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 2023/ 2022  ألول للسنة الجامعية برنامج االمتحانات للسداسي ا 

 

 ماستر   ثانية السنة ال 

 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي و البحث  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت  التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Matériaux 

04 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 معطى هللا  

 بوشحيط   Bureau des Méthodes 2023 جانفي  15االحد 

 بن موسى  Hygiène et sécurité 2023  جانفي  16االثنين 

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Mécanique de la rupture et de la 

fatigue 
 حقيب  

 حضري  Charpente métallique 2023 جانفي 18االربعاء 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 بوعكاز، 

 2022 جانفي 21السبت 
Dynamique des machines 

tournantes 
 عنان  

 داود  Turbomachines 2023 جانفي  22االحد 

 2023  جانفي  23االثنين 
Systèmes et dispositifs 

hydrauliques et pneumatiques 
 ،  عنان

 لقرين  Matériaux composites 2023  جانفي  24الثالثاء 
 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي و البحث  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Optimisation 

05 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 بليزيدية  

 2023 جانفي  15 االحد 
Moteurs à combustion interne 

approfondi 
 بكوش  

 بن موسى،   Hygiène et sécurité 2023  جانفي  16 االثنين

 لمودع   Mécanique de propulsion 2023  جانفي  17الثالثاء 

 يوسفي   CFD et logiciels 2023 جانفي 18االربعاء 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 مسيس 

 ،    حداد  Echangeurs de chaleur 2023 جانفي 21السبت 

 داود،  Cryogénie 2023 جانفي  22 االحد 

 رماش Management de la qualité 2023  جانفي  23 االثنين

 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي و البحث  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Usinage des surfaces gauches 

03 

 الورشة 

 بوعقبة  

 بوشحيط   Bureau des Méthodes 2023 جانفي  15 االحد 

 طيار  Tribologie 2023  جانفي  16 االثنين

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Dynamique des machines 

tournantes 
 عنان  

 2023 جانفي 18االربعاء 
Mécanique de la rupture et de 

la fatigue 
 حقيب  

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 بوعكاز، 

 بوعقبة  Usinage à grande vitesse 2023 جانفي 21السبت 

 بلعادي   Moulage et injection plastique 2023 جانفي  22 االحد 

 العلوش،  Management de la qualité 2023  جانفي  23 االثنين

 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي و البحث  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت  التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Défauts et Déformation Plastique 

01   

 الورشة 

 الشيخ 

 2023 جانفي  15 االحد 
Méthodes expérimentales et 

contrôle des matériaux 
 محمد بن علي 

 قاسم،  Sécurité industrielle 2023  جانفي  16 االثنين

 زغيود  Fatigue des matériaux 2023  جانفي  17الثالثاء 

 محمد بن علي  Dégradation des polymères 2023 جانفي 18االربعاء 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 مسيس 

 2023 جانفي 21السبت 
Propriétés physiques et 

mécaniques des Céramiques 
 زغيود 

 الواهم مصابح  Contrôles non destructifs 2023 جانفي  22 االحد 

 جباري  Recyclage des matériaux 2023  جانفي  23 االثنين

 زغيود،  Choix des matériaux 2023  جانفي  24الثالثاء 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي و البحث  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2021/2022 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Modélisation d’entreprise 

02 

 الورشة 

 مذكور

 مريمش  Supervision des systèmes industriels 2023 جانفي  15 االحد 

 دعاس،  Ergonomie de conception  2023  جانفي  16 االثنين

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Gestion de la production et de la 

maintenance 
 رحاي 

 بن موسى  Gestion de la chaine logistique 2023 جانفي 18االربعاء 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 دعاس، 

 2023 جانفي 21السبت 
TP Supervision des systèmes 

industriels 

 جوامعة 

 

 Management de la qualité 2023 جانفي  22 االحد 
 ربيعي  
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 2021/2022 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة المادة التوقيت   التاريخ

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Techniques de commande avancée 

01 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 مجبوري 

 

 2023 جانفي  15 االحد 
Modélisation et simulation des 

systèmes électromécaniques 

 بعلي 

 

 عبد الرحمن  Sécurité industrielle 2023  جانفي  16 االثنين

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Conception Fabrication Assistée par 

Ordinateur CFAO 

 لعريض 

 

 Microprocesseurs et API 2023 جانفي 18االربعاء 
 مجبوري 

 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et conception 

de mémoire 

 عليش 

 2023 جانفي 21السبت 
Organisation et gestion de la 

maintenance industrielle 

 رحاي 

 

