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Année universitaire 2020-2021 

Session d’Automne 

Emploi du temps des cours magistraux 

S5 – Droit Privé  

 2020-2021السنة الجامعية 

 خريفيةالدورة ال

 جدول حصص الدروس النظرية

 خاصخامس ـ قانون الالفصل 

 

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

 القانون الدولي الخاص
 د. إدريس كركين

 Bبلوك  13قاعة لا 4 الفوج

 القانون الدولي الخاص
 د. إدريس كركين

 Bبلوك  12قاعة لا  3الفوج

 القانون العقاري
 د.عبلا بن اعرمو 

  Bبلوك  11قاعةال 2 الفوج

 القانون العقاري
 د.عبلا بن اعرمو 

 Bبلوك  10لقاعة ا  1الفوج
  

 الإثنين
 

 علم الإجرام
 د.سعيد العيطوني

 Bبلوك  17قاعة لا3الفوج 

 علم الإجرام
 د.سعيد العيطوني

 Bبلوك  16قاعة لا 4الفوج 
    

 القانون الدولي الخاص
 محمد بن التاجرد. 
 Bبلوك  5قاعة لا  6الفوج

 القانون الدولي الخاص
 محمد بن التاجرد. 
 Bبلوك  5قاعة لا  5الفوج

 

  
 القانون العقاري
 د. إدريس كركين

 Bبلوك   2قاعةلا 6 الفوج

 القانون العقاري
 د. إدريس كركين

 Bبلوك  1قاعة لا 5 الفوج

 الثلاثاء
 

 قانون التأمين
 رضوان الكبا د.
 Bبلوك  6 قاعةلا  2 الفوج

 التأمين قانون
 رضوان الكبا د.
 Bبلوك  6 قاعةلا 1 الفوج

  

 العقود الخاصة
 أحمدناه بوكنين  د.
 قاعةلا 3 الفوج   

  Bبلوك  4

 العقود الخاصة
 أحمدناه بوكنين  د.

  Bبلوك  4قاعة لا 4 الفوج   

    
 القانون العقاري
 د.عبلا بن اعرمو 

 Bبلوك  6قاعة لا 4 الفوج

 القانون العقاري
 د.عبلا بن اعرمو 

  Bبلوك  6قاعة لا 3 الفوج

    
 القانون الدولي الخاص

 محمد هنوشد. 
 Bبلوك  10قاعة لا  2الفوج

 القانون الدولي الخاص
 محمد هنوشد. 
  Bبلوك  10قاعة لا 1 الفوج

 الأربعاء
 

    
 علم الإجرام

 د.سعيد العيطوني
 Bبلوك  9قاعة لا 1الفوج 

 علم الإجرام
 العيطونيسعيد د.

 Bبلوك  9قاعة لا 2الفوج 
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 قانون التأمين
 هشام البخفاوي  د.

 Bبلوك  1قاعة لا 6الفوج   

 قانون التأمين
 هشام البخفاوي  د.

 Bبلوك  1قاعة لا 5 الفوج  
    

 الخميس
 

 صعوبات المقاولة
 د. حكيم كرم

 Bبلوك  2قاعة لا  1 الفوج

 صعوبات المقاولة
 د. حكيم كرم

 Bبلوك  2قاعة لا 2 الفوج
    

 العقود الخاصة
 علي منينو د.

 Bبلوك  6قاعة لا 2 الفوج

 العقود الخاصة
 علي منينو د.

 Bبلوك  6قاعة لا  1الفوج
    

    
 صعوبات المقاولة

 د. حكيم كرم
 Bبلوك  1قاعة لا 3 الفوج

 صعوبات المقاولة
 د. حكيم كرم

 Bبلوك  1قاعة لا 4  الفوج

 الجمعة
 

    
 الخاصة العقود

 علي منينو د.
 Bبلوك  6قاعة لا 6 الفوج

 العقود الخاصة
 علي منينو د.

 Bبلوك  6قاعة لا 5 الفوج

    
 قانون التأمين

 هشام البخفاوي  د.
 Bبلوك  2قاعة لا 4الفوج   

 قانون التأمين
 هشام البخفاوي  د.

 Bبلوك  2قاعة لا 3 الفوج  

    
 علم الإجرام

 الحميد اليعقوبي عبدد.
 Bبلوك  5قاعة لا 6الفوج 

 علم الإجرام
 د. عبد الحميد اليعقوبي

 Bبلوك  5قاعة لا 5الفوج 

 السبت

    
 صعوبات المقاولة

 عمر السكتانيد. 
 Bبلوك  6قاعة لا  5 الفوج

 صعوبات المقاولة
 عمر السكتانيد. 
 Bبلوك  6قاعة لا 6 الفوج

 


