
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  بســكرة –ر جامعة محمد خیض

  المتواصل و الشھادات التكوینوابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في التدرج نی

 2018- 2017للموسم الجامعي األكادیمیةالرزنامة
  )أسبوعا 15(السداسي األول

 21/12/2017إلى  05/09/2017من 
 

  05/09/2017  )2و م 1، م3، ل2ل( في السداسي األول )المحاضرات( إنطالق الدراسة

  17/09/2017  في السداسي األول للسنة األولى لیسانس ) المحاضرات(إنطالق الدراسة 

  24/09/2017  )األعمال التوجیهیة و االعمال التطبیقیة(انطالق الدراسة 

  07/09/2017إلى  01/09من   )2016بكالوریا قبل (التحویالت عملیة 

  09/09/2017و  08یومي   دراسة طلبات التحویل 

  30/09/2017قبل   انتخاب و تنصیب ممثلي الطلبة

  31/10/2017قبل   بشكل نهائي المصادقة على مواضیع مذكرات التخرج

  31/10/2017قبل   )على مستوى الكلیات(أیام اعالمیة لفائدة الطلبة الجدد 

  31/10/2017الثالثاء   اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

   14/12/2017إلى  10/09من   )على مستوى الكلیات( العطل األكادیمیةایداع و دراسة طلبات 

  16/11/2017  )2017توظیف (لقاء مسؤولي الجامعة باألساتذة الجدد 

  19/11/2017  بدایة التكوین بالنسبة لألساتذة الجدد

  23/11/2017  في رئاسة الجامعة إیداع عروض التكوین الجدیدة في اللیسانس و الماستر

  27/11/2017االثنین  اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

  STAPS  23/11/2017و معهد DSP ،SHSأبواب مفتوحة على كلیات

  LL 30/11/2017و  SESNV ،ST ،SEGCأبواب مفتوحة على كلیات

  03/12/2017ابتداء من   تسلیم الشهادات المدرسیة للطلبة

  10/12/2017  إعالن جدول امتحانات السداسي األول

  14/12/2017  إعداد ملفات الطلبة المعنیین بالتكوین اإلقامي بالخارج

  18/12/2017االثنین   اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

  20/12/2017  تسلیم نقاط األعمال الموجهة لإلدارة

  07/01/2018 – 21/12/2017  عطلة الشتــــــــــــــــاء

  14/01/2018– 07/01/2018  امتحانات السداسي األول

  كأقصى حد 17/01/2018  لإلدارةإعالن التصحیح النموذجي، معاینة األوراق، و تسلیم النقاط 

  21/01/2018- 20، 18  االمتحانات االستدراكیة للسداسي األول

  25/01/2018  مداوالت السداسي األول 

  29/01/2018  تسلیم محاضر المداوالت لرئاسة الجامعة



  )أسبوعا 15(ثانيالسداسي ال
  17/05/2018إلى  21/01/2018من

  2018جـانفي21األحد   بدایة السداسي الثاني

  25/01/2018  اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

  30/01/2018  األیام األولى للدكتوراه 

  15/02/2018- 04  البكالوریا على مستوىثانویات الوالیة لفائدة تالمیذ تحسیسیة أیام إعالمیة

  22/02/2018  اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

  08/03/2018-04  أیام الماستر

  08/04/2018إلى  22/03  عطلة الربـــــــــــــیع

  19/04/2018  اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

  17/04/2018- 16  أبواب مفتوحة على الجامعة

  17/05/2018  نهایة السداسي الثاني

  17/05/2018  ) 1956ماي  19(االحتفاالت بیوم الطالب 

  2018ماي  16  اجتماع المجلس البیداغوجي للجامعة

  13/05/2018  إعالن جدول امتحانات السداسي الثاني

  كأقصى حد 17/05/2018  لإلدارةتسلیم نقاط األعمال الموجهة 

  26/05/2018- 19  امتحانات السداسي الثاني

  كأقصى حد 2018ماي  31  إعالن التصحیح النموذجي، معاینة األوراق، و تسلیم النقاط لإلدارة

  07/06/2018- 03  االمتحانات االستدراكیة للسداسي الثاني

  27/05/2018  أخر أجل إلیداع مذكرات التخرج

  07/06/2018 – 28/05  مذكرات التخرج  مناقشة

  كأقصى حد 14/06/2018  النهائیةالمداوالت

  18/06/2018  إیداع محاضر المداوالت النهائیة على مستوى رئاسة الجامعة

  18/06/2018  تسلیم قوائم أوائل الدفعات لرئاسة الجامعة

  28/06/2018  حفل نهایة السنة الجامعة 

  كأقصى حد 28/06/2018  تسلیمها لرئاسة الجامعةإعداد شهادات التخرج و 

  19/07/2018- 08  تسلیم شهادات التخرج للطلبة

  09/07/2018  إیداع الحصیلة السنویة على مستوى رئاسة الجامعة

  02/09/2018 – 04/07  العطلة الصیفــــــــیة

  

  

  

  

  



  عملیات بیداغوجیة ملحقة

  

  )2018/2019( توجیه الطلبة ما بعد الجذع المشترك

  14/06/2018  القوائم األولیة

  18/06/2018- 17  الطعون

  19/06/2018  دراسة الطعون

  20/06/2018  إعالن القوائم النهائیة

  28/06/2018إلى  14من   )2018/2019( 2ل و م3ل، 2إعادة التسجیل 

  14/06/2018  )2018/2019للسداسي األول ( التكلیف البیداغوجي لألساتذة

  14/06/2018  2018/2019إعالن جدول التوزیع الزمني للسداسي األول 

  

  )DEUA(و اللیسانس ) 2و م 1م(الترشح للماستر 

  02/05/2018  إعالن الترشح

  21/06/2018إلى  10من   ایداع ملفات الترشح

  28/06/2018إلى  24من   دراسة ملفات الترشح على مستوى االقسام و الكلیات و المعاهد

  01/07/2018  )على مستوى الكلیات(إعالن النتائج األولیة 

  03/07/2018و  02  الطعون

  04/07/2018  دراسة الطعون

  08/07/2018و  07  )رئاسة الجامعة(مراقبة النتائج على مستوى اللجنة البیداغوجیة 

  10/07/2018  إعالن النتائج النهائیة

  2018 جویلیة 19إلى  15من   التسجیالت االداریة

  2018سبتمبر  06إلى  02من   التسجیالت البیداغوجیة 

  09/09/2018  إنطالق الدراسة

  :اجتماعات فرق التكوین البیداغوجیة

تحت رئاسة مسؤول المادة و بحضور أساتذة االعمال الموجهة  یوما 15مرة كل للمادة  البیداغوجيفریق الیجتمع  - 

 .و التطبیقیة و ممثلي الطلبة

تحت رئاسة مسؤول الشعبة أو التخصص و بحضور كل  یوما 21مرة كل یجتمع الفریق البیداغوجي للسنة  - 

 االساتذة مسؤولي المواد و ممثلي الطلبة

تحت رئاسة رئیس القسم و بحضور نائب رئیس القسم  مرة في الشهریجتمع الفریق البیداغوجي للقسم  - 

تسلم حصیلة  .تخصصات، فریق التكوین و ممثلي الطلبةللبیداغوجیا، مسؤولي المیادین و الشعب و ال

  .االجتماعات البیداغوجیة إلى رئاسة الجامعة قبل الخامس من كل شهر