 2023 جانفي  22 االحد 
Maintenance des équipements 

électriques 

 قرابسية 
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 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2021/2022 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Tribologie et Lubrification des 

systèmes mécaniques 

03 

 الورشة 

 بوبشو 

 

 Automatismes 2023 جانفي  15 االحد 
 اينال فؤاد 

 

 2023  جانفي  16 االثنين
Mécanismes de transformations 

de mouvement et cames 
 براهمية، 

 Acoustique appliquée 2023  جانفي  17الثالثاء 
 طالبي 

 

 2023 جانفي 18االربعاء 
Mécanique de la rupture et 

endommagements 

 صويلح 

 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 مسيس 

   Diagnostic vibratoire 2023 جانفي 21السبت 
 براهمية 

 

 2023 جانفي  22 االحد 
Techniques de détection des 

défaillances 

 بوزويط 

 

 الواهم مصابح  Sureté de fonctionnement 2023  جانفي  23 االثنين



 العلمي وزارة التعليم العالي و البحث  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 

 2021/2022 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Modélisation et diagnostic des 

systèmes mécatroniques 

 4المدرج 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 جغادر

 

 2023 جانفي  15 االحد 
Conception et Fabrication Assistées 

par Ordinateur CFAO 

 خادم 

 

 جغادر Commande Numérique 2023  جانفي  16 االثنين

 Systèmes embarqués 2023  جانفي  17الثالثاء 
 بوعزيز 

 

 Régulation industrielle 2023 جانفي 18االربعاء 
 اينال فؤاد 

 

 2023  جانفي 19الخميس 
Recherche documentaire et 

conception de mémoire 
 عليش 

 2023 جانفي 21السبت 
Technologie fondamentale des 

éléments en mécatroniques 

 سباغ 

 

 2023 جانفي  22 االحد 
Théorie des mécanismes et des 

systèmes 
 براهمية 
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 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 

 

 

 2023/ 2022  ألول  للسنة الجامعية برنامج االمتحانات للسداسي ا 

 

 السنة األولى ماستر 

 

 

 

 

 



 التعليم العالي و البحث العلمي وزارة  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Mécanique des milieux continus   

01   

 الورشة 

   ماضي

 2023 جانفي  15 االحد 
Méthodes statistiques et 

échantillonnage 

 صويلح 

 

 عبد الرحمن  Anglais Technique et terminologie 2023  جانفي  16 االثنين

 Introduction aux Matériaux 2023  جانفي  17الثالثاء 
 كابوية 

 

 Dynamique des Structures 2023 جانفي 18االربعاء 
 عنان 

 

 2023  جانفي 19الخميس 
 Systèmes et dispositifs 

hydrauliques et pneumatiques 
 بوزويط 

 Traitement de signal 2023 جانفي 21السبت 
 قحقاح 

 

 فطار   Thermodynamique Appliquée 2023 جانفي  22 االحد 

 بوضياف ر.  Management de la qualité 2023  جانفي  23 االثنين

 بوزويط  Stratégie de maintenance 2023  جانفي  24الثالثاء 



 التعليم العالي و البحث العلمي وزارة  
 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Capteurs et actionneurs 

04 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 بوعزيز  

  جغادر Electronique Appliquée 2023 جانفي  15 االحد 

 عبد الرحمن  Anglais Technique et terminologie 2023  جانفي  16 االثنين

 شبيشب  Conception Mécanique 2023  جانفي  17الثالثاء 

 ربيعي   Actionneurs 2023 جانفي 18االربعاء 

 عطوي  Méthodes Numériques 2023  جانفي 19الخميس 

 قحقاح  Traitement de signal 2023 جانفي 21السبت 

 خلفة  Automatisme 2023 جانفي  22 االحد 
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 كلية : التكنولوجيا 
 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت  التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Mécanique des milieux continus 

 02 المدرج

 التكنولوجي  البهو 

 مهناوي 

 عويسي  Résistance des matériaux Avancée 2023 جانفي  15 االحد 

 عبد الرحمن  Anglais Technique et terminologie 2023  جانفي  16 االثنين

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Automatisation des systèmes 

industriels 
 كارد 

 بوبشو  Moteurs à combustion interne 2023 جانفي 18االربعاء 

 عطوي  Techniques de soudage 2023  جانفي 19الخميس 

 بوشحيط   Mécanique des fluides appliquée 2023 جانفي 21السبت 

 2023 جانفي  22 االحد 
Techniques de fabrication 

Conventionnelles et avancées 
 كابوية 

 بوعكاز  Energies Renouvelables 2023  جانفي  23 االثنين
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 كلية : التكنولوجيا 
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 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Mécanique des fluides 

