
201(K1)محاسبة(K1)احصاء(K1)ًجزئ(K1)رٌاضٌات

202(K2)احصاء(K2)ًجزئ(K2)رٌاضٌات(K2)محاسبة

203(K3)ًجزئ(K3)رٌاضٌات(K3)محاسبة(K3)احصاء

204(K4)رٌاضٌات(K4)محاسبة(K4)احصاء(K4)ًجزئ

205(K5)محاسبة(K5)احصاء(K5)ًجزئ(K5)رٌاضٌات

206(L1)محاسبة(L1)احصاء(L1)ًجزئ(L1)رٌاضٌات

207(L2)احصاء(L2)ًجزئ(L2)رٌاضٌات(L2)محاسبة

208(L3)ًجزئ(L3)رٌاضٌات(L3)محاسبة(L3)احصاء

301(L4)رٌاضٌات(L4)محاسبة(L4)احصاء(L4)ًجزئ

302(L5)احصاء(L5)محاسبة(L5)رٌاضٌات(L5)ًجزئ

303  (M1)محاسبة  (M1)احصاء  (M1)ًجزئ  (M1)رٌاضٌات

304  (M2)احصاء  (M2)ًجزئ  (M2)رٌاضٌات  (M2)محاسبة

305  (M3)ًجزئ  (M3)رٌاضٌات  (M3)محاسبة  (M3)احصاء

306  (M4)رٌاضٌات  (M4)محاسبة  (M4)احصاء  (M4)ًجزئ

307  (M5)ًجزئ  (M5)رٌاضٌات  (M5)محاسبة  (M5)احصاء 

308 (N1)محاسبة (N1)احصاء (N1)ًجزئ (N1)رٌاضٌات

401 (N2)احصاء (N2)ًجزئ (N2)رٌاضٌات (N2)محاسبة

402 (N3)ًجزئ (N3)رٌاضٌات (N3)محاسبة (N3)احصاء

403 (N4)رٌاضٌات (N4)محاسبة (N4)احصاء (N4)ًجزئ

404 (N5)رٌاضٌات (N5)ًجزئ (N5)احصاء (N5)محاسبة

salle info 1  (C1) (C2)1اعالم آلً (C3)1اعالم آلً (C4)+(C5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

  Aرٌاضٌات  Aجزئً .  إA  احصاء  A محاسبة  مدرج بن الصغٌر

(E1.E2.E3.E4.O5)جزئً : نورالدٌن/أ  Bجزئً  .   إB    احصاء B    محاسبة B  رٌاضٌات  مدرج  خزار

C  احصاء  Cمحاسبة C رٌاضٌات  Cجزئً .  إمدرج احمد ٌوسف
    D    محاسبة D   رٌاضٌات   Dجزئً.      إD     احصاء(مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً
قانون تجاري O+Mقانون تجاري Kقانون تجاري Gقانون تجاري E(مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

قانون تجاري Nقانون تجاري Lقانون تجاري Hقانون تجاري F(مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

201(A1)محاسبة(A1)احصاء(A1)ًجزئ(A1)رٌاضٌات

202(A2)احصاء(A2)ًجزئ(A2)رٌاضٌات(A2)محاسبة

203(A3)ًجزئ(A3)رٌاضٌات(A3)محاسبة(A3)احصاء

204(A4)رٌاضٌات(A4)محاسبة(A4)احصاء(A4)ًجزئ

205(A5)محاسبة(A5)احصاء(A5)ًجزئ(A5)رٌاضٌات

206(B1)محاسبة(B1)احصاء(B1)ًجزئ(B1)رٌاضٌات

207(B2)احصاء(B2)ًجزئ(B2)رٌاضٌات(B2)محاسبة

208(B3)ًجزئ(B3)رٌاضٌات(B3)محاسبة(B3)احصاء

301(B4)رٌاضٌات(B4)محاسبة(B4)احصاء(B4)ًجزئ

302(B5)احصاء(B5)محاسبة(B5)رٌاضٌات(B5)ًجزئ

303  (C1)محاسبة  (C1)احصاء  (C1)ًجزئ  (C1)رٌاضٌات

304  (C2)احصاء  (C2)ًجزئ  (C2)رٌاضٌات  (C2)محاسبة

305  (C3)ًجزئ  (C3)رٌاضٌات  (C3)محاسبة  (C3)حصاء

306  (C4)رٌاضٌات  (C4)محاسبة  (C4)احصاء  (C4)ًجزئ

307  (C5)ًجزئ  (C5)رٌاضٌات  (C5)محاسبة  (C5)احصاء

308 (D1)محاسبة (D1)احصاء (D1)ًجزئ (D1)رٌاضٌات

401 (D2)احصاء (D2)ًجزئ (D2)رٌاضٌات (D2)محاسبة

402 (D3)ًجزئ (D3)رٌاضٌات (D3)محاسبة (D3)احصاء

403 (D4)رٌاضٌات (D4)محاسبة (D4)احصاء (D4)ًجزئ

404 (D5)رٌاضٌات (D5)ًجزئ (D5)احصاء (D5)محاسبة

salle info 1(E1) (E2)1اعالم آلً (E3)1اعالم آلً (E4)+(E5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info 2  (G1) (G2)1اعالم آلً (G3)1اعالم آلً (G4)+(G5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

