
 04/09/2022يوم                                                      هيابت العمادة للبيذاغوحيا

 طلبتالإعالن لفائذة 

 ميدان الأدب العريب 

الخاصة بإعادة  ن املواعيد البيداغوجيةأالكرام جعلم هيابة العمادة للبيداغوجيا الطلبة 

 سحكون على النحو الحالي : بحول هللا جعالى  2023 /2022للموسم الجامعي  الخسجيل 

املوعذ  الخاريخ الخخصص املسخوى 

 البيذاغوجي

 مالحظاث

 06/09/2022 الثالثاء دراساث لغويت  ليساوسالسىت الثاهيت 

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا  إعادة الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 07/09/2022ألاربعاء  دراساث أدبيت  ليساوس  هيتالسىت الثا

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل

 كشف الىلاط وسخت مً

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 08/09/2022 الخميس دراساث أدبيت  ليساوس السىت الثالثت 

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 11/09/2022  ألاحذ لغويتدراساث  السىت الثالثت ليساوس

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل 

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 لساهياث جطبيليت السىت الثاهيت ماستر

 حعليميت اللغاث

 لساهياث عزبيت

 12/09/2022 الاثىين

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا الدسجيل

 +ليساوسوسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 أدب عزبي حذيث  الثاهيت ماسترالسىت 

 هلذ حذيث ومعاصز

 أدب عزبي حذيث

 أدب عزبي كذيم

 13/09/2022 الثالثاء

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط+ليساوس

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

السىت ألاولى ماستر  

 لغويت %80حصت

 لساهياث جطبيليت

 حعليميت اللغاث

 عزبيتلساهياث 

 14/09/2022 ألاربعاء

 1مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

السىت ألاولى ماستر  

 أدبيت  %80حصت

 أدب عزبي حذيث 

 هلذ حذيث ومعاصز

 أدب عزبي حذيث

 أدب عزبي كذيم

 الخميسا

15/09/2022 

 1مذ

 شهادة البكالورياوسخت مً  إعادة الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 مالحظة:

 ثوزع كشوف النقاط  في ذات اليوم بالنسبة للطلبة الرين لم يخسلموا كشوفهم بعد  

 هيابت العمادة للبيذاغوحيا



 04/09/2022يوم                                                      هيابت العمادة للبيذاغوحيا

 طلبت الإعالن لفائذة 

  الفنونميدان 

الخاصة بإعادة املواعيد البيداغوجية  أنالكرام جعلم هيابة العمادة للبيداغوجيا الطلبة 

 سحكون على النحو الحالي : بحول هللا جعالى  2222/2222للموسم الجامعي الخسجيل والخسجيل 

املوعذ  الخاريخ الخخصص املسخوى 

 البيذاغوجي

 مالحظاث

 06/09/2022 الثالثاء كل الخخصصاث السىت الثاهيت ليساوس 

 2مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا  إعادة الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 07/09/2022ألاربعاء   كل الخخصصاث السىت الثالثت  ليساوس

 2مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

    08/09/2022الخميس كل الخخصصاث السىت الثاهيت ماستر

 2مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل 

 وسخت مً كشف الىلاط+ليساوس

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

السىت ألاولى ماستر  

 %80حصت

 11/09/2022ألاحذ كل الخخصصاث

 2مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط+ليساوس

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

السىت ألاولى ماستر  

 %80حصت

 11/09/2022ألاحذ كل الخخصصاث

 2مذ

 وسخت مً شهادة البكالوريا الدسجيل

 وسخت مً كشف الىلاط+ليساوس

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 وسخت مً شهادة البكالوريا إعادة الدسجيل 12/09/2022الاثىين  كل الخخصصاث معالجت امللفاث الىاكصت

 وسخت مً كشف الىلاط

 شهادة ميالد + حلوق الدسجيل

 

 مالحظة:

 بقسم الفنون  20/20/2222بالقسم ابحداء من  ثوزع كشوف النقاط 

   والخسجيل وإعادة الخسجيل يكون على مسحوى املصالح البيداغوجية بالكلية 

 

 

 هائب العميذ للبيذاغوحيا

 



 ومسخعجلت مالحظاث هامت

 11/09/2022إلى 05/09/2022هاداث الخخزج املخأخزة سخوسع مًش  

  إلى  04/09/2022مً  2الذورة الثاهيت للمىاكشاث وحسويت ملفاث املاستر

18/09/2022 

  البذ على الطلبت مً الاعخماد على هذه  الزسهامت في الدسجيل وإعادة

 واحترام املواعيذ امللزرة لذلكالدسجيل 

  اجباع سير املخطط العملياحي البيذاغوجي املسطز مً طزف هيابت مذيزيت

 الجامعت للبيذاغوحيا املشهز مع هذه الزسهامت.

  والسىت الثالثت  للسىت الثاهيتبذايت الذراست الفعليت باليسبت 

حسب الزسهامت التي سخيشز يوم  10/09/2022ليساوس ابخذاء مً 

 على مىصت الكليت والوسائط  07/09/2022

 

 

 

 بالخوفيم لطلبدىا الكزام 

 

 

 

 

 

 هائب العميذ للبيذاغوحيا

 


