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Année universitaire 2020-2021 

Session d’Automne 

Emploi du temps des cours magistraux 

S1 – Droit  

 2020-2021الجامعية السنة 

 خريفيةالدورة ال

 جدول حصص الدروس النظرية

 القانون ـ أولالالفصل 

 

 08:30 10:00 10:10 11:40 11:50 13:20 13:30 15:00 15:10 16:40 16:50 18:20 

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 محمد طيفوريد. 
 1 مدرج 6 الفوج

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 محمد بن التاجرد. 
 1 مدرج 5 الفوج

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 د. محمد بن التاجر
 1 مدرج 4الفوج 

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 د. محمد بن التاجر
 1 مدرج 3الفوج 

 
 1اللغات والمصطلحات القانونية 

 خليل مرزوقد. 
 1 مدرج 2الفوج 

 
 1اللغات والمصطلحات القانونية 

 خليل مرزوقد. 
 1 مدرج  1 الفوج

 

 

 

 الاثنين

 

 

 

 

 

 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 خيطرد. الشرقي 

 2 مدرج 5الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 د. الشرقي خيطر

 2 مدرج 6الفوج 

 مدخل إلى العلوم السياسة

 عدنني إكرام دة.
 2 مدرج  3 الفوج

 مدخل إلى العلوم السياسة

 عدنني إكرام .ةد
 2 مدرج  4 الفوج

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 عبد الإله السطي د.

 2 مدرج 1الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير
 د. عبد الإله السطي

 2 مدرج 2الفوج 

 مدخل إلى العلوم السياسة
 . عبد الإله السطيد

 3 مدرج 9 الفوج

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 محمد طيفوريد. 
 3 مدرج  9 الفوج

 مدخل إلى العلوم السياسة
 خالص عبد الرحيم د.

 3 مدرج  8 الفوج

 مدخل إلى العلاقات الدولية
 د. محمد لكريني

 3 مدرج 8الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية
 د. محمد لكريني

 3 مدرج 7الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 الاجتماعيةو

 عبد الحكيم ابو اللوز د.
 3 مدرج 7الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 عبد الرحيم خالص د.
 2 مدرج  4 الفوج

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 خالص عبد الرحيم د.
 2 مدرج 3الفوج 

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 د. محمد بن التاجر
 2 مدرج 11الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 الرشدي الحسند. 
 2 مدرج 10 الفوج

 مدخل إلى العلوم السياسة
 عبد الحكيم ابو اللوز د.

 2 مدرج  2 الفوج

 مدخل إلى العلوم السياسة
 عبد الحكيم ابو اللوز د.

 2 مدرج  1 الفوج

 الثلاثاء

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 د. عبد الإله السطي
 3 مدرج 3 الفوج

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 د. عبد الإله السطي
 3 مدرج 4الفوج 

 إلى العلوم السياسة مدخل
 عدنني إكرام .ةد

 3 مدرج  10 الفوج

 مدخل إلى العلوم السياسة
 عدنني إكرام .ةد

 3 مدرج  11 الفوج

 مدخل إلى العلاقات الدولية
 د. محمد لكريني

 3 مدرج 1الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية
 محمد لكرينيد. 

 3 مدرج 2الفوج 

 إلى العلوم مدخل

 الاقتصادية والتدبير
 د. الشرقي خيطر

 2 مدرج 9الفوج 

مناهج العلوم القانونية 

 والاجتماعية
 محمد الشيخ بانن د.

 2 مدرج 9الفوج 

مناهج العلوم القانونية 

 والاجتماعية
 محمد الشيخ بانن د.

 2 مدرج 1الفوج 

 مدخل إلى العلوم السياسة
 جواد الرباع د.

 2 مدرج  5 الفوج

مناهج العلوم القانونية 

 والاجتماعية
 جواد الرباع د.

 2 مدرج 6الفوج 

مناهج العلوم القانونية 

 والاجتماعية
 جواد الرباع د.

 2 مدرج 5الفوج 

 الأربعاء
مدخل لدراسة الشريعة 

 الإسلامية
 د. عبد الإله الشملي

 3 مدرج 2الفوج 

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 عبد الإله الشمليد. 

 3 مدرج 1الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 عبد الكريم الحديكي د.

 3 مدرج 2الفوج 

 مدخل إلى العلوم القانونية

 محمد هنوش د.
 3 مدرج 6الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية

 د. آمال الحواسني
 3 مدرج 5الفوج 

 ةـمدخل إلى العلاقات الدولي

 د. آمال الحواسني
 3 مدرج 6الفوج 
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 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 د. رضوان الكبا

 1 مدرج 9الفوج 

 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 د. رضوان الكبا

 1 مدرج 5الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 د. آمال الحواسني
 1 مدرج 10الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 د. آمال الحواسني
 1 مدرج 8الفوج 

 ةـمدخل إلى العلاقات الدولي
 آمال الحواسنيد. 

 1 مدرج 11الفوج 

 مدخل إلى العلوم السياسة
 محمد الشيخ بانن د.

 1 مدرج 12  الفوج

 الخميس
 1اللغات والمصطلحات القانونية 

 دة. كنزة الغنام
 2 مدرج 06الفوج 

 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 دة. كنزة الغنام

 2 مدرج 12الفوج 

 مدخل إلى العلوم القانونية
 إبراهيم أمنار د.

 2 مدرج 9الفوج 

 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 دة. كنزة الغنام

 2 مدرج 11الفوج 

 مدخل إلى العلوم القانونية
 عبد الإله الشملي د.

 2 مدرج 12الفوج 

 مدخل إلى العلوم القانونية
 عبد الإله الشملي د.

 2 مدرج 11الفوج 

 إلى العلوم السياسة مدخل
 الزيتوني ابراهيم د.

 3 مدرج  7 الفوج

 

 مدخل إلى العلوم السياسة
 الزيتوني ابراهيم د.

 3 مدرج  6 الفوج

 مدخل إلى العلوم القانونية
 هشام البخفاوي د.

 3 مدرج  2 الفوج

 مدخل إلى العلوم القانونية
 محمد هنوش د.

 3 مدرج 1الفوج 

 إلى العلوم القانونية مدخل
 محمد هنوش د.

 3 مدرج 10 الفوج

 مدخل إلى العلوم القانونية
 محمد هنوش د.

 3 مدرج 8الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 حكيم التوزاني د.

 1 مدرج 12الفوج 

مناهج العلوم القانونية 
 والاجتماعية

 حكيم التوزاني د.

 1 مدرج 11الفوج 

 

 إلى العلوم القانونية مدخل

 إبراهيم أمنار د.
 1 مدرج 5الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية

 د. سعيد همامون
 1 مدرج  4الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية

 د. سعيد همامون
 1مدرج  3الفوج 

 الجمعة
 
 

 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 دة. كنزة الغنام

 2 مدرج 7الفوج 

  

 

 1والمصطلحات القانونية اللغات 
 دة. كنزة الغنام

 2 مدرج  8الفوج 

 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 دة. كنزة الغنام

 2 مدرج 10 الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 محمد بكشواد. 
 3 مدرج 7الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 محمد بكشواد. 
 3 مدرج 8الفوج 

 
 إلى العلوم القانونية مدخل
 هشام البخفاوي د.

 3 مدرج  7 الفوج

 مدخل إلى العلوم القانونية
 إبراهيم أمنار د.

 3 مدرج 3الفوج 

 مدخل إلى العلوم القانونية
 إبراهيم أمنار د.

 3 مدرج 4الفوج 

مدخل لدراسة الشريعة 
 الإسلامية

 بكار الغيلانيد. 

 2 مدرج 8الفوج 

لدراسة الشريعة  مدخل
 الإسلامية

 بكار الغيلانيد. 

 2 مدرج 7الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 محمد بكشواد. 

 2 مدرج 11الفوج 

 مدخل إلى العلوم
 الاقتصادية والتدبير

 محمد بكشواد. 

 2 مدرج 12الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية

 حكيم التوزانيد. 
 2 مدرج 10الفوج 

 إلى العلاقات الدولية مدخل

 حكيم التوزانيد. 
 2 مدرج 12الفوج 

 

 السبت

 
 1اللغات والمصطلحات القانونية 

 د. رشيد خواضي

 3 مدرج 4الفوج 

 1اللغات والمصطلحات القانونية 
 د. رشيد خواضي

 3 مدرج 3الفوج 

مدخل لدراسة الشريعة 

 الإسلامية
 هشام أزوكاغد. 

 3 مدرج 10الفوج 

لدراسة الشريعة  مدخل

 الإسلامية
 هشام أزوكاغد. 

 3 مدرج 12الفوج 

 مدخل إلى العلاقات الدولية
 د. سعيد همامون

 3 مدرج 9الفوج 

 


