
                                            

                    

 2022/2023 : اولى هبسخرجذول حىلٍج  السٌت 

 لبًىى االسرة

 االحذ االثٌٍي الثالثبء االربعبء الخوٍس
 

 الخـــىلـٍـــج

الجرائن الىالعت 

 على االسرة
 ا عبٍشبث 

D48 

 01الفىج

ق االسرة 

 الومبرى
 ا حبج شرٌف 

02الفىج   

E35 

 هٌهجٍت البحث العلوً

 ا زًبحً 

E23 

 

 لبًىى االسرة الومبرى

 د عوبري

 37الوذرج 

 لبًىى االسرة الومبرى

 د عوبري

37الوذرج   

 لسوت الخركبث
طٍب عوىر.ا  

  الوذرج الصغٍر37

 

08:00-09:30  

 

 الجرائن الىالعت على االسرة
 ا عبٍشبث 

D48 

 02الفىج

 لسوت الخركبث
طٍب عوىر.ا  

E35 

 الجرائن الىالعت على االسرة
 داللي الجياللي

  الوذرج الصغٍر37

 الجرائن الىالعت على االسرة
 داللي الجياللي

  الوذرج الصغٍر37

 لسوت الخركبث
طٍب عوىر.ا  

E35 

 01الفىج 

 

09:30 – 11:00  

 

 

 لسوت الخركبث
طٍب عوىر.ا  

E35 

02لفىج ا  

هٌهجٍت البحث 

 العلوً

ا 

طهراوي.  

E23 

01الفىج   

 طرق االثبات

 ا حرش دمحم

D33 

 ق االسرة الومبرى

 E20ا شبٍرة     

 01الفىج 

  

11:00 -12:30  

 

 هٌهجٍت البحث العلوً 

 ا طهراوي

 

G S 2 

02الفىج   

 هٌهجٍت البحث العلوً

 الطببك االرضً الجٌبح ج

 زًبحً ا

 

قانون الضمان 
 االجتماعي

 ا سكيل 
 

G S 2 

 

12:30 -14:00  

 

    

 

 

14:00 -15:30  

 

     15:30 -17:00  

 رئٍس هصلحت هخببعت الخعلٍن والخمٍٍن

 

 

 

 

 

 



 

 2022/2023 : اولى هبسخرجذول حىلٍج  السٌت 

 لبًىى البٍئت والخٌوٍت الوسخذاهت

 االحذ االثٌٍي الثالثبء االربعبء الخوٍس
 

 الخـــىلـٍـــج

الوسؤولٍت الذولٍت عي 

 اإلضرار ببلبٍئت

 ا خروبً بسارة ا

03 الفىج  
 E21 

 هٌهجٍت البحث العلوً

 ا هعروف 

 D32  02الفىج  

 آلٍبث المبًىًٍت لحوبٌت البٍئت

 د اسوبعٍل

D48 
  

 

08:00-09:30  

 

الوسؤولٍت الذولٍت عي 

 اإلضرار ببلبٍئت

 ا خروبً بسارة ا

   

01الفىج      E21 

 البٍئت والخٌوٍت الوسخذاهت

 د بي كروٌذم

E36 

 
الوسؤولٍت الذولٍت عي اإلضرار 

 ببلبٍئت

 E35 ا بلوذٌىًً

 البٍئت والخٌوٍت الوسخذاهت

 د بي كروٌذم

E35 

 هٌهجٍت البحث العلوً

يد ر.ا  
 

D46 

 

09:30 – 11:00  

 

الوسؤولٍت الذولٍت عي 

 اإلضرار ببلبٍئت

 ا خروبً بسارة ا

 02   الفىج  

B39    

البٍئت 

والخٌوٍت 

 الوسخذاهت

 ا فرج 

E20 

 01الفىج

هٌهجٍت 

البحث 

 العلوً

 ا هعروف 

الفىج  

03  

D46 

آلٍبث المبًىًٍت 

 لحوبٌت البٍئت

 ا لٍبىعت

 اعوبل هىجهت

02الفــــــــــىج   

B52  

 هٌهجٍت البحث العلوً

ٌذ ر. ا  

 

 الوذرج ج هىاري بىهذٌي

 

الوسؤولٍت الذولٍت عي 

 اإلضرار ببلبٍئت

 ا بلوذٌىًً

 

D33 

 

11:00 -12:30  

 

 البٍئت والخٌوٍت الوسخذاهت

 ا خروبً

E21 

 02الفىج

البٍئت والخٌوٍت 

 الوسخذاهت

 ا فرج 

 02الوذرج 

03الفىج  

 

آلٍبث المبًىًٍت لحوبٌت 

 البٍئت

 ا لٍبىعت

 اعوبل هىجهت

01الفــــــــــىج   

E34 

 
 آلٍبث المبًىًٍت لحوبٌت البٍئت

 د اسوبعٍل

E35   

الحماية الجنائية للبيئة 
ا بواط 

المدرج ب العربي بن 
 مهيدي

 

12:30 -14:00  

 

آلٍبث المبًىًٍت  

 لحوبٌت البٍئت

 ا لٍبىعت

 اعوبل هىجهت

03الفــــــــــىج   

E35   

  
 هٌهجٍت البحث العلوً

 ا طهراوي

  E34  01الفىج  

 قانون التهيئة والتعمير
 ا سرباح

E34 

 

14:00 -15:30  

 

 

    

15:30 -17:00  

 رئٍس هصلحت هخببعت الخعلٍن والخمٍٍن

 فرع البرمجة


