
   التوقيت

األيــام

جامعة صفاقس

���� وإ��ء �����  �����	TD  ��اءة 
����د ھ�ر�� ق5

18.15 - 17.15 11.15 - 10.15

�����  "��      

14.15 - 13.15

��)� ا'�&%$�ت  ) 
       ���) *+�'   
							Cours			

ق3

 *� ��اءة إ���-�� و�,���ت ا'��%�
ر�/ ��.�ر TD ق5

السنة الجامعية  2021 / 2022

 السداسي الثاني

ا'0�1�

 ��2�+�cours   ا�
 *+- �����

ا'��%���� وا'0+�م 
          ���ا'��%�

     ا���س  
ا'�50س    ق4

 ��-��		TD  ��اءة إ�
*�و�,���ت ا'��%�
ر�/ ��.�ر ق5

���� وإ��ء  �����	TD   ��اءة 
A	TP1  د ھ�ر������ �����

	TD  ط��ع و�����ت وا���-�ت )�ط�� 

A	TP1  �ا'+�1

13.15 - 12.1515.15 - 14.15

 TD  ط��ع و�����ت وا���-�ت 
B  TP3  �)�ط�� ا'+�1

���� وإ��ء �����  �����			TD   ��اءة 
TP3 د ھ�ر������B	

17.15 - 16.15 12.15 - 11.1516.15 - 15.15 9.15  -  8.15

جدول أوقات السنة: أولى ف1

10.15 - 9.15

 /+- cours 
اBCت

-��د ا'2واري  
ق3

						cours

			1��E�'�F�2��
$�ن -2�2  ق3

ا����

جامعة صفاقس
 السداسي الثاني

���	
ا

السنة الجامعية  2021 / 2022
المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

ا��	�ء

			cours ط��ع و�����ت وا���-�ت  

)�ط�� ا'+�1� ق5

ا�ر���ء

ا�����

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

    H'&�'ق ا��I 

   '�+* (���  ق3	
cours			

TD  ��اءة ����� -����  وا��ء 
�        ق4��J'ل  ا��L    ������

A		info2 �MF'2     و'�� اCN		 B		info2 �MF'2     و'�� اCN		

						TD   ��اءة ����� -����  وا��ء 
�            ق3��J'ل  ا��L     1������
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   التوقيت

األيــام

االثنين

 �  ط��ع و�����ت وا���-�ت )�ط�� ا'+�1
D   TP2

���� وإ��ء �����  ����� TD ��اءة 
����د ھ�ر�� C   ق 2

 TD  ط��ع و�����ت وا���-�ت  
C TP2 �)�ط�� ا'+�1

���� وإ��ء  �����   TD   ��اءة 
D  TP1َ  د ھ�ر������  �����

جدول أوقات السنة: أولى ف2

9.15  -  8.15

 /+- cours 
اBCت

-��د ا'2واري  
ق4

 �+�' H'&�'ق ا��I
Cours 3ق  ���)

   1������TD�اءة ����� -����  وا��ء �
�       ق4��J'ل  ا��L

16.15 - 15.1518.15 - 17.15

�����  "��                

15.15 - 14.1517.15 - 16.15 13.15 - 12.15

 ��اءة إ���-�� و�,���ت ا'��%��* ر�/ 
��.�ر TD ق2

 ��-��		TD  ��اءة إ�
*�و�,���ت ا'��%�
ر�/ ��.�ر ق2

       D  2CN     Cours et  TD 
Info 2     و��د ا���و

       C   2CN  Cours et  TD
Info 2     و��د ا���و

����ا�

األربعاء

الثالثاء

 ��2�+�cours   ا�
 *+- �����

ا'��%���� وا'0+�م 
      ���ا'��%�

ا���س  ا'�50س    
ق4

      TD ��اءة ����� -����  وا��ء 
�  ق4��J'ل  ا��L  1������

14.15 - 13.15

السبت

الخميس

      cours
   ��E�'�F�2��

$�ن -2�2 ق4

���� وإ��ء  �����   TD    ��اءة 
�����  ����د ھ�ر��  ق4

   cours ط��ع و�����ت وا���-�ت  
)�ط�� ا'+�1� ق4

��)� ا'�&%$�ت    )
     ���) *+�'      
       Cours     

ق3

10.15 - 9.1512.15 - 11.15 11.15 - 10.15
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