
0202/0201الروزنامة البيداغوجية للسنة الجامعية   

 السداسي األول

0101أكتوبر 10ٌوم   افتتاح الظىت الجامعيت بالمعهد 

0101سبتمبر  01ٌوم   اجتماع األطاتذة 

0101دٌسمبر  06ر إلى  نوفمب 00من   تزبص الظىت الثالثت إجاسة أطاطيت في علىم المعلىماث 

0101نوفمبر 02ٌوم  للىظام المشدوج آخز أجل إلجزاء فزوض المزاقبت   

0100جانفً  10األحدالدروس إلى ٌوم  ءبعد انتها 0101دٌسمبر  06من ٌوم السبت   عطلة الشتاء 

0100جانفً  06 ى ٌومإل 03من ٌوم و 00إلى ٌوم  14 من ٌوم  امتحاواث الظداطي األول 

فٌفري 00إلى ٌوم  02من ٌوم  91ة كىفيد وردامتحاواث    

0100جانفً  16ٌوم   
خز أجل إليداع تقاريز التزبص الظىت الثالثت إجاسة أطاطيت في آ

 علىم المعلىماث

 السداسي الثاني

0100 فٌفري 10ٌوم   اوطالق دروص الظداطي الثاوي 

 0100فرٌل أ 01ٌوم  جانفً إلى 02 من ٌوم
 اساث التطبيقيتالتزبصاث بالىظبت للظىت الثالثت مه اإلج

 والماجظتيز المهىي

0100فٌفري  15ٌوم   آخز أجل إلرجاع أعداد االمتحاواث 

0100فٌفري 03و02 اٌوم امتحاواث الظداطي األول أعداداإلعالن عه    

0100مارس  12 تيزمداوالث الظىت الثاويت ماجظ   

0100 ارسم 05بعد انتهاء الدروس إلى ٌوم األحد  0100مارس  01من ٌوم السبت   عطلة الربيع 

0100أفرٌل  01إلى  مارس 06من   تزبص الظىت الثالثت إجاسة أطاطيت في علىم المعلىماث 

0100أفرٌل  04ٌوم  للىظام المشدوج آخز أجل إلجزاء فزوض المزاقبت   

0100ماي  10ٌوم   
قاريز تزبص طلبت اإلجاساث التطبيقيت آخز أجل إليداع ت

 واألطاطيت

0100 ماي 15ٌوم   تىقف الدروص للظداطي الثاوي 

0100ماي  02إلى غاٌة ٌوم  04من ٌوم   
+ امتحاواث دورة التدارك طداطي ثالث امتحان الظداطي الثاوي

 ماجظتيز

0100ماي  06و  05و  04أٌام   
لىظبت للظىت ثالثت مه اإلجاساث مىاقشت تقاريز التزبص با

 التطبيقيت

0100جوان  10ٌوم   آخز أجل إلرجاع أعداد امتحان الظداطي الثاوي 

 0100جوان  15و  14 اٌوم
مداوالث الدورة الزئيظيت ومداوالث دورة التدارك طداطي ثالث 

 ماجظتيز

0100جوان  00ٌوم   آخز أجل إليداع مذكزاث التزبص الماجظتيز  

0100جوان  03إلى ٌوم  01من ٌوم   امتحاواث دورة التدارك 

 مىاقشاث مذكزاث الماجظتيز   0100جوان   06و  05 اٌوم

0100جوان  01ٌوم   آخز أجل إلرجاع أعداد دورة التدارك 

 مداوالث دورة التدارك 0100جوٌلٌة  13و  12 اٌوم

0100جوٌلٌة  14ٌوم   اجتماع المجلض العلمي 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة منوبة
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