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2023-2022حيياوي إذلام
جامعة  احلاج خلضر214

G1 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A1414
#N/A#N/A#N/A#N/A 2إحصاء وصفي 1إقتصاد  ادلؤسسة
#N/A#N/A#N/A#N/Aالعايب عبد الغاينلطرش دمحم
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

22#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#2اقتصاد جزئي 2حماسبة عامة 
N/A#N/A#N/A#N/A#حفيظ فطيمةمحاش اندية

N/A#N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىل
N/A#N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

4CC32#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#2رايضيات إعالم آيلاتريخ الفكر اإلقتصادي

N/A#N/A#N/A#خملوف ساسيةبن عشي بشرىحركايت فاتح
N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

الاثء
الث

عاء
ألرب

ا
يس

خلم
ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

حد
األ

نني
اإلث



 g s1 mastr1 2

2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G2 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A33
#N/A#N/A#N/A#N/A 1إقتصاد  ادلؤسسة 2إحصاء وصفي
#N/A#N/A#N/A#N/Aبركة مشنانالعايب عبد الغاين
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

CC34#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#2حماسبة عامة إعالم آيل

N/A#N/A#N/A#N/A#محاش انديةبن عافية علي
N/A#N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

88#N/A3#N/A#N/A
N/A#N/A#2رايضيات N/A#2اقتصاد جزئي اتريخ الفكر اإلقتصادي

N/A#N/A#خملوف ساسيةN/A#عناين السعيدسالوي سهام
N/A#N/A#األوىلN/A#األوىلاألوىل

N/A#N/A#التعليم األساسيN/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G3 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A44
#N/A#N/A#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي 2حماسبة عامة
#N/A#N/A#N/A#N/Aصغريو جناةمحاش اندية
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

55#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#1إقتصاد  ادلؤسسة 2إحصاء وصفي 
N/A#N/A#N/A#N/A#الوايف اسياعبد هللا سليمة

N/A#N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىل
N/A#N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي

#N/A#N/A#N/A#N/ACC3#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aإعالم آيل#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aالنوي عبد الرزاق#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A
#N/A44#N/A#N/A#N/A
#N/A2رايضيات اتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A#N/A#N/A

#N/Aالوايف هشامحركايت فاتح#N/A#N/A#N/A
#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A#N/A
#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G4 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A1010
#N/A#N/A#N/A#N/A اتريخ الفكر اإلقتصادي2اقتصاد جزئي
#N/A#N/A#N/A#N/Aبوقلعة دمحمصغريو جناة
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

4#N/A18#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#2إحصاء وصفي N/A#1إقتصاد  ادلؤسسة 

N/A#N/A#N/A#عبد هللا سليمةN/A#الوايف اسيا
N/A#N/A#N/A#األوىلN/A#األوىل

N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيN/A#التعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

CC45#N/A5#N/A#N/A
N/A#N/A#2رايضيات N/A#2حماسبة عامة إعالم آيل

N/A#N/A#الوايف هشامN/A#متلف حدةقلقيل نعيمة
N/A#N/A#األوىلN/A#األوىلاألوىل

N/A#N/A#التعليم األساسيN/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G5 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A18CC1
#N/A#N/A#N/A#N/A إعالم آيل2حماسبة عامة
#N/A#N/A#N/A#N/Aبن عشي بشرىبن عمومة مهامة
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

66#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#2إحصاء وصفي 2رايضيات 

N/A#N/A#N/A#N/A#معلم مجيلةبن أم العز فاروق
N/A#N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A20#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aفروجي نوح#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A
#N/A#N/A66#N/A#N/A
#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي 1إقتصاد  ادلؤسسة#N/A#N/A

#N/A#N/Aعناين السعيدبركة مشنان#N/A#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G6 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/ACC612
#N/A#N/A#N/A#N/A2حماسبة عامة إعالم آيل
#N/A#N/A#N/A#N/Aبن عمومة مهامةراجحي شهرة
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

21#N/A#N/A17#N/A#N/A
N/A#N/A#اتريخ الفكر اإلقتصاديN/A#N/A#2إحصاء وصفي 

N/A#N/A#بوفروخ سعادN/A#N/A#موحلسان اايت هللا
N/A#N/A#األوىلN/A#N/A#األوىل

N/A#N/A#التعليم األساسيN/A#N/A#التعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

777#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#2اقتصاد جزئي 1إقتصاد  ادلؤسسة 2رايضيات 

N/A#N/A#N/A#عناين السعيدبن زروال آيةحدوش وردة
N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

الاثء
الث

عاء
ألرب

ا
يس

خلم
ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

حد
األ

نني
اإلث



 g s1 mastr1 2

2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G7 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/ACC28
#N/A#N/A#N/A#N/A2إحصاء وصفي إعالم آيل
#N/A#N/A#N/A#N/Aمعلم مجيلةبن عشي بشرى
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي

88#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#2اقتصاد جزئي 2حماسبة عامة 
N/A#N/A#N/A#N/A#الطيب مجعةزايدي محيدة

N/A#N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىل
N/A#N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

202020#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#1إقتصاد  ادلؤسسة 2رايضيات اتريخ الفكر اإلقتصادي

N/A#N/A#N/A#الوايف اسياالوايف هشاممهرة يونس
N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيإقتصاد وتسيري ادلؤسسةالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G8 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A7#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A 2إحصاء وصفي#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aمعلم مجيلة#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A

99#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#2حماسبة عامة 2اقتصاد جزئي 
N/A#N/A#N/A#N/A#زايدي محيدةالطيب مجعة

N/A#N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىل
N/A#N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي

#N/A#N/A#N/A#N/A21#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aقرزة امسهان#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A

CC313#N/A9#N/A#N/A
N/A#N/A#1إقتصاد  ادلؤسسة N/A#2رايضيات إعالم آيل

N/A#N/A#الوايف اسياN/A#حدوش وردةبن عافية علي
N/A#N/A#األوىلN/A#األوىلاألوىل

N/A#N/A#التعليم األساسيN/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G9 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A9
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aدمحمي نور اذلدى
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىل
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي

1010CC3#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#إعالم آيل2إحصاء وصفي 1إقتصاد  ادلؤسسة 

N/A#N/A#N/A#بن عافية عليعبد هللا سليمةسلطاين وفاء
N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A4#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/Aاتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/Aبوقلعة دمحم#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/Aاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A#N/A1010#N/A#N/A
#N/A#N/A 2حماسبة عامة 2رايضيات#N/A#N/A

#N/A#N/Aمتلف حدةحدوش وردة#N/A#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G10 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

30193214

15:30-14:0017:00-12:3015:30-11:0014:00-9:3012:30---9:3011:00 -08:00     التوقيت  األايم
#N/A#N/A#N/A#N/A11#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aدمحمي نور اذلدى#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/A

111111#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#2رايضيات 1إقتصاد  ادلؤسسة 2إحصاء وصفي 
N/A#N/A#N/A#بن أم العز فاروقسلطاين وفاءمعلم مجيلة

N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىلاألوىل
N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي

#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A1111CC3#N/A#N/A
#N/Aإعالم آيل2حماسبة عامة اتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A#N/A

#N/Aراجحي شهرةمتلف حدةمهرة يونس#N/A#N/A
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
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