
                                            

                    

 2022/2023 : اونى يبسخرجذول حىلٍج  انسُت 

 لبَىٌ االسرة

 االحذ االرٍٍُ انزالربء االربعبء انخًٍس
 

 انخـــىلـٍـــج

انحًبٌت انمبَىٍَت 

 نالسرة

 ا عبٍشبث 

D48 

 01انفىس

ق االسرة 

 انًمبرٌ
 ا حبس شرٌف 

02انفىس   

E35 

 

 لبَىٌ االسرة انًمبرٌ

 د عًبري

 37انًذرس 

 لبَىٌ االسرة انًمبرٌ

 د عًبري

39انًذرس   

 احكبو انًٍراد

طٍب عًىر.ا  

  انًذرس انصغٍر37

 

08:00-09:30  

 

 انحًبٌت انمبَىٍَت نالسرة

 ا عبٍشبث 

D48 

 02انفىس

 احكبو انًٍراد

طٍب عًىر.ا  

E35 

 انحًبٌت انمبَىٍَت نالسرة

 داللي الجياللي

  انًذرس انصغٍر37

 انحًبٌت انمبَىٍَت نالسرة

 داللي الجياللي

  انًذرس انصغٍر37

 احكبو انًٍراد

طٍب عًىر.ا  

E35 

 01انفىس 

 

09:30 – 11:00  

 

 احكبو انًٍراد 

طٍب عًىر.ا  

E35 

02نفىس ا  

يُهجٍت انبحذ 

 انعهًً

ا 

 يعروف 

انطببك االرضً 

 انجُبح س

01انفىس   

قانون اإلجراءات المدنية 
 واإلدارية

 ا حرش دمحم

D33 

 ق االسرة انًمبرٌ

 E20ا شبٍرة     

 01انفىس 

 يُهجٍت انبحذ انعهًً

 ا يعروف 

 

 انطببك االرضً انجُبح س

02انفىس   

 

11:00 -12:30  

 

 التحرير اإلداري 
 

 ا يعًر لىادري

 انًذرس س هىاري بىيذٌٍ

 يُهجٍت انبحذ انعهًً

 ا بشٍخ

 انطببك االرضً انجُبح س

 قانون العمل 
 ا سكيل 

 

G S 2 

 

12:30 -14:00  

 

    

 يُهجٍت انبحذ انعهًً

 ا بشٍخ

37انًذرس   

 

14:00 -15:30  

 

     15:30 -17:00  

 رئٍس يصهحت يخببعت انخعهٍى وانخمٍٍى

 

 

 

 

 

 



 

 2022/2023 : اونى يبسخرجذول حىلٍج  انسُت 

 لبَىٌ انبٍئت وانخًٍُت انًسخذايت

 االحذ االرٍٍُ انزالربء االربعبء انخًٍس
 

 انخـــىلـٍـــج

 

لبَىٌ انذونً 

 نهبٍئت

ا خروبً بزارة 

 ا

01 انفىس  
 

E23 

يُهجٍت انبحذ 

 انعهًً

 ا يعروف 

  03انفىس  

D32 

  
 يُهجٍت انبحذ انعهًً

 ا يعروف 

 D33  02انفىس  

 

08:00-09:30  

 

 االيٍ انبٍئً

 يًٍىٌ خٍرة

E35 

 لبَىٌ انذونً نهبٍئت

 ا خروبً بزارة ا

   

02انفىس      E23 

 يُهجٍت انبحذ انعهًً

يد ر. ا  

E35 

 االيٍ انبٍئً

 يًٍىٌ خٍرة

E35 

 يُهجٍت انبحذ انعهًً

 ا يعروف 

 D46  01انفىس  

 

 

09:30 – 11:00  

 

 
 لبَىٌ انذونً نهبٍئت

 ا خروبً بزارة ا

    03B52  انفىس  

 التحرير اإلداري
 ا زروق

 المدرج ج هواري بومدين

 يُهجٍت انبحذ انعهًً

يد ر.ا  

 المدرج ب

 حماية التراث الثقافي
 ا بشيخ

 المدرج ب

 

11:00 -12:30  

 

 لبَىٌ انذونً نهبٍئت

 بىاط دمحم

 

E21 

 
 آنٍبث انمبَىٍَت نحًبٌت انبٍئت

 د اسًبعٍم

E35   

 آنٍبث انمبَىٍَت نحًبٌت انبٍئت

 د اسًبعٍم

E35   

 لبَىٌ انذونً نهبٍئت

 بىاط دمحم

 

 المدرج ب

 

12:30 -14:00  

 

اإلنسان حقوق البيئة و 
ا بن عتو 

 37المدرج 

آنٍبث انمبَىٍَت 

 نحًبٌت انبٍئت

 ا لٍبىعت

 اعًبل يىجهت

02انفــــــــــىس   

E35   

 االيٍ انبٍئً

 ا فبهى 

D47 

 01انفىس

 آنٍبث انمبَىٍَت نحًبٌت انبٍئت

 ا لٍبىعت

 اعًبل يىجهت

03انفــــــــــىس   

E35   

 

 

14:00 -15:30  

 

 

 

آنٍبث انمبَىٍَت 

 نحًبٌت انبٍئت

 ا لٍبىعت

 اعًبل يىجهت

01انفــــــــــىس   

E35   

 االيٍ انبٍئً

 ا فبهى 

D47 

 02انفىس

 االيٍ انبٍئً

 ا فبهى 

D46 

 03انفىس

 

15:30 -17:00  

 رئٍس يصهحت يخببعت انخعهٍى وانخمٍٍى

 فرع البرمجة

 


