وزارة التلعٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر  -بسكرة -
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر
السنة االولى جذع مشترك

برنامج الدراسة الحضوري االسبوعً السنة األولى السداسً الثانً  2: 2021/2020ماي الى غاٌة  13ماي 2021

األحد

االٌام

القاعات
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308
401
402
403
404
salle info 1
مدرج بن الصغٌر
مدرج خزار
مدرج احمد ٌوسف
مدرج دقٌانً(مجمع بالطٌبً)
مدرج لحلوحً(مجمع بالطٌبً)

االثنٌن

مدرج (Gمجمع بالطٌبً)

201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308
401
402
403
404
salle info 1
مدرج بن الصغٌر
مدرج خزار
مدرج احمد ٌوسف
مدرج دقٌانً(مجمع بالطٌبً)

09:00 08:00

محاسبة)(K1
احصاء)(K2
جزئً)(K3
رٌاضٌات)(K4
محاسبة)(K5
محاسبة)(L1
احصاء)(L2
جزئً)(L3
رٌاضٌات)(L4
احصاء)(L5
محاسبة)(M1
احصاء)(M2
جزئً)(M3
رٌاضٌات)(M4
جزئً)(M5
محاسبة)(N1
احصاء)(N2
جزئً)(N3
رٌاضٌات)(N4
رٌاضٌات)(N5
اعالم آلً(C1)1
محاسبة A
رٌاضٌات B
إ .جزئً C
احصاءD
قانون تجاري E
قانون تجاري F

الثالثاء

102
103
104
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308
401
402
403
404
405
406
407
salle info 1
salle info 2
salle info 3
مدرج بن الصغٌر
مدرج خزار
مدرج احمد ٌوسف
مدرج دقٌانً(مجمع بالطٌبً)
مدرج لحلوحً(مجمع بالطٌبً)

احصاء A
محاسبة B
رٌاضٌات C
إ .جزئًD
قانون تجاري G
قانون تجاري H

إ .جزئً A
احصاء B
محاسبة C
رٌاضٌات D
قانون تجاري K
قانون تجاري L

محاسبة E
رٌاضٌات F
إ .جزئً G+O
احصاءH
قانون تجاري A

احصاء E
محاسبة F
رٌاضٌات G+O
إ .جزئًH
قانون تجاري C

إ .جزئً E
احصاء F
محاسبة G+O
رٌاضٌات H
قانون تجاري D

علم اجتماع المنظمات  Aعلم اجتماع المنظمات B

احصاء)(K1
جزئً)(K2
رٌاضٌات)(K3
محاسبة)(K4
احصاء)(K5
احصاء)(L1
جزئً)(L2
رٌاضٌات)(L3
محاسبة)(L4
محاسبة)(L5
احصاء)(M1
جزئً)(M2
رٌاضٌات)(M3
محاسبة)(M4
رٌاضٌات)(M5
احصاء)(N1
جزئً)(N2
رٌاضٌات)(N3
محاسبة)(N4
جزئً)(N5
اعالم آلً(C2)1

جزئً)(K1
رٌاضٌات)(K2
محاسبة)(K3
احصاء)(K4
جزئً)(K5
جزئً)(L1
رٌاضٌات)(L2
محاسبة)(L3
احصاء)(L4
رٌاضٌات)(L5
جزئً)(M1
رٌاضٌات)(M2
محاسبة)(M3
احصاء)(M4
محاسبة)(M5
جزئً)(N1
رٌاضٌات)(N2
محاسبة)(N3
احصاء)(N4
احصاء)(N5
اعالم آلً(C3)1

رٌاضٌات)(K1
محاسبة)(K2
احصاء)(K3
جزئً)(K4
رٌاضٌات)(K5
رٌاضٌات)(L1
محاسبة)(L2
احصاء)(L3
جزئً)(L4
جزئً)(L5
رٌاضٌات)(M1
محاسبة)(M2
احصاء)(M3
جزئً)(M4
احصاء)(M5
رٌاضٌات)(N1
محاسبة)(N2
احصاء)(N3
جزئً)(N4
محاسبة)(N5
اعالم آلً(C5)+(C4)1

