
 Erreur  

 

 

  
 

2021/2022: السنة الجامعية  
 جامعة القـريوان

 املعهد العايل للفنىن واحلرف بسيدي بىزيد

التىنسية اجلمهىرية  

العلمي البحث و العايل التعليم وزارة  

 روزنـــامة إمتحــــــانـات السداسي الثاني
  

 1: السنة الثانية                     الفوج: تصميم الفضاء هندسة داخلية                  المستوى: الشهادة الوطنية لإلجازة                االختصاص : الشعبة 

المـــــــــــدير           

 عادل غربي      

 

 

 

 السبت
14/05/2022  

 الجمعة
13/05/2022  

 الخميس
 12/05/2022  

 األربعاء
11/05/2022  

 الثالثاء
10/05/2022  

 االثنين
09/05/2022  

 األيام

 

Atelier de spécialité 2 
Atelier de 

spécialité 2 
 

Psychosociologie de 

l'espace 2 

Histoire de l’architecture 

et des styles 2 
 المواد

 

18h -----08h :30 18h -----08h :30  15h ----------14h 15h :30----------14h التوقيت 

 
 القاعة 11 11  08-07-06 05-03-01



 Erreur  

 

 

  
 

2021/2022: السنة الجامعية  
 جامعة القـريوان

 املعهد العايل للفنىن واحلرف بسيدي بىزيد

التىنسية اجلمهىرية  

العلمي البحث و العايل التعليم وزارة  

 

                      

روزنـــامة إمتحــــــانـات السداسي الثاني                    
  

 2: السنة الثانية                     الفوج: تصميم الفضاء هندسة داخلية                  المستوى: الشهادة الوطنية لإلجازة                االختصاص : الشعبة 

المـــــــــــدير           

 عادل غربي      

 

 

 السبت
14/05/2022  

 الجمعة
13/05/2022  

 الخميس
 12/05/2022  

 األربعاء
11/05/2022  

 الثالثاء
10/05/2022  

 االثنين
09/05/2022  

 األيام

 

Atelier de spécialité 2 
Atelier de 

spécialité 2 
 

Psychosociologie de 

l'espace 2 

Histoire de l’architecture 

et des styles 2 
 المواد

 

18h -----08h :30 18h -----08h :30  15h ----------14h 15h :30----------14h التوقيت 

 
 القاعة 10 10  08-07-06 05-03-01



 Erreur  

 

 

  
 

2021/2022: السنة الجامعية  
 جامعة القـريوان

 املعهد العايل للفنىن واحلرف بسيدي بىزيد

التىنسية اجلمهىرية  

العلمي البحث و العايل التعليم وزارة  

 

 

 روزنـــامة إمتحــــــانـات السداسي الثاني
  

1: السنة الثانية                   الفوج: تصميم الصورة اشهار خطي                  المستوى:الشهادة الوطنية لإلجازة              االختصاص : الشعبة   

المـــــــــــدير           

 عادل غربي      

 

 السبت
14/05/2022  

 الجمعة
13/05/2022  

 الخميس
 12/05/2022  

 األربعاء
11/05/2022  

 الثالثاء
10/05/2022  

 االثنين
09/05/2022  

 األيام

 

 Atelier de spécialité 2  Histoire de la publicité Sémiologie de l’image 2 المواد 

 

 18h -----08h :30  16h ----------14h 15h :30----------14h التوقيت 

 
 القاعة 05 05  02-01 



 Erreur  

 

 

  
 

2021/2022: السنة الجامعية  
 جامعة القـريوان

 املعهد العايل للفنىن واحلرف بسيدي بىزيد

التىنسية اجلمهىرية  

العلمي البحث و العايل التعليم وزارة  

 

 

 روزنـــامة إمتحــــــانـات السداسي الثاني
  

1: السنة الثانية                   الفوج: تصميم المنتوج ابتكار صناعي               المستوى: الشهادة الوطنية لإلجازة            االختصاص : الشعبة   

المـــــــــــدير           

 عادل غربي      

 

 السبت
14/05/2022  

 الجمعة
13/05/2022  

 الخميس
 12/05/2022  

 األربعاء
11/05/2022  

 الثالثاء
10/05/2022  

 االثنين
09/05/2022  

 األيام

 

  Atelier de spécialité 2 Sémiologie du produit Histoire de l’objet المواد 

 

  18h -----08h :30 15h :30----------14h 15h :30----------14h التوقيت 

 
  10-11  القاعة 01 01 



 Erreur  

 

 

  
 

2021/2022: السنة الجامعية  
 جامعة القـريوان

 املعهد العايل للفنىن واحلرف بسيدي بىزيد

التىنسية اجلمهىرية  

العلمي البحث و العايل التعليم وزارة  

                

 

 روزنـــامة إمتحــــــانـات السداسي الثاني
  

1: السنة الثانية                     الفوج: فنون تشكيلية خزف                  المستوى: الشهادة الوطنية لإلجازة             االختصاص : الشعبة   

المـــــــــــدير           

 عادل غربي      

 

 السبت
14/05/2022  

 الجمعة
13/05/2022  

 الخميس
 12/05/2022  

 األربعاء
11/05/2022  

 الثالثاء
10/05/2022  

 االثنين
09/05/2022  

 األيام

 

 
Atelier de 

spécialité 2 
Lecture de l’art 2 Poïétique 2 

Histoire de l’art 
contemporain 2 

 المواد

 

 18h -----08h :30 10h :30----------9h 15h :30----------14h 15h :30----------14h التوقيت 

 
 القاعة 05 05 05 الورشات 


