
 
 
 
 
 

 
 

 

عت  ــــــالدف

 

 

 الوستىي

الىحداث األساسُت 

 والونهجُت

 الىحداث األفقُت واالستكشافُت

 (Moodel)عن بعد  حضىرَا

ي ـــــــعت األولــــــالدف

 2021 أكتىبز14إلً 2021 أكتىبز 03هن 

 (L3)الثالثت لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (M2)الثانُت هاستز  -
هحاضزاث 

 تطبُقاث

( L2) الثانُت لُسانس /( L1)األولً جذع هشتزك

 (M1)األولً هاستز

انُت ــــــعت الثــــــالدف

 2021 أكتىبز28إلً 2021 أكتىبز 17هن 

( 2L)الثانُت  لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (1M)األولً هاستز  -
هحاضزاث 

 تطبُقاث

 /(3L)الثالثت لُسانس  /(L1)األولً جذع هشتزك

 (2M)األولً هاستز

ي ـــــــعت األولــــــالدف

 2021 نىفوبز11إلً 2021أكتىبز 30هن 

( L3)الثالثت لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (M2)الثانُت هاستز  -
هحاضزاث 

 تطبُقاث

( L2) الثانُت لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (M1)األولً هاستز-

انُت ــــــعت الثــــــالدف

 2021 نىفوبز25إل2021ً نىفوبز 14هن 

( 2L)الثانُت  لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (1M)األولً هاستز  -
هحاضزاث 

 تطبُقاث

( 3L)الثالثت لُسانس  /(L1)األولً جذع هشتزك

 (2M)األولً هاستز

ي ـــــــعت األولــــــالدف

 2021 دَسوبز09إلً 2021 نىفوبز 28هن 

( L3)الثالثت لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (M2)الثانُت هاستز  -
هحاضزاث 

 تطبُقاث

( L2)الثانُت لُسانس  /(L1)األولً جذع هشتزك

 (M1)األولً هاستز

انُت ــــــعت الثــــــالدف

 2021 دَسوبز16إل2021ً دَسوبز09هن

 (2L)الثانُت  لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (1M)األولً هاستز  -
هحاضزاث 

 تطبُقاث

( 3L) الثالثت لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك

 (2M)األولً هاستز

ي ـــــــعت األولــــــالدف

 2022جانفٍ 06إلً 2022 جانف02ٍهن 

 (L3)الثالثت لُسانس/  (L1)األولً جذع هشتزك -

 (M2)الثانُت هاستز  -

هحاضزاث 

 تطبُقاث

( L2)لثانُت لُسانس  / (L1)األولً جذع هشتزك

 (M1)األولً هاستز

انُت ــــــعت الثــــــالدف

 2022 جانف13ٍإل2022ً جانف09ٍهن 

( 2L)الثانُت  لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (1M)األولً هاستز  -

هحاضزاث 

 تطبُقاث

 (3L)الثالثت لُسانس / (L1)األولً جذع هشتزك

 (2M)األولً هاستز

ي ـــــــعت األولــــــالدف

 2022 جانف27ٍإلً 2022 جانف16ٍهن 

( L3)الثالثت لُسانس/ (L1)األولً جذع هشتزك -

 اهتحاناث الّسداسٍ األول (M2)الثانُت هاستز  -
( L2)الثانُت لُسانس  -

 (M1)األولً هاستز -

انُت ــــــعت الثــــــالدف

 2022 فُفز03ٌإل2022ً جانفٍ 30هن 

 (2L)الثانُت  لُسانس /(L1)األولً جذع هشتزك -

 (1M)األولً هاستز  -

هحاضزاث 

 تطبُقاث
 

انُت ــــــعت الثــــــالدف

 2022 فُفز10ٌإلً  2022فُفزٌ 06هن 

( 2L)الثانُت  لُسانس/ (L1)األولً جذع هشتزك -

  اهتحاناث الّسداسٍ األول (1M)األولً هاستز  -

  2021/2022للسداسٍ األول الوىسن الجاهعٍ   وفق نظام الدفعاث ة البُداغىجٍالزسناهت
 


