
103D1 احصاء

201D1 ًجزئD1 رٌاضٌاتD1 محاسبة 

202D2 محاسبة D2 رٌاضٌاتD2 احصاءD2 ًجزئ

203D3 رٌاضٌاتD3 احصاءD3 ًجزئD3 محاسبة 

204D4 احصاءD4 ًجزئD4 محاسبة D4 رٌاضٌات

205D5 ًجزئD5 احصاءD5 محاسبة D5 رٌاضٌات

206D6 محاسبة D6 احصاءD6 رٌاضٌاتD6 ًجزئ

207D7 رٌاضٌاتD7 ًجزئD7 احصاءD7 محاسبة 

208E1 ًجزئE1 احصاءE1 رٌاضٌاتE1 محاسبة 

301E2 رٌاضٌاتE2 محاسبة E2 ًجزئ

302E3 رٌاضٌاتE3 ًجزئE3 احصاءE3 محاسبة 

303E2 احصاءE4 احصاءE4 ًجزئE4 محاسبة E4 رٌاضٌات

304E5 ًجزئE5 احصاءE5 رٌاضٌاتE5 محاسبة 

305E6 محاسبة E6 رٌاضٌاتE6 احصاءE6 ًجزئ

306E7 رٌاضٌاتE7 محاسبة E7 احصاءE7 ًجزئ

307F1 ًجزئF1 رٌاضٌاتF1 محاسبة F1 احصاء

308F2 محاسبة F2 رٌاضٌاتF2 احصاءF2 ًجزئ

401F3 رٌاضٌاتF3 ًجزئF3 احصاءF3 محاسبة 

402F4 احصاءF4 ًجزئF4 محاسبة F4 رٌاضٌات

403F5 احصاءF5 رٌاضٌاتF5 ًجزئF5 محاسبة 

404F6 محاسبة F6 رٌاضٌاتF6 احصاءF6 ًجزئ

405F7 احصاءF7 ًجزئF7 محاسبة F7 رٌاضٌات

A2مدخل إلدارة األعمالA1مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب1ًقاعة 

مدخل إلدارة األعمال   A3 مجمع بالطٌب2ًقاعة 

A5مدخل إلدارة األعمالA4مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب3ًقاعة 

C4مدخل إلدارة األعمالA6مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب4ًقاعة 

C2مدخل إلدارة األعمالB2مدخل إلدارة األعمالB1مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب5ًقاعة 

مدخل إلدارة األعمال   C3مدخل إلدارة األعمال   B3 مجمع بالطٌب6ًقاعة 

B5مدخل إلدارة األعمالB4مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب7ًقاعة 

C6مدخل إلدارة األعمالB6مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب8ًقاعة 

C5مدخل إلدارة األعمالC1مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب9ًقاعة 

C7مدخل إلدارة األعمالB7مدخل إلدارة األعمالA7مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب10ًقاعة 

 مجمع بالطٌب11ًقاعة 

sal info 1 ًإعالم آل A2A3 ًإعالم آلً إعالم آل A1 ًإعالم آل A4

sal info 2 ًإعالم آل A5 ًإعالم آل A6

sal info 3 ًإعالم آل B2B3 ًإعالم آلً إعالم آل A7 ًإعالم آل B4

sal info bibliothèque ًإعالم آل B5 ًإعالم آل B6 ًإعالم آل B1 ًإعالم آل B7

   محاسبة D علم اجتماع المنظمات   Dإقتصاد جزئDًمدرج بن الصغٌر

 علم اجتماع المنظمات   Eإقتصاد جزئEً    محاسبة Eمدرج خزار

إقتصاد جزئFً   محاسبة Fعلم اجتماع المنظمات  Fمدرج احمد ٌوسف

Aرٌاضٌات B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 لغة حٌة A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 لغة حٌة (مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً

C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7 لغة حٌة Cرٌاضٌات Bرٌاضٌات (مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