رٌاضٌات A
إ .جزئً B
احصاء C
محاسبة D
قانون تجاري O+M
قانون تجاري N
محاسبة)(A1
احصاء)(A2
جزئً)(A3
رٌاضٌات)(A4
محاسبة)(A5
محاسبة)(B1
احصاء)(B2
جزئً)(B3
رٌاضٌات)(B4
احصاء)(B5
محاسبة)(C1
احصاء)(C2
جزئً)(C3
رٌاضٌات)(C4
جزئً)(C5
محاسبة)(D1
احصاء)(D2
جزئً)(D3
رٌاضٌات)(D4
رٌاضٌات)(D5
اعالم آلً(E1)1

مدرج لحلوحً(مجمع بالطٌبً) علم اجتماع المنظمات C
مدرج (Gمجمع بالطٌبً)

09:00

10:00

11:00 10:00

12:00 11:00

12:00

13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

15:00

16:00

احصاء)(A1
جزئً)(A2
رٌاضٌات)(A3
محاسبة)(A4
احصاء)(A5
احصاء)(B1
جزئً)(B2
رٌاضٌات)(B3
محاسبة)(B4
محاسبة)(B5
احصاء)(C1
جزئً)(C2
رٌاضٌات)(C3
محاسبة)(C4
رٌاضٌات)(C5
احصاء)(D1
جزئً)(D2
رٌاضٌات)(D3
محاسبة)(D4
جزئً)(D5
اعالم آلً(E2)1

جزئً)(A1
رٌاضٌات)(A2
محاسبة)(A3
احصاء)(A4
جزئً)(A5
جزئً)(B1
رٌاضٌات)(B2
محاسبة)(B3
احصاء)(B4
رٌاضٌات)(B5
جزئً)(C1
رٌاضٌات)(C2
محاسبة)(C3
احصاء)(C4
محاسبة)(C5
جزئً)(D1
رٌاضٌات)(D2
محاسبة)(D3
احصاء)(D4
احصاء)(D5
اعالم آلً(E3)1

رٌاضٌات)(A1
محاسبة)(A2
احصاء)(A3
جزئً)(A4
رٌاضٌات)(A5
رٌاضٌات)(B1
محاسبة)(B2
احصاء)(B3
جزئً)(B4
جزئً)(B5
رٌاضٌات)(C1
محاسبة)(C2
حصاء)(C3
جزئً)(C4
احصاء)(C5
رٌاضٌات)(D1
محاسبة)(D2
احصاء)(D3
جزئً)(D4
محاسبة)(D5
اعالم آلً(E5)+(E4)1

رٌاضٌات E
إ .جزئً F
احصاء G+O
محاسبة H
علم اجتماع المنظمات N

قانون تجاري B
محاسبة)(O5
محاسبة)(E1
احصاء)(E2
جزئً)(E3
رٌاضٌات)(E4
محاسبة)(E5
محاسبة)(F1
احصاء)(F2
جزئً)(F3
رٌاضٌات)(F4
احصاء)(F5
محاسبة)(G1
احصاء)(G2
جزئً)(G3
رٌاضٌات)(G4
جزئً)(G5
محاسبة)(H1
احصاء)(H2
جزئً)(H3
رٌاضٌات)(H4
رٌاضٌات)(H5
محاسبة)(O1
احصاء)(O2
جزئً)(O3
رٌاضٌات)(O4
مدخل إلدارة األعمال)(N2

