
 2010/ 2009النشاطات البيداغوجية خالل الموسم الجامعي  
التأخر عند بعض الكليات سجل بعض  ،2009أآتوبر 04األحد 

 1 بدايــة الدراســة  2009أآتوبر 18حتى يوم األحد 

 2 1رقم   اللجان البيداغوجية )2009ديسمبر  17قبل ( 2009شهـر ديسمبــر 
مساءا 2009ديسمبر   17 خميسمن ال

صباحا 2010 جانفي  03إلى األحد     3 )أسبوعان ( عطلة الشتاء 

 4 2رقم اللجان البيداغوجيـة  2010شهـر جانفـي 
 ،2010جانفي  28إلى الخميس  2009أآتوبر 18األحد  من

فيفري  04 الخميسإلى غاية : ما عدا آلية الحقوق  و آلية اآلداب 
2010   

 )أسبوع دراسة  13(ول نهاية السداسي األ
 5 )، حسب الكلياتأسبوع دراسة 15بإضافة يوم السبت يصبح المجموع  (

 ،2010فيفري  13إلى السبت   2010جانفي  30من السبت 
فيفري   06من السبت : ما عدا آلية الحقوق  و آلية اآلداب 

 2010فيفري  20إلى السبت   2010

 السداسي األول نظام ل م د  + آالسيكي اإلمتحان األول  نظام 
 6 )يوم من االمتحانات  13(  

 ،2010فيفري  14األحد 
 7 بداية السداسي الثاني .2010فيفري   21األحد : ما عدا آلية الحقوق  و آلية اآلداب  

 اإلعالن عن نتائج اإلمتحان األول مع 2010مارس  04قبل الخميس  
 8 ل م د   للسداسي األولبرامج اإلمتحان االستدراآي 

  مساءا 2010مارس 18 خميسمن ال
 9 )أسبوعان ( عطلـة الربيـع   صباحا 2010 أفريل 04إلى األحد 

10 )حسب آل آلية( ل م د  اإلمتحان االستدراآي للسداسي األول  2010 أفريل 10إلى السبت   2010مارس  06 السبتمن 

 )أسبوع دراسة  13( السداسي الثاني  نهاية 2010جوان  03 إلى الخميس  2010فيفري  14من األحد 
11 )، حسب الكلياتأسبوع دراسة 15بإضافة يوم السبت يصبح المجموع  (

12 3اللجان البيداغوجيـة رقم  2010شهـر أفريــل 
13 4اللجان البيداغوجيـة رقم  2010شهـر  ماي 

 نظام ل م د للسداسي األولاإلعالن عن نتائج  2010أفريل  29قبل الخميس 
Validation 14مثبتة على محاضر  

 السداسي الثاني+ آالسيكي اإلمتحان الثاني  نظام  2010جوان  19إلى  السبت   2010جوان  05من السبت 
15 )يوم من االمتحانات  13(نظام ل م د    

16 اإلعالن عن نتائج اإلمتحان الثاني 2010جوان  27قبل األحد 

 اإلمتحان االستدراآي+ آالسيكي اإلمتحان الشامل نظام  2010جويلية   04إلى األحد  2010جوان  28 االثنينمن 
17 للسداسي الثاني  ل م د 

 2010جويلية  15قبـل الخميس 

 Validationمحاضر مثبتة على آالسيكي نظام نتائج  -:عناإلعالن 
على مثبتة  نظام ل م د للسداسي الثانينتائج  -     

  Validationمحاضر
 Délibération المداوالت النهائية نظام ل م د معنتائج  -     
 .كالسيكيللنظام البرامج اإلمتحان االستدراآي  مع

18

19 عطلــة الصيــف 2010سبتمبر  14إلى الثالثاء  2010جويلية  16من الجمعة 
20 2010/2011الدخول الجامعي  2010سبتمبر  14الثالثاء 

21 آالسيكياإلمتحان االستدراآي نظام  2010سبتمبر  23إلى الخميس  2010سبتمبر  15 األربعاءمن 

كالسيكي و إعادة تسجيل الطلبة الناجحين بعد اإلمتحان الشامل للنظام ال 2010سبتمبر  14بداية من الثالثاء 
22 ل م د لنظام  اإلمتحان االستدراآي

23 ل م د   بدايــة الدراســة للسداسي األول نظام 2010سبتمبر  19 األحد
Délibération 24المداوالت النهائية  مع آالسيكينظام  إعالن عن نتائج 2010سبتمبر  30قبـل الخميس 

25 آالسيكينظام بدايــة الدراســة  2010أآتوبر  03األحد 
 

 09/10رزنامــة المجالس التأديبيـة على مستوى رئاسة الجامعة 

 السداسي األول نظام ل م د  + آالسيكي اإلمتحان األول  نظام  2010 أفريل 28األربعاء 
ل م د  اإلمتحان االستدراآي للسداسي األول   المجلس األول

 السداسي الثاني نظام ل م د+ آالسيكي اإلمتحان الثاني  نظام  2010جويلية  12 االثنين
اإلمتحان االستدراآي للسداسي الثاني  ل م د+ آالسيكي اإلمتحان الشامل نظام   المجلس الثاني

 المجلس الثالث آالسيكياإلمتحان االستدراآي نظام  2010سبتمبر  30الخميس 



 


