثالثاء
 المؤسسات المالية

تحرير المحررات  شركات األموال
 والوثائق

تحرير المحررات  شركات األموال 00.01-00 الثالثاء
 والوثائق

مدخل لقانون 
 المؤسسات المالية

 شركات األموال

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

منهجية البحث  0.01-0 األربعاء

 0العلمي

منهجية البحث  0إنجليزية  القانون البنكي

 0العلمي

تحرير المحررات  00-0.01 األربعاء
 والوثائق

منهجية البحث 

 0العلمي

 0إنجليزية  القانون البنكي

منهجية البحث  0إنجليزية  0إنجليزية  00.01-00 األربعاء

 0العلمي

 القانون البنكي
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 3102/3102-تخصص قانون األعمال–السنة األولى ماستر حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة   00القاعة 

ق الممارسات  شركات األموال 00-00.01 األحد
 التجارية

 شركات األموال ق الدولي لألعمال

ق الممارسات  شركات األموال ق الدولي لألعمال 00.01-00 األحد
 التجارية

 ق الدولي لألعمال

ق الممارسات  00-00.01 األحد
 التجارية

ق الممارسات  شركات األموال ق الدولي لألعمال
 التجارية

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 وقيتالت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة   00القاعة 

منهجية البحث  0.01-0 الثالثاء 

 0العلمي

منهجية البحث  0إنجليزية  تحرير العقود التجارية

 0العلمي

منهجية البحث  0إنجليزية  00-0.01 الثالثاء

 0العلمي

 0ية إنجليز تحرير العقود التجارية

منهجية البحث  0إنجليزية  تحرير العقود التجارية 00.01-00 الثالثاء

 0العلمي

 تحرير العقود التجارية
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 3102/3102-تخصص منازعات القانون العمومي–السنة الثانية ماستر حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  01القاعة   00القاعة 

 مصطلحات قانونية منازعات دستورية منازعات جبائية منازعات الصفقات 00.01-00 اإلثنين

 منازعات دستورية مصطلحات قانونية منازعات الصفقات منازعات جبائية 00-00.01 اإلثنين

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  01القاعة   00القاعة 

قاعة  –إعالم آلي  منازعات دستورية 00-00.01 األربعاء
 خاصة

قاعة  –إعالم آلي  منازعات جبائية
 خاصة

قاعة  –إعالم آلي  00.01-00 األربعاء
 خاصة

 منازعات جبائية منازعات الصفقات مصطلحات قانونية

قاعة  –إعالم آلي  منازعات دستورية نيةمصطلحات قانو 00-00.01 األربعاء
 خاصة

 منازعات الصفقات
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 3102/3102-تخصص قانون األعمال–السنة الثانية ماستر حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  01القاعة  00القاعة   00القاعة 

 قانون اإلستثمار منهجية تحكيم تجاري ملكية صناعية 00.01-00 األحد

 منهجية  تحكيم تجاري ملكية صناعية قانون اإلستثمار 00-00.01 األحد

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة   00القاعة 

 تحكيم تجاري نهجيةم تحكيم تجاري ملكية صناعية 00.01-00 األحد

 منهجية تحكيم تجاري ملكية صناعية تحكيم تجاري 00-00.01 األحد

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  01القاعة  00القاعة   00القاعة 

 ريتحكيم تجا ملكية صناعية قانون اإلستثمار منهجية 00.01-00 الثالثاء

 ملكية صناعية قانون اإلستثمار منهجية تحكيم تجاري 00-00.01 الثالثاء

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة   00القاعة 

 قانون اإلستثمار ملكية صناعية قانون اإلستثمار منهجية 00.01-00 الثالثاء

 ملكية صناعية قانون اإلستثمار منهجية قانون اإلستثمار 00-00.01 لثالثاءا
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 3102/3102-تخصص جماعات محلية–السنة الثانية ماستر حقوق 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  00القاعة  00القاعة  00القاعة 

الصفقات قانون  0.01-0 األحد
 العمومية

منهجية التعليق على 
األحكام)استبيان 

 ومعالجة البيانات(

 المسؤولية اإلدارية المالية المحلية

منهجية التعليق على  00-0.01 األحد
األحكام)استبيان 

 ومعالجة البيانات(

قانون الصفقات 
 العمومية

 المالية المحلية المسؤولية اإلدارية

 

 القاعة  –الفوج    اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج  10الفوج  10الفوج 

 00القاعة  01القاعة  00القاعة  00القاعة 

قانون الصفقات  المسؤولية اإلدارية المالية المحلية 00.01-00 الثالثاء
 العمومية

منهجية التعليق على 
األحكام)استبيان 

 ومعالجة البيانات(

منهجية التعليق على  المالية المحلية المسؤولية اإلدارية 00-00.01 الثالثاء
األحكام)استبيان 

 ومعالجة البيانات(

قانون الصفقات 
 العمومية
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 3102/3102-مهني-تخصص قانون البيئة–السنة الثانية ماستر حقوق  

 القاعة –الفوج  اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج 

 01القاعة  00القاعة 

 تصميم وإعداد مذكرة البحريةحماية البيئة  0.01-0 الثالثاء

 حماية البيئة البحرية تصميم وإعداد مذكرة 00-0.01 الثالثاء

 القاعة –الفوج  اليوم
 التوقيت

 10الفوج  10الفوج 

 01القاعة  00القاعة 

 تسيير المخاطر الكبرى القانون اإلقتصادي البيئي 00.01-00 األحد

 لقانون اإلقتصادي البيئيا تسيير المخاطر الكبرى 00-00.01 األحد

 

 

 

 

 

 