  Eرٌاضٌات  Eجزئً .  إE  احصاء  E محاسبة  مدرج بن الصغٌر

  Fجزئً  .   إF    احصاء F    محاسبة F  رٌاضٌات  مدرج  خزار

G+O  احصاء  G+Oمحاسبة G+O رٌاضٌات  G+Oجزئً .  إمدرج احمد ٌوسف
(E1.E2.E3.E4.O5)جزئً : خلٌفً/أ    H    محاسبة H   رٌاضٌات   Hجزئً.      إH     احصاء(مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً

Nعلم اجتماع المنظمات قانون تجاري Dقانون تجاري CCعلم اجتماع المنظمات (مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

قانون تجاري BBعلم اجتماع المنظمات Aعلم اجتماع المنظمات قانون تجاري A(مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

102 (O5)محاسبة (O5)احصاء (O5)ًجزئ (O5)رٌاضٌات

103(E1)محاسبة(E1)احصاء(E1)رٌاضٌات

104(E2)احصاء(E2)رٌاضٌات(E2)محاسبة

201(E3)رٌاضٌات(E3)محاسبة(E3)احصاء

احصاء(E4)محاسبة(E4)رٌاضٌات(E4)احصاء(O5):عبابسة/أاحصاء(O5):عبابسة/أ202

203(E5)محاسبة(E5)احصاء(E5)ًجزئ(E5)رٌاضٌات

204(F1)محاسبة(F1)احصاء(F1)ًجزئ(F1)رٌاضٌات

205(F2)احصاء(F2)ًجزئ(F2)رٌاضٌات(F2)محاسبة

206(F3)ًجزئ(F3)رٌاضٌات(F3)محاسبة(F3)احصاء

207(F4)رٌاضٌات(F4)محاسبة(F4)احصاء(F4)ًجزئ

208(F5)احصاء(F5)محاسبة(F5)رٌاضٌات(F5)ًجزئ

301  (G1)محاسبة  (G1)احصاء  (G1)ًجزئ  (G1)رٌاضٌات

302  (G2)احصاء  (G2)ًجزئ  (G2)رٌاضٌات  (G2)محاسبة

303  (G3)ًجزئ  (G3)رٌاضٌات  (G3)محاسبة  (G3)احصاء

304  (G4)رٌاضٌات  (G4)محاسبة  (G4)احصاء  (G4)ًجزئ

305  (G5)ًجزئ  (G5)رٌاضٌات  (G5)محاسبة  (G5)احصاء

306 (H1)محاسبة (H1)احصاء (H1)ًجزئ (H1)رٌاضٌات

307 (H2)احصاء (H2)ًجزئ (H2)رٌاضٌات (H2)محاسبة

308 (H3)ًجزئ (H3)رٌاضٌات (H3)محاسبة (H3)احصاء

401 (H4)رٌاضٌات (H4)محاسبة (H4)احصاء (H4)ًجزئ

402 (H5)رٌاضٌات (H5)ًجزئ (H5)احصاء (H5)محاسبة

403 (O1)محاسبة (O1)احصاء (O1)ًجزئ (O1)رٌاضٌات

404 (O2)احصاء (O2)ًجزئ (O2)رٌاضٌات (O2)محاسبة

405 (O3)ًجزئ (O3)رٌاضٌات (O3)محاسبة (O3)احصاء

406 (O4)رٌاضٌات (O4)محاسبة (O4)احصاء (O4)ًجزئ

407 (N2)مدخل إلدارة األعمال(N5)مدخل إلدارة األعمال(N4)مدخل إلدارة األعمال(N1)+ (N3)مدخل إلدارة األعمال

salle info 1 (N1) (N2) 1اعالم آلً (N3)1اعالم آلً (N4)+(N5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info 2  (M1) (M2)1اعالم آلً (M3)1اعالم آلً (M4)+(M5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

 Kرٌاضٌات  Kجزئً .  إK  احصاء  K محاسبة  مدرج بن الصغٌر

(E1.E2.E3.E4.O5)جزئً : ترغٌنً/أ  Lجزئً  .   إL    احصاء L    محاسبة L  رٌاضٌات  مدرج  خزار

M  احصاء  Mمحاسبة M رٌاضٌات  Mجزئً .  إمدرج احمد ٌوسف
    N    محاسبة N   رٌاضٌات   Nجزئً.      إN     احصاء(مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً
Gعلم اجتماع المنظماتFعلم اجتماع المنظمات Eعلم اجتماع المنظماتDعلم اجتماع المنظمات (مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

2021 جوان 10 ماي الى غاٌة 30 :2021/2020        برنامج  الدراسة الحضوري االسبوعً السنة األولى السداسً الثانً   

. بان حصص الجزئً واالحصاء مبرمجة وفق هذا التوزٌع E1.E2.E3.E4.O5لٌكن فً علم طلبة األفواج 
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وزارة التلعٌم العالً والبحث العلمً 
-بسكرة - جامعة محمد خٌضر 

