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Année universitaire 2020-2021 

Session d’Automne 

Emploi du temps des cours magistraux 

S3 – Droit  

 2020-2021السنة الجامعية 

 خريفيةالدورة ال

 جدول حصص الدروس النظرية

 القانونـ  ثالثالالفصل 

 

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

 ثنينإال

 
 المسؤولية المدنية
 د. إبراهيم العسـري

 Bبلوك  1 قاعةال 1الفوج 

 المسؤولية المدنية
 د. إبراهيم العسري

 2 قاعةال 2الفوج 
 Bبلوك 

 المسؤولية المدنية
 د. إبراهيم العسري

 Bبلوك  4 قاعةال 3الفوج 

 القانون الاجتماعي
 د. خليل مرزوق

   5القاعة 4الفوج 
 Bبلوك 

 

 
 قانون الأسرة 

 د. احمدناه بوكنين
 Bبلوك  6قاعة ال 2 الفوج

 قانون الأسرة 
 د. احمدناه بوكنين

 Bبلوك  7قاعةال 1الفوج 

 قانون الأسرة 
 د. احمدناه بوكنين

 Bبلوك  8قاعة ال 4الفوج 

 الدستورية المقارنةالأنظمة 
 خالص عبد الرحيمد. 

 Bبلوك  9قاعة ال 3الفوج 
 

 الثلاثاء

 
 المسؤولية المدنية
 د. إبراهيم العسـري

 Bبلوك  10قاعة ال 4الفوج 

 المسؤولية المدنية
 د. إبراهيم العسري

 Bبلوك  11قاعة ال 5الفوج 

 المسؤولية المدنية
 د. إبراهيم العسري

 Bبلوك  12قاعة ال 6الفوج 
  

 قانون الأسرة 
 د. سعيد العيطوني

 Bبلوك  13قاعة ال 3الفوج 

 قانون الأسرة 
 سعيد العيطونيد. 

 Bبلوك  14قاعة ال5 الفوج

 قانون الأسرة 
 د. احمدناه بوكنين

 Bبلوك  15قاعة ال 6الفوج 
   

 القانون الاجتماعي
 د. خليل مرزوق

 Bبلوك  16قاعة ال 5الفوج 

 القانون الاجتماعي
 د. خليل مرزوق

 Bبلوك  17قاعة ال  3الفوج 

 القانون الاجتماعي
 د. خليل مرزوق

 Bبلوك  18لقاعة ا 1الفوج 

 المسؤولية المدنية
 دة. السعدية أمغيرير

 Bبلوك  8قاعة ال 8الفوج 

 المسؤولية المدنية
 دة. السعدية أمغيرير

 Bبلوك  9قاعة ال 7الفوج 
 

  
 النشاط الإداري

 عادل تميمد. 
 Bبلوك  5الفاعة  7الفوج 

 النشاط الإداري
 د. عادل تميم

 Bبلوك  6لقاعة ا 1الفوج 

 النشاط الإداري
 د. عادل تميم

 Bبلوك  1قاعة ال 8الفوج 
 

 
 قانون الميزانية

 كومغار ابراهيمد. 
 Bبلوك  3القاعة  2الفوج 

 
 الأنظمة الدستورية المقارنة

 د. عبد الإله السطي
 Bبلوك  4قاعة ال 2الفوج 
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 الأربعاء

 قانون الميزانية
 الرشدي الحسند. 

 Bبلوك  1قاعة ال 3الفوج 

 قانون الميزانية
 حسنالدي شد. الر

 Bبلوك  2القاعة  4الفوج 

 قانون الميزانية
 حسنالدي شد. الر

 Bبلوك  4القاعة  5الفوج 
 

 الأنظمة الدستورية المقارنة
 الزيتوني ابراهيمد. 

 Bبلوك  5القاعة  5الفوج 

 الأنظمة الدستورية المقارنة
 د. الزيتوني ابراهيم

 Bبلوك  6القاعة  6الفوج 

 
 قانون الميزانية

 رحيم الطورد. 
 Bبلوك  6القاعة  1الفوج 

 
 قانون الميزانية

 د. عبد الغني بامو
 Bبلوك  5القاعة  7الفوج 

 قانون الميزانية
 د. عبد الغني بامو

 Bبلوك  4القاعة  6الفوج 
 

  
 قانون الأسرة

 دة. السعدية أمغيرير
 Bبلوك  7القاعة  7الفوج 

 قانون الأسرة
 دة. السعدية أمغيرير

 Bبلوك  8قاعة ال 8الفوج 

 الأنظمة الدستورية المقارنة
 جواد الرباعد. 

 Bبلوك  9قاعة ال 7الفوج 
 

 الخميس

 
 الأنظمة الدستورية المقارنة

 محمد الشيخ بانند. 
 Bبلوك  1قاعة ال 8الفوج 

 
 قانون الميزانية

 د. عبد الغني بامو
 Bبلوك  2القاعة  8الفوج 

  

    
 الأنظمة الدستورية المقارنة

 د. عبد الكريم الحديكي
 Bبلوك  4قاعة ال1 لفوجا

 الأنظمة الدستورية المقارنة
 الحديكي الكريم عبدد. 

 Bبلوك   5قاعةال 4الفوج 

 الجمعة

    
 القانون الاجتماعي

 د. عبد الحميد اليعقوبي
 Bبلوك  6القاعة  7الفوج 

 القانون الاجتماعي
 د. عبد الحميد اليعقوبي

 Bبلوك  6قاعة ال 8الفوج 

    
 القانون الاجتماعي

 مر السكتانيد. ع
 Bبلوك  7القاعة  2الفوج 

 القانون الاجتماعي
 مر السكتانيد. ع

 Bبلوك  7القاعة  6الفوج 

    
 النشاط الإداري 

 د. حسن الليلي 
 Bبلوك  8القاعة  6الفوج 

 النشاط الإداري 
 د. حسن الليلي 

 Bبلوك  9القاعة  2الفوج 

  السبت
 النشاط الإداري 

 د. حسن الليلي 
 Bبلوك  1القاعة  3الفوج 

 النشاط الإداري 
 د. حسن الليلي 

 Bبلوك  2القاعة  4الفوج 

 اط الإداري ـالنش
 د. حسن الليلي 

 Bبلوك  3القاعة  5الفوج 
  

 


