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البـــرنامج المــؤقت لألنشــطة البيــداغوجية
نهاية السنة الجامعية 0200/0202
 34جاَفٍ  3233عبر انخظ
* إنطالق دروس السذاسي الثبني:
يٍ  20إنً  23فُفرٌ 2222
* االهتحبنبث الوتأخزة للسذاسي الثبني :
* إستوزار العول ببلذروس الحضىريت لوختلف األطىار 42 :جاَفٍ  3233إنً غاَت  23ياٌ ( 3233حىقف انذروس)
يٍ  06انً  22يارس 3233
* اللجبى البيذاغـــــــــــــــىجيت الثبنيت:
الفتزة االولى :يٍ  20انً  01يارس 2222
* فتزة اجزاء التزبصبث والخزجبث الويذانيت:
الفتزة الثبنيت :يٍ  20إنً  00ياٌ 2222
انفخرة يٍ  21يارس  3233إنً  24افرَم 3233
* عطلــــــــت الزبيع :
* فتزة اجزاء الولتقيبث البيذاغىجيت :أخر اجم نخُظًُها هٍ فخرة  22ياٌ  3233نًخخهف األطىار
أواخر شهر جىاٌ 3233
* ابىاة هفتىحت على الجبهعت :
يٍ  08إنً  22ياٌ 3233
* اللجبى البيذاغـــــــــــــــىجيت الثبلثت :
يٍ  01ياٌ إنً  01ياٌ  2222كم أَاو األسبىع بًا فُها انسبج
* االهتحبنبث الذورة العــبديت للسذاسي الثبني:
يٍ  22ياٌ إنً  21ياٌ  2222كم أَاو األسبىع بًا فُها انسبج
يٍ  22ياٌ إنً  20جىاٌ ( 2222برَايج يسبق)
* االهتحبنبث التعىيضيت :
يٍ  22ياٌ إنً  21ياٌ ( 2222برَايج َحذد يسبق)
* عزض هشبريع الىرشبث لوختلف األطىار
بعذ 48ساعت يٍ كم ايخحاٌ.
* إرجــــــبع أوراق اإلهتحـــــــــــبنبث:
َجري حُظًُها بشكم إسخثُائٍ (وفق برَايج يسبق)
* هعبينت أوراق االهتحبنبث هع الطلبت:
* الوذاوالث العــــــــــبديت للسنت الجبهعيت (إعالٌ انُخائج)  :أَاو  42و  42ياٌ 3233
 22جىاٌ 3233
* الطعىى :
* إهتحبنبث الذورة االستذراكيت (قىائى انطهبت انًعٍُُُ بانذورة ححضر يسبقا) 22 :إنً  21جىاٌ 3233
 23و  24جىاٌ 3233
* الوجلس التأديبي لألقسبم و الوعهذ :
 22و  22جىاٌ 2222
* الوذاوالث النهبئيت:
 قسن التقنيبث الحضزيت والبيئت: انسُت انثاَُت نُساَس  34 3جىاٌ 3233 33جىاٌ 3233
 انسُت األونً نُساَس3 حخصصاث انًاسخر 34 3جىاٌ 3233 33جىاٌ 3233
 انسُت انثانثت نُساَس3 قسن تسييز الوذى والتعويز: انسُت انثانثت نُساَس 33 3جىاٌ 3233 33جىاٌ 3233
 انسُت انثاَُت نُساَس3 34جىاٌ 3233
 حخصصاث انًاسخر3 32و  31جىاٌ 3233
* الطعىى :
أخر أجم هى حارَخ  02جىاٌ 2022
* إيذاع هذكزاث الوبستز 3
خالل انفخرة انًًخذة يٍ  22ياٌ إنً  22جىاٌ ( 2222برَايج يسبق)
* بزنبهج الونبقشبث 3
خالل انفخرة يٍ  22جىَهُت  3233إنً  25سبخًبر  3233صباحا
* عطلــــــــت الصيف:

