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 2222/2222الجامعيت  للطىت العملياث البيداغىحيت رسهامت

 خىفيذالفتراث  العملياث البيداغىحيت

 2222-2222وحطيير اخخخام الطىت الجامعيت  2222-2222الدخىل الجامعي وافخخاح الطىت الجامعيت 

 04/09/2022 وإلاداريين والخقىيين وأعىان الخدمت بعملهماضخئىاف اليشاط والخحاق ألاضاجذة 

 17/09/2022  2222-2222الافخخاح الزضمي للطىت الجامعيت 

  2222-2222حطيير اخخخام العملياث البيداغىحيت للطىت املىقضيت 

 الخخزج( )إيداع ومىاقشت و/أو جقييم مذلزاث املاضتر املخأخزة ومداوالتها، واجمام حطليم وثائق وشهاداث
 30/09/2022إلى  04/09مً 

 2222- 2222حسجيل الطلبت الجدد وإعادة حسجيل الطلبت القدامى في الليطاوظ واملاضتر والخحىيالث 

إعادة الدسجيل و 

يل، الخحىيل الدسج

   والحزليت

2222-2222 

 وفق رسهامت الىصاًت 15/09/2022إلى  21/07مً  مزاحل عملياتهاومل  2022الدسجيالث ألاوليت والنهائيت بهالىريا 

 وفق رسهامت خاصت 22/20/2222إلى  22/20مً  مزاحل عملياتهاومل مطابقت الالخحاق والدسجيل في الطىت أولى ماضتر 

  11/09/2022إلى  05/09مً   في الليساوس واملاستر  الطلبت القدامى إعادة حسجيل

 30/09/2022إلى  05/09مً  ىيالث وحزليت الطلبت في الليساوسجح

  2222-2222ضير الدراضت والعملياث البيداغىحيت بعىىان الطىت الجامعيت 

رسهامت الدراضت 

 امخحاهاث الطداس يو 

 ومداوالتها ألاول 

2222-2222 

 

 أسبىعا( 16) 12/01/2023إلى الخميس  10/09/2022السبذ  واملعيدون منهم(  1، م 3، ل 2اهطالق وفترة الدراست للطلبت القدامى )ل 

 أسبىعا( 15) 12/01/2023إلى الخميس  17/09/2022السبذ  واملعيدون منهم(  1، م 1اهطالق وفترة الدراست للطلبت الجدد )ل 

 أًام إعالميت وجهىيييت وهدواث للطلبت 

 )هظام الدراست، مىهجيت إعداد مذلزاث الخخزج واسخغالل مىصت مىدل...(
 والهليت إدارة القسموفق رسهامت منيفت جحددها 

 صباحا 07/01/2023 السبذ إلى مساء 22/12/2022 الخميس العطلت الشخىيت 

جقييماث السداس ي ألاول 

، اخخباراث نهائيت)

ومل  اسخدراك حعىيضيت،

 مداوالتها( 

 16/02/2023إلى  14/01

 26/01/2023 الخميس إلى 14/01/2023 السبذ امخحاهاث السداس ي ألاول الدورة العادًت 

 وفق رسهامت منيفت جحددها إدارة القسم الامخحاهاث الخعىيضيت للسداس ي ألاول 

 02/02/2023إلى الخميس  30/01/2023 إلاثىين ألاول لسداس ي الدورة العادًت ل مداوالث

 11/02/2023إلى السبذ  06/02/2023 إلاثىين ألاول لسداس ي ل الاسخدراليتالدورة امخحاهاث 

 16/02/2023إلى الخميس  13/02/2023 إلاثىين الاسخدراليت ومل السداس ي ألاول مداوالث الدورة 

رسهامت الدراضت 

 امخحاهاث الطداس يو 

 ومداوالتها الثاوي

2222-2222 

 

 أسبىعا( 14) 18/05/2023 الخميس إلى 28/01/2023 السبذ اهطالق وفترة الدراست في الليساوس واملاستر

     صباحا 08/04/2023 السبذ إلىمساء  23/03/2023 الخميس الزبيعيتالعطلت 

 11/05/2023إلى الخميس 02/05/2023الثالثاء  في الليساوس أًام إعالميت حىل الترجيب والخىجيه هحى الفزوع والخخصصاث

جقييماث السداس ي الثاوي 

، اخخباراث نهائيت)

ومل  اسخدراك حعىيضيت،

 مداوالتها(

 19/06/2023إلى  20/05

 31/05/2023 ألاربعاء إلى 20/05/2023 السبذ امخحاهاث السداس ي الثاوي الدورة العادًت

 وفق رسهامت منيفت جحددها إدارة القسم الامخحاهاث الخعىيضيت للسداس ي الثاوي

 05/06/2023 إلاثىين إلى 03/06/2023 السبذ الثاويلسداس ي الدورة العادًت ل مداوالث

 10/06/2023 السبذ إلى 06/06/2023 الثالثاء الثاويسخدراليت للسداس ي الا الدورة امخحاهاث 

 19/06/2023 إلاثىينإلى  13/06/2023 الثالثاء والسىىيت الثاويوالسداس ي  مداوالث الدورة اسخدراليت

جقاريز ومذلزاث 

 2222-2222الخخزج 

  28/05/2023 ألاحد إلى 29/04/2023 السبذ  الليساوس واملاستر في الخخزج إًداع جقاريز ومذلزاث

 31/05/2023 ألاربعاء إلى 02/05/2023 الثالثاء الليساوس واملاسترجقييم ومىاقشت مذلزاث 

 25/06/2023 ألاحدإلى  21/06/2023 ألاربعاء (2( والخخصصاث )ل 2هحى الفزوع )ل  الترجيب والخىحيه

 29/06/2023إلى الخميس  11/06/2023ألاحد  القدامى في الليطاوظ واملاضترإعادة حسجيل الطلبت 

 04/07/2023 الثالثاء 2222-2222حفل الخخزج 

 26/06/2023 إلاثىينبداًت مً  )لشىف الىقاط، امللحق الىصفي، شهادة حطً الطيرة( 2222-2222 الخخزجوثائق  حطليم

 04/07/2023الثالثاء بداًت مً   2222-2222 شهاداث الخخزج حطليم

     صباحا 02/09/2023 السبذ إلىمساء  08/07/2023 السبذ العطلت الصيفيت

 صباحا 02/09/2023السبذ  2222-2222اضخئىاف اليشاط والخحاق ألاضاجذة وإلاداريين والخقىيين وأعىان الخدمت بعملهم 
 

                                                                  : 2222-2222املىضم الجامعي التي جخخلل  الىطىيت والديييت مدفىعت ألاحزلعطل ا     

 2222حاهفي  22عطلت رأص الطىت ألاماسيغيت يىم الخميظ  / 2222حاهفي  22عطلت رأص الطىت امليالديت يىم ألاحد  -

 2023ماي  01عيد العمال ًىم إلاثىين عطلت  / 2222أفزيل  22و 22عطلت عيد الفطز املبارك يىمي الجمعت والطبذ  -

 2023جىيليت  05عطلت عيد الاسخقالل ًىم ألاربعاء  / 2222حىان  20و 22يىمي ألاربعاء والخميظ  2023عطلت عيد ألاضحى املبارك  -

 .2023جىيليت  28عطلت عاشىراء ًىم الجمعت  / 2023 تجىيلي 19ألاربعاء ًىم  1445عطلت رأس السىت الهجزيت  -