كلٌة العلوم االقتصادٌة  والتجارٌة  وعلوم التسٌٌر

السنة االولى جذع مشترك
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102(B2)مدخل إلدارة األعمال(B1)مدخل إلدارة األعمال(B4)مدخل إلدارة األعمال(B5)مدخل إلدارة األعمال(B3)مدخل إلدارة األعمال

103(L2)مدخل إلدارة األعمال(L1)مدخل إلدارة األعمال(L4)مدخل إلدارة األعمال(L5)مدخل إلدارة األعمال(L3)مدخل إلدارة األعمال

احصاء(O5):عبابسة/أاحصاء(O5):عبابسة/أ202

204 (D2)مدخل إلدارة األعمال(D1)مدخل إلدارة األعمال (D4)مدخل إلدارة األعمال(D5)مدخل إلدارة األعمال(D3)مدخل إلدارة األعمال

105(F2)مدخل إلدارة األعمال(F1)مدخل إلدارة األعمال(F4)مدخل إلدارة األعمال(F5)مدخل إلدارة األعمال(F3)مدخل إلدارة األعمال

201(G2)مدخل إلدارة األعمال(G1)مدخل إلدارة األعمال(G4)مدخل إلدارة األعمال  (G5)مدخل إلدارة األعمال  (G3)مدخل إلدارة األعمال

salle info 1(B1) (B2)1اعالم آلً (B3)1اعالم آلً (B4)1اعالم آلً (B5)اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info 2(L1) (L2)1اعالم آلً (L3)1اعالم آلً (L4)1اعالم آلً (L5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info 3 (D1) (D2)1اعالم آلً (D3) 1اعالم آلً (D4)1اعالم آلً (D5) 1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info biblio 1(F1) (F2)1اعالم آلً (F3)1اعالم آلً (F4)1اعالم آلً (F5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

 لغة حٌة H+L لغة حٌة E لغة حٌة F لغة حٌة M+Nمدرج بن الصغٌر

Fاعالم آلً Hاعالم آلً Bاعالم آلً E+Oاعالم آلً مدرج  خزار

Cاعالم آلً Gاعالم آلDًاعالم آلً Aاعالم آلً مدرج احمد ٌوسف
Kعلم اجتماع المنظماتL+Mعلم اجتماع المنظماتH+Oعلم اجتماع المنظمات (مجمع بالطٌبً)مدرج  دقٌانً
 لغة حٌةD+B لغة حٌة C+A(مجمع بالطٌبً)مدرج لحلوحً

 لغة حٌة O لغة حٌة K+G(E1.E2.E3.E4.O5)جزئً : خلٌفً/أ(مجمع بالطٌبً)Gمدرج   

102 (H2)مدخل إلدارة األعمال(H1)مدخل إلدارة األعمال(H4)مدخل إلدارة األعمال(H5)مدخل إلدارة األعمال(H3)مدخل إلدارة األعمال

103 (O2)مدخل إلدارة األعمال (O1)مدخل إلدارة األعمال (O4)مدخل إلدارة األعمال (O5)مدخل إلدارة األعمال (O3)مدخل إلدارة األعمال

104(A2)مدخل إلدارة األعمال(A1)مدخل إلدارة األعمال(A4)مدخل إلدارة األعمال(A5)مدخل إلدارة األعمال(A3)مدخل إلدارة األعمال

105(K2)مدخل إلدارة األعمال(K1)مدخل إلدارة األعمال(K4)مدخل إلدارة األعمال(K5)مدخل إلدارة األعمال(K3)مدخل إلدارة األعمال

201(C2)مدخل إلدارة األعمال  (C1)مدخل إلدارة األعمال  (C4)مدخل إلدارة األعمال  (C5)مدخل إلدارة األعمال(C3)مدخل إلدارة األعمال

202(E2)مدخل إلدارة األعمال(E1)مدخل إلدارة األعمال(E4)مدخل إلدارة األعمال(E5)مدخل إلدارة األعمال(E3)مدخل إلدارة األعمال

203(M2)مدخل إلدارة األعمال  (M1)مدخل إلدارة األعمال  (M4)مدخل إلدارة األعمال  (M5)مدخل إلدارة األعمال  (M3)مدخل إلدارة األعمال

salle info 1  (H1) (H2)1اعالم آلً (H3)1اعالم آلً (H4)1اعالم آلً (H5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info 2 (O1) (O2) 1اعالم آلً (O3) 1اعالم آلً (O4) 1اعالم آلً (O5) 1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info 3(A1) (A2)1اعالم آلً (A3)1اعالم آلً (A4)1اعالم آلً (A5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

salle info biblio 1(K1) (K2)1اعالم آلً (K3)1اعالم آلً (K4)1اعالم آلً (K5)1اعالم آلً 1اعالم آلً

(E1.E2.E3.E4.O5) جزئً مدرج بن الصغٌر

L+Kاعالم آلً M+Nاعالم آلً مدرج  خزار
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