روزنامة السنة الجامعية 2016-2015
مرحلة تحضيرية
السداسي األول:
 الدراسة من يوم االثنين  28سبتمبر  2015إلى يوم السبت  09جانفي  2016بدخول الغاية.
االمتحانات :
 فروض المراقبة :تضبط كل يوم السبت انطالقا من األسبوع األول لشهر نوفمبر.2015
 امتحانات السداسي األول  :من يوم الجمعة  15جانفي  2016إلى يوم الخميس  21جانفي
.2016
العطل و األعياد:
 عيد الجالء  :يوم الخميس  15أكتوبر 2014
 عطلة عيد األضحى  3 :أيام تضبط في اإلبان(األسبوع الرابع من شهر سبتمبر )2015
 عطلة رأس السنة الهجرية  :يوم واحد (تضبط في اإلبان)
 عطلة الشتاء  :من يوم السبت  19ديسمبر  2015بعد الدروس الى يوم األحد  03جانفي 2016
بدخول الغاية.
السداسي الثاني:
 الدراسة  :من يوم االثنين  25جانفي  2015إلى يوم السبت  14ماي  2016بدخول الغاية.
 االمتحانات :
 فروض المراقبة :تضبط كل يوم السبت انطالقا من األسبوع األول لشهر مارس .2016
 امتحانات السداسي الثاني  :من يوم الجمعة  20ماي  2016إلى يوم الخميس 26ماي .2016
العطل و األعياد :
 عيد الثورة و الشباب  :يوم الخميس  14جانفي .2015
 المولد النبوي الشريف  :يوم واحد (يضبط في اإلبان)
 عطلة الربيع و عيد االستقالل  :من يوم السبت  19مارس  2016بعد إنتهاء الدروس إلى يوم
األحد  03افريل  2016بدخول الغاية.
 عطلة عيد الشهداء  :يوم السبت  09أفريل 2016
 عطلة عيد الشغل  :يوم األحد غرة ماي 2015
مداوالت االمتحانات و التصريح بالنتائج :
 بالنسبة للدورة الرئيسية  :يوم االثنين  04جوان 2016
اختتام السنة الجامعية :يوم السبت  09جويلية 2016

المديـــــــر

روزنامة السنة الجامعية 2016-2015
دراسات هندسية
السداسي األول:
 الدراسة من يوم االثنين  28سبتمبر  2015إلى يوم السبت  09جانفي  2016بدخول الغاية.
االمتحانات :
 فروض المراقبة :من يوم االثنين  16نوفمبر  2015إلى يوم السبت  21نوفمبر . 2016
 امتحانات السداسي األول  :من يوم الجمعة  15جانفي  2016إلى يوم الخميس  21جانفي
.2016
العطل و األعياد:
 عيد الجالء  :يوم الخميس  15أكتوبر 2014
 عطلة عيد األضحى  3 :أيام تضبط في اإلبان(األسبوع الرابع من شهر سبتمبر )2015
 عطلة رأس السنة الهجرية  :يوم واحد (تضبط في اإلبان)
 عطلة الشتاء  :من يوم السبت  19ديسمبر  2015بعد الدروس الى يوم األحد  03جانفي 2016
بدخول الغاية.
السداسي الثاني:
 الدراسة  :من يوم االثنين  25جانفي  2015إلى يوم السبت  14ماي  2016بدخول الغاية.
 االمتحانات :
 فروض المراقبة :من يوم االثنين14مارس 2016إلى يوم السبت  19مارس . 2016
 امتحانات السداسي الثاني  :من يوم الجمعة  20ماي  2016إلى يوم الخميس 26ماي .2016
العطل و األعياد :
 عيد الثورة و الشباب  :يوم الخميس  14جانفي .2015
 المولد النبوي الشريف  :يوم واحد (يضبط في اإلبان)
 عطلة الربيع و عيد االستقالل  :من يوم السبت  19مارس  2016بعد إنتهاء الدروس إلى يوم
األحد  03افريل  2016بدخول الغاية.
 عطلة عيد الشهداء  :يوم السبت  09أفريل 2016
 عطلة عيد الشغل  :يوم األحد غرة ماي 2015
امتحانات دورة التدارك:
يوم الجمعة  10جوان  2015إلى يوم الجمعة  24جوان 2015
مداوالت االمتحانات و التصريح بالنتائج :
 بالنسبة للدورة الرئيسية  :يوم االثنين  04جوان 2016
 بالنسبة لدورة التدارك  :يوم السبت  02جويلية 2016
اختتام السنة الجامعية :يوم السبت  09جويلية 2016
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