اعالم آلً(N1)1
اعالم آلً(M1)1
اعالم آلً(G1)1
رٌاضٌات K
إ .جزئً K
احصاء K
محاسبة K
إ .جزئً L
احصاء L
محاسبة L
رٌاضٌات L
احصاء M
محاسبة M
رٌاضٌات M
إ .جزئً M
محاسبة N
رٌاضٌات N
إ .جزئًN
احصاءN
علم اجتماع المنظمات  Dعلم اجتماع المنظمات Eعلم اجتماع المنظمات  Fعلم اجتماع المنظماتG

احصاء)(O5
احصاء)(E1
جزئً)(E2
رٌاضٌات)(E3
محاسبة)(E4
احصاء)(E5
احصاء)(F1
جزئً)(F2
رٌاضٌات)(F3
محاسبة)(F4
محاسبة)(F5
احصاء)(G1
جزئً)(G2
رٌاضٌات)(G3
محاسبة)(G4
رٌاضٌات)(G5
احصاء)(H1
جزئً)(H2
رٌاضٌات)(H3
محاسبة)(H4
جزئً)(H5
احصاء)(O1
جزئً)(O2
رٌاضٌات)(O3
محاسبة)(O4

جزئً)(O5
جزئً)(E1
رٌاضٌات)(E2
محاسبة)(E3
احصاء)(E4
جزئً)(E5
جزئً)(F1
رٌاضٌات)(F2
محاسبة)(F3
احصاء)(F4
رٌاضٌات)(F5
جزئً)(G1
رٌاضٌات)(G2
محاسبة)(G3
احصاء)(G4
محاسبة)(G5
جزئً)(H1
رٌاضٌات)(H2
محاسبة)(H3
احصاء)(H4
احصاء)(H5
جزئً)(O1
رٌاضٌات)(O2
محاسبة)(O3
احصاء)(O4

مدخل إلدارة األعمال) (N5مدخل إلدارة األعمال)(N4

اعالم آلً(N2)1
اعالم آلً(M2)1
اعالم آلً(G2)1

اعالم آلً(N3)1
اعالم آلً(M3)1
اعالم آلً(G3)1

رٌاضٌات)(O5
رٌاضٌات)(E1
محاسبة)(E2
احصاء)(E3
جزئً)(E4
رٌاضٌات)(E5
رٌاضٌات)(F1
محاسبة)(F2
احصاء)(F3
جزئً)(F4
جزئً)(F5
رٌاضٌات)(G1
محاسبة)(G2
احصاء)(G3
جزئً)(G4
احصاء)(G5
رٌاضٌات)(H1
محاسبة)(H2
احصاء)(H3
جزئً)(H4
محاسبة)(H5
رٌاضٌات)(O1
محاسبة)(O2
احصاء)(O3
جزئً)(O4
مدخل إلدارة األعمال)(N1)+ (N3

اعالم آلً(N5)+(N4)1
اعالم آلً(M5)+(M4)1
اعالم آلً(G5)+(G4)1

األربعاء

102
103
104
105
201
salle info 1
salle info 2
salle info 3
salle info biblio 1

مدخل إلدارة األعمال)(B2
مدخل إلدارة األعمال)(L2
مدخل إلدارة األعمال)(D2
مدخل إلدارة األعمال)(F2
مدخل إلدارة األعمال)(G2

اعالم آلً(B1)1
اعالم آلً(L1)1
اعالم آلً(D1)1
اعالم آلً(F1)1

مدخل إلدارة األعمال)(B3
مدخل إلدارة األعمال)(L3
مدخل إلدارة األعمال)(D3
مدخل إلدارة األعمال)(F3

مدخل إلدارة األعمال) (B1مدخل إلدارة األعمال) (B4مدخل إلدارة األعمال)(B5
مدخل إلدارة األعمال) (L1مدخل إلدارة األعمال) (L4مدخل إلدارة األعمال)(L5
مدخل إلدارة األعمال) (D1مدخل إلدارة األعمال) (D4مدخل إلدارة األعمال)(D5
مدخل إلدارة األعمال) (F1مدخل إلدارة األعمال) (F4مدخل إلدارة األعمال)(F5
مدخل إلدارة األعمال) (G1مدخل إلدارة األعمال) (G4مدخل إلدارة األعمال) (G5مدخل إلدارة األعمال)(G3

