
(K1)محاسبة(K1)احصاء(K1)جزئي(K1)رياضيات

(K2)احصاء(K2)جزئي(K2)رياضيات(K2)محاسبة

(K3)جزئي(K3)رياضيات(K3)محاسبة(K3)احصاء

(K4)رياضيات(K4)محاسبة(K4)احصاء(K4)جزئي

(K5)محاسبة(K5)احصاء(K5)جزئي(K5)رياضيات

(L1)محاسبة(L1)احصاء(L1)جزئي(L1)رياضيات

(L2)احصاء(L2)جزئي(L2)رياضيات(L2)محاسبة

(L3)جزئي(L3)رياضيات(L3)محاسبة(L3)احصاء

(L4)رياضيات(L4)محاسبة(L4)احصاء(L4)جزئي

(L5)احصاء(L5)محاسبة(L5)رياضيات(L5)جزئي

  (M1)محاسبة  (M1)احصاء  (M1)جزئي  (M1)رياضيات

  (M2)احصاء  (M2)جزئي  (M2)رياضيات  (M2)محاسبة

  (M3)جزئي  (M3)رياضيات  (M3)محاسبة  (M3)محاسبة

  (M4)رياضيات  (M4)محاسبة  (M4)احصاء  (M4)جزئي

  (M5)جزئي  (M5)رياضيات  (M5)محاسبة  (M5)احصاء 

 (N1)محاسبة (N1)احصاء (N1)جزئي (N1)رياضيات

محاسبة(N2) رياضيات(N2) جزئي(N2) احصاءC (N2)علم اجتماع المنظمات  Cمنهجية البحث العلمي A علم اجتماع المنظمات  Aمنهجية البحث العلمي 

احصاء(N3) محاسبة(N3) رياضيات(N3) جزئيD     (N3)   منهجية البحث العلمي D  علم اجتماع المنظمات B   منهجية البحث العلمي B  علم اجتماع المنظمات  

E مدخل للقانونG مدخل للقانونK مدخل للقانونM مدخل للقانون (N4)رياضيات (N4)محاسبة (N4)احصاء (N4)جزئي

F مدخل للقانونH مدخل للقانونL مدخل للقانونN مدخل للقانون (N5)رياضيات (N5)جزئي (N5)احصاء (N5)محاسبة

(A1)محاسبة(A1)احصاء(A1)جزئي(A1)رياضيات

(A2)احصاء(A2)جزئي(A2)رياضيات(A2)محاسبة

(A3)جزئي(A3)رياضيات(A3)محاسبة(A3)احصاء

(A4)رياضيات(A4)محاسبة(A4)احصاء(A4)جزئي

(A5)محاسبة(A5)احصاء(A5)جزئي(A5)رياضيات

(B1)محاسبة(B1)احصاء(B1)جزئي(B1)رياضيات

(B2)احصاء(B2)جزئي(B2)رياضيات(B2)محاسبة

(B3)جزئي(B3)رياضيات(B3)محاسبة(B3)احصاء

(B4)رياضيات(B4)محاسبة(B4)احصاء(B4)جزئي

(B5)احصاء(B5)محاسبة(B5)رياضيات(B5)جزئي

  (C1)محاسبة  (C1)احصاء  (C1)جزئي  (C1)رياضيات

  (C2)احصاء  (C2)جزئي  (C2)رياضيات  (C2)محاسبة

  (C3)جزئي  (C3)رياضيات  (C3)محاسبة  (C3)حصاء

  (C4)رياضيات  (C4)محاسبة  (C4)احصاء  (C4)جزئي

  (C5)جزئي  (C5)رياضيات  (C5)محاسبة  (C5)احصاء

 (D1)محاسبة (D1)احصاء (D1)جزئي (D1)رياضيات

محاسبة(D2) رياضيات(D2) جزئي(D2) احصاءE   (D2)علم اجتماع المنظمات Gمنهجية البحث العلمي E علم اجتماع المنظمات  Eمنهجية البحث العلمي 

احصاء(D3) محاسبة(D3) رياضيات(D3) جزئيH     (D3)  منهجية البحث العلمي Hعلم اجتماع المنظمات F    منهجية البحث العلمي Fعلم اجتماع المنظمات 

