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مكتب التربصات

رزنامة السداسي األول للموسم اجلامعي  2019-2018لكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
التاريخ

االنجازات المطلوبة

2018/09/02

الدخول الجامعي

 2018/09/02الى 2018/09/06

التسجيالت الجامعية لطلبة السنوات المتقدمة

2018/09/09

بداية المحاضرات للسداسي األول للمستويات المتقدمة

2018/09/16

بداية المحاضرات للسنوات أولى ليسانس و أولى ماستر

2017/09/24

بداية حصص األعمال الموجهة

2018/10/30 – 2018/10/01

ضبط عناوين مذكرات الماستر

2018/10/30

آخر أجل لتسليم بطاقات المتابعة لألساتذة

2018/09/24

يوم إعالمي للطلبة الجدد
(سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانية و علوم اجتماعية)

 2018/10/21الى 2018/10/28

اجتماعات اللجان البيداغوجية و فرق التكوين لشهر أكتوبر

2018/10/31

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

 2018/11/04الى 2018/11/22

برمجة التربصات الميدانية للتخصصات المعنية

2018/11/11

تقديم ممثلي األفواج القتراحات ترتيب المقاييس في االمتحانات لرؤساء األقسام

2018/11/15

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

 2018/11/25إلى 2018/11/29

اجتماعات اللجان البيداغوجية و فرق التكوين لشهر نوفمبر
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2018/11/29

دراسة طلبات العطل االكاديمية

2018/12/03

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

2018/12/03

تقديم الشهادات المدرسية

2018/12/04
2018/12/09
 2018/12/09الى 2018/12/13

تسليم رزنامة امتحانات السداسي األول لنيابة العمادة
(نسخة ورقية والكترونية)
اعالن رزنامة امتحانات السداسي األول
(في الموقع و على مستوى الكلية)
اعالن جداول التوزيع الزمني للسداسي الثاني لكل التخصصات
(في الموقع و على مستوى الكلية)

 2018/12/16الى 2018/12/20

تسليم نقاط األعمال الموجهة

2018/12/16

بداية تسليم جداول الحراسة لألساتذة على مستوى األقسام

 2018/12/20إلى 2019/01/06

عطلة الشتاء

 2018/12/20الى 2018/12/27

حجز نقاط االعمال الموجهة

 2019/01/06إلى 2019/01/14

فترة امتحانات السداسي األول

 2019/01/10إلى 2019/01/17

تسليم النقاط و اإلجابة النموذجية للطلبة

 2019/01/19إلى 2019/01/26

االمتحانات االستدراكية للسداسي األول

 2018/12/09الى 2018/12/13

تعليق جداول التوزيع الزمني للسداسي الثاني

2019/01/17

مداوالت الدورة العادية للسداسي األول

2018/01/18

مداوالت الدورة االستدراكية للسداسي األول

 2019/01/26الى 2019/01/31

تسليم محاضر المداوالت لمديرية الجامعة

2019/01/20

انطالق بداية الدروس للسداسي الثاني

مالحظة هامة - :في حالة تغييرات تطرأ على البرمجة تكون خارج نطاقنا سيتم اعالمكم بها.
 -ألجل السير الجيد يرجى من الجميع احترام هذه الرزنامة.

نائب العميد المكلف بالدراسات
والمسائل المرتبطة بالطلبة
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