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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G21 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/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

13#N/A22CC3#N/A
N/A#إعالم آيل2إحصاء وصفي 2رايضيات N/A#2اقتصاد جزئي 

N/A#حمجوب سلسبيلالعايب عبد الغاينخملوف ساسيةN/A#دمحمي نور اذلدى
N/A#األوىلاألوىلاألوىلN/A#األوىل

N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسيN/A#التعليم األساسي
#N/A#N/A#N/A1414#N/A
#N/A#N/A#N/A 1إقتصاد  ادلؤسسة 2حماسبة عامة#N/A
#N/A#N/A#N/Aقانة الطاهرحركايت جناح#N/A
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A#N/A16#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/Aاتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A#N/A#N/A

#N/A#N/Aحركايت فاتح#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/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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ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G22 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/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/A333#N/A#N/A
#N/A 2رايضيات 2إحصاء وصفي 2اقتصاد جزئي#N/A#N/A
#N/Aخملوف ساسيةالعايب عبد الغاينبلولة سعيدة#N/A#N/A
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A#N/A15CC3#N/A#N/A
#N/A#N/A إعالم آيل2حماسبة عامة#N/A#N/A
#N/A#N/Aالنوي عبد الرزاقحركايت جناح#N/A#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A14#N/A#N/A3#N/A
#N/Aاتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A#N/A 1إقتصاد  ادلؤسسة#N/A

#N/Aدواس اندية#N/A#N/Aالعابدمسرية#N/A
#N/Aاألوىل#N/A#N/Aاألوىل#N/A
#N/Aالتعليم األساسي#N/A#N/Aالتعليم 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
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G23 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/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/ACC348#N/A#N/A
#N/A2حماسبة عامة اتريخ الفكر اإلقتصاديإعالم آيل#N/A#N/A
#N/Aبعيط أمالبوتغرين زهيةبن عافية علي#N/A#N/A
#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A
#N/A#N/A14#N/A2#N/A
#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي#N/A 1إقتصاد  ادلؤسسة#N/A
#N/A#N/Aالعقون سهام#N/Aبرسويل فوزية#N/A
#N/A#N/Aاألوىل#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/A
#N/A99#N/A#N/A#N/A
#N/A 2إحصاء وصفي 2رايضيات#N/A#N/A#N/A

#N/Aأسية شنةمنر أحالم#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

G24 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/ACC3#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/Aإعالم آيل#N/A#N/A#N/A
#N/A#N/Aبن عافية علي#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/A#N/A#N/AB28B28#N/A
#N/A#N/A#N/A2حماسبة عامة اتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A
#N/A#N/A#N/Aبوزيد رونقبوتغرين زهية#N/A
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A#N/A999#N/A
#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي 1إقتصاد  ادلؤسسة 2إحصاء وصفي#N/A
#N/A#N/Aعناين السعيدبرسويل فوزيةمرمي يوسف#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A

5#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#2رايضيات 

N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#منر أحالم
N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#األوىل

N/A#N/A#N/A#N/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
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G25 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

29,8193214

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/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

CC477#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#1إقتصاد  ادلؤسسة 2حماسبة عامة إعالم آيل

N/A#N/A#N/A#الوايف اسيابوزيد رونق0
N/A#N/A#N/A#األوىلاألوىلاألوىل

N/A#N/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A1313#N/A#N/A
#N/A#N/A 2إحصاء وصفي 2اقتصاد جزئي#N/A#N/A
#N/A#N/Aأسية شنةتوايت دمحم#N/A#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A

1010#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#اتريخ الفكر اإلقتصادي2رايضيات 

N/A#N/A#N/A#N/A#طويل هباء الدينحيياوي ليلى
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
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G26 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/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/A677#N/A
#N/A#N/A 2إحصاء وصفي 1إقتصاد  ادلؤسسة 2حماسبة عامة#N/A
#N/A#N/Aبلقاسم بوزيدة امسهانبن ديلمي إمساعيلشارف خوجة الطيب#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A#N/A#N/A1212#N/A
#N/A#N/A#N/A2اقتصاد جزئي اتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A
#N/A#N/A#N/Aتوايت دمحمفروجي نوح#N/A
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A15CC4#N/A#N/A#N/A
#N/A إعالم آيل2رايضيات#N/A#N/A#N/A