A مدخل للقانونB مدخل للقانونD مدخل للقانونO مدخل للقانون (D4)رياضيات (D4)محاسبة (D4)احصاء (D4)جزئي

C مدخل للقانون (D5)رياضيات (D5)جزئي (D5)احصاء (D5)محاسبة

18:00    17:00
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 فً كل مجموعة 5 الى 1من :  االفواجA.B.C.D.E.F.G.H.K.L.M.N.O:          المجموعات

وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي 

-بسكرة - جامعة محمد خيضر 

كلية العلوم االقتصادية  والتجارية  وعلوم التسيير

السنة االولى جذع مشترك

2021/2020        تعدٌل برنامج  الدراسة الحضوري االسبوعً السنة األولى السداسً االول    



 (O5)محاسبة (O5)احصاء (O5)جزئي (O5)رياضيات

Nتاريخ الوقائع Nمدخل لإلقتصاد (N5) (N4)تاريخ الوقائع  (N5) (N4)مدخل لإلقتصاد (N1)تاريخ الوقائع 

(N1) (N3)مدخل لإلقتصاد(N3) (N2)تاريخ الوقائع  (N2)مدخل لإلقتصاد

(E1)محاسبة(E1)احصاء(E1)جزئي(E1)رياضيات

(E2)احصاء(E2)جزئي(E2)رياضيات(E2)محاسبة

(E3)جزئي(E3)رياضيات(E3)محاسبة(E3)احصاء

(E4)رياضيات(E4)محاسبة(E4)احصاء(E4)جزئي

(E5)محاسبة(E5)احصاء(E5)جزئي(E5)رياضيات

(F1)محاسبة(F1)احصاء(F1)جزئي(F1)رياضيات

(F2)احصاء(F2)جزئي(F2)رياضيات(F2)محاسبة

(F3)جزئي(F3)رياضيات(F3)محاسبة(F3)احصاء

(F4)رياضيات(F4)محاسبة(F4)احصاء(F4)جزئي

(F5)احصاء(F5)محاسبة(F5)رياضيات(F5)جزئي

  (G1)محاسبة  (G1)احصاء  (G1)جزئي  (G1)رياضيات

  (G2)احصاء  (G2)جزئي  (G2)رياضيات  (G2)محاسبة

  (G3)جزئي  (G3)رياضيات  (G3)محاسبة  (G3)احصاء

  (G4)رياضيات  (G4)محاسبة  (G4)احصاء  (G4)جزئي

  (G5)جزئي  (G5)رياضيات  (G5)محاسبة  (G5)احصاء

 (H1)محاسبة (H1)احصاء (H1)جزئي (H1)رياضيات

 (H2)احصاء (H2)جزئي (H2)رياضيات (H2)محاسبة

 (H3)جزئي (H3)رياضيات (H3)محاسبة (H3)احصاء

 (H4)رياضيات (H4)محاسبة (H4)احصاء (H4)جزئي

 (H5)رياضيات (H5)جزئي (H5)احصاء (H5)محاسبة

 (O1)محاسبة (O1)احصاء (O1)جزئي (O1)رياضيات

 (O2)احصاء (O2)جزئي (O2)رياضيات (O2)محاسبة

احصاء(O3) محاسبة(O3) رياضيات(O3) جزئيM (O3)  علم اجتماع المنظمات  Mمنهجية البحث العلميK علم اجتماع المنظمات  K منهجية البحث العلمي 

جزئي(O4) احصاء(O4) محاسبة(O4) رياضياتN     (O4)    منهجية البحث العلميN  علم اجتماع المنظمات L  منهجية البحث العلمي L  علم اجتماع المنظمات  

(B4)(B3)مدخل لإلقتصاد(B4)(B3)تاريخ الوقائع (B5)تاريخ الوقائع

Bمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعB(B1)(B2)تاريخ الوقائع (B5)مدخل لإلقتصاد(B1)(B2)مدخل لإلقتصاد

Lمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعL(L1)(L2)تاريخ الوقائع (L1)(L2)مدخل لإلقتصاد(L5)مدخل لإلقتصاد

