
2022/2023الروزنامة البيداغوجية للسنة الجامعية   

 السداسي األول  اإلجازة  الماجستير

     اجتماع األساتذةو افتتاح السنة اجلامعية  2022سبتمرب  12يوم 

     لنظام املزدوجفرض املراقبة لو فرضني الفرض األول ملواد املراقبة املستمرة املعنية بآخر أجل إلجراء  2022نوفمرب  26يوم 

     املستمرة املعنية  املراقبة املستمرة املعنية بفرض واحد والفرض الثاين ملواد املراقبة إجراء فروض مواد  2022ديسمرب  15 يوم إىل 12يوم من

 فرضنيب

    بعد انتهاء الدروس إىل يوم  2022ديسمرب  15 ميسمن يوم اخل

 2023جانفي  01األحد 

 عطلة الشتاء

     متحانات السداسي األولا 2023جانفي  14إىل يوم  03من يوم 

     األوللسداسي لآخر أجل إلرجاع أعداد املراقبة املستمرة   2023 جانفي 03يوم  

  السداسي الثاني    

     انطالق دروس السداسي الثاين 2023جانفي  16يوم  

     انطالق الرتبصات بالنسبة للسنة الثالثة من شهادة اإلجازة 2023أفريل  29جانفي إىل يوم  16من يوم  

     للسنة الثانية ماجستري أعداد امتحانات الدورة الرئيسيةآخر أجل إلرجاع   2023جانفي  19يوم  

     للسنة الثانية ماجستري مداوالت الدورة الرئيسية  2023جانفي  24يوم  

     امتحانات دورة التدارك للسنة ثانية ماجستري 2023فيفري  03جانفي إىل يوم  31من يوم  

     بالنسبة لإلجازة والسنة أوىل ماجستري ودورة  امتحانات الدورة الرئيسيةآخر أجل إلرجاع أعداد  2023فيفري  07يوم

  التدارك بالنسبة للسنة ثانية ماجستري

     مداوالت دورة التدارك للسنة ثانية ماجستري 2023فيفري  10يوم  

     انطالق الرتبصات بالنسبة للسنة ثانية ماجستري 2023ماي  27فيفري إىل يوم  13من يوم  

     الدورة الرئيسية للسداسي األول بالنسبة لإلجازة والسنة أوىل ماجستري مداوالت 2023فيفري  24و 23يوما  

     02بعد انتهاء الدروس إىل يوم األحد  مارس 18من يوم السبت 

  2023أفريل 

 يتمتع الطلبة المتربصون بأسبوع واحد من العطلة

  عطلة الربيع

     لنظام املزدوجوفرض املراقبة لفرضني إلجراء الفرض األول ملواد املراقبة املستمرة املعنية ب آخر أجل 2023أفريل  15يوم 

     املستمرة املعنية  املراقبة املستمرة املعنية بفرض واحد والفرض الثاين ملواد املراقبة إجراء فروض مواد  2023ماي  06إىل يوم  02من يوم

 فرضنيب

     الدروس للسداسي الثاينتوقف  2023ماي  06يوم  

     آخر أجل إليداع تقارير تربص طلبة اإلجازة   2023ماي  11يوم  

     لسداسي الثاينلآخر أجل إلرجاع أعداد املراقبة املستمرة   2023ماي  15يوم  

     امتحان السداسي الثاين 2023ماي  25ىل يوم  15من يوم  

     جازة اإل منثالثة المناقشة تقارير الرتبص بالنسبة للسنة  2023ماي  30و 29يوما  

     آخر أجل إلرجاع أعداد امتحان السداسي الثاين 2023ماي  31يوم  

     اينثالسداسي للمداوالت الدورة الرئيسية  2023جوان  06و 05يوما  

     امتحانات دورة التدارك 2023جوان  24إىل يوم  13من يوم  

    19  آخر أجل إليداع مذكرات تربص املاجستري   2023جوان  

     آخر أجل إلرجاع أعداد دورة التدارك 2023جويلية  03يوم  

     مناقشات مذكرات املاجستري  2023 جويلية 04و  03يوما  

     مداوالت دورة التدارك 2023جويلية  07و  06يوما  

     اجتماع ا�لس العلمي 2023جويلية  08يوم  
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