
 

 2017 - 2016الجامعية  روزنامة سير الدروس واالمتحانات للسنة    

 (مرئية)خاص بالسنوات األولى والثانية ماجستير مهني فنون    

 

 

        

 
 

 

 

                                    

                                    

 السداسي األول
 )سنة أولى وثانية(

 إلــــــــــــــى نـــــــــــــم 

 2017جانفي  07 السبت 2016سبتمبر  15 الخميس دروس السداسي األول توقفو انطالق

 2017جانفي  07 السبت إرجاع قائمة أعداد المراقبة المستمّرة قبل يوم  :

 2016 ديسمبر  19 السبت تقديم مواضيع االمتحانات قبل يوم  :

 2017جانفي   13 الجمعة 2017جانفي   09 االثنين نسخ مواضيع االمتحانات 

 2017جانفي   21 السبت 2017جانفي   16 االثنين فترة إجراء االمتحانات 

 إيداع مذكرات مشاريع  ختم الدروس

 ) بالنسبة للسنة الثانية ( 

 2017جانفي   19 الخميس اختصاص التصميم

 2017جانفي   20 الجمعة  اختصاص الفنون التشكيلية

مناقشة مشاريع ختم الدروس في شكل لجان 

 مفتوحة    )بالنسبة للسنة الثانية(

 2017جانفي  28السبت  إلى 26الخميس  من اختصاص التصميم

 2017جانفي   27 الجمعة اختصاص الفنون التشكيلية

إيداع مذكرات البحث  ) بالنسبة للسنة 

 األولى (
 2017جانفي  23 االثنين

مالحظة: يتم تقييم األعمال في إطار لجان مغلقة دون حضور 

 الطالب . 

 2017جانفي   28 السبت إصالح مواضيع االمتحانات وإدراج األعداد في أجل أقصاه يوم  :

 2017فيفري   01 األربعاء  مداوالت لجان االمتحان والتصريح بنتائج السنة الثانية يوم  :

 دورة التدارك 
 الثانية () السنة 

 2017فيفري   09 الخميس 2017فيفري   07  الثالثاء فترة إجراء االمتحانات 

 2017فيفري   15 األربعاء إصالح مواضيع االمتحانات وإدراج األعداد في أجل أقصاه يوم  :

 2017فيفري   20 االثنين مداوالت دورة التدارك والتصريح بالنتائج  يوم : 

 السداسي الثاني
 ( السنوات األولى) 

 2017مـاي   13 السبت 2017جانفي   23  االثنين دروس السداسي الثاني توقفو انطالق

 2017مـاي   13 السبت إرجاع قائمة أعداد المراقبة المستمرة قبل يوم  :

 2017مـاي   13 السبت 2017مـاي   08 االثنين فترة تقديم ونسخ مواضيع االمتحانات 

 2017مـاي   19 الجمعة 2017مـاي   17 األربعاء فترة إجراء االمتحانات 

 إيداع مذكرات البحث
 2017مـاي   22 االثنين اختصاص الفنون التشكيلية

 2017مـاي   23 الثالثاء اختصاص التصميم

 انعقاد لجان مناقشة مذكرات البحث
 2017مـاي   29 االثنين اختصاص الفنون التشكيلية

 2017مـاي   30+29  االثنين والثالثاء اختصاص التصميم

 2017ايـم  31 األربعاء إصالح مواضيع االمتحانات وإدراج األعداد قبل يوم  :

 2017جـوان   05 االثنين مداوالت الدورة الرئيسية والتصريح بالنتائج  يوم  :

 دورة التدارك 
 ) السنة األولى (

 والثاني  () السداسي األول 

 2017جـوان   12 اإلثنين فترة إجراء االمتحانات 

 2017جـوان   19 االثنين :  في أجل أقصاه يوم إرجاع المواضيع وإدراج األعداد 

 2017جـوان  23 الجمعة التصريح بالنتائج يوم :  و مداوالت لجان االمتحان لدورة التدارك

 السداسي الثاني
 ) السنة الثانية(

 2017ماي   13السبت إلى  2017فيفري   13 االثنين تربص نهاية دراسات الماجستير المهني  : من إجراء

 إيداع تقارير التربص
 2017مـاي   22 االثنين اختصاص الفنون التشكيلية

 2017مـاي   23 الثالثاء اختصاص التصميم

 انعقاد لجان مناقشة تقارير التربص
 2017جوان   05 االثنين اختصاص الفنون التشكيلية

 2017جوان  06و    05 الثالثاءو االثنين اختصاص التصميم
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