
103D1 احصاء

201D1 جزئيD1 رياضياتD1 محاسبة 

202D2 محاسبة D2 رياضياتD2 احصاءD2 جزئي

203D3 رياضياتD3 احصاءD3 جزئيD3 محاسبة 

204D4 احصاءD4 جزئيD4 محاسبة D4 رياضيات

205D5 جزئيD5 احصاءD5 محاسبة D5 رياضيات

206D6 محاسبة D6 احصاءD6 رياضياتD6 جزئي

207D7 رياضياتD7 جزئيD7 احصاءD7 محاسبة 

208E1 جزئيE1 احصاءE1 رياضياتE1 محاسبة 

301E2 رياضياتE2 محاسبة E2 جزئي

302E3 رياضياتE3 جزئيE3 احصاءE3 محاسبة 

303E2 احصاءE4 احصاءE4 جزئيE4 محاسبة E4 رياضيات

304E5 جزئيE5 احصاءE5 رياضياتE5 محاسبة 

305E6 محاسبة E6 رياضياتE6 احصاءE6 جزئي

306E7 رياضياتE7 محاسبة E7 احصاءE7 جزئي

307F1 جزئيF1 رياضياتF1 محاسبة F1 احصاء

308F2 محاسبة F2 رياضياتF2 احصاءF2 جزئي

401F3 رياضياتF3 جزئيF3 احصاءF3 محاسبة 

402F4 احصاءF4 جزئيF4 محاسبة F4 رياضيات

403F5 احصاءF5 رياضياتF5 جزئيF5 محاسبة 

404F6 محاسبة F6 رياضياتF6 احصاءF6 جزئي

405F7 احصاءF7 جزئيF7 محاسبة F7 رياضيات

C1 تاريخ الوقائع االقتصادية A1 تاريخ الوقائع االقتصادية A2مدخل لالقتصاد A1مدخل لالقتصاد  مجمع بالطيبي1قاعة 

C2 تاريخ الوقائع االقتصادية مدخل لالقتصاد   A3تاريخ الوقائع االقتصادية A2A3 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي2قاعة 

تاريخ الوقائع االقتصادية A4C3 تاريخ الوقائع االقتصادية A5مدخل لالقتصاد A4مدخل لالقتصاد  مجمع بالطيبي3قاعة 

C4مدخل لالقتصاد A6مدخل لالقتصاد A6 تاريخ الوقائع االقتصادية A5 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي4قاعة 

C5مدخل لالقتصاد B1 تاريخ الوقائع االقتصادية B2مدخل لالقتصاد B1مدخل لالقتصاد  مجمع بالطيبي5قاعة 

C6مدخل لالقتصاد مدخل لالقتصاد   B3تاريخ الوقائع االقتصادية B2B3 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي6قاعة 

A7مدخل لالقتصاد B4 تاريخ الوقائع االقتصادية B5مدخل لالقتصاد B4مدخل لالقتصاد  مجمع بالطيبي7قاعة 

B7مدخل لالقتصاد B6مدخل لالقتصاد B6 تاريخ الوقائع االقتصادية B5 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي8قاعة 

C7مدخل لالقتصاد مدخل لالقتصاد   C2C3مدخل لالقتصاد C1مدخل لالقتصاد  مجمع بالطيبي9قاعة 

C4 تاريخ الوقائع االقتصادية C6 تاريخ الوقائع االقتصادية C5 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي10قاعة 

A7 تاريخ الوقائع االقتصادية B7 تاريخ الوقائع االقتصادية C7 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي11قاعة 

   محاسبة D  مدخل لعلم االجتماع   Dإقتصاد جزئيDمدرج بن الصغير

  مدخل لعلم االجتماع   Eإقتصاد جزئيE    محاسبة Eمدرج خزار

إقتصاد جزئيF   محاسبة F مدخل لعلم االجتماع  Fمدرج احمد يوسف

Aرياضيات B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 لغة حية A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 لغة حية (مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7 لغة حية Cرياضيات Bرياضيات (مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

