
 سليلدة 5511أوت  02جامعة 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 2022 آلخر السنةرزنامة النشاطات البيداغوجية 

 

 ٌوع الٍشاط البيذاغوجي التاريخ

 عطمة ٌهاية األسبوع 20/21/0200الجمعة 

 21/21/0200السبت 
تعويضات لمحصص الضائعة بسبب عطمة عيذ  -

 الفطز

 لمذفعتنياوتحاٌات أعىاه ووجهة  -

 22/21/0200األحد 

 23/21/0200االثنين 

 24/21/0200الثالثاء 

اوتحاٌات 

 2السذاسي 

 25/21/0200األربعاء  الذفعة األوىل 2اوتحاٌات السذاسي 

 26/21/0200الخميس 

 عطمة ٌهاية األسبوع 27/21/0200الجمعة 

 28/21/0200السبت 

 الذفعة األوىل 2اوتحاٌات السذاسي 

 29/21/0200األحد 

 30/21/0200االثنين 

 31/21/0200الثالثاء 

 

 25/22/0200األربعاء 
اوتحاٌات 

 2السذاسي 

 الذفعة األوىل 2اوتحاٌات السذاسي 

 20/22/0200الخميس 
آخز أجن ٌهاية اوتحاٌات الذفعة األوىل +

 لتسميي وذكزات املاسرت لإلدارة

 20/22/0200الجمعة 
 ٌهاية األسبوععطمة 

 



 ٌوع الٍشاط البيذاغوجي التاريخ

 20/22/0200السبت 

اوتحاٌات 

 2السذاسي 

 الذفعة الثاٌية 2اوتحاٌات السذاسي 

 
 21/22/0200األحد 

 22/22/0200االثنين 
آخز أجن لصب العالوات يف الربوغزس 

 لمذفعة األوىل

 23/22/0200الثالثاء 
 

 الثاٌيةالذفعة  2اوتحاٌات السذاسي 

 

 24/22/0200األربعاء 

 25/22/0200الخميس 

 عطمة ٌهاية األسبوع 52/22/0200الجمعة 

 55/22/0200السبت 

اوتحاٌات 

 2السذاسي 

ٌشز القائىة األولية لمطمبة املعٍيني باجملمس 

 التأدييب لمقسي

 50/22/0200األحد 
 ٌهاية اوتحاٌات الذفعة الثاٌية 

 50/22/0200االثنين 

 50/22/0200الثالثاء 
 اجملمس التأدييب لمقسي 

 ٌشز قائىة الطمبة املعٍيني باجملمس التأدييب لملمية 

 اوتحاٌات تعويضية + وعايٍة أوراق اإلجابة 51/22/0200األربعاء 

 52/22/0200الخميس 
 اوتحاٌات تعويضية+ آخز أجن لصب العالوات يف الربوغزس

 لمذفعة الثاٌية+ وعايٍة أوراق اإلجابة

 عطمة ٌهاية األسبوع 53/22/0200الجمعة 

 وعايٍة أوراق اإلجابة بذاية وٍاقشات وذكزات املاسرت+ 54/22/0200السبت 

 55/22/0200األحد 
 وٍاقشات وذكزات املاسرت

 وعايٍة أوراق اإلجابة + اجملمس التأدييب لملمية

 02/22/0200االثنين 
 وٍاقشات وذكزات املاسرت

 التأكذ وَ العالوات عمى وستوى خمية الربوغزس 

 05/22/0200الثالثاء 
 وذاوالت الذورة األوىل 

 فتح آجاه الطعوُ يف وذاوالت الذورة األوىل 



 ٌوع الٍشاط البيذاغوجي التاريخ

 00/22/0200األربعاء 
 وٍاقشات وذكزات املاسرت

 00/22/0200الخميس 

 عطمة ٌهاية األسبوع 00/22/0200الجمعة 

 01/22/0200السبت 

االوتحاٌات 

 االستذراكية

 2بذاية االوتحاٌات االستذراكية لمسذاسي 
 جلىيع الذفعات

 02/22/0200األحد 

 االوتحاٌات االستذراكية 

 دراسة الطعوُ يف وذاوالت الذورة األوىل 

 03/22/0200االثنين 

جلىيع  2لمسذاسي االوتحاٌات االستذراكية 

 الذفعات

 04/22/0200الثالثاء 

 05/22/0200األربعاء 

 02/22/0200الخميس 

 

 عطمة ٌهاية األسبوع 01/07/0200الجمعة 

 02/07/0200السبت 

اإلوتحاٌات 

 اإلستذراكية

 

جلىيع  2االوتحاٌات االستذراكية لمسذاسي 

 الذفعات

 03/07/0200األحد 

 04/07/0200االثنين 

 عيذ اإلستقاله 05/07/0200الثالثاء 

 اجملمس التأدييب لمقسي وتابعة وذكزات املاسرت+ 06/07/0200األربعاء 

 07/07/0200الخميس 
 وٍاقشات وذكزات املاسرت

 آخز أجن لصب ٌقاط االستذراك يف الربوغزس

 عطمة ٌهاية األسبوع 08/07/0200الجمعة 

 إولاٌية عيذ األضحى(يوً راحة)  09/07/0200السبت 



 ٌوع الٍشاط البيذاغوجي التاريخ

 عيذ األضحى املبارك 10/07/0200األحد 

 عيذ األضحى املبارك 11/07/0200االثنين 

 آخز يوً يف وٍاقشات وذكزات املاسرت 12/07/0200الثالثاء 

 14/07/0200الخميس 
 وذاوالت الذورة الثاٌية

 2املاسرتوذاوالت الذورة األوىل ملستوى 

 عطمة ٌهاية األسبوع 15/07/0200الجمعة 

 17/07/0200األحد 
 بذاية العطمة الصيفية

 فتح آجاه الطعوُ يف وذاوالت الذورة الثاٌية 

 20/07/0200األربعاء 

 دراسة الطعوُ يف وذاوالت الذورة األوىل

توجيه طمبة الميساٌس إىل التخصص )اجتىاع جلٍة الرتتيب 

 والتوجيه(

 

 

 

 


