
 

 

 

 
   

  

 

 
 قفصـة ةـجــامع

 بقفصة الهندسيـة للدراسـات  التحضيـري المعهد
 ب -ح/ ق –ر 

 0202 أفريل 01 قفصة في                                                                                                                                          

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 السنة األولى :المستوى الدراسي 
 رياضيات فيزياء  :الشعبــــة 

     

 تـــالتوقي خــالتاري ومــالي ادةــالم     
ــــات  ـــ  (Analyse)  رياضيــ

 س 20 
ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  0202 أفريل 12  اإلثنيـــ

ـــ02و  8من س  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  10ـــى  س دق  إلــــ

ـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  أنقليزيــ
ــــى  دق45و  10س من  س  01  ــ ـــ ــ ــ  دق45و  11س إلـ

ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إعالميــ

  دق02س و  12
ـــاء ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  0202 أفريل 13 الثالثـــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   10دق  إلــــ

ـــاء ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  كيميـــ

 دق02س و  12
ـــى  س   دق15و  02من س  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  دق 45و  11إلـ

ـــاء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  فيزيــ

ــــاألرب س 20 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 14 اءع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  12دق  إلــــ

ــــات  ـــ  (Algèbre)رياضيــ
 س 20

ـــس ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل 15 الخميـــ

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ  دق 02و  22دق   إلــــ
 

ـــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةفرنسيــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

 س 12
ـــى  س   دق45و  02من س  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  دق45و  11إلـ

 األنظمة التقنية اآللية
 دق02س و  12

ــة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 16 الجمعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   02دق  إلــــ

 
            

        أنيس مسعود            
 
 

 الثانيللسداسي  إمتحانات المراقبةزنـامة و ر 

 0202/0202للسنة الجامعية 

 



 

 

 

 
   

  

 

 
 قفصـة ةـجــامع

 بقفصة الهندسيـة للدراسـات  التحضيـري المعهد
 ب -ح/ ق –ر 

 0202 أفريل 01 قفصة في                                                                                                                                          

 
 

 
                                                                                                                               

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 السنة األولى :المستوى الدراسي 
   كيمياء  فيزياء  :الشعبــــة 
 تـــالتوقي خــالتاري ومــالي ادةــالم
ــــات  ـــ  (Analyse)رياضيــ

 س 02
ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  0202 أفريل 12 اإلثنيـــ

ــــ02و  8من س  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــى  س دق  إلــــ  دق02و  22ـ

ـــة ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أنقليزيـ
 س  01 

ـــى  س  45و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   45و  21دق  إلــ

ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إعالميــ

  دق02س و  12
ـــاء ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  0202 ريلأف 13 الثالثـــ

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ   22دق   إلــــ

ـــاء ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  كيميـــ

 س  20
ـــى  س  15و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   15و  12دق  إلــ

ـــــاء  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  فيزي

ــــاألرب س 20 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 14 اءع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  12دق  إلــــ

ــــات  ـــ  (Algèbre)  رياضيــ

 س 02 
ـــس ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل 15 الخميـــ

 

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ  دق 02و  22دق   إلــــ
 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــةفرنسيـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

ـــى  س  45و  22من س  س 12 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق 45و  21دق  إلــ

 األنظمة التقنية اآللية
ــة دق02س و  12 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 16 الجمعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   02دق  إلــــ

       

   

    نجيب منصري
 
 

 

 

 

 الثانيللسداسي  إمتحانات المراقبةزنـامة و ر 

 0202/0202للسنة الجامعية 

 



 

 

 

 
   

  

 

 
 قفصـة ةـجــامع

 بقفصة الهندسيـة للدراسـات  التحضيـري المعهد
 ب -ح/ ق –ر 

 0202 أفريل 01 قفصة في                                                                                                                                          

                                                                                                                             
                                                                                                                                  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 السنة األولى :المستوى الدراسي 
 تكنولوجيا  :الشعبــــة 

 تـــالتوقي خــالتاري ومــالي ادةــالم   
ــــات  ـــ    (Analyse)رياضيــ

 س 02
ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  0202 أفريل 12 اإلثنيـــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق  02و  22دق  إلــــ

ـــة ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أنقليزيـ
  س  01 

ــــ 54و  22من س  ــ ـــى  س دق  إلــــ ــ ـــ ــ ــ  دق   54و  21ـ

ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إعالميــ

  دق02س و  12
ـــاء ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  0202 أفريل 13  الثالثـــ

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ   22دق   إلــــ

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــاءكيميـــ  ـ

 دق02س و  12
ـــى  س  15و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   44و  11دق  إلــ

ـــاء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  فيزيــ

ــــاألرب   20س   ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــى س 02و  8من س  0202 أفريل 14  اءع ــ ــ ــ ـــ ــ   دق02و  12دق   إلــــ

ــــات رياضيـ ـــ   (Algèbre)  ـ

 س  02 
ـــس ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل 15 الخميـــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  02دق  إلــــ
 

ــة   ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  فرنسيـ

 س 12 
ـــى  س  54و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   دق  54و  21دق  إلــــ

 األنظمة التقنية اآللية
 دق02س و  12

ــة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل 16 الجمعــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   02دق  إلــــ

