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Année universitaire 2019-2020 

Session d’Automne 

Emploi du temps des travaux dirigés 

S1 – Droit  

 2020-2019السنة الجامعية 

 خريفيةالدورة ال

 توجيهيةجدول حصص الدروس ال

 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 

 الاثنين      

 الثلاثاء      

 القانونية إلى العلوم مدخل 

 د.إبراهيم العسري/ 

 ذ.عبد الإله الشملي

  C جناح 5القاعة 

 1المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

 د.إبراهيم العسري/ 

 الإله الشملي ذ.عبد

 C جناح 5القاعة 

 2المجموعة 

 الاربعاء   

القانونية  العلوم مناهج 

 والاجتماعية

 د.  محمد لكريني

  C جناح 6القاعة 

  2المجموعة 

القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د.  محمد لكريني 

  C جناح ب 6القاعة 

  1 المجموعة

   

 القانونية إلى العلوم مدخل    

 ذة.  كوثر بنداهي

 C جناح 4القاعة 

 9المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

 ذة. كوثر بنداهي

 C جناح ب 4القاعة 

 10المجموعة 

 الخميس

القانونية  العلوم مناهج    

 والاجتماعية

 د.  أمال الحواسني

 C جناح 5القاعة 

 10المجموعة 

القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د. أمال الحواسني

  C جناح ب 5القاعة 

 9المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

 ذ ماء العينين ألزويهار

 C جناح 4القاعة 

 8المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

 ذ. ماء العينين ألزويهار

 C جناح 4القاعة 

 7المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل 

 ذ.  صالح الدين كرزابي 

 C جناح 6القاعة 

 11المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

 ذ. صالح الدين كرزابي

   C جناح 6القاعة 

 12المجموعة 
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القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د.محمد همام / 

 د.عبدالله الإدريسي

 C جناح 5القاعة 

 7المجموعة 

القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د.محمد همام / 

 د.عبدالله الإدريسي

 C جناح 5القاعة 

  8المجموعة 

القانونية  العلوم مناهج 

 والاجتماعية

 د.  عبد الحميد يعقوبي

 C جناح 7القاعة 

 12المجموعة 

القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د.  عبد الحميد يعقوبي

 C جناح 7القاعة 

 11المجموعة 

  

 القانونية إلى العلوم مدخل   

 ذ. إسماعيل حسنوي

 C جناح 4القاعة 

 5المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

 ذ. إسماعيل حسنوي

  C جناح 4القاعة 

 6المجموعة 

 الجمعة 

القانونية  العلوم مناهج   

 والاجتماعية

 عبد الحميد يعقوبي د. . 

 C جناح 5القاعة 

 6 المجموعة

القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د.  عبد الحميد يعقوبي

 C جناح 5القاعة 

 5 المجموعة

 

 القانونية إلى العلوم مدخل    

 د.إبراهيم العسري/  

 ذ. عبد الغني لكيحل

 C جناح 4القاعة 

 4المجموعة 

 القانونية إلى العلوم مدخل

د.إبراهيم العسري/ ذ.عبد 

 الغني لكيحل

 C جناح 4القاعة 

 3المجموعة 

 

 

 السبت

القانونية  العلوم مناهج   

 والاجتماعية

 د. صفية لعزيز  

  C جناح 5القاعة 

 3المجموعة 

القانونية  العلوم مناهج

 والاجتماعية

 د. صفية لعزيز  

  C جناح 5القاعة 

 4المجموعة 

 

 