103A1 احصاء

201A1 جزئيA1 رياضياتA1 محاسبة 

202A2 محاسبة A2 رياضياتA2 احصاءA2 جزئي

203A4 احصاءA3 رياضياتA3 احصاءA3 جزئيA3 محاسبة 

204C1 احصاءA4 جزئيA4 محاسبة A4 رياضيات

205A5 جزئيA5 احصاءA5 رياضياتA5 محاسبة 

206A6 محاسبة A6 رياضياتA6 احصاءA6 جزئي

207A7 محاسبة A7 جزئيA7 احصاءA7 رياضيات

208B1 جزئيB1 احصاءB1 رياضياتB1 محاسبة 

301B2 رياضياتB2 احصاءB2 جزئيB2 محاسبة 

302B3 رياضياتB3 محاسبة B3 جزئيB3 احصاء

303B4 احصاءB4 جزئيB4 محاسبة B4 رياضيات

304B5 جزئيB5 احصاءB5 رياضياتB5 محاسبة 

305B6 محاسبة B6 رياضياتB6 احصاءB6 جزئي

306B7 احصاءB7 جزئيB7 رياضياتB7 محاسبة 

307C1 جزئيC1 رياضياتC1 محاسبة 

308C2 محاسبة C2 رياضياتC2 احصاءC2 جزئي

401C3 رياضياتC3 احصاءC3 جزئيC3 محاسبة 

402C4 احصاءC4 محاسبة C4 رياضياتC4 جزئي

403C5 احصاءC5 رياضياتC5 محاسبة C5 جزئي

404C6 محاسبة C6 رياضياتC6 احصاءC6 جزئي

405C7 رياضياتC7 احصاءC7 محاسبة C7 جزئي

Dرياضيات D تاريخ الوقائع االقتصادية Dمدخل لالقتصاد مدرج بن الصغير

Eمدخل لالقتصاد Eرياضيات E تاريخ الوقائع االقتصادية مدرج خزار

F تاريخ الوقائع االقتصاديةFمدخل لالقتصاد Fرياضيات مدرج احمد يوسف

   محاسبة A احصاء وصفي   Aإقتصاد جزئيA(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

 احصاء وصفي   Bإقتصاد جزئيB   محاسبة B(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

إقتصاد جزئيC   محاسبة C احصاء وصفي C(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201D1 جزئيD1 رياضياتD1 محاسبة 

202D2 محاسبة D2 رياضياتD2 احصاءD2 جزئي

203D1 احصاءD3 رياضياتD3 احصاءD3 جزئيD3 محاسبة 

204E2 احصاءD4 احصاءD4 جزئيD4 محاسبة D4 رياضيات

205D5 جزئيD5 احصاءD5 محاسبة D5 رياضيات

206D6 محاسبة D6 احصاءD6 رياضياتD6 جزئي

207D7 رياضياتD7 جزئيD7 احصاءD7 محاسبة 

208E1 جزئيE1 احصاءE1 رياضياتE1 محاسبة 

301E2 رياضياتE2 محاسبة E2 جزئي

302E3 رياضياتE3 جزئيE3 احصاءE3 محاسبة 

303E4 احصاءE4 جزئيE4 محاسبة E4 رياضيات

304E5 جزئيE5 احصاءE5 رياضياتE5 محاسبة 

305E6 محاسبة E6 رياضياتE6 احصاءE6 جزئي

306E7 رياضياتE7 محاسبة E7 احصاءE7 جزئي

307F1 جزئيF1 رياضياتF1 محاسبة F1 احصاء

308F2 محاسبة F2 رياضياتF2 احصاءF2 جزئي

401F3 رياضياتF3 جزئيF3 احصاءF3 محاسبة 

402F4 احصاءF4 جزئيF4 محاسبة F4 رياضيات

403F5 احصاءF5 رياضياتF5 جزئيF5 محاسبة 

404F6 محاسبة F6 رياضياتF6 احصاءF6 جزئي

405F7 احصاءF7 جزئيF7 محاسبة F7 رياضيات

   محاسبة A احصاء وصفي   Aإقتصاد جزئيAمدرج بن الصغير

 احصاء وصفي   Bإقتصاد جزئيB   محاسبة Bمدرج خزار

إقتصاد جزئيC   محاسبة C احصاء وصفي Cمدرج احمد يوسف

   محاسبة DDرياضيات إقتصاد جزئيD(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

Eرياضيات إقتصاد جزئيE    محاسبة E(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

إقتصاد جزئيF   محاسبة FFرياضيات (مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201A1 جزئيA1 احصاءA1 رياضياتA1 محاسبة 