103A1 احصاء

201A1 ًجزئA1 رٌاضٌاتA1 محاسبة 

202A2 محاسبة A2 رٌاضٌاتA2 احصاءA2 ًجزئ

203A4 احصاءA3 رٌاضٌاتA3 احصاءA3 ًجزئA3 محاسبة 

204C1 احصاءA4 ًجزئA4 محاسبة A4 رٌاضٌات

205A5 ًجزئA5 احصاءA5 رٌاضٌاتA5 محاسبة 

206A6 محاسبة A6 رٌاضٌاتA6 احصاءA6 ًجزئ

207A7 محاسبة A7 ًجزئA7 احصاءA7 رٌاضٌات

208B1 ًجزئB1 احصاءB1 رٌاضٌاتB1 محاسبة 

301B2 رٌاضٌاتB2 احصاءB2 ًجزئB2 محاسبة 

302B3 رٌاضٌاتB3 محاسبة B3 ًجزئB3 احصاء

303B4 احصاءB4 ًجزئB4 محاسبة B4 رٌاضٌات

304B5 ًجزئB5 احصاءB5 رٌاضٌاتB5 محاسبة 

305B6 محاسبة B6 رٌاضٌاتB6 احصاءB6 ًجزئ

306B7 احصاءB7 ًجزئB7 رٌاضٌاتB7 محاسبة 

307C1 ًجزئC1 رٌاضٌاتC1 محاسبة 

308C2 محاسبة C2 رٌاضٌاتC2 احصاءC2 ًجزئ

401C3 رٌاضٌاتC3 احصاءC3 ًجزئC3 محاسبة 

402C4 احصاءC4 محاسبة C4 رٌاضٌاتC4 ًجزئ

403C5 احصاءC5 رٌاضٌاتC5 محاسبة C5 ًجزئ

404C6 محاسبة C6 رٌاضٌاتC6 احصاءC6 ًجزئ

405C7 رٌاضٌاتC7 احصاءC7 محاسبة C7 ًجزئ

sal info 1 ًإعالم آل D1 ًإعالم آل D5 ًإعالم آل E2 ًإعالم آل E3

sal info 2 ًإعالم آل D2 ًإعالم آل D6

sal info 3 ًإعالم آل D3 ًإعالم آل D7 ًإعالم آل E4 ًإعالم آل E6

sal info bibliothèque ًإعالم آل D4 ًإعالم آل E1 ًإعالم آل E5 ًإعالم آل E7

Dرٌاضٌات D إعالم آلً Dمدخل إلدارة األعمالمدرج بن الصغٌر

Eمدخل إلدارة األعمالEرٌاضٌات E إعالم آلً مدرج خزار

F إعالم آلFًمدخل إلدارة األعمالFرٌاضٌات مدرج احمد ٌوسف

   محاسبة A  احصاء   Aإقتصاد جزئAً(مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً

  احصاء   Bإقتصاد جزئBً   محاسبة B(مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

إقتصاد جزئCً   محاسبة C  احصاء C(مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

201D1 ًجزئD1 رٌاضٌاتD1 محاسبة 

202D2 محاسبة D2 رٌاضٌاتD2 احصاءD2 ًجزئ

203D1 احصاءD3 رٌاضٌاتD3 احصاءD3 ًجزئD3 محاسبة 

204E2 احصاءD4 احصاءD4 ًجزئD4 محاسبة D4 رٌاضٌات

205D5 ًجزئD5 احصاءD5 محاسبة D5 رٌاضٌات

206D6 محاسبة D6 احصاءD6 رٌاضٌاتD6 ًجزئ

207D7 رٌاضٌاتD7 ًجزئD7 احصاءD7 محاسبة 

208E1 ًجزئE1 احصاءE1 رٌاضٌاتE1 محاسبة 

301E2 رٌاضٌاتE2 محاسبة E2 ًجزئ

302E3 رٌاضٌاتE3 ًجزئE3 احصاءE3 محاسبة 

303E4 احصاءE4 ًجزئE4 محاسبة E4 رٌاضٌات

304E5 ًجزئE5 احصاءE5 رٌاضٌاتE5 محاسبة 

305E6 محاسبة E6 رٌاضٌاتE6 احصاءE6 ًجزئ

306E7 رٌاضٌاتE7 محاسبة E7 احصاءE7 ًجزئ

307F1 ًجزئF1 رٌاضٌاتF1 محاسبة F1 احصاء

308F2 محاسبة F2 رٌاضٌاتF2 احصاءF2 ًجزئ

401F3 رٌاضٌاتF3 ًجزئF3 احصاءF3 محاسبة 

402F4 احصاءF4 ًجزئF4 محاسبة F4 رٌاضٌات

403F5 احصاءF5 رٌاضٌاتF5 ًجزئF5 محاسبة 

404F6 محاسبة F6 رٌاضٌاتF6 احصاءF6 ًجزئ

405F7 احصاءF7 ًجزئF7 محاسبة F7 رٌاضٌات

sal info 1 ًإعالم آل C1 ًإعالم آل C5 ًإعالم آل C4

sal info 2 ًإعالم آل C2 ًإعالم آل C6 ًإعالم آل C7 ًإعالم آل C3

   محاسبة A  احصاء   Aإقتصاد جزئAًمدرج بن الصغٌر

  احصاء   Bإقتصاد جزئBً   محاسبة Bمدرج خزار

إقتصاد جزئCً   محاسبة C  احصاء Cمدرج احمد ٌوسف

   محاسبة DDرٌاضٌات إقتصاد جزئDً(مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً

Eرٌاضٌات إقتصاد جزئEً    محاسبة E(مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

إقتصاد جزئFً   محاسبة FFرٌاضٌات (مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

