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  2017-2016زنامة سير الدروس واالمتحانات للسنة الجامعية ور            

 ( نظام "أمد " )خاص بالسنوات األولى والثانية مختلف اإلجازات   
 

  

 

 
 

 

 السداسي األول

 ىــــــــــــــإل نـــــــــــــم 

 2016ديسمبر  17 السبت 2016سبتمبر  15 الخميس األولدروس السداسي فترة انطالق و توّقـف 

 2016ديسمبر  17 السبت يوم قبلقائمة أعداد المراقبة المستمّرة  وإرجاع بطاقات الحضور 

 2016ديسمبر  10 السبت تقديم مواضيع االمتحانات قبل يوم 

 2016ديسمبر  17 السبت 2016ديسمبر  12 االثنين نسخ مواضيع االمتحانات 

 2017جانفي  07 السبت 2017جانفي  02 االثنين االمتحاناتإجراء فترة 

 2017جانفي  14 السبت   إصالح مواضيع االمتحانات وإدراج األعداد قبل يوم

  2017جانفي  27 الجمعة )السنة الثانية(دورة الرئيسية واإلعالن عن نتائج امتحان ال االمتحان  لجانمداوالت 

 السداسي الثاني

 2017مـاي  06 السبت 2017جانفي  12 الخميس دروس السداسي الثانيفترة انطالق و توّقـف 

 2017مـاي  06 السبت قبل  يومقائمة أعداد المراقبة المستمّرة  وإرجاع بطاقات الحضور 

 2017أفريل  29 السبت 2017أفريل 24 االثنين مواضيع االمتحانات   فترة تقديم

 2017مـاي  06 السبت 2017مـاي  02 الثالثاء  نسخ مواضيع االمتحانات فترة 

 2017مـاي  19 الجمعة 2017مـاي  12 الجمعة االمتحاناتإجراء فترة 

 2017مـاي  23 الثالثاء ومــــــــــــــــإصالح مواضيع االمتحانات وإدراج األعداد قبل ي

 2017جـوان  02 الجمعة واإلعالن عن النتائجدورة الرئيسية لجان االمتحان للمداوالت 

 دورة التدارك 

 2017جـوان  05 االثنين 2017جـوان  02 الجمعة  نسخ مواضيع االمتحانات فترة 

 2017جـوان  14 األربعاء 2017جوان  06 الثالثاء االمتحاناتإجراء فترة 

 2017جـوان  17 السبت   يوم  في أجل أقصاهإرجاع المواضيع وإدراج األعداد 

 2017جـوان  23 الجمعة لجان االمتحان واإلعالن عن نتائج امتحانات دورة التداركمداوالت 
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 2017-2016للسنة الجامعية  روزنامة سير الدروس واالمتحانات                    

 ( نظام "أمد ")خاص بالسنوات الثالثة  مختلف اإلجازات           
 

                                                                          

 السداسي األول

 ىـــــــــــــإل نـــــــــــــم 

 2016ديسمبر  17 السبت 2016سبتمبر  15 الخميس األولدروس السداسي فترة انطالق و توّقـف 

 2016ديسمبر  17 السبت في أجل أقصاه يومقائمة أعداد المراقبة المستمّرة  وإرجاع بطاقات الحضور 

 2016ديسمبر  10 السبت تقديم مواضيع االمتحانات قبل يوم

 2016ديسمبر  17 السبت 2016ديسمبر  12 االثنين نسخ مواضيع االمتحانات 

 2017جانفي  04 األربعاء 2017جانفي  02 االثنين االمتحاناتإجراء فترة 

مشروع 
ختم 

 الدروس
PFE 

   ختم الدروسإيداع تقارير مشاريع 
 2017جانفي  02 االثنين طلبة قسم الفنون التشكيلية

 2017جانفي  03 الثالثاء طلبة قسم التصميم

 2017جانفي  06 الجمعة 2017جانفي  04 األربعاء تسلم األساتذة لتقاريرمشاريع ختم الدروس

 2017جانفي  11 األربعاء 2017جانفي  09 االثنين انعقاد لجان مناقشة مشاريع ختم الدروس  

 2017جانفي  14 السبت ومــــــــإصالح مواضيع االمتحانات وإدراج األعداد قبل ي

 2017جانفي  20 الجمعة دورة الرئيسية واالعالن عن نتائج امتحان ال االمتحان  لجانمداوالت 

  2017جانفي  25 األربعاء فقط دورة التدارك الخاصة بطلبة اإلجازة التطبيقية

 

 السداسي الثاني

ي
يق

طب
لت
 ا
ص

رب
لت
ا

 

 2017أفريل  22 السبت 2017جانفي  16 االثنين فترة التربص التطبيقي 

 إيداع تقارير التربص 
 2017أفريل  27 الخميس الفنون التشكيلية

 2017أفريل  28 الجمعة التصميم

 2017ماي  06 السبت 2017ماي  02 الثالثاء تسلم األساتذة لتقارير التربص

 2017ماي  10 األربعاء 2017ماي  08 االثنين انعقاد لجان تقييم تقارير التربص

 2017ماي  15 االثنين األساسية اإلجازةاإلعالن عن نتائج سنوات الثالثة ونسخ امتحانات دورة التدارك لطلبة 

 2017ماي  18 الخميس (1األساسية والراغبين في اكتساب األرصدة نهائيا )دورة التدارك الخاصة بطلبة اإلجازة 

التمديد االستثنائي الخاص بالطلبة المطالبين بإصالح 
 التقرير فقط

 2017جـوان  10 السبت 2017مـاي  15 االثنين

 2017جـوان  12 االثنين   اإلصالح(إيداع تقارير التربص )بعد 

 2017جـوان  15 الخميس انعقاد لجان تقييم تقارير التربص )بعد اإلصالح( دون حضور الطلبة 

 2017أوت  31 الخميس 2017 جوان 01 الخميس  المطالبين بإعادة الترّبصالتمديد االستثنائي الخاص ب

 2017سبتمبر 15 الجمعة إيداع تقاريرالتربص الجديدة قبل يوم

 خاص بطلبة الموسيقى :

 2017جـوان  08  الخميس إيداع مذكرات ختم الدروس

 2017جـوان  15 الخميس مناقشة مذكرات ختم الدروس بحضور الطلبة

شهر سبتمبر بعد انعقاد لجان التقييم التي  أواخريتم االعالن عن نتائج االمتحانات لدورة التدارك الخاصة بطلبة اإلجازة األساسية  والتربص التطبيقي في 
 سيحدد موعدها الحقا

 . 2009سبتمبر 12مؤرخ في  2009لسنة  2588من الباب األول  من العنوان الثاني لألمر عدد  23الفصل عدد حسب ما نص عليه (1)


