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رزنامة السداسي الثاني للموسم الجامعي 2018-2017
التاريخ

االنجازات المطلوبة

2018/01/28

بداية المحاضرات و األعمال الموجهة للسداسي الثاني لكل المستويات

2018/02/05

آخر أجل لتسليم بطاقات المتابعة لألساتذة

2018/02/06
2018/02/07

يوم اعالمي توجيهي حول المرافقة البيداغوجية لطلبة سنة أولى علوم انسانية
مع طلبة السنة الثانية ماستر المعنيين بالمرافقة
يوم اعالمي توجيهي حول المرافقة البيداغوجية لطلبة سنة أولى علوم
اجتماعية مع طلبة السنة الثانية ماستر المعنيين بالمرافقة

 2018/02/18الى 2018/02/22

اجتماعات اللجان البيداغوجية وفرق التكوين

2018/02/25

إرسال نسخ من تقارير فرق التكوين واللجان البيداغوجية
لنيابة العمادة للدراسات

2018/03/10

اعالن قوائم االقصاء لشهر فيفري

2018/03/19

األيام المستريالية على مستوى مديرية الجامعة

 2018/03/22الى 2018/04/08

عطلة فصل الربيع

2018/04/10

تقديم ممثلي األفواج القتراحات ترتيب مقاييس س 2في االمتحانات لرؤساء
األقسام

2018/04/12

اعالن قوائم االقصاء لشهر مارس

 2018/04/16الى 2018/04/19

ابواب مفتوحة على الجامعة (الطبعة االولى)

2018/04/12

اجتماع لضبط رزنامة امتحانات السداسي الثاني
(توزيع الفترات و القاعات)

 2018/04/29الى 2018/05/03

اجتماعات اللجان البيداغوجية وفرق التكوين

2018/05/01

تسليم رزنامة امتحانات السداسي الثاني لنيابة العمادة
(نسخة ورقية والكترونية)

2018/05/03

إعالن امتحانات السداسي الثاني للطلبة (في الموقع وعلى مستوى الكلية)
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2018/05/06

بداية تسليم جداول الحراسة لألساتذة على مستوى األقسام

2018/05/07

إرسال نسخ من تقارير فرق التكوين و اللجان البيداغوجية
لنيابة العمادة للدراسات

2018/05/10

اعالن قوائم االقصاء لشهر أفريل

2018/05/12

إعالن قوائم اإلقصاء األولية للسداسي الثاني

2018/05/15

اجتماع رؤساء االقسام/مسؤولي الشعب برؤساء فرق التكوين
لدراسة قوائم االقصاء للسداسي الثاني

2018/05/15

آخر أجل لتسليم نقاط األعمال الموجهة

2018/05/17

نهاية دروس السداسي الثاني

2018/05/17

بداية ايداع مذكرات التخرج

2018/05/17

إعالن قوائم االقصاء النهائية للسداسي الثاني
(في الكلية وعلى مستوى الموقع)

 2018/05/19إلى 2018/05/27

فترة امتحانات السداسي الثاني

 2018/05/28الى 2018/05/31

اطالع الطلبة على األوراق واالجابة النموذجية

 2018/06/02الى 2018/06/04

االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني

 2018/06/03الى 2018/06/05

مداوالت الدورة العادية للسداسي الثاني

 2018/06/05الى 2018/06/06

مداوالت الدورة االستدراكية للسداسي الثاني

2018/06/07

المداوالت النهائية /تسليم محاضر المداوالت لنيابة العمادة

 2018/06/03الى 2018/06/14

مناقشات المذكرات

 2018/06/10الى 2018/06/14

تسليم كشوف النقاط للطلبة (س ،2س 4و س)6

2018/06/10

تقديم اسماء المتفوقين في الدفعات للموسم الجامعي 2018/2017

 2018/06/11الى 2018/06/27

تسليم محاضر المداوالت و ملفات المتخرجين لمديرية الجامعة

2018/06/28

حفل االختتام

 2018/07/04الى 2018/09/02

العطلة الصيفية

 2018/07/08الى 2018/07/19

تسليم شهادات النجاح للطلبة

2018/07/09

تقديم الحصيلة السنوية للموسم الجامعي 2018/2017
(األنشطة البيداغوجية ،العلمية و الثقافية)
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