
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      

 

         

 التوقيت 
8:00  – 9:30 9:30  – 11:00 11:00 –  12:30 12:30 –  14:00 14:00 –  15:30 15:30 –  17:00 

 اليوم 

 األحد
لعلوم القانونية  منهجية ا  

 أقيس محمد 

 تاريخ النظم القانونية 

 باوني محمد 

 تاريخ النظم القانونية 

 باوني محمد 

 منهجية العلوم القانونية  

 علية نصر الدين 

 القانون اإلداري

 امجوج نوار 

لعلوم القانونية منهجية ا  

 سلطان عمار 

 اإلثنين 
 القانون الدستوري

 بن شعبان محمد الصالح 

 مدخل للعلوم القانونية 

 ربيعي حسين 

 القانون الدستوري

 بوطرفاس محمد 

 القانون اإلداري

 هوشات فوزية 

اإلداريلقانون ا  

 قوري هشام 

 مدخل للعلوم القانونية 

 بولحية صالح 

 الثالثاء
 مدخل للعلوم القانونية 

 بولحية صالح 

 القانون الدستوري

 بوسعيدي صالح 

 مدخل للعلوم القانونية 

 ربيعي حسين 

 القانون اإلداري

 امجوج نوار 

قانون المجتمع 

 دولي 

 سراغني بوزيد 

 مدخل للعلوم القانونية 

شامخي بوستة    

 األربعاء
لعلوم القانونية  منهجية ا  

 أقيس محمد 

 القانون الدستوري

 بوطرفاس محمد 

لعلوم القانونية  منهجية ا  

 علية نصر الدين 

 قانون المجتمع دولي 

 جغري أميرة 

لعلوم منهجية ا

 القانونية  

 سلطان عمار 

 قانون المجتمع دولي 

 بوترعة شمامة 

 الخميس
الدستوريالقانون   

 بن شعبان محمد الصالح 

 تاريخ النظم القانونية 

 بعداش سعد 

 مدخل للعلوم القانونية 

 شامخي بوستة 

 القانون اإلداري

 هوشات فوزية 

 القانون اإلداري

 قوري هشام 

 القانون الدستوري

 بوسعيدي صالح 

 اللون االخضر يخص المجموعة"أ"

 "ب يخص المجموعة"  األصفراللون 

 "ج يخص المجموعة" األبيضاللون 

 اإلخوة منتوري قسنطينة  جامعة

 كلية الحقوق 

 قسم القانون العام / السنة االولى 

 " ج-ب -المجموعة "أ 3المدرج: 

 التوزيع الزمني للسنة األولى لسانس  

 2020-2019:  االولالسداسي 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      

 

         

 التوقيت          
8:00  – 9:30 9:30  – 11:00 11:00 –  12:30 12:30 –  14:00 14:00 –  15:30 15:30 –  17:00 

 اليوم 

 األحد
 القانون الدستوري

 عبد النور سهام 

لعلوم القانونية  منهجية ا  

 اقيس محمد 

لعلوم القانونية  منهجية ا  

 علية نصر الدين 

 تاريخ النظم القانونية 

 باوني محمد 

 القانون الدستوري

 عميرش ندير 

مدخل للعلوم 

 القانونية 

 ثابت موسى 

 اإلثنين 
لعلوم القانونية  منهجية ا  

 بوصبع فؤاد 

  تاريخ النظم القانونية

 بعداش سعد 

اإلداريالقانون   

 موسى زهية 

 مدخل للعلوم القانونية 

 مراد الزهراء

 مدخل للعلوم القانونية 

 بولحية صالح 

 القانون اإلداري

 شيبوتي راضية 

 الثالثاء
 القانون الدستوري

 طبجون نعمان 

 مدخل للعلوم القانونية 

 بولحية صالح 

 مدخل للعلوم القانونية 

 ثابت موسى 

 القانون الدستوري

 عميرش ندير 

 القانون اإلداري

 موسى زهية 

 القانون الدستوري

 عبد النور سهام 

 األربعاء
 قانون المجتمع دولي 

 بوطبالة معمر 

لعلوم القانونية  منهجية ا  

 اقيس محمد 

 قانون المجتمع دولي 

 بوبرطخ نعيمة 

لعلوم منهجية ا

 القانونية  

 علية نصر الدين 

 قانون المجتمع دولي 

 بوجالل سمية 

اإلداريالقانون   

 بوشريخة عمار 

 الخميس
لعلوم القانونية  منهجية ا  

 بوصبع فؤاد 

 القانون اإلداري

 بوشريخة عمار 

 تاريخ النظم القانونية 

 بعداش سعد 

 مدخل للعلوم القانونية 

 مراد الزهراء

 القانون الدستوري

 طبجون نعمان 

 القانون اإلداري

 شيبوتي راضية 

 "د اللون االخضر يخص المجموعة" 

 "ه يخص المجموعة"  األصفراللون 

 "و يخص المجموعة"  األبيضاللون 

 التوزيع الزمني للسنة األولى لسانس  

 2020-2019:  االولالسداسي 

 

 اإلخوة منتوري قسنطينة   جامعة   

 كلية الحقوق         

 قسم القانون العام / السنة االولى 

 " و-ه-المجموعة "د 9المدرج: 


