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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021 الثانيبرنامج االمتحانات للسداسي 

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 
  2021جوان   20االحد 

9:00 –  10:00  

Qualité de l’énergie électrique 

304  
قسم الھندسة 

  الكھربائیة 

  ، بوعكاز ربیعي

  2021جوان  21االثنین 
Systèmes de conversion de l’énergie 

photovoltaïque 
  ، بن موسى سباغ

  ، قعبور ربیعي Gisements énergétiques renouvelables  2021جوان  22الثالثاء 

  2021جوان   23االربعاء 
Systèmes de conversion de l’énergie 

éolienne 
  ، بوعكاز مطاطلة

  ، ربیعي قعبور  Energie solaire thermique  2021جوان  24الخمیس 
  

  

  

  

  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 

  2021جوان   20االحد 
9:00 –  10:00  

Capteurs et techniques de 
mesures  

+ المدرج  05المدرج 
06  

  قسم الھندسة الكھربائیة 

، لقرین، الشیخ،  قزار
  بوزویط، رمضان 

15:00 –  16:00  GMAO  
، بودرمین،  شبل، بركات  

  فطار،عنان، بلعادي 

  2021جوان  21االثنین 

9:00 –  10:00  

Vibration des machines 
tournantes  

، طالبي، بطاز،  عنان
  بلیزیدیة، بكوش 

  Construction mécanique  2021جوان  22الثالثاء 
، عویسي، فطار، ویطبوز 

  بوبشو، مختاري 

  Méthode des éléments finis  2021جوان   23االربعاء 
،لقرین، بكوش، بلیزیدیة

  بلعادي، بالي 

  2021جوان  24الخمیس 
Procédés de fabrication et 

machines-outils  

، الواھم مصابح،  عویسي 
فطار، عویسي، محمد بن  

  علي 

  2021جوان   26السبت 
Fiabilité des Systèmes 

  
  ، بلعادي، مذكور لقرین

  ، بكوش بوبشو



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 

  2021جوان   20االحد 

9:00 –  10:00  

Robotique et commande  04   +05   
قسم الھندسة 

  المیكانیكیة 

غریبي، الواھم مصابح،  
  جغادر

  2021جوان  21االثنین 
Contrôle et évaluation Non 

Destructifs  
بعلي، الواھم مصابح، محمد 

  بن علي 

  2021جوان  22الثالثاء 
Atelier logiciel et programmation 

avancée  
قاعة االعالم االلي 

1 +2  
  ، براھمیة، لطرش اینال فؤاد 

  2021جوان   23االربعاء 
Architecture et programmation des 

automates Programmables industriels  
04   +05   

قسم الھندسة 
  المیكانیكیة 

  جغادر، غریبي، صویلح 

  ، معطى هللا، اینال جغادر  Informatique industrielle  2021جوان  24الخمیس 
  كالیعیة، لطرش براھمیة ،   Diagnostic par analyse vibratoire  2021جوان   26السبت 

  

  

  

  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت   التاریخ 

  2021جوان   20 االحد 

9:00 –  10:00  

Méthode des éléments finis  

قسم   04المدرج 
  الھندسة المیكانیكیة 

، بوشحیط، ماضي،  طیار
  بوعشاري 

   ، ماضي، اینال فھیمةبوشحیط  Conception de systèmes mécanique  2021جوان  21االثنین 

   Optimisation  2021جوان  22الثالثاء 
مجبوري، ، طیار، بعلي

  معطى هللا 

  2021جوان   23االربعاء 
Systèmes mécaniques articulés et 

robotique  
  ، طالبي، معطى هللا عنان

  ، بوبشو، اینال فھیمةبوشحیط  CFAO  2021جوان  24الخمیس 
  ، مھناوي، اینال فھیمةماضي  Dynamique des structures avancée  2021جوان   26السبت 
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  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 

  2021جوان   20االحد 
9:00 –  10:00  Combustion 

1 ، 2  
قسم الھندسة  

  المیكانیكیة 

  ، بوكرموش، حداد لمودع

15:00 –  16:00 Asservissement et Régulation  بوعصیدة، نوارعیاد ،  

  2021جوان  21االثنین 

9:00 –  10:00  

Dynamique des gaz عیاد، رزقةبوكرموش ،  

  بوعصیدة، حداد، لمودع  Méthodes des volumes finis  2021جوان  22الثالثاء 
  ، عیاد، بوعصیدةرزقة Turbomachines approfondies  2021جوان   23االربعاء 