اعالم آلً(B2)1
اعالم آلً(L2)1
اعالم آلً(D2)1
اعالم آلً(F2)1

اعالم آلً(B3)1
اعالم آلً(L3)1
اعالم آلً(D3)1
اعالم آلً(F3)1

اعالم آلً(B4)1
اعالم آلً(L4)1
اعالم آلً(D4)1
اعالم آلً(F4)1

مدرج بن الصغٌر
مدرج خزار
مدرج احمد ٌوسف

اعالم آلً ()B5
اعالم آلً(L5)1
اعالم آلً(D5)1
اعالم آلً(F5)1
لغة حٌة M+N
اعالم آلً E+O
اعالم آلً A

علم اجتماع المنظمات  H+Oعلم اجتماع المنظماتL+M

مدرج دقٌانً(مجمع بالطٌبً)

لغة حٌة C+A
لغة حٌة K+G

مدرج لحلوحً(مجمع بالطٌبً)

الخمٌس

مدرج (Gمجمع بالطٌبً)

102
103
104
105
201
202
203
salle info 1
salle info 2
salle info 3
salle info biblio 1

مدرج بن الصغٌر
مدرج خزار

لغة حٌة F
اعالم آلً B
اعالم آلً D

لغة حٌة E
اعالم آلً H
اعالم آلًG

مدخل إلدارة األعمال)(H3
مدخل إلدارة األعمال)(O3
مدخل إلدارة األعمال)(A3
مدخل إلدارة األعمال)(K3
مدخل إلدارة األعمال)(C3
مدخل إلدارة األعمال)(E3

مدخل إلدارة األعمال) (H2مدخل إلدارة األعمال) (H1مدخل إلدارة األعمال) (H4مدخل إلدارة األعمال)(H5
مدخل إلدارة األعمال) (O2مدخل إلدارة األعمال) (O1مدخل إلدارة األعمال) (O4مدخل إلدارة األعمال)(O5
مدخل إلدارة األعمال) (A2مدخل إلدارة األعمال) (A1مدخل إلدارة األعمال) (A4مدخل إلدارة األعمال)(A5
مدخل إلدارة األعمال) (K2مدخل إلدارة األعمال) (K1مدخل إلدارة األعمال) (K4مدخل إلدارة األعمال)(K5
مدخل إلدارة األعمال)(C5
مدخل إلدارة األعمال)(C4
مدخل إلدارة األعمال) (C2مدخل إلدارة األعمال)(C1
مدخل إلدارة األعمال) (E2مدخل إلدارة األعمال) (E1مدخل إلدارة األعمال) (E4مدخل إلدارة األعمال)(E5
مدخل إلدارة األعمال) (M2مدخل إلدارة األعمال) (M1مدخل إلدارة األعمال) (M4مدخل إلدارة األعمال) (M5مدخل إلدارة األعمال)(M3

اعالم آلً(H1)1
اعالم آلً(O1)1
اعالم آلً(A1)1
اعالم آلً(K1)1

اعالم آلً(H2)1
اعالم آلً(O2)1
اعالم آلً(A2)1
اعالم آلً(K2)1

اعالم آلً(H3)1
اعالم آلً(O3)1
اعالم آلً(A3)1
اعالم آلً(K3)1

اعالم آلً(H4)1
اعالم آلً(O4)1
اعالم آلً(A4)1
اعالم آلً(K4)1

اعالم آلً(H5)1
اعالم آلً(O5)1
اعالم آلً(A5)1
اعالم آلً(K5)1
اعالم آلً M+N

اعالم آلً L+K

لغة حٌةD+B
لغة حٌة O

لغة حٌة H+L
اعالم آلً F
اعالم آلً C
علم اجتماع المنظماتK

