السنة الدراسية 2017_ 2016

جــــــامعة قالمـــــــــــــــة
كمية الحقوق و العموم السياسية
قسم العموم القانونيــــــة و اإلداريــــــة

جدول استعمال الزمن لمسنة الثانية جذع مشترك
السداسي األول

\

اليوم

التوقيت

الفوج 2

الفوج 1

الفوج 3

الفوج 4

الفوج 5

09:30-08:00

األحـــد

ق\تجاري أ\بروك ح 2م\ االلتزام أ\بن شيخ ح7

م\ االلتزام أ\بن شيخ ح5

09:30-08:00

ن\الجريمة أ\بوحجرح1

اإلثنين

منهجية أ\فنطازي ح 8تجاري أ\ بروك ح4

منهجية مقالتي ح21

الثالثاء

م\ االلتزام أ\ حميداني ح4

تجاري أ\بروك ح5

ق\تجاري أ\أعمال ح23

ن\الجريمة أ\مهيدي ح6

م االلتزام أ\أعمال ح17

الىظرية العامة للجريمة أ\بىحجر مدرج 3

األربعاء

تجاري أبن صالح ح5

ن\الجريمة أ\ بوحجر ح1

منهجية أ\الطيب ح 2

م االلتزام أ\أعمال ح8

القاوىن التجاري أ\به صالح مدرج 5

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

ق\تجاري أ\بن صالح ح4

م\ االلتزام أ\بن شيخ ح21

ق\تجاري أ\أعمال ح23

09:30-08:00

الخميس

ن\الجريمة أ\بوحميط ح3

منهجية مقالتي ح3

تجاري أ\بن صالح ح2

منهجية أ\مقالتي ح7

ن\الجريمة أ\بوحميط ح17
ن\الجريمة أ\بوسنة ح1

15:30-14:00

15:30-14:00

ن\الجريمة أ\بوحميط ح 8

قاوىن األسرة أ\ دقايشيةم3

11:00-09:30

14:00-12:30

م\ االلتزام أ\بن شيخ ح18

ن\الجريمة أ\ بوحجر ح3

منهجية دقايشية ح5

15:30-14:00
17:00-15:30
09:30-08:00

12:30-11:00

م االلتزام أ\أعمال ح7

مىهجية د\مقالتي م 2
مصادر االلتزام د\ حميداوي م3

14:00-12:30

11:00-09:30

تجاري أ\بروك ح3

منهجية أ\فنطازي ح4

15:30-14:00
17:00-15:30
09:30-08:00

12:30-11:00

ن\الجريمة أ مشري ح4

الىظرية العامة للجريمة أ\بىحجرم3

م\ االلتزام أ\بن شيخ ح6

14:00-12:30

منهجية فارة ح1

منهجية أ\فنطازي ح2

م االلتزام أ\أعمال ح2

11:00-09:30
منهجية الطيب ح5

منهجية أ\فنطازي ح6

م االلتزام أ \حميداني ح1

منهجية فارةح 3

15:30-14:00

11:00-09:30

القاوىن الدولي العام د\ميهىبي م 3

تجاري أ\ بروك ح7

مصادر االلتزام د\حميداوي م4

12:30-11:00

12:30-11:00

الفوج 7

ن\الجريمة أ\ بوسنة ح 8

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

الفوج 6

الفوج 8

الفوج 9

الفوج 10

الفوج 11

الفوج 12

م\ االلتزام أ\بن شيخ ح4

ن\\الجريمة أ\مهيدي ح1
ق\تجاري أ\أعمال ح4

ن\الجريمة أ\ مشري ح1

ق\تجاري أ/به صالح مدرج 3
ق\تجاري أ\أعمال ف12