202A2 محاسبة A2 رياضياتA2 احصاءA2 جزئي

203A3 رياضياتA3 جزئيA3 محاسبة A3 احصاء

204A4 جزئيA4 محاسبة A4 رياضياتA4 احصاء

205A5 جزئيA5 احصاءA5 رياضياتA5 محاسبة 

206A6 محاسبة A6 رياضياتA6 احصاءA6 جزئي

207A7 محاسبة A7 جزئيA7 احصاءA7 رياضيات

208B1 جزئيB1 احصاءB1 رياضياتB1 محاسبة 

301B2 رياضياتB2 احصاءB2 جزئيB2 محاسبة 

302B3 رياضياتB3 محاسبة B3 جزئيB3 احصاء

303B4 احصاءB4 جزئيB4 محاسبة B4 رياضيات

304B5 جزئيB5 احصاءB5 رياضياتB5 محاسبة 

305B6 محاسبة B6 رياضياتB6 احصاءB6 جزئي

306B7 احصاءB7 جزئيB7 رياضياتB7 محاسبة 

307C1 جزئيC1 رياضياتC1 محاسبة C1 احصاء

308C2 محاسبة C2 رياضياتC2 احصاءC2 جزئي

401C3 رياضياتC3 احصاءC3 جزئيC3 محاسبة 

402C4 احصاءC4 محاسبة C4 رياضياتC4 جزئي

403C5 احصاءC5 رياضياتC5 محاسبة C5 جزئي

404C6 محاسبة C6 رياضياتC6 احصاءC6 جزئي

405C7 رياضياتC7 احصاءC7 محاسبة C7 جزئي

D1مدخل لالقتصاد  تاريخ الوقائع االقتصادية  D2D3 تاريخ الوقائع االقتصادية D1 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي1قاعة 

D2مدخل لالقتصاد D5مدخل لالقتصاد D4مدخل لالقتصاد D4 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي2قاعة 

 مدخل لالقتصاد D3 تاريخ الوقائع االقتصادية  D5D6 تاريخ الوقائع االقتصادية  مدخل لالقتصاد D6 مجمع بالطيبي3قاعة 

F1 تاريخ الوقائع االقتصادية E2مدخل لالقتصاد E1مدخل لالقتصاد E1 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي4قاعة 

F2 تاريخ الوقائع االقتصادية  تاريخ الوقائع االقتصادية  E2E3 تاريخ الوقائع االقتصادية  مدخل لالقتصاد E3 مجمع بالطيبي5قاعة 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  E5F3مدخل لالقتصاد E4مدخل لالقتصاد E4 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي6قاعة 

D7مدخل لالقتصاد  تاريخ الوقائع االقتصادية  E5E6 تاريخ الوقائع االقتصادية  مدخل لالقتصاد E6 مجمع بالطيبي7قاعة 

E7مدخل لالقتصاد F2مدخل لالقتصاد F1مدخل لالقتصاد  مدخل لالقتصاد F3 مجمع بالطيبي8قاعة 

F7مدخل لالقتصاد F5مدخل لالقتصاد F4مدخل لالقتصاد F4 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي9قاعة 

 تاريخ الوقائع االقتصادية  F5F6 تاريخ الوقائع االقتصادية  مدخل لالقتصاد F6 مجمع بالطيبي10قاعة 

D7 تاريخ الوقائع االقتصادية E7 تاريخ الوقائع االقتصادية F7 تاريخ الوقائع االقتصادية  مجمع بالطيبي11قاعة 

Aرياضيات A تاريخ الوقائع االقتصادية Aمدخل لالقتصاد .مدرج بن الصغير

Bمدخل لالقتصاد Bرياضيات B تاريخ الوقائع االقتصادية مدرج خزار

C تاريخ الوقائع االقتصاديةCمدخل لالقتصاد Cرياضيات مدرج احمد يوسف

 منهجية البحث العلميDDمدخل للقانون  احصاء وصفي  D   (مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

  احصاء وصفي EEمنهجية البحث العلمي Eمدخل للقانون (مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

Fمدخل للقانون   احصاء وصفي F   Fمنهجية البحث العلمي (مجمع بالطيبي)Gمدرج   

 منهجية البحث العلميA  Aمدخل للقانون   مدخل لعلم االجتماع Aمدرج بن الصغير

  مدخل لعلم االجتماع BBمنهجية البحث العلمي Bمدخل للقانون مدرج خزار

Cمدخل للقانون   مدخل لعلم االجتماع C   Cمنهجية البحث العلمي مدرج احمد يوسف

E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7 لغة حية  احصاء وصفي  D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7   D لغة حية (مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

  احصاء وصفي F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7   F لغة حية   احصاء وصفي E(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

(مجمع بالطيبي)Gمدرج   
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 أكتوبر24 ابتداء من ٌوم 2022/2021برنامج  الدراسة االسبوعً حضورٌا السنة األولى السداسً االول 

وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي 
مجال العلوم االقتصادية، التسيير و العلوم التجارية-بسكرة - جامعة محمد خيضر 

السنة االولى جذع مشترككلية العلوم االقتصادية  والتجارية  وعلوم التسيير

           

 جدٌـــــد       

           

 جدٌـــــد       