approfondie 

 3المدرج 

 البهو الميكانيكي 

   يوسفي

 نوار  Machines thermiques 2023 جانفي  15 االحد 

 2023  جانفي  16 االثنين
Anglais Technique et 

terminologie 
 عبد الرحمن 

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Transfert de chaleur et de masse 

approfondi 
 مختاري  

 2023 جانفي 18االربعاء 
Méthodes numériques 

approfondies 
 حداد  

 عياد  Electrotechnique 2023  جانفي 19الخميس 

 بليزيدية   Instrumentation et mesures 2023 جانفي 21السبت 

 قعبور  Maintenance Industrielle 2023 جانفي  22 االحد 
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 كلية : التكنولوجيا 
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 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Procédés de mise en forme 

02 

 الورشة 

 بجاوي 

 معطى هللا  Matériaux 2023 جانفي  15 االحد 

 2023  جانفي  16 االثنين
Anglais Technique et 

terminologie 
 عبد الرحمن 

 بوعشاري  Robotique industrielle 2023  جانفي  17الثالثاء 

 بجاوي  Coupe des métaux 1 2023 جانفي 18االربعاء 

 2023  جانفي 19الخميس 
Normalisation en fabrication 

mécanique et productique 
 لعريض 

 لعريض  Machines-Outils 2023 جانفي 21السبت 

 2023 جانفي  22 االحد 
Mécanique des milieux 

continus 
 مريمش 

 بلعادي  Matériaux composites 2023  جانفي  23 االثنين
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 قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت  التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Comportement mécanique des 

matériaux métalliques 

 3المدرج 

 البهو الميكانيكي 

 

 لقرين 

 2023 جانفي  15 االحد 
Thermodynamique et diagrammes 

d’équilibre 
 داود 

 2023  جانفي  16 االثنين
Anglais Technique et 

terminologie 
 عبد الرحمن 

 طيار  Méthodes des éléments finis 2023  جانفي  17الثالثاء 

 2023 جانفي 18االربعاء 
Structures cristallines et Défauts 

ponctuels 
 دمبري  

 عطوي  Verres et céramiques 2023  جانفي 19الخميس 

 2023 جانفي 21السبت 
Elaboration et caractérisation des 

matériaux céramiques 
 عويسي  

 رحاي  Sécurité et Environnement 2023 جانفي  22 االحد 
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 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Systèmes automatisés de production 

02 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 حمداني 

 بوضياف   Processus Stochastiques 2023 جانفي  15 االحد 

 عبد الرحمن  Anglais Technique et terminologie 2023  جانفي  16 االثنين

 2023  جانفي  17الثالثاء 
Modélisation des Système à 

événement discret I 
 بن موسى 

 بوشحيط  Conception Assistée par Ordinateur 2023 جانفي 18االربعاء 

 دعاس  GRH 2023  جانفي 19الخميس 

 بوضياف  Recherche opérationnelle 2023 جانفي 21السبت 

 بوعكاز  Réseaux industriels 2023 جانفي  22 االحد 

 2023  جانفي  23 االثنين
Maitrise de la performance 

industrielle 
 جوامعة 
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 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة المادة التوقيت   التاريخ

 2023 جانفي 14السبت 

10:00  – 11:30 

Modélisation et simulation des machines 

électriques 

04 

 الورشة 

 خلفة 

 بليزيدية  Electronique de puissance avancée 2023 جانفي  15 االحد 

 بوعكاز  Anglais Technique et terminologie 2023  جانفي  16 االثنين

 ربيعي  Machines hydrauliques et pneumatiques 2023  جانفي  17الثالثاء 

 دعاس  Réseaux électriques industriels 2023 جانفي 18االربعاء 

 قعبور  Régulation industrielle avancée 2023  جانفي 19الخميس 

 2023 جانفي 21السبت 
Mécanismes industriels et transmission de 

puissance 
 بوعشاري 

 شبل  Protection des installations électriques 2023 جانفي  22 االحد 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 

 الهندسة الميكانيكية قسم:  

 

 2023/ 2022برنامج االمتحانات للسداسي الثاني  

 

 الثالثة ليسانس السنة  

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 

 قسم: الهندسة الميكانيكية 
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Elasticité 

