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3.0pà 

 
 

 2222/2222السنة الدراسية                                                         والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

 بتاريخ:........................                                                                              القسم ئاسةر     

 
 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
 ليساوس الثالثة السىة 

 عامجخصص قاوىن 
 
 20الفىج :  

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 Bالمذرج  20:54 – 20:22 االثىيه المىازعات االدارية

 Bالمذرج  00:22 – 20:54 االثىيه القاوىن االقحصادي العام

 Bالمذرج  02:04 – 00:22 االثىيه ملحقى
 

 22الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 Fالمذرج  00:22 – 20:54 االثىيه المىازعات االدارية

 Fالمذرج 02:04 – 00:22 االثىيه القاوىن االقحصادي العام

  Fالمذرج  20:54 – 20:22 االثىيه ملحقى

 

                            

 22الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 TD-02 02:04 – 00:22 االثىيه المىازعات االدارية

 TD-02 20:54 - 0:22 االثىيه القاوىن االقحصادي العام

يهاالثى ملحقى  20:54 – 00:22 TD-02 
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   يحي فارس بالمديتت جامع               
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 2222/2222السنة الدراسية                    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                       

 بتاريخ:........................                                                                              رئاسة القسم     

 

 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
 ليساوس الثالثة السىة 

 عامجخصص قاوىن 
 
 25الفىج :  

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 TD-04 20:54 – 20:22 الثالثاء داريةالمىازعات اال

 TD-04 00:22 – 20:54 الثالثاء القاوىن االقحصادي العام

 TD-04 02:04 – 00:22 الثالثاء ملحقى
 

 24الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 TD-05 00:22 – 20:54 الثالثاء المىازعات االدارية

 TD-05 02:04 – 00:22 الثالثاء عامالقاوىن االقحصادي ال

 TD-05 20:54 – 20:22 الثالثاء ملحقى

 

 20الفىج :   

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 قاعة الذكحىراي 02:04 – 00:22 الثالثاء المىازعات االدارية

 قاعة الذكحىراي 20:54 – 20:22 الثالثاء القاوىن االقحصادي العام

 قاعة الذكحىراي 00:22 – 20:54 الثالثاء حقىمل
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 2222/2222السنة الدراسية                كلية الحقوق و العلوم السياسية                                       كلية  

 بتاريخ:........................                                                                              رئاسة القسم        

 

 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
 ليساوس الثالثة السىة 

 عامجخصص قاوىن 
 
 

 20الفىج   

 القاعــــــــة الحىقيــــث يـــــىمال المقيــاس

 Cالقاعة  02:04 – 00:22 األربعاء المىازعات االدارية

 Aالقاعة 02:22 – 02:04 األربعاء القاوىن االقحصادي العام

 Aالقاعة 05:54 – 02:22 األربعاء ملحقى
 

 20الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 F3-3 02:22 – 02:04 األربعاء داريةالمىازعات اال

 F3-3 05:54 – 02:22 األربعاء القاوىن االقحصادي العام

 F3-3 02:04 – 00:22 األربعاء ملحقى

 

 20الفىج :   

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 Dالقاعة 05:54 – 02:22 األربعاء المىازعات االدارية

 Dالقاعة 02:04 – 00:22 األربعاء لعامالقاوىن االقحصادي ا

 Dالقاعة 02:22 – 02:04 األربعاء ملحقى
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 

 

 

 

 
 

 2222/2222السنة الدراسية                    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                       

 بتاريخ:........................                                                                              رئاسة القسم     

 
 

 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
 ليساوس الثالثة السىة 

 عامجخصص قاوىن 
 
 

 02: الفىج   

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم اسالمقيــ

 Aالقاعة 00:22 – 20:54 الثالثاء المىازعات االدارية

 Fالمذرج 02:04-00:22 الثالثاء القاوىن االقحصادي العام

 Aالقاعة 20:54 – 20:22 الثالثاء ملحقى
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 2222/2222السنة الدراسية                    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                       

 ....................بتاريخ:....                                                                              رئاسة القسم     

 
 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
  ليساوس الثالثة السىة 

 قاوىن خاصجخصص 

 
 
 20الفىج :  

 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 Aالمذرج 02:04 – 00:22 الثالثاء عقىد خاصة

 Aذرجالم 02:22 – 02:04 الثالثاء األوراق الحجارية و االفالس

 Aالمذرج 05:54 – 02:22 الثالثاء ملحقى
 
 
 
 

 22الفىج :
 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 Aالقاعة 02:22 – 02:04 الثالثاء عقىد خاصة

 Aالقاعة 05:54 – 02:22 الثالثاء األوراق الحجارية و االفالس

 Aالقاعة 02:04 – 00:22 الثالثاء ملحقى
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 2222/2222السنة الدراسية                    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                       

 بتاريخ:........................                                                                              رئاسة القسم     

 
 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
  ليساوس الثالثة السىة 

 قاوىن خاصجخصص 

 
 22الفىج :

 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 F1-3 05:54 – 02:22 الثالثاء عقىد خاصة

 F1-3 02:04 – 00:22 الثالثاء األوراق الحجارية و االفالس

 F1-3 02:22 – 02:04 الثالثاء ملحقى

 
 

 25الفىج :  
 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 F1-3 02:04 – 00:22 األربعاء عقىد خاصة

 F1-3 02:22 – 02:04 األربعاء األوراق الحجارية و االفالس

 F1-3 05:54 – 02:22 األربعاء ملحقى
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 2222/2222السنة الدراسية                    كلية الحقوق و العلوم السياسية                                       

 بتاريخ:........................                                                                              ئاسة القسمر     

 
 األعمـــال المىجهـــــةرزوامة جىقيث 
  ليساوس الثالثة السىة 

 قاوىن خاصجخصص 

 
 05الفىج :

 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاس

 Aالمذرج 05:54 – 02:22 األربعاء عقىد خاصة

 Aالمذرج 02:04 – 00:22 األربعاء األوراق الحجارية و االفالس

 Aالمذرج 02:22 – 02:04 األربعاء ملحقى
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