الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

جامعة محمد خيضر  -بســـكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département d’architecture

قسم الهندسة المعمارية
رقم___/____ :
الرقم 8102/ ....... :

رزنامة نهاية السنة الجامعية  7102-7102بقسم الهندسة المعمارية
السنة
بداية السداسي الثاني
اإلجتماعات البيداغوجية األولى (شهر فيفري )8102
تسليم نقاط التقييم لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثانية (شهر مارس )8102
تسليم نقاط التقييم الثاني لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثالثة (شهر أفريل )8102
العرض النهائي لمادتي "ورشة المشروع" و"الرسم الفني"
تسليم نقاط التقييم الثالث لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الرابعة (شهر ماي )8102
تسليم النقاط النهائية لألعمال الموجهة والورشات لإلدارة
نهاية السداسي الثاني
امتحانات السداسي الثاني
االمتحانات التعويضية للسداسي الثاني /
إعالن التصحيح النموذجي ،معاينة األوراق
تسليم نقاط امتحانات السداسي الثاني لإلدارة
مداوالت الدورة العادية
االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي األول لإلدارة
االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني لإلدارة
المداوالت النهائية (الدورة الثانية – االستدراكية)

السنة
بداية السداسي الثاني
اإلجتماعات البيداغوجية األولى (شهر مارس )8102
تسليم نقاط التقييم األول لمواد الورشة والمواد النظرية
لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثانية (شهر أفريل )8102
تسليم نقاط التقييم الثاني لمواد الورشة والمواد النظرية
لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثالثة (شهر ماي )8102
تسليم نقاط التقييم الثالث لإلدارة
العروض النهائية لمواد الورشة
تسليم النقاط النهائية لألعمال الموجهة والورشات لإلدارة
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 041 .ق.ر 10111 .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:

السنة األولى ليسانس (ل – )0هندسة معمارية
اإلثنين 2018/10/01
الثالثاء 8102/18/10
األحد  8102/10/14كأقصى حد
األحد 8102/10/14
األحد  8102/14/01كأقصى حد
اإلثنين 8102/14/00
األحد  – 8102/11/10الثالثاء 8102/11/01
األحد  8102/11/00كأقصى حد
اإلثنين 8102/11/04
األربعاء  8102/11/00كأقصى حد
الخميس 8102/11/00
األحد  – 7102/10/71الخميس 7102/10/72
األحد  – 8102/11/80اإلثنين 8102/11/82
الثالثاء  8102/11/82كأقصى حد
الخميس )L1- 09:00( :8102/11/00
اإلنثني  – 7102/10/00األربعا 7102/10/01
اإلثنين  8102/10/02كأقصى حد
اإلنثني  – 7102/10/02األربعا 7102/10/71
الخميس  8102/10/80كأقصى حد
اإلثنين )L1- 09:00( :8102/10/81

السنة الثانية (ل )8والثالثة (ل – )0هندسة معمارية
والسنة األولى ماستر (م – )0جميع التخصصات
األحد 2018/18/02
8102/10/10–14
األحد  8102/14/01كأقصى حد
8102/14/00–01
األحد  8102/11/00كأقصى حد
8102/11/01–00
الثالثاء  8102/11/82كأقصى حد
8102/11/01 – 8102/11/81
األربعاء  8102/11/01كأقصى حد
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر  -بســـكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département d’architecture

قسم الهندسة المعمارية
رقم___/____ :
الرقم 8102/ ....... :

نهاية السداسي الثاني
امتحانات السداسي الثاني
االمتحانات التعويضية للسداسي الثاني /
إعالن التصحيح النموذجي ،معاينة األوراق
تسليم نقاط امتحانات السداسي الثاني لإلدارة
مداوالت الدورة العادية
االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي األول لإلدارة
االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني لإلدارة
المداوالت النهائية (الدورة الثانية – االستدراكية)