#N/Aقلقيل نعيمةحيياوي ليلى#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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ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G27 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/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/A191919#N/A
#N/A#N/A 2حماسبة عامة 2رايضيات 1إقتصاد  ادلؤسسة#N/A
#N/A#N/Aبعيط أمالزواقي ادريسلطرش دمحم#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A#N/A#N/A33#N/A
#N/A#N/A#N/A 2إحصاء وصفي 2اقتصاد جزئي#N/A
#N/A#N/A#N/Aلواننسة رمضانفرحات مسرية#N/A
#N/A#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A12CC6#N/A#N/A#N/A
#N/Aإعالم آيلاتريخ الفكر اإلقتصادي#N/A#N/A#N/A

#N/Aبن عشي بشرىسالوي سهام#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

الاثء
الث

عاء
ألرب

ا
يس
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ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G28 L1برانمج الفوجكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري

29,8193214

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/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/A99CC6#N/A
#N/A#N/A إعالم آيل2حماسبة عامة 2رايضيات#N/A
#N/A#N/A0النوي عبد الرزاقشارف خوجة الطيب#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىلاألوىل#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A
#N/A#N/A2020#N/A#N/A
#N/A#N/A 1إقتصاد  ادلؤسسة 2إحصاء وصفي#N/A#N/A
#N/A#N/Aقانة الطاهرلواننسة رمضان#N/A#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A

12#N/A3#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#اتريخ الفكر اإلقتصاديN/A#2اقتصاد جزئي 

N/A#N/A#N/A#دواس انديةN/A#عناين السعيد
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
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2022-2023
جامعة  احلاج خلضر214

G29 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/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

CC213#N/A1010#N/A
N/A#اتريخ الفكر اإلقتصادي2إحصاء وصفي N/A#2رايضيات إعالم آيل

N/A#بوتغرين زهيةبلقاسم بوزيدة امسهانN/A#الوايف هشامقلقيل نعيمة
N/A#األوىلاألوىلN/A#األوىلاألوىل

N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسيN/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A6#N/A10#N/A
#N/A#N/A 2اقتصاد جزئي#N/A 2حماسبة عامة#N/A
#N/A#N/Aعناين السعيد#N/Aمناعي حكيمة#N/A
#N/A#N/Aاألوىل#N/Aاألوىل#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسي#N/Aالتعليم األساسي#N/A
#N/A6#N/A#N/A#N/A#N/A
#N/A 1إقتصاد  ادلؤسسة#N/A#N/A#N/A#N/A

#N/Aبركة مشنان#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/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

G30 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/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

1616#N/A#N/A18#N/A
N/A#2حماسبة عامة N/A#N/A#2اقتصاد جزئي اتريخ الفكر اإلقتصادي

N/A#شارف خوجة الطيبN/A#N/A#العقون سهامساكر دنيا
N/A#األوىلN/A#N/A#األوىلاألوىل

N/A#التعليم األساسيN/A#N/A#التعليم األساسيالتعليم األساسي
#N/A#N/A2323#N/A#N/A
#N/A#N/A 2إحصاء وصفي 2رايضيات#N/A#N/A
#N/A#N/Aلواننسة رمضانشطوح كرمية#N/A#N/A
#N/A#N/Aاألوىلاألوىل#N/A#N/A
#N/A#N/Aالتعليم األساسيالتعليم األساسي#N/A#N/A

15CC2#N/A#N/A#N/A#N/A
N/A#N/A#N/A#N/A#إعالم آيل1إقتصاد  ادلؤسسة 

N/A#N/A#N/A#N/A#قلقيل نعيمةبركة مشنان
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
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