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 (Vague_1املرحلة  األولــــى )

 (L3_M1_M2 _ أولى ماستر _ الثانية ماستر _ ) : الثالثة ليسانسطلبة
 28/09/2020غاية   إلى 19/09/2020ابتداء من لق التدريس الحضوري ينط :  التدريس -1
 633 رقم ار القر  عاملرج  التقييم واالمتحانات :  -2

 الوحدات
 عالماترصد ال املحاضرات األعمال املوجهة

 ريخ التوا طريقة التقييم  ريخ التوا طريقة التقييم  Progresعلى 

 األساسية

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم آ

األعمال هو: 

06/10/2020 

  امتحان حضوري كتابي

 ملدة ساعة واحدة

أكتوبر  10،08،07 أيام

2020 

 ر أجلآخ

15 /10 /2020 

 االستكشافية

 يةاملنهج

 فقيةاأل 

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم آ

األعمال هو: 

06/10/2020 

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم األعمال آ

 06/10/2020هو: 

 ر أجلآخ

10 /10 /2020 

ل عمااأل  تسليمرة التدريس أعاله  مع برمجة كيفية فت في س: تقديم حوصلة للدرو  غير األساسية نة للوحداتييس املكو اقبالنسبة للم

 للساتذةل املوجهة واملحاضرة ( عماالبيداغوجية التي كلف بها الطلبة ) لل 

 امتحانات دورة الديون واالمتحانات االستدراكية:  -3

 : السداسيات الفردية  3-1
 الحظاتم

 امتحان الدورة املعني الطور_ التخصص التوقيت  ةر تالف

   ( أيام 05)  تبرمج خالل

 سبتمبر   29/30]

 01/03/04و 

 [2020أكتوبر 

09.00-10.00 

 05الدورة االستدراكية للسداس ي  (L3الثالثة _ليسانس )
تحدد  

الرزنامة  

  صلة و املف 

توزيع 

القاعات  

 الحقا

 01الدورة االستدراكية للسداس ي  (M1_ ماستر  ) األولبى

 03دراكية للسداس ي الست ا ةر الدو  (M2_ ماستر ) الثانية

 S1 ى األولالسنة  دورة الديون  (L3الثالثة _ليسانس ) 11.00-12.00

13.00-14.00 

 05الدورة االستدراكية للسداس ي  (L3الثالثة _ليسانس )

 01الدورة االستدراكية للسداس ي  (M1_ ماستر  ) األولبى

 03س ي اددراكية للسالدورة االست  (M2_ ماستر ) الثانية
 

 تكون وفق الرزنامة االتية : لطلبة السنة الثالثة ليسانس.  02اس ي مقاييس السنة األولى سدديون :تخص دورة  اسيات الزوجيةالسد  3-2

 مالحظة  املقياس التوقيت  اليوم طور_ التخصص

 (L3الثالثة _ليسانس )

05/10/2020 
 2إحصاء  09.00-10.00

 ينشر توزيع القاعات الحقا

 اجتماع املنظماتم عل  11.00-12.00

06/10/2020 
 2رياضيات 09.00-10.00

 قانون تجاري  11.00-12.00

 2020أكتوبر  10،08،07 أيام
امتحانات الدورة العادية 

 للوحدات األساسية 4ي للسداس 

 ذكرات وتقارير التربصامل  -4

 09/10/2020قبل   داع العالمةإيالتقييم و  06/10/2020 لقب  للستاذاإلرسال  تقارير التربص

 19/11/2020 دراكيةاالست  الدورة 25/10/2020 لإليداع  أجل  آخرالدورة العادية  املاستر مذكرات
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 (Vague_2املرحلة  الثانية  )

 (L2طلبة الثانية ليسانس ) 
   19/10/2020ة  ايغ إلى   11/10/2020: ينطلق التدريس الحضوري ابتداء من   التدريس  -1

 633 رقم القرار املرجع  : التقييم -2

 الوحدات
رصد العالمات  املحاضرات األعمال املوجهة

 ريخ التوا طريقة التقييم  ريخ التوا م التقييطريقة  Progresعلى 

 األساسية

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم آ

األعمال هو: 

27/10/2020 

  ري كتابيضو امتحان ح

 ملدة ساعة واحدة

 29، 28 ، 27، 26 أيام

 2020أكتوبر 

 ر أجلآخ

03 /11 /2020 

 االستكشافية

 املنهجية

 فقيةاأل 

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم آ

األعمال هو: 

27/10/2020 

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم األعمال آ

 27/10/2020هو: 

 ر أجلآخ

29 /10 /2020 

ل عمااأل  تسليممع برمجة كيفية في فترة التدريس أعاله   س: تقديم حوصلة للدرو  غير األساسية نة للوحداتقاييس املكو بالنسبة للم

 للساتذةل املوجهة واملحاضرة ( عماالبيداغوجية التي كلف بها الطلبة ) لل 

 ية: ستدراكامتحانات دورة الديون واالمتحانات اال  -3

  01لسداس ي ملقاييس السنة األولى او دورة الديون  03دورة االستدراكية للسداس ي ال تخص :  السداسيات الفردية  3-1

 امتحان الدورة املعني الطور_ التخصص التوقيت فترةلا

 25 إلى 20من 

 2020أكتوبر 

 أيام( 05)

