
2022/2023رزًبهت االهخحبى العبدي للسذاسً االول   
:........................................................االسن واللقب   

:...........................................رقن الخسجٍل  

:.....الفىج  

 السٌت اولى لٍسبًس  

 
12:15 – 13:45  

 
10:15 – 11:45  األٌـــــــــبم 

 

 القبًىى الذسخىري

 
 

 االحذ

08/01/2023  

  حبرٌخ الٌظن القبًىًٍت
 االثٌٍي

09/01/2023  

 هظطلحبث اجٌبٍت 
 الثالثبء

10/01/2023  

  هذخل للعلىم القبًىًٍت
 األربعبء

11/01/2023  

 القبًىى االداري

 
 

 االحذ

15/01/2023  

  قبًىى الوجخوع الذولً
 االثٌٍي

16/01/2023  

  
 الثالثبء

17/01/2023  

  هٌهجٍت البحث العلوً
 األربعبء

18/01/2023  

 
 

رئٍس هظلحت الخعلٍن والخقٍٍن                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ةالشعبي جمههرية الجزائرية الديمقراطيةال  

ي و البحث العمميـم العالــوزارة التعمي  

ـفـة حسيبة بن بهعمي بالشلــــجامع  

لحقهق والعمهم السياسيةة اــــــكمي  
حـة متـابعـة التعميم والتقـييمــمصـل  
........ /............رقـــــم   



 

2022/2023رزًبهت االهخحبى العبدي للسذاسً االول   
:........................................................االسن واللقب   

:...........................................رقن الخسجٍل  

:.....الفىج  

 السٌت الثبًٍت لٍسبًس  
 

10:15 – 11:45  األٌـــــــــبم 

 

 الٌظرٌت العبهت للعقىبت والجرٌوت
 االحذ

08/01/2023  

 القبًىى الذولً العبم
 االثٌٍي

09/01/2023  

 
 الثالثبء

10/01/2023  

 القبًىى الخجبري
 

 األربعبء

11/01/2023  

 القبًىى الوذًً
 االحذ

15/01/2023  

 قبًىى االسرة
 االثٌٍي

16/01/2023  

 هٌهجٍت البحث العلوً
 

 الثالثبء

17/01/2023  

 الوظطلحبث القبًىًٍت
 األربعبء

18/01/2023  
 

 

 

رئٍس هظلحت الخعلٍن والخقٍٍن                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ةالشعبي جمههرية الجزائرية الديمقراطيةال  

ي و البحث العمميـم العالــوزارة التعمي  

ـفـة حسيبة بن بهعمي بالشلــــجامع  

لحقهق والعمهم السياسيةة اــــــكمي  
حـة متـابعـة التعميم والتقـييمــمصـل  
......./...........رقـــــم   



 

2022/2023رزًبهت االهخحبى العبدي للسذاسً االول   
:........................................................االسن واللقب   

:...........................................رقن الخسجٍل  

:.....الفىج  

حخظض قبًىى خــــــــــبصالسٌت الثبلثت لٍسبًس    
 

 
08:30 – 10:00  األٌـــــــــبم 

 

 العقىد الخبطت
 

 االحذ

08/01/2023  

 طرق االثببث
 االثٌٍي

09/01/2023  

 اللغت األجٌبٍت
 الثالثبء

10/01/2023  

 الشركبث الخجبرٌت
 

 األربعبء

11/01/2023  

 القبًىى الذولً الخبص
 

 االحذ

15/01/2023  

 هقبرًت االًظوت القبًىًٍت
 االثٌٍي

16/01/2023  

 القبًىى الجسائً وجرائن الفسبد
 الثالثبء

17/01/2023  

 قبًىى االسرة والوىارٌث
 األربعبء

18/01/2023  
 

 

 

رئٍس هظلحت الخعلٍن والخقٍٍن                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ةالشعبي جمههرية الجزائرية الديمقراطيةال  

ي و البحث العمميـم العالــوزارة التعمي  

ـفـة حسيبة بن بهعمي بالشلــــجامع  

لحقهق والعمهم السياسيةة اــــــكمي  
حـة متـابعـة التعميم والتقـييمــمصـل  
......./.............رقـــــم   



 

2022/2023رزًبهت االهخحبى العبدي للسذاسً االول   
:........................................................االسن واللقب   

:...........................................رقن الخسجٍل  

:.....الفىج  

حخظض قبًىى عــــــــــبمالسٌت الثبلثت لٍسبًس    
 

 

08:30 – 10:00  األٌـــــــــبم 

 

 قبًىى دولً وعالقبث دولٍت
 

 االحذ

08/01/2023  

اهتدقبًىى البٍئت والخٌوٍت الوسج  
 االثٌٍي

09/01/2023  

 اللغت األجٌبٍت
 الثالثبء

10/01/2023  

 الىظٍفت العبهت
 األربعبء

11/01/2023  

 قراراث وعقىد ادارٌت

 
 االحذ

15/01/2023  

 الوبلٍت العبهت
 االثٌٍي

16/01/2023  

 هقبرًت االًظوت القبًىًٍت
 الثالثبء

17/01/2023  

 القبًىى الذولً االًسبًً
 األربعبء

18/01/2023  
 

 

 

رئٍس هظلحت الخعلٍن والخقٍٍن                                                                        

 

. 

ةالشعبي جمههرية الجزائرية الديمقراطيةال  

ي و البحث العمميـم العالــوزارة التعمي  

ـفـة حسيبة بن بهعمي بالشلــــجامع  

لحقهق والعمهم السياسيةة اــــــكمي  
حـة متـابعـة التعميم والتقـييمــمصـل  
..... /.....رقـــــم   