 التصميم والصناعة الميكانيكية
 س 22

ـــى  س  15و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   41و  12دق  إلــ
  

          

    علي طالب

 

 الثانيللسداسي  إمتحانات المراقبةزنـامة و ر 

 0202/0202للسنة الجامعية 

 



 

 

 

 
   

  

 

 
 قفصـة ةـجــامع

 بقفصة الهندسيـة للدراسـات  التحضيـري المعهد
 ب -ح/ ق –ر 

 0202 أفريل 01 قفصة في                                                                                                                                          

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 السنة الثانية :المستوى الدراسي 
      رياضيات فيزياء  :الشعبــــة 

 

      

               أنيس مسعود       
 

 
 

 

 تـــالتوقي خــالتاري ومــالي ادةــالم
ــــات ــ ـــ   (Analyse)رياضيــ
 س  04 

ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل  12 اإلثنيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  12دق  إلــــ

ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إعالميــ

 دق02س و  12
ـــاء ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  0202 أفريل  13 الثالثـــ

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ   22دق   إلــــ

ـــاء ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  كيميـــ

  س  02
ـــى  س  41و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   41و  12دق  إلــ

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاءفيزيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

ــــاألرب س 04 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــى س 02و  8من س  0202 أفريل  14 اءع ــ ــ ــ ـــ ــ  دق02و  22دق   إلــــ

 األنظمة التقنية اآللية
  دق02س و  12

ـــس ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل  15 الخميـــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   02دق  إلــــ
 

ـــة ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أنقليزيـ
ـــى  س  41و  22من س  س 12 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   41و  11دق  إلــ

ــة ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  فرنسيـ

ـــى  س  30و  21من س  س 12 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق    30و 12دق  إلــ

ــــات  ـــ  (Algèbre)رياضيــ
ــة س 20 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل  16 الجمعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  12دق  إلــــ

 الثانيلسداسي ل إمتحانات المراقبةزنـامة و ر 

 0202/0202للسنة الجامعية 

 



 

 

 

 
   

  

 

 
 قفصـة ةـجــامع

 بقفصة الهندسيـة للدراسـات  التحضيـري المعهد
 ب -ح/ ق –ر 

 0202 أفريل 01 قفصة في                                                                                                                                          

 
 

 
                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السنة الثانية :المستوى الدراسي 
      كيمياء  فيزياء  :ـــة الشعبـ

 تـــالتوقي خــالتاري ومــالي ادةــالم   
ـــات ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  رياضيــ

 س   04
ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 12 اإلثنيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  12دق  إلــــ

ــ ـــ ــ ـــةإعالميــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

   دق02س و  12
ـــاء ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  0202 أفريل 13 الثالثـــ

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ   22دق   إلــــ

ـــاء ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  كيميـــ

  س 20
ــ 41و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ـــى  س دق  إلــ ــ ـــ  دق   41و  12ــ

ـــاء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  فيزيــ

 س  04 
ــــاألرب ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 14 اءع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  20دق  إلــــ

 األنظمة التقنية اآللية
  دق02س و  12

ـــ ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل 15 سالخميـــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   10دق  إلــــ

ـــة ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أنقليزيـ
ـــى  س  41و  22من س  س 12 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   41و  11دق  إلــ

ــة ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  فرنسيـ

ـــى  س  30و  21من س  س 12 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق    30و 12دق  إلــ
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 الثانيللسداسي  إمتحانات المراقبةزنـامة و ر 
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 قفصـة ةـجــامع

 بقفصة الهندسيـة للدراسـات  التحضيـري المعهد
 ب -ح/ ق –ر 
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 السنة الثانية :المستوى الدراسي 
 تكنولوجيا  :الشعبــــة 
 تـــالتوقي خــالتاري ومــالي ادةــالم   

ـــاترياضيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ـ
 س  04

ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 12 اإلثنيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  12دق  إلــــ

ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إعالميــ

 دق02س و  12
ــ ـــ ــ ــ ـــاءالثالثـــ ــ ـــ  0202 أفريل 13 ــ

ـــــى س 02و  8من س  ــ ــ ــ ـــ ــ   22دق   إلــــ

ـــاء ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  كيميـــ

 س  20
ـــى  س  41و  22من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   41و  12دق  إلــ

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاءفيزيــ ــ ــ ـــ  ــ

ــــاألرب س 04  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 14 اءع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  20دق  إلــــ

 األنظمة التقنية اآللية
  دق02س و  12

ـــس ــ ــ ـــ ــ  0202 أفريل 15 الخميـــ

ــــى  س 02و  8من س  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  10دق  إلــــ

ـــ ـــةأنقليزيـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ
ـــى  س  41و  22من س  س 12 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق   41و  11دق  إلــ

ــة ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  فرنسيـ

 س 12
ـــى  س  30و  21من س  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  دق    30و 12دق  إلــ

 ة الميكانيكيةالتصميم والصناع
 س 22

ــة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــى  س 02و  8من س  0202 أفريل 16 الجمعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دق02و  10دق  إلــــ

 

          

      علي طالب          
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 0202/0202للسنة الجامعية 

 

 


