
  2020-12-14:   تارٌخ التحدٌث (2020 دٌسًبز 28 إنى 15يٍ )    2020—2021: انسُت اندايؼٍتانسذاسً األول وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً          جامعة محمد بوضٌاف المسٌلة   كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر        قسم العلوم التجارٌة

(. 10+09+08+07+06 تشًم األفىاج 02، وانًدًىػت 05+04+03+02+01 تشًم األفىاج 01انًدًىػت ) إنى يدًىػتٍٍ، 01تى تقسٍى انفصٍهت - 1: يالحظاث هايت

. االنتزاو بذنك (ة)وٌزخى يٍ انطهبت االطالع ػهى انتفىٌح انًؼهٍ فً انصفحاث انزسًٍت ويىقغ انكهٍت، وػهى انطانب. 1B و1A ٌشًم 01، يثال انفىج B وAانفىج ٌشًم - 2                       

.  ػُذيا ال ٌذكز انفىج، فهذا ٌؼًُ أٌ انحصت ػبارة ػٍ يحاضزة، فإٌ خًٍغ أفىاج انًدًىػت يؼٍُت بانحصت، وحضىر انطانب غٍز إخباري نهًحاضزة- 3                     

 .الدراسة تكون خالل أسبوعٌن فقط، كما هو موضح بالتوارٌخ فً جدول التوقٌت- 4                     
. أي استفسار أو توضٌح، ٌرجى االتصال مباشرة بإدارة قسم العلوم التجارٌة أو على رابط الصفحة الرسمٌة على الفٌسبوكً                                                    

 ( 05 إنى 01األفىاج يٍ  ) 01انًدًىػت : انفصٍهت األونى
 األٌاو انتارٌخ 09.00—8.00 10.00---09.00 11.00---10.00 12.00---11.00 13.00---12.00 14.00---13.00 15.00---14.00 16.00---15.00 17.00---16.00

 05+04+03+02+01: األفواج

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
 حجاب موسى. د

A13 

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A13 

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A13 

 01إحصاء 

 بدار عاشور. د
A13 

 01إحصاء 

 بدار عاشور. د
A13 

    
15/12/2020 

و 

22/12/2020 

 انثالثاء

 04+02: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 05: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 01الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

A12 

 05+04الفوج 

   01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

A13 
 01: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 01اقتصاد جزئً  

 قرٌد مصطفى. د
A13 

 01اقتصاد جزئً  

 قرٌد مصطفى. د
A13 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A13 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A13 

16/12/2020 

و 

23/12/2020 
األربؼاء 

 03الفوج  

 01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

K29 

 02الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

K29 

 04+03: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 02: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

مدخل لالقتصاد 
 هبال عبد المالك. د

A24 

مدخل لالقتصاد 
 هبال عبد المالك. د

A24 

 05: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A14 

 04+03: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A12 

 02+01: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A17 

انجلٌزٌة 
 سعودي نجوى. د

A17 

 01منهجٌة البحث 

 مخوخ رزٌقة. د
A12 

 01منهجٌة البحث 

 مخوخ رزٌقة. د
A12 

مدخل للقانون 
 عجابً عماد. د

A12 

17/12/2020 

و 

24/12/2020 

 انخًٍس

مدخل لعلم االجتماع 
 خرخاش سامٌة. د

A13 

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
 القري عبد الرحمان. د

A13 

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
 القري عبد الرحمان. د

A13 

 05+04: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A13 

 03+01: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A13 

 

 05: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A14 

 04+03: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A17 

 02+01: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A17 

20/12/2020 

و 

27/12/2020 
األحذ 

 

 03+01: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 05: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 02: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
K29 

 04+03: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A17 

 02+01: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A14 

 05: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A14 

 02: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 04: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 

 01: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 05: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 03: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 05+04الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

A12 

 03الفوج 

 01اقتصاد جزئً 

  قرٌد مصطفى. د
A14 

 02الفوج 

 01اقتصاد جزئً 

  قرٌد مصطفى. د
A14 

 01الفوج 

   01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

A14 

 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A13 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A13 

 01اقتصاد جزئً  

 قرٌد مصطفى. د
A13 

 01اقتصاد جزئً  

قرٌد مصطفى . د

A13 

21/12/2020 

و 

28/12/2020 

 االثٍٍُ

 http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/  أو https://www.facebook.com/depcommerce.msila/تابؼىَا ػهى 