  ، لمودع، بوكرموش نوار  Chauffage et climatisation  2021جوان  24الخمیس 
  ، رزقة، شبلحداد   Le Séchage thermique  2021جوان   26السبت 

  

  

  

  

  

  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  ساتذة الحراس األ  القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 

  2021جوان   20االحد 

9:00 –  10:00  

Méthode des éléments finis  

204   +205    
  قسم الھندسة الكھربائیة 

، صغیري، مجبوري،  طیار
  بوغرارة، عطوي 

  ، قحقاح، قریبع بجاوي Coupe de métaux 2  2021جوان  21االثنین 

 Optimisation  2021جوان  22الثالثاء 
بوغرارة، صغیري،  ، بعلي

  بوعشاري 
  ، بجاوي، قحقاح جوامعة Eléments des Machines-outils  2021جوان   23االربعاء 
  ، طیار، بوغرارة صغیري   Programmation des MOCN  2021جوان  24الخمیس 

  

  

  

  

  

 



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت   التاریخ 

  2021جوان   20االحد 

9:00 –  10:00  

Propriétés physico-chimiques et  
Mécaniques  des polymères 

206 +207  
قسم الھندسة 

  الكھربائیة 

  ، حقیب، قعبور شویط

  2021جوان  21االثنین 
Modélisation et simulation des  

matériaux 
  ھناوي، بودرمین م ،یوسفي

  2021جوان  22الثالثاء 
Diffusion  et Transformation de 

Phases  
  ، حقیب، الشیخ بوساحة

 Traitements Thermiques  2021جوان   23االربعاء 
، یوسفي، محمد بن بن زروق

  علي 
  ، مھناوي، مختاري حقیب  Mécanique de la rupture  2021جوان  24الخمیس 

  2021جوان   26السبت 
Comportement mécanique des 

Matériaux Composites et multi-
matériaux  

  ، یوسفي، بن موسى الشیخ

  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 
  2021جوان   20االحد 

9:00 –  10:00  

Planification et ordonnancement 

301   +302    
قسم الھندسة 

  الكھربائیة 

  + دعاس + بركات  بوسنة
 Modélisation des Système à  2021جوان  21االثنین 

événement discret  II 
  + رحاي + بوسنة بوضیاف 

  + جوامعة + عطوي  رحاي  Pilotage des flux et gestion des stocks  2021جوان  22الثالثاء 
 L’Intelligence Artificielle pour  2021جوان   23االربعاء 

l’ingénierie 
  + بوضیاف + شبل اینال فؤاد 

  + بوضیاف + بوسنة  رحاي Maintenance des systèmes  2021جوان  24الخمیس 
 Optimisation des Systèmes d’aide à la  2021جوان   26السبت 

décision  
  + جوامعة + العیفة بعلي 

  

  

  

  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  األساتذة الحراس   القاعة  المادة  التوقیت    التاریخ
  2021جوان   20االحد 

9:00 –  10:00  

Commande des machines électriques 

03  
  الورشة 

  ، مختاري بلیزیدیة
  ، كالیعیة مطاطلة Diagnostique et surveillance  2021جوان  21االثنین 
 Commande hydraulique et  2021جوان  22الثالثاء 

pneumatique 
  ، قحقاح ویطبوز 

  ، كالیعیة براھمیة  Méthodes numériques appliquées  2021جوان   23االربعاء 
  ، ربیعي نوار  Mécanique des fluides appliquée  2021جوان  24الخمیس 
  ، بوعكاز غریبي  Thermodynamique appliquée  2021جوان   26السبت 
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  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2021/ 2020االمتحانات للسداسي الثاني  برنامج  

 

  الثالثة ليسانس السنة  

 

 

 

 

 

 



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    خ التاری 
  2021جوان   26السبت 

