السنـــة الدراسٌــــــــة 2016-_2017

جــــــامعة قالمـــــــــــــــة
كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة
قسم العلوم القانونٌة و اإلدارٌـة

اليوم

السداسي األول
التوقيت

09:30-08:00

األحـــد

11:00-09:30

الفوج 1

جدول استعمال الزمـن للسنـــة األولى جذع مشترك -الفصٌلة أ-
الفوج 2

دستوري أ\خشايمية ح1

الفوج 3

الفوج 4

مدخل أ\عيساوي ح2

إداري أ\ميهوبي ح5

الفوج 6

الفوج 5

الفوج 7

القانون الدستوري  -أ خشاٌمٌة مدرج 5
دستوري أ\حسون ح3

12:30-11:00

مدخل أ\عيساوي ح1

14:00-12:30

مدخل لنظرٌة القانون أ\عالل مدرج 5

09:30-08:00

القانون الدستوري  -أ خشاٌمٌة م5

15:30_14:00

دستوري أ\خشايمية ح 2

إداري أ\ميهوبي ح8

دستوري أ\عقابي ح4

اإلثنين

11:00-09:30

مدخل أ\العايب ريمة ح 2

دستوري أ\حسون ح1

14:00-12:30

إداري أ\فطناسي ح20

15:30-14:00
إداري أ\ شاوش ح7

دستوري أحسون ح2

الثالثاء

11:00-09:30
12:30-11:00

مدخل أ\بن صالح ح5

دستوري أ\ فمكاوي ح8

دستوري أ\فمكاوي ح5

إداري أ\فطناسي ح21

أ\ دستوري أ\عقابي ح4

مجتمع دولي م 5عقابي

12:30-11:00

09:30-08:00

الفوج 8

الفوج 9

الفوج 10

الفوج 11

منهجية أ\مجدوب م 5

إداري أ\ شاوش ح 22

مدخل لنظرية القانون أ\عالل مدرج 5

مدخل أ\ يمس ح6

إداري أ\نوٌري ح7

مدخل لمقانون االداري أ\يوسفي مدرج 5

14:00-12:30
15:30-14:00

إداري أ\ميهوبي ح3

مدخل أ\موشارة ح1

مدخل أ\العايب ريمة ح3

09:30-08:00

األربعاء

منهجية أ\مجدوب مدرج 3

11:00-09:30
12:30-11:00
14:00-12:30

مدخل أ\بوسنة ح3

إداري أ\ميهوبي ح 1

مدخل أبوسنة ح3

إداري أ\ميهوبي ح2

إداري أ\بومنجل ح19

تاريخ المؤسسات القانونية أ\بومنجل مدرج 4

15:30-14:00
09:30-08:00

الخميس

11:00-09:30
12:30-11:00
14:00-12:30
15:30-14:00

مدخل أ\بوشارب ح 4

مدخل أ\ يمس ح4

مدخل لمقانون االداري أ\يوسفي مدرج 5
دستوري أ\فمكاوي ح5

دستوري أ\بوحميط ح6
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اليوم

السداسي األول
التوقيت

09:30-08:00

األحـــد

11:00-09:30

الفوج 12

جدول استعمال الزمـن للسنـــة األولى جذع مشترك -الفصٌلة ب-
الفوج 13

الفوج 14

الفوج 15

دستوري أ\ عقابي ح6

12:30-11:00

الفوج 16

الفوج 17

الفوج 19

الفوج 18

المجتمع الدولً أ\عقابً مدرج 4

مدخل أمشري ح4

دستوري أ\ بومنجل ح4

الفوج 20

الفوج 21

الفوج 22

مدخل أ\ العايب ريمةح17

إداري نويري ح 21

إداري أ\فطناسً ح17

دستوري ح 6أ\عقابي

إداري أ\بوقندورة ح7

مدخل للقانون اإلداري أ\ٌوسفً المدرج 4

14:00-12:30
15:30_14:00

إداري أ\فطناسً ح3

مدخل لنظرٌة القانون أ\عالل المدرج 4

09:30-08:00

اإلثنين

11:00-09:30

دستوري أ\ خشايميةح6

القانون الدستوري أ\خشايمية المدرج 4

12:30-11:00
14:00-12:30

إداري أ\بوقندورةح3

دستوري أ\ خشايميةح2

مدخل أ\ فرنان ح1

تاريخ النظم القانونية أ\بومنجل المدرج 4

15:30-14:00
09:30-08:00

مدخل أ\ عالل8

دستوري أ\بوحميط ح4

إداري أ \مقيمي ح3

الثالثاء

القانون الدستوري أ\خشاٌمٌة المدرج 4

11:00-09:30
12:30-11:00

دستوري أ\حسون ح1

دستوري أ\خشايمية ح4

14:00-12:30
15:30-14:00
09:30-08:00

مدخل أ\ يمس ح5

إداري أ\فطناسي ح4

األربعاء

مدخل لنظرية القانون أ\عالل مدرج 4

11:00-09:30
12:30-11:00

إداري أ\فطناسي ح7

دستوري أ\عقابي ح2

14:00-12:30

دستوري أ\عقابي ح6

15:30-14:00
09:30-08:00

الخميس

11:00-09:30
12:30-11:00
14:00-12:30
15:30-14:00

مدخل أ\عيساوي ح3

إداري أ\فاضل ح2

مدخل أ\ يمس ح8

إداري أ \مقيمي ح5

إداري أ\مقيمي ح8

منهجية أ\مجدوب مدرج 4
مدخل لمقانون اإلداري أ\يوسفي مدرج 4
منهجية أ\مجدوب مدرج 4
مدخل أ\ يمس ح6

مدخل أ\ يمس ح1

مدخل أ\نجار ح 1

مدخل أ\مهيدي

ح4

دستوري أ\عقابي ح2

