
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 

 

 

 
 

 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 السىة الثاوية ليساوض

 جذع مشحزك

 20الفىج:
 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F3-3 02:01 -00:22 الثالثاء القاوىن المذوي

اإلجزاءات المذوية قاوىن 

 و االدارية
 F3-3 02:01 -00:22 السبث

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F3-3 :02:3-02:01 السبث

 F3-3 04:41-02:22 الثالثاء مىهجية العلىم القاوىوية

 

 22الفىج:
 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F4-1 04:41-02:22 الثالثاء القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F5-3 :02:3-02:01 السبث

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F5-3 04:41-02:22 السبث

 F4-1 02:01 -00:22 الثالثاء مىهجية العلىم القاوىوية

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 

 

 

 
 

 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 ليساوضالسىة الثاوية 

 جذع مشحزك
 

 
 22الفىج :

 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F2-1 :02:3-02:01 الثالثاء القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F1-3 04:41-02:22 السبث

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F4-1 02:01 -00:22 السبث

 F2-1 04:41-02:22 الثالثاء مىهجية العلىم القاوىوية

 

 24الفىج :
 

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

02:01 -00:22 السبث القاوىن المذوي  TD-03 

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 الثالثاء

00:22- 02:01  Cالمذرج 

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 TD-05 :02:3-02:01 الثالثاء

 TD-03 :02:3-02:01 السبث مىهجية العلىم القاوىوية
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 

 

 

 
 

 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 السىة الثاوية ليساوض

 جذع مشحزك
 

 

 21الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 TD-04 :02:3-02:01 السبث القاوىن المذوي

 قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 TD-04 :02:3-02:01 الثالثاء

 TD-04 04:41-02:22 الثالثاء اإلجزاءات الجشائيةقاوىن 

 TD-04 02:01 -00:22 السبث مىهجية العلىم القاوىوية

 

 20الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 TD-05 :02:3-02:01 السبث القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 TD-02 04:41-02:22 الثالثاء

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 TD-02 02:01 -00:22 الثالثاء

 TD-05 04:41-02:22 السبث مىهجية العلىم القاوىوية
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 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 
 ليساوضالسىة الثاوية 

 جذع مشحزك
 
 

 20الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F3-3 20:41 -20:22 االثىيه المذوي القاوىن

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F3-3 02:01 -00:22 األحذ

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F3-3 :02:3-02:01 األحذ

 F3-3 00:22 -20:41 االثىيه مىهجية العلىم القاوىوية

 

 20الفىج:

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F3-3 02:01 -00:22 االثىيه القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F5-3 :02:3-02:01 األحذ

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F5-3 04:41 -02:22 األحذ

 F5-3 20:41 -20:22 االثىيه مىهجية العلىم القاوىوية

 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 
 ليساوضالسىة الثاوية 

 جذع مشحزك
 

 
 : 09  الفىج

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F4-1 00:22 -20:41 اإلثىيه القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F1-3 04:41 -02:32 األحذ

02:01 -00:22 األحذ قاوىن اإلجزاءات الجشائية  F4-1 

02:01 -00:22 اإلثىيه العلىم القاوىويةمىهجية   F4-1 

 

 : 10 الفىج

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F5-1 02:01 -00:22 األحذ القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F5-1 20:41 -20:22 اإلثىيه

 F5-1 00:22 -20:41 اإلثىيه قاوىن اإلجزاءات الجشائية

 F5-1 :02:3 -02:01 األحذ مىهجية العلىم القاوىوية
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 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 
 ليساوضالسىة الثاوية 

 جذع مشحزك
 

 11الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F5-2 04:41 -02:32 األحذ القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 االداريةو 
 F5-2 00:22 -20:41 اإلثىيه

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 اإلثىيه

00:22- 02:01  
F5-2 

02:01 -00:22 األحذ مىهجية العلىم القاوىوية  F5-2 

 

 12الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 قاعة الدكتوراه :02:3 -02:01 األحذ القاوىن المذوي

اإلجزاءات المذوية قاوىن 

 و االدارية
 F1-3 02:01 -00:22 اإلثىيه

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F1-3 20:41 -20:22 اإلثىيه

 قاعة الدكتوراه 04:41 -02:32 األحذ مىهجية العلىم القاوىوية
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 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 
 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 السىة الثاوية ليساوض

 جذع مشحزك
 

 13الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 TD-05 20:01 -20:22 اإلثىيه القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 TD-05 00:22 -20:41 اإلثىيه

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 TD-01 02:01 -00:22 األحذ

 TD-01 :02:3 -02:01 األحذ مىهجية العلىم القاوىوية

 
 14الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 TD-03 00:22 -20:41 اإلثىيه القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 TD-03 20:41 -20:22 اإلثىيه

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 TD-03 :02:3 -02:01 األحذ

 TD-03 04:41 -02:32 األحذ مىهجية العلىم القاوىوية
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 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 

 
 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 السىة الثاوية ليساوض

 جذع مشحزك
 

 15الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 TD-04 00:22 -20:41 اإلثىيه القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 TD-04 02:01 -00:22 اإلثىيه

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 TD-04 04:41 -02:32 األحذ

 TD-04 02:01 -00:22 األحذ مىهجية العلىم القاوىوية

 
 16الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F2-1 02:01 -00:22 األحذ القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F2-1 :02:3 -02:01 األحذ

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F2-1 20:41 -20:22 اإلثىيه

 F2-1 00:22 -20:41 اإلثىيه مىهجية العلىم القاوىوية
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 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 

 

 

 

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 السىة الثاوية ليساوض

 جذع مشحزك
 

 

 17الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F3-3 04:41 -02:32 األحذ المذوي القاوىن

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 قاعة الدكتوراه 02:01 -00:22 األحذ

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F3-1 00:22 -20:41 االثىيه

 F3-1 02:01 -00:22 االثىيه مىهجية العلىم القاوىوية

 
 00الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 TD-04 :02:3 -02:01 األحذ القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 Aالقاعة 04:41 -02:32 األحذ

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 TD-03 02:01 -00:22 اإلثىيه

 Cالقاعة 20:41 -20:22 اإلثىيه مىهجية العلىم القاوىوية
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 

 

 

 
 

 2222/2222كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                            السنة الدراسية 

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

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
 

Université Yahia Fares de Médéa 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 يحي فارس بالمديت تجامع

 

 

 رسوامة جىقيث األعمـــال المىجهـــــة 

 السىة الثاوية ليساوض

 جذع مشحزك
 

 

 00الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F1-3 20:41 -20:22 الخميض القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F1-3 00:22 -20:41 الخميض

قاوىن اإلجزاءات 

 الجشائية
 F1-3 02:01 -00:22 الخميض

 F1-3 20:41 -20:22 األربعاء مىهجية العلىم القاوىوية

 
 22الفىج :

 القاعــــــــة الحىقيــــث اليـــــىم المقيــاص

 F5-3 00:22 -20:41 الخميض القاوىن المذوي

قاوىن اإلجزاءات المذوية 

 و االدارية
 F5-3 02:01 -00:22 الخميض

 قاوىن اإلجزاءات

 الجشائية
 F5-3 20:41 -20:22 الخميض

 F1-3 00:22 -20:41 األربعاء مىهجية العلىم القاوىوية

 

 

 

 

 