السنة
تسليم النقاط النهائية لمواد السنة الثانية ماستر (السداسي
الثاني) – جميع التخصصات (مادتي الملتقيات والتربص)
نهاية السداسي الثاني
آخر أجل إليداع مذكرات التخرج
االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي األول لإلدارة
المداوالت النهائية للسداسي األول (الدورة الثانية)
المناقشات النهائية
تسليم نقاط المناقشات النهائية لإلدارة
المداوالت النهائية للسنة الثانية ماستر – جميع التخصصات

الخميس 8102/11/00
األحد  – 7102/10/11األحد 7102/10/01
األحد  – 8102/10/01الثالثاء 8102/10/08
الثالثاء  8102/10/08كأقصى حد
األربعاء (L2- 09:00 / M1PAT- 09:00 / M1PU- 09:00) :8102/10/00
)(L3- 11:00 / M1AE- 11:00

اإلنثني  – 7102/10/02األربعا 7102/10/71
الخميس  8102/10/80كأقصى حد
الخميس  – 7102/10/70اإلنثني 7102/10/70
الثالثاء  8102/10/80كأقصى حد
األحد (L2- 09:00 / M1PAT- 09:00 / M1PU- 11:00) :8102/10/10
اإلثنين (L3- 09:00 / M1AE- 09:00) :8102/10/18

السنة الثانية ماستر (م –)8جميع التخصصات
األربعاء  8102/11/01كأقصى حد
الخميس 8102/11/00
اإلثنين  8102/10/02كأقصى حد
اإلنثني  – 7102/10/02األربعا 7102/10/71
الخميس  8102/10/80كأقصى حد
األحد (M2AE- 09:00 / M2PAT- 09:00 / M2PU- 11:00) :8102/10/84

الثالنثا  – 7102/10/70الخميس 7102/10/72
األحد  8102/10/10كأقصى حد
الثالثاء (M2AE- 09:00 / M2PAT- 09:00 / M2PU- 11:00) :8102/10/10

رئيس القسم

جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 041 .ق.ر 10111 .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
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Email:
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر  -بســـكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا
قسم الهندسة المعمارية
رقم___/____ :

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département d’architecture

الرقم 8102/ ....... :

رزنامة نهاية السنة الجامعية  7102-7102بقسم الهندسة المعمارية
السنة
بداية السداسي الثاني
اإلجتماعات البيداغوجية األولى (شهر فيفري )8102
تسليم نقاط التقييم لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثانية (شهر مارس )8102
تسليم نقاط التقييم الثاني لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثالثة (شهر أفريل )8102
العرض النهائي لمادتي "ورشة المشروع" و"الرسم الفني"
تسليم نقاط التقييم الثالث لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الرابعة (شهر ماي )8102
تسليم النقاط النهائية لألعمال الموجهة والورشات لإلدارة
نهاية السداسي الثاني
امتحانات السداسي الثاني
االمتحانات التعويضية للسداسي الثاني /
إعالن التصحيح النموذجي ،معاينة األوراق
تسليم نقاط امتحانات السداسي الثاني لإلدارة
مداوالت الدورة العادية
االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي األول لإلدارة
االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني لإلدارة
المداوالت النهائية (الدورة الثانية – االستدراكية)

السنة األولى ليسانس (ل – )0هندسة معمارية
اإلثنين 2018/10/01
الثالثاء 8102/18/10
األحد  8102/10/14كأقصى حد
األحد 8102/10/14
األحد  8102/14/01كأقصى حد
اإلثنين 8102/14/00
األحد  – 8102/11/10الثالثاء 8102/11/01
األحد  8102/11/00كأقصى حد
اإلثنين 8102/11/04
األربعاء  8102/11/00كأقصى حد
الخميس 8102/11/00
األحد  – 7102/10/71األربعا 7102/10/71
الخميس  – 8102/11/84اإلثنين 8102/11/82
الثالثاء  8102/11/82كأقصى حد
الخميس )L1- 09:00( :8102/11/00
اإلنثني  – 7102/10/00األربعا 7102/10/01
األربعاء  8102/10/00كأقصى حد
اإلنثني  – 7102/10/02األربعا 7102/10/71
الخميس  8102/10/80كأقصى حد
اإلثنين )L1- 09:00( :8102/10/81