 

  https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=6: رابظ انًىودل

https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=6


  2020-12-14:   تارٌخ التحدٌث (2020 دٌسًبز 28 إنى 15يٍ )    2020—2021: انسُت اندايؼٍتانسذاسً األول وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً          جامعة محمد بوضٌاف المسٌلة   كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر        قسم العلوم التجارٌة

(. 10+09+08+07+06 تشًم األفىاج 02، وانًدًىػت 05+04+03+02+01 تشًم األفىاج 01انًدًىػت ) إنى يدًىػتٍٍ، 01تى تقسٍى انفصٍهت - 1: يالحظاث هايت

. االنتزاو بذنك (ة)وٌزخى يٍ انطهبت االطالع ػهى انتفىٌح انًؼهٍ فً انصفحاث انزسًٍت ويىقغ انكهٍت، وػهى انطانب. 1B و1A ٌشًم 01، يثال انفىج B وAانفىج ٌشًم - 2                       

.  ػُذيا ال ٌذكز انفىج، فهذا ٌؼًُ أٌ انحصت ػبارة ػٍ يحاضزة، فإٌ خًٍغ أفىاج انًدًىػت يؼٍُت بانحصت، وحضىر انطانب غٍز إخباري نهًحاضزة- 3                     

 .الدراسة تكون خالل أسبوعٌن فقط، كما هو موضح بالتوارٌخ فً جدول التوقٌت- 4                     
. أي استفسار أو توضٌح، ٌرجى االتصال مباشرة بإدارة قسم العلوم التجارٌة أو على رابط الصفحة الرسمٌة على الفٌسبوكً                                                    

  (10 إنى 06األفىاج يٍ  )     02انًدًىػت : انفصٍهت األونى
انتارٌخ  09.00—8.00 10.00---09.00 11.00---10.00 12.00---11.00 13.00---12.00 14.00---13.00 15.00---14.00 16.00---15.00 17.00---16.00  األٌاو

مدخل لعلم االجتماع 
 خرخاش سامٌة. د

A12 

 01إحصاء 

 بدار عاشور. د
A12 

 01إحصاء 

 بدار عاشور. د
A12 

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A12 

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A12 

    
15/12/2020 

و 

22/12/2020 

 انثالثاء

 10+09: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A17 

 08+07: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A17 

 10+08الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A13 

 07الفوج 

   01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A12 
 08+06: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A17 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A12 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A12 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A12 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A12 

16/12/2020 

و 

23/12/2020 
األربؼاء 

 06الفوج  

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

K31 

 09الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

K31 

 07+06: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A17 

 10+09: األفواج

 01رٌاضٌات 

 سالت عمر. د
A17 

 10+09: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A12 

 08+07+06: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A12 

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
القري عبد الرحمان . د

 A12 

 10+09: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A17 

 01منهجٌة البحث 

 مخوخ رزٌقة. د
A12 

 01منهجٌة البحث 

 مخوخ رزٌقة. د
A12 

انجلٌزٌة 
 سعودي نجوى. د

A17 

 07+06: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A17 

 07+06: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A17 

17/12/2020 

و 

24/12/2020 
 انخًٍس

 08: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A14 

 10+09: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
A17 

مدخل للقانون 
 عجابً عماد. د

A12 

مدخل لالقتصاد 
هبال عبد المالك . د

A12 

مدخل لالقتصاد 
هبال عبد المالك . د

A12 

 10+09: األفواج

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
حجاب موسى . د

A17 

 08+07+06: األفواج

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
حجاب موسى . د

A12 
 

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة 
القري عبد الرحمان . د

 A12 

 08: األفواج

 01محاسبة 

 قلٌل نبٌل. د
K31 

 
20/12/2020 

و  

27/12/2020 

األحذ 

 08+07+06: األفواج 

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A12 

 10+09: األفواج

 01إحصاء 

 روازقً محمد. د
A17 

 10+09الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A17 

 08الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

K29 

 07الفوج 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A17 

 06الفوج 

   01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A17 
 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A12 

 01اقتصاد جزئً  

مصطفاوي الطٌب . د

A12 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A12 

 01محاسبة 

 قاسمً السعٌد. د.أ
A12 

21/12/2020 

و 

28/12/2020 

 االثٍٍُ
 08: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 07+06: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

A17 

 10: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

 09: األفواج

مدخل لالقتصاد 
 فٌشوش حمزة. د

K29 

  http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/  أو https://www.facebook.com/depcommerce.msila/تابؼىَا ػهى 
 https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=6: رابظ انًىودل

https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
https://www.facebook.com/depcommerce.msila/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/index.php?categoryid=6