201A1 ًجزئA1 احصاءA1 رٌاضٌاتA1 محاسبة 

202A2 محاسبة A2 رٌاضٌاتA2 احصاءA2 ًجزئ

203A3 رٌاضٌاتA3 ًجزئA3 محاسبة A3 احصاء

204A4 ًجزئA4 محاسبة A4 رٌاضٌاتA4 احصاء

205A5 ًجزئA5 احصاءA5 رٌاضٌاتA5 محاسبة 

206A6 محاسبة A6 رٌاضٌاتA6 احصاءA6 ًجزئ

207A7 محاسبة A7 ًجزئA7 احصاءA7 رٌاضٌات

208B1 ًجزئB1 احصاءB1 رٌاضٌاتB1 محاسبة 

301B2 رٌاضٌاتB2 احصاءB2 ًجزئB2 محاسبة 

302B3 رٌاضٌاتB3 محاسبة B3 ًجزئB3 احصاء

303B4 احصاءB4 ًجزئB4 محاسبة B4 رٌاضٌات

304B5 ًجزئB5 احصاءB5 رٌاضٌاتB5 محاسبة 

305B6 محاسبة B6 رٌاضٌاتB6 احصاءB6 ًجزئ

306B7 احصاءB7 ًجزئB7 رٌاضٌاتB7 محاسبة 

307C1 ًجزئC1 رٌاضٌاتC1 محاسبة C1 احصاء

308C2 محاسبة C2 رٌاضٌاتC2 احصاءC2 ًجزئ

401C3 رٌاضٌاتC3 احصاءC3 ًجزئC3 محاسبة 

402C4 احصاءC4 محاسبة C4 رٌاضٌاتC4 ًجزئ

403C5 احصاءC5 رٌاضٌاتC5 محاسبة C5 ًجزئ

404C6 محاسبة C6 رٌاضٌاتC6 احصاءC6 ًجزئ

405C7 رٌاضٌاتC7 احصاءC7 محاسبة C7 ًجزئ

D1مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب1ًقاعة 

D2مدخل إلدارة األعمالD5مدخل إلدارة األعمالD4مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب2ًقاعة 

مدخل إلدارة األعمال D6 مجمع بالطٌب3ًقاعة 

E1مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب4ًقاعة 

مدخل إلدارة األعمال E3 مجمع بالطٌب5ًقاعة 

E5مدخل إلدارة األعمالE4مدخل إلدارة األعمالمدخل إلدارة األعمال E6 مجمع بالطٌب6ًقاعة 

مدخل إلدارة األعمال E2D3مدخل إلدارة األعمالF5مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب7ًقاعة 

F2مدخل إلدارة األعمالF1مدخل إلدارة األعمالمدخل إلدارة األعمال F3 مجمع بالطٌب8ًقاعة 

F4مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب9ًقاعة 

مدخل إلدارة األعمال F6 مجمع بالطٌب10ًقاعة 

E7مدخل إلدارة األعمالF7مدخل إلدارة األعمالD7مدخل إلدارة األعمال مجمع بالطٌب11ًقاعة 

sal info 1 ًإعالم آل  F4 ًإعالم آل F5ًإعالم آل F1ًإعالم آل F3

sal info 2 ًإعالم آل F7F6   ًإعالم آلًإعالم آل F2

Aرٌاضٌات A إعالم آلً Aمدخل إلدارة األعمال.مدرج بن الصغٌر

Bمدخل إلدارة األعمالBرٌاضٌات B إعالم آلً مدرج خزار

C إعالم آلCًمدخل إلدارة األعمالCرٌاضٌات مدرج احمد ٌوسف

   احصاء DEالقانون التجاري  احصاء  D   (مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً

Fالقانون التجاري   احصاء E   Fالقانون التجاري(مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

(مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

اعالم آلA  Aًالقانون التجاري علم اجتماع المنظمات Aمدرج بن الصغٌر

 علم اجتماع المنظمات BBاعالم آلBًالقانون التجاريمدرج خزار

Cالقانون التجاري علم اجتماع المنظمات C   Cاعالم آلًمدرج احمد ٌوسف

E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7 لغة حٌة   احصاء  D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7   D لغة حٌة (مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً

   احصاء F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7   F لغة حٌة    احصاء E(مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

(مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

15:00      14:00

 تدرس بدون مضاعفة حضورٌا وعن بعد2علم اجتماع المنظمات،إعالم آلً،القانون التجاري،مدخل إلدارة األعمال واللغة:مقاٌٌس.تدرس بحصص مضاعفة فً األسبوع الحضوري وال تدرس عن بعد:2،جزئ2ً،محاسبة2،رٌاضٌات2احصاء:المقاٌٌس:مالحظة

 فٌفري13 ابتداء من ٌوم 2022/2021برنامج  الدراسة االسبوعً حضورٌا السنة األولى السداسً الثانً

وزارة التلعٌم العالً والبحث العلمً 
مجال العلوم االقتصادٌة، التسٌٌر و العلوم التجارٌة-بسكرة - جامعة محمد خٌضر 

السنة االولى جذع مشترككلٌة العلوم االقتصادٌة  والتجارٌة  وعلوم التسٌٌر

10:00     09:0011:00   10:0012:00    11:0013:00      12:0014:00      13:00
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