14:00  – 15:00  
Construction 
Mécanique2  

  4+ مدرج  6+  3
  قسم الھندسة المیكانیكیة 

بجاوي، عیاد، بوعشاري، ماضي، 
  مطالوي 

  2021جوان   27االحد 

9:00  – 10:00  

Théorie des 
mécanismes  

صغیري، بوعشاري، بودرومة، 
  بن موسى، بوشحیط 

فطار، علیش، بوشحیط، طالبي،   Transfert thermique  2021جوان  28االثنین 
  طیار 

 Moteur à combustion  2021جوان  29الثالثاء 
interne  

یوسفي، صغیري، علیش، طالبي،  
  بوبشو 

 Dynamique des  2021جوان   30االربعاء 
structures  

بودرومة، ماضي، مطالوي، 
  طیار، عنان 

      2021جویلیة   01الخمیس 
  

  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 

 Régulation industrielle  15:00 –  14:00  2021جوان   26السبت 

1  +2   +3  
  الورشة 

كالیعیة، بلیزیدیة، مختاري، 
  براھمیة، بوعكاز 

  2021جوان   27االحد 

9:00  – 10:00  

Commande des 
entrainements 

électromécaniques  

عیاد، مجبوري، نوار،  
  غریبي، بوعكاز 

  2021جوان  28االثنین 
Capteurs et 

conditionneurs 
دعاس، ربیعي، الواھم  
  مصابح، بعلي، جوامعة 

  2021جوان  29الثالثاء 
Automatismes et 

informatique industrielle  

خلفة ساھل، عطوي، 
بودرمین، مجبوري، لطرش، 

  بركات 

  Turbomachines  2021جوان   30االربعاء 
مختاري، جغادر، بوغرارة، 

  عطوي، حقیب 
  

  



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  الميكانيكية قسم: الهندسة  

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 
  Turbomachines 2  15:00 –  14:00  2021جوان   26السبت 

1  +2    
قسم الھندسة 
  المیكانیكیة 

  رزقة، لمودع، بوكرموش 
  2021جوان   27االحد 

9:00  – 10:00  

Moteurs à combustion 
interne  

  بوكرموش، نوار، حداد

 Machines Frigorifiques et  2021جوان  28االثنین 
pompes à chaleur  

  بكوش، رزقة، عویسي 

  فطار، حداد، لمودع  Transfert de chaleur 2  2021جوان  29الثالثاء 
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  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 
  Polymères  15:00 –  14:00  2021جوان   26السبت 

4  +5    
قسم الھندسة 

  المیكانیكیة 

  محمد بن علي، حقیب، قعبور
  2021جوان   27االحد 

9:00  – 10:00  

Matériaux composites   بلعادي، یوسفي، اینال فھیمة  
  محمد بن علي، بلعادي، الشیخ   Le bois et les mousses  2021جوان  28االثنین 
  بالي، الشیخ، بجاوي   Rhéologie des matériaux  2021جوان  29الثالثاء 

  2021جوان   30االربعاء 
Dégradation et protection 

des matériaux  
  اینال فھیمة، بالي، مطالوي 

  

 

  

  

  

 



  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021االمتحانات للسداسي الثاني برنامج 

  

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 
  Gestion de production et de flux  15:00 –  14:00  2021جوان   26السبت 

7  +8  
  الورشة 

  بطاز، بوسنة، رحاي 
  2021جوان   27االحد 

9:00  – 10:00  

Réseaux et Base de données   بولمیال، مھناوي، بطاز  
  بوسنة، رمضان، معطى هللا   Conduite de Projet  2021جوان  28االثنین 
  مھناوي، بوضیاف، دعاس   Chaines de mesure  2021جوان  29الثالثاء 
 Introduction aux Automates  2021جوان   30االربعاء 

programmables industriels  
  رمضان، رحاي، بوضیاف 

  

 

 

  

 

 



  التعليم العالي و البحث العلمي وزارة  

  سكيكدة   –   1955أوت    20جامعة  

  كلية : التكنولوجيا 

  قسم: الهندسة الميكانيكية 

 

  2020/2021برنامج االمتحانات للسداسي الثاني 

  

  

  األساتذة الحراس   القاعة   المادة  التوقیت    التاریخ 
  2021جوان   26السبت 

14:00  – 15:00  
Technologie des machines thermiques 

et hydrauliques  

04  ،05  ،06  
  الورشة 

مصابح، بودرمین،  الواھم 
  مجبوري، اینال فؤاد، عویسي

  2021جوان   27االحد 

9:00  – 10:00  

Traitement de signal   ،قحقاح، بوزویط، جغادر
  براھمیة، بوعصیدة

لقرین، بجاوي، مطالوي،   Fiabilité  2021جوان  28االثنین 
  بلیزیدیة، بوغرارة 

مذكور، عنان، قحقاح،    Dynamique des structures  2021جوان  29الثالثاء 
  بوزویط، بوعصیدة 

بوبشو، بكوش، غریبي، اینال  Moteur à combustion interne  2021جوان   30االربعاء 
  فؤاد، بعلي

كالیعیة، بن موسى، طالبي،   Régulation et asservissement  2021جویلیة   01الخمیس 
  لقرین، معطى هللا 

  


