
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 بســكرة –جامعة محمد خيضر 

 

 2019-2018الرزنامة األكاديمية للموسم الجامعي 
 السداسي األول

 8100/08/81إلى  8102/10/10من 
 

 2018/08/26 استئناف األنشطة اإلدارية

 2018/08/27 البيداغوجي للجامعة الموسعاجتماع المجلس 

 8102/10/10إلى  8102/10/18من (0ل)التسجيالت في السنة األولى ليسانس 

 8102/10/10إلى  8102/10/10من (8102بكالوريا )عملية التحويالت 

 8102/10/01إلى  8102/10/10من (8102بكالوريا قبل )عملية التحويالت للحاالت الخاصة 

 2018/09/09 (8، و م1، ل8ل)الدراسة في السداسي األول إنطالق 

 2018/09/16 ( 0ل)إنطالق الدراسة في السداسي األول 

 2018/09/16 (8، و م1، ل8ل)األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية : انطالق الدراسة 

 2018/09/24 (0ل)األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية : انطالق الدراسة 

 8102/10/80إلى  8102/10/82من (على مستوى الكليات)اعالمية لفائدة الطلبة الجدد  أيام

 2018/09/27 اجتماع المجلس البيداغوجي للجامعة

 8102/01/01إلى  8102/01/00من (0ل)التسجيالت في السنة األولى ماستر 

 2018/10/14 اجتماع المجلس البيداغوجي للجامعة

 2018/10/14 السداسي األول للسنة األولى ماسترانطالق الدراسة في 

 2018/10/28 اجتماع المجلس البيداغوجي للجامعة

  8102/08/01إلى  8102/10/00من (على مستوى الكليات)إيداع و دراسة طلبات العطل األكاديمية 

 2018/11/26 اجتماع مجلس إدارة الجامعة 

 2018/12/01 بداية التكوين بالنسبة لألساتذة الجدد

 2018/12/03 اجتماع المجلس البيداغوجي للجامعة

 2018/12/03 إعالن جدول امتحانات السداسي األول

 2018/12/14 تسليم نقاط األعمال الموجهة لإلدارة

 2018/12/18 (8102توظيف )لقاء مسؤولي الجامعة باألساتذة الجدد 

 2018/12/20 انتهاء السداسي األول

 2019/01/06 – 2018/12/20 الشتــــــــــــــــاءعطلة 

  8100/10/01إلى  8100/10/10من (الدورة العادية)امتحانات السداسي األول 

 8100/10/00إلى  8100/10/12من إعالن التصحيح النموذجي، معاينة األوراق، و تسليم النقاط لإلدارة

 االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
 8100/10/80 8100/10/00 ايام

8100/18/18 

 2019/01/27 مداوالت السداسي األول 



 2019/02/03 تسليم محاضر المداوالت لرئاسة الجامعة

 السداسي الثاني
 8100ماي  00إلى الخميس  8100جانفي  81من األحد  

 2019/01/07 إعالن جدول التوزيع الزمني للسداسي الثاني

 2019/01/20 بداية السداسي الثاني

 8100/11/10إلى  8100/11/11من أيام الماستر

 8100/12/10إلى  8100/11/80من عطلة الربـــــــــــــيع

 

 :مالحظة
 .يتم تحيين الرزنامة الخاصة بالسداسي الثاني بعد اجتماعات مجلس الجامعة الموسع المبرمجة خالل السداسي الثاني -

 

 :اجتماعات فرق التكوين البيداغوجية

الموجهة و  األعمالأساتذة  وبحضورتحت رئاسة مسؤول المادة أسبوع  مرة كليجتمع الفريق البيداغوجي للمادة  -

 .األعمال التطبيقية و ممثلي الطلبة

تحت رئاسة مسؤول الشعبة أو التخصص و بحضور كل  يوما 15مرة كل  للمستوى يجتمع الفريق البيداغوجي  -

 .الطلبة االساتذة مسؤولي المواد و ممثلي

تحت رئاسة رئيس القسم و بحضور نائب رئيس القسم ثالث أسابيع  كل مرة يجتمع الفريق البيداغوجي للقسم  -

 .للبيداغوجيا، مسؤولي الميادين و الشعب و التخصصات، فريق التكوين و ممثلي الطلبة

ها ملخص كل شهر، يرافقمن  في األسبوع األول تسلم حصيلة االجتماعات البيداغوجية إلى رئاسة الجامعة   -

 . للقرارات المتخذة على مستوى الكليات والمعهد