 03الدورة االستدراكية للسداس ي  (L2انس )الثانية  _ليس  09.00-10.00

  S1السنة األولى  دورة الديون  (L2الثانية  _ليسانس ) 11.00-12.00

 03دراكية للسداس ي االست الدورة (L2الثانية  _ليسانس ) 13.00-14.00

 توزيع على القاعات الحقاالتحدد الرزنامة املفصلة و 

مقاييس مع  ليسانس. الثانيةالسنة  لطلبة 02اس ي لسنة األولى سداملبينة أدناه ل يس قايامل ديون :تخص دورة  اسيات الزوجيةالسد  3-2

 تكون وفق الرزنامة االتية :  الوحدة األساسية للسداس ي الرابع

 املقاييس املعنية امتحان الدورة املعني الطور  التوقيت  يوملا

27 /10 /2020 
09.00-10.00 

 الثانية  ليسانس 

(L2) 

 يةساسللوحدة األ  01مقياس 04لسداس ي الدورة العادية ل

 02إحصاء  02دورة الديون للسداس ي  11.00-12.00

28 /10 /2020 
 يةساسلوحدة األ ل 02مقياس  04الدورة العادية للسداس ي  09.00-10.00

 02ات رياضي  02دورة الديون للسداس ي  11.00-12.00

29 /10 /2020 
 يةساسللوحدة األ   03مقياس  04الدورة العادية للسداس ي  09.00-10.00

 علم اجتماع املنظمات 02رة الديون للسداس ي دو  11.00-12.00

 قاتوزيع على القاعات الحالتحدد الرزنامة املفصلة و 
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 (Vague_3)  الثالثة املرحلة  

 (L1ليسانس )  ولى اال طلبة
    10/11/2020غاية   إلى   02/11/2020 : ينطلق التدريس الحضوري ابتداء من   ريس دالت -1

 633 رقم املرجع القرار  : التقييم -2

 الوحدات
رصد العالمات  املحاضرات األعمال املوجهة

 ريخ التوا طريقة التقييم  خ ريالتوا طريقة التقييم  Progresعلى 

 األساسية

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم آ

األعمال هو: 

14/11/2020 

  امتحان حضوري كتابي

 ملدة ساعة واحدة
 فمبر نو  16إلى  11من 

2020 

 ر أجلآخ

18 /11 /2020 

 املنهجية

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

م خر أجل الستال آ

األعمال هو: 

14/11/2020 

  امتحان حضوري كتابي

 ملدة ساعة واحدة

 (2تورياضيا  2اءصإح)

 االستكشافية

 فقيةأل ا

 عالم اآلليوال 

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

خر أجل الستالم آ

األعمال هو: 

14/11/2020 

الفرق  قراراتوفق 

كل ل  البيداغوجية

 مقياس

عمال خر أجل الستالم األ آ

 2020/ 11/ 14هو: 

 ر أجلآخ

16 /11 /2020 

 تسليمي فترة التدريس أعاله  مع برمجة كيفية ف س: تقديم حوصلة للدرو  غير األساسية للوحدات بالنسبة للمقاييس املكونة

 للساتذةل املوجهة واملحاضرة ( عمال البيداغوجية التي كلف بها الطلبة ) لل عمااأل 

 امتحانات الدورة العادية للسداس ي الثاني -3

 املقياس التوقيت التاريخ 

 مدخل إلدارة األعمال  09.00-10.00 11/11/2020

 2اقتصاد جزئي  09.00-10.00 12/11/2020

 2رياضيات  09.00-10.00 14/11/2020

 2محاسبة عامة  09.00-10.00 15/11/2020

 2إحصاء  09.00-10.00 16/11/2020

 تي :  وفق الجدول اآل   01للسداس ي  راكية االستدالدورة امتحانات     -4
 

   املقاييس املعنية  عني  امتحان الدورة امل تخصص لالطور_ ا التوقيت   اليوم  

17/11/2020 
09.00-10.00 

 االولى  ليسانس  

(L1) 

 01رياضيات  01الدورةاالستدراكية للسداس ي  

 مدخل لالقتصاد 01الدورةاالستدراكية للسداس ي    13.00-14.00

18/11/2020 
 01إحصاء  01الدورةاالستدراكية للسداس ي   09.00-10.00

 ريخ الوقائع االقتصاديةتا 01تدراكية للسداس ي  الدورةاالس  13.00-14.00

19/11/2020 
 01اقتصاد جزئي  01الدورةاالستدراكية للسداس ي   09.00-10.00

 01 عامة محاسبة  01الدورةاالستدراكية للسداس ي    13.00-14.00
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 حل الدراسة وأطوار التعليممراتعداد الطلبة حسب 
 

 القسم  املرحلة 
 ماستر  ليسانس 

 املجموع 
املجموع دون  

 2 1 3 2 1 2ماستر 

 Vague_1املرحلة   

 435 580 145 187 248     قسم العلوم االقتصادية

 541 659 118 241 300     قسم العلوم التجارية 

 441 738 297 199 242     الية واملحاسبة قسم العلوم امل

 416 589 173 207 209     علوم التسيير قسم 

 Vague_1     999 834 733 2566 1833مجموع املرحلة   

 Vague_2املرحلة   

 350       350   قسم العلوم االقتصادية

  

 338       338   قسم العلوم التجارية 

 241       241   حاسبة قسم العلوم املالية وامل

 351       351   علوم التسيير قسم 

 Vague_2   1280       1280مجموع املرحلة   

 1651         1651 خلية الجذع املشترك  Vague_3املرحلة   

 Vague_3 1651         1651مجموع املرحلة   

 5497 733 834 999 1280 1651   املجموع 
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