 03المدرج 

 البهو التكنولوجي 

 مهناوي 

 خطاب  Maintenance 2023 جانفي  15 االحد 

 بجاوي  Construction Mécanique1 2023  جانفي  16 االثنين

 عياد  Asservissement et régulation 2023  جانفي  17الثالثاء 

 ماضي  Résistance des matériaux 2 2023 جانفي 18االربعاء 

 2023  جانفي 19الخميس 
Environnement et 

développement durable 
 عبد الرحمن 

 بوعشاري  Mécanique analytique 2023 جانفي 21السبت 
 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 التكنولوجيا كلية :  

 قسم: الهندسة الميكانيكية 
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Electronique de 

puissance 

 01المدرج 

 البهو التكنولوجي 

 شبل 

 سباغ   Schémas et Appareillage 2023 جانفي  15 االحد 

 بركات  Matériaux électrotechnique  2023  جانفي  16 االثنين

 غريبي  Construction mécanique 2023  جانفي  17الثالثاء 

 مطاطلة  Machines électriques 2023 جانفي 18االربعاء 

 قعبور  Production d’énergie électrique 2023  جانفي 19الخميس 

 كاليعية  Systèmes Asservis 2023 جانفي 21السبت 

 غريبي  Transfert thermique 2023 جانفي  22 االحد 

 قعبور  Sécurité Electrique 2023  جانفي  23 االثنين
 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 

 الميكانيكية قسم: الهندسة  
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Conversion d'énergie 

 04المدرج 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 بكوش  

 مختاري  Transfert de chaleur 1 2023 جانفي  15 االحد 

 طالبي  Notion d’éléments de machines 2023  جانفي  16 االثنين

 نوار  Mesure et instrumentation 2023  جانفي  17الثالثاء 

 مريمش   Turbomachines 1 2023 جانفي 18االربعاء 

 قحقاح  Régulation et asservissement 2023  جانفي 19الخميس 

 لمودع  Mécanique des fluides 2 2023 جانفي 21السبت 

 2023 جانفي  22 االحد 
Environnement et développement 

durable 
 بوضياف 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 

 قسم: الهندسة الميكانيكية 
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Transfert de chaleur et de masse 

05 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 فطار

 الشيخ   Métaux et alliages 2023 جانفي  15 االحد 

 حقيب  Normalisation 2023  جانفي  16 االثنين

 دمبري  Céramiques et verres 2023  جانفي  17الثالثاء 

 بلعادي  Mécanique des Milieux Continus 2023 جانفي 18االربعاء 

 عبد الرحمن  Anglais scientifique 2023  جانفي 19الخميس 

 عاللي  Liants et Bétons 2023 جانفي 21السبت 

 2023 جانفي  22 االحد 
Méthodes d’analyse et de 

caractérisations 
 بن علي 

 طالبي  Assemblage des matériaux 2023  جانفي  23 االثنين

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 

 قسم: الهندسة الميكانيكية 
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Maintenance et sûreté de 

fonctionnement 

01  ،02 

قسم الهندسة 

 الميكانيكية 

 مصابح الواهم 

 2023 جانفي  15 االحد 
Conception Assistée par 

Ordinateur 
 معطى هللا 

 مذكور Modélisation d’entreprise 2023  جانفي  16 االثنين

 كاليعية  Automatique industrielle 2023  جانفي  17الثالثاء 

 2023 جانفي 18االربعاء 
Optimisation et mesure 

du travail 
 بعلي 

 عبد الرحمن  Anglais en G I 2023  جانفي 19الخميس 

 2023 جانفي 21السبت 
Procédés d'élaboration et 

de fabrication 
 دمبري 

 2023 جانفي  22 االحد 
Introduction aux systèmes 

d’information 
 عطوي 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

 كلية : التكنولوجيا 

 قسم: الهندسة الميكانيكية 
 

 2022/2023 األول للسنة الجامعيةبرنامج االمتحانات للسداسي 

 

 

 مسؤول المادة  القاعة  المادة التوقيت   التاريخ 

 2023 جانفي 14السبت 

12:30  – 14:00 

Eléments de machines 

 02المدرج 

 البهو التكنولوجي 

 طالبي 

 2023 جانفي  15 االحد 
Organisation et méthode de la 

maintenance 
 بودرمين 

 بوضياف ر.  Capteurs et Métrologie 2023  جانفي  16 االثنين

 2023  جانفي  17الثالثاء 
TP Gestion de  la maintenance assistée 

par ordinateur 
 بودرمين  

 بركات  Electronique  appliquée 2023 جانفي 18االربعاء 

 فطار Eléments de Transfert de chaleur 2023  جانفي 19الخميس 

 عياد  Electrotechnique appliquée 2023 جانفي 21السبت 

 2023 جانفي  22 االحد 
Environnement et développement 

durable 
 العيفة 

 