(L4)(L3)مدخل لإلقتصاد(L5)تاريخ الوقائع (L4)(L3)تاريخ الوقائع

Dمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعD (D1)تاريخ الوقائع (D1)مدخل لإلقتصاد (D2)تاريخ الوقائع

 (D2)مدخل لإلقتصاد(D3)تاريخ الوقائع  (D3)مدخل لإلقتصاد

Fمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعF(F2)تاريخ الوقائع (F1)تاريخ الوقائع (F1)مدخل لإلقتصاد

(F3)مدخل لإلقتصاد(F2)مدخل لإلقتصاد(F3)تاريخ الوقائع

(G1)مدخل لإلقتصاد(G2)تاريخ الوقائع (G1)تاريخ الوقائع 

Gمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعG  (G3)تاريخ الوقائع (G3)مدخل لإلقتصاد(G2)مدخل لإلقتصاد

O علم اجتماع المنظماتO منهجية البحث العلميAلغة حية D لغة حية C لغة حية B لغة حية M لغة حية 

L لغة حية H لغة حية E لغة حية G لغة حية O لغة حية 

Hمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعH (H2) (H1)تاريخ الوقائع (H1) (H2)مدخل لإلقتصاد(H4)(H3)تاريخ الوقائع K لغة حية F لغة حية N لغة حية 

(H4) (H3)مدخل لإلقتصاد (O2) (O1)مدخل لالقتصاد(O4) (O3)تاريخ الوقائع

Oمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعO(O2) (O1)تاريخ الوقائع(H5)تاريخ الوقائع  (H5)مدخل لإلقتصاد

 (O4) (O3)مدخل لالقتصاد (O5)تاريخ الوقائع (O5)مدخل لالقتصاد

Aمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعA(A1)تاريخ الوقائع (A1)مدخل لإلقتصاد(A2)تاريخ الوقائع

(A2)مدخل لإلقتصاد(A3)تاريخ الوقائع (A3)مدخل لإلقتصاد

Kمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعK(K1)تاريخ الوقائع (K1)مدخل لإلقتصاد(K2)تاريخ الوقائع

(K2)مدخل لإلقتصاد(K3)تاريخ الوقائع (K3)مدخل لإلقتصاد

Cمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعC  (C1)مدخل لإلقتصاد(C2)تاريخ الوقائع (C1)تاريخ الوقائع

  (C3)تاريخ الوقائع (C3)مدخل لإلقتصاد(C2)مدخل لإلقتصاد

Eمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعE(E1)تاريخ الوقائع (E1)مدخل لإلقتصاد(E2)تاريخ الوقائع

(E2)مدخل لإلقتصاد(E3)تاريخ الوقائع (E3)مدخل لإلقتصاد

Mمدخل لإلقتصاد تاريخ الوقائعM  (M1)مدخل لإلقتصاد(M2)تاريخ الوقائع (M1)تاريخ الوقائع

  (M3)تاريخ الوقائع (M3)مدخل لإلقتصاد(M2)مدخل لإلقتصاد

(E5)(E4)تاريخ الوقائع 

(K5)(K4)تاريخ الوقائع 

   (C5)(C4)مدخل لإلقتصاد

(B5)(B4)مدخل لإلقتصاد

(L5)(L4)تاريخ الوقائع (G5)(G4)تاريخ الوقائع

(F5)(F4)تاريخ الوقائع (D5)(D4)مدخل لإلقتصاد

(C5)(C4)تاريخ الوقائع

(F5)(F4)مدخل لإلقتصاد

(L5)(L4)مدخل لإلقتصاد

(K5)(K4)مدخل لإلقتصاد

23/01/2021:بسكرة في 

إدارة القسم

(M5)(M4)تاريخ الوقائع (M5)(M4)مدخل لإلقتصاد

(A5)(A4)مدخل لإلقتصاد

س
خمي

ال

(E5)(E4)مدخل لإلقتصاد

(A5)(A4)تاريخ الوقائع 

ء
ألربعا

ا

  (G5)(G4)مدخل لإلقتصاد

(B5)(B4)تاريخ الوقائع 

 (D5)(D4)تاريخ الوقائع

ء
الثا

الث


