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 8282مارس 85  إهطالق دروش الضداس ي الثاوي :*

  8282شهر أفريل  ية :*إلامتحاهات التعويض

 .8282جوان 20إلى 8282أفريل  726 من  *إصتمرار العمل بالدروش الحضورية ملختلف التخصصات

 .8282أفريل  82- 26من  :*إعالن هتائج إلامتحاهات الضداس ي ألاول 

 .8282ماي  80إلى  23من  * اللجان البيداغـــــــــــــــوجية:

 .8282ماي  22أفريل إلى  82من7 هات إلاصتدراكية امتحإلا *

 

 (بزهامج خاص)كأقص ى ثاريخ 8282 ماي 02 إلى 8282ماي  23:  خالل الفترة من التربصات والخزجات امليداهية إجراء* فترة 

 (بزهامج خاص)قص ى ثاريخكأ 8282جوان  20 إلىافزيل 19:  خالل الفترة من امللتليات البيداغوجية إجراء* فترة 

 8282ماي  84:  عبر الوسائط الزكميةإهتهاء وضع الدروس * 

 2021جوان 26إلى  8282جوان  22: من * الامتحاهات الدورة العــادية للسداس ي الثاوي

 2021جوان 24إلى  8282جوان  21: من * الامتحاهات الدورة العــادية للسداس ي الثاوي

 ان.ساعة من كل امتح 48:  بعد * إرجــــــاع أوراق إلامتحـــــــــــاهات

 ساعة من كل امتحان .48: خالل * معايىة أوراق إلامتحاهات مع الطلبة

 

 2021جوان 88و  82 ًومي :0202/0202 املداوالت العــــــــــادية للسىة الجامعية *

 كسم التلىيات الحضزية والبيئة: -            

 2021ان جو  82السىة ألاولى ليساوس:   -                                   

 2021جوان 82السىة الثاهية ليساوس:   -                                   

 2021جوان 88السىة الثالثة ليساوس:   -                                   

 2021جوان 88ثخصصات املاستر:   -                                   

 

 

 -صالح بوبييدر   - 3جــــامعـة كضىطـيىة 

 تضييـــــــر التلـــىيات الحضـــرية   معهد

 



 كسم تسيير املدن والتعمير: -            

 2021جوان 82السىة الثاهية ليساوس:  -                                   

 2021جوان 82السىة الثالثة ليساوس:  -                                   

 2021جوان 88ثخصصات املاستر:   -                                   

 3232جوان  35و  34ًومي :  هتائج  الطلبة والطعون * إعالن 

 

 .8282جويلية  22جوان إلى  83: من  * إمتحاهات الدورة الاستدراكية

 لجميع الاطوار 8282جويلية  25و  24و  23أًام  * املداوالت النهائية:

 كسم التلىيات الحضزية والبيئة: -           

 8282جويلية  23السىة ألاولى ليساوس:  -                                   

 8282جويلية  23السىة الثاهية ليساوس:  -                                   

 8282جويلية  24السىة الثالثة ليساوس:   -                                   

 8282جويلية  25ثخصصات املاستر:   -                                   

 كسم تسيير املدن والتعمير: -            

 8282جويلية  23السىة الثاهية ليساوس:  -                                   

 8282جويلية  23السىة الثالثة ليساوس:  -                                   

 8282جويلية  24ثخصصات املاستر:   -                                   

 

 .8282جويلية  22و 22 ميًو  * الطعون :

  .8282 جويلية: خالل شهز * أبواب مفتوحة على الجامعة 

 

لدى أماهة الاقسام من خالل ثحضير ماًلي:   ثقاريز   2021جوان  06: أخز أجل هو ثاريخ  * إيداع مذكزات املاستر

ضز املداوالت + بطاقة التقييم  والتىقيط + بزهامج املمتحن + محا ةقابلية املىاقشة للمذكزة موقعة من طزف ألاساثذ

 وسخ من املذكزات. 03املىاقشات +

 (بزهامج مسبقفي املدرجات )2021جوان  21إلى   3232 ماي18: خالل الفترة املمتدة من  * بزهامج املىاكشات

 

 3232جويلية  26و  25و  24: اًام  * تسليم الشهادات ملختلف ألاطوار

 :   طـــور املاستر* الترشـــح ل

 .8282شهر جويلية  أواخر فتح الترشح للماستر:   -                                     

 2021سبتمبر  04 جويلية الى 15:  خالل الفترة من * عطلــــــــة الصيف


