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الرقم 1028/,,,,,,,,,:

اإلجتماعات البيداغوجية ( (CPلــشهر أفريل  1058للسنة الجامعية 1058/1051
برنامج اإلجتماعات البيداغوجية لشهر أفريل ( )CPلجميع السنوات المبرمجة أيام  51-51-51أفريل  ،1058كما هو موضح في الجدول :
الطور
ماستر  -مشروع عمراني
ماستر  -هندسة معمارية والبيئة
ليسانس  -هندسة معمارية
ماستر  -تراث عمراني ومعماري في
الصحراء

السنة

التوقيت

التاريخ

المكان

الثانية ماستر – PUR
األولى ماستر – PUR

54:00
51:00

األحد  51أفريل 1058

مكتب ل.م.د

الثانية ماستر – AE
األولى ماستر – AE

54:00
51:00

األحد  51أفريل 1058

قاعة األساتذة

الثالثة ليسانس
الثانية ليسانس
األولى ليسانس

53:30
54:30
51:30

اإلثنين  51أفريل 1058

مكتب ل.م.د

الثانية ماستر – PAT
األولى ماستر – PAT

54:00
51:00

الثالثاء  51أفريل 1058

قاعة األساتذة

مالحظة  - :األساتذة ( :مسؤولي المواد  +مسؤولي أفواج مواد الورشة  +مسؤولي أفواج األعمال الموجهة) معنيين بحضور اإلجتماعات.
 الممثل العام للسنة و ممثلي الطلبة لجميع المواد معنيين بحضور بحضور اإلجتماعات. -من أجل السير الحسن لإلجتماعات حضوركم إجباري.

إدارة قسم الهندسة المعمارية
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 541 .ق.ر 00000 .بســكرة
.فاكس(213) 033 74 45 28 :
هاتف(213) 033 74 56 19 :
الموقع على شبكة االنترنتhttp://www.univ-biskra.dz/fac/fst :
rectorat@univ-biskra.dz
البريد االلكتروني:

Université Mohamed Khider Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
B.P. 145 RP – 07000 Biskra- Algérie
Tél. (213) 033 74 56 19
Fax. (213) 033 74 45 28
Site web: http://www.univ-biskra.dz/fac/fst/
Email: rectorat@univ-biskra.dz

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الرقم 1028/,,,,,,,,,:

اإلجتماعات البيداغوجية ( (CPلــشهر ماي  1058للسنة الجامعية 1058/1051
برنامج اإلجتماعات البيداغوجية لشهر ماي ( )CPلجميع السنوات المبرمجة أيام  51-54-53ماي  ،1058كما هو موضح في الجدول :
الطور
ماستر  -مشروع عمراني
ماستر  -هندسة معمارية والبيئة
ليسانس  -هندسة معمارية
ماستر  -تراث عمراني ومعماري في
الصحراء

السنة

التوقيت

التاريخ

المكان

الثانية ماستر – PUR
األولى ماستر – PUR

54:00
51:00

األحد  53ماي 1058

مكتب ل.م.د

الثانية ماستر – AE
األولى ماستر – AE

54:00
51:00

األحد  53ماي 1058

قاعة األساتذة

الثالثة ليسانس
الثانية ليسانس
األولى ليسانس

53:30
54:30
51:30

اإلثنين  54ماي 1058

مكتب ل.م.د

الثانية ماستر – PAT
األولى ماستر – PAT

54:00
51:00

الثالثاء  51ماي 1058

قاعة األساتذة

مالحظة  - :األساتذة ( :مسؤولي المواد  +مسؤولي أفواج مواد الورشة  +مسؤولي أفواج األعمال الموجهة) معنيين بحضور اإلجتماعات.
 الممثل العام للسنة و ممثلي الطلبة لجميع المواد معنيين بحضور بحضور اإلجتماعات. -من أجل السير الحسن لإلجتماعات حضوركم إجباري.

إدارة قسم الهندسة المعمارية
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 541 .ق.ر 00000 .بســكرة
.فاكس(213) 033 74 45 28 :
هاتف(213) 033 74 56 19 :
الموقع على شبكة االنترنتhttp://www.univ-biskra.dz/fac/fst :
rectorat@univ-biskra.dz
البريد االلكتروني:

Université Mohamed Khider Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
B.P. 145 RP – 07000 Biskra- Algérie
Tél. (213) 033 74 56 19
Fax. (213) 033 74 45 28
Site web: http://www.univ-biskra.dz/fac/fst/
Email: rectorat@univ-biskra.dz