رئيس القسم

جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 041 .ق.ر 10111 .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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

جامعة محمد خيضر  -بســـكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département d’architecture

قسم الهندسة المعمارية
رقم___/____ :
الرقم 8102/ ....... :

رزنامة نهاية السنة الجامعية  7102-7102بقسم الهندسة المعمارية
السنة
بداية السداسي الثاني
اإلجتماعات البيداغوجية األولى (شهر مارس )8102
تسليم نقاط التقييم األول لمواد الورشة والمواد النظرية
لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثانية (شهر أفريل )8102
تسليم نقاط التقييم الثاني لمواد الورشة والمواد النظرية
لإلدارة
اإلجتماعات البيداغوجية الثالثة (شهر ماي )8102
تسليم نقاط التقييم الثالث لإلدارة
العروض النهائية لمواد الورشة
تسليم النقاط النهائية لألعمال الموجهة والورشات لإلدارة
نهاية السداسي الثاني
امتحانات السداسي الثاني
االمتحانات التعويضية للسداسي الثاني /
إعالن التصحيح النموذجي ،معاينة األوراق
تسليم نقاط امتحانات السداسي الثاني لإلدارة
مداوالت الدورة العادية
االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي األول لإلدارة
االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي الثاني لإلدارة
المداوالت النهائية (الدورة الثانية – االستدراكية)

السنة الثانية (ل )8والثالثة (ل – )0هندسة معمارية
والسنة األولى ماستر (م – )0جميع التخصصات
األحد 2018/18/02
8102/10/10–14
األحد  8102/14/01كأقصى حد
8102/14/00–01
األحد  8102/11/00كأقصى حد
8102/11/01–00
الثالثاء  8102/11/82كأقصى حد
8102/11/01 – 8102/11/81
األربعاء  8102/11/01كأقصى حد
الخميس 8102/11/00
األحد  – 7102/10/11األحد 7102/10/01
األحد  – 8102/10/01الثالثاء 8102/10/08
الثالثاء  8102/10/08كأقصى حد
األربعاء (L2- 09:00 / M1PAT- 09:00 / M1PU- 09:00) :8102/10/00
)(L3- 11:00 / M1AE- 11:00

اإلنثني  – 7102/10/02األربعا 7102/10/71
الخميس  8102/10/80كأقصى حد
الخميس  – 7102/10/70اإلنثني 7102/10/70
الثالثاء  8102/10/80كأقصى حد
األحد (L2- 09:00 / M1PAT- 09:00 / M1PU- 11:00) :8102/10/10
اإلثنين (L3- 09:00 / M1AE- 09:00) :8102/10/18

رئيس القسم

جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 041 .ق.ر 10111 .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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر  -بســـكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا
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Université Mohamed Khider - Biskra
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Département d’architecture

قسم الهندسة المعمارية
رقم___/____ :
الرقم 8102/ ....... :

رزنامة نهاية السنة الجامعية  7102-7102بقسم الهندسة المعمارية
السنة
تسليم النقاط النهائية لمواد السنة الثانية ماستر (السداسي
الثاني) – جميع التخصصات (مادتي الملتقيات والتربص)
نهاية السداسي الثاني
آخر أجل إليداع مذكرات التخرج
االمتحانات االستدراكية للسداسي األول
تسليم نقاط االمتحانات االستدراكية للسداسي األول لإلدارة
المداوالت النهائية للسداسي األول (الدورة الثانية)
المناقشات النهائية
تسليم نقاط المناقشات النهائية لإلدارة
المداوالت النهائية للسنة الثانية ماستر – جميع التخصصات

السنة الثانية ماستر (م –)8جميع التخصصات
األربعاء  8102/11/01كأقصى حد
الخميس 8102/11/00
اإلثنين  8102/10/02كأقصى حد
اإلنثني  – 7102/10/02األربعا 7102/10/71
الخميس  8102/10/80كأقصى حد
األحد (M2AE- 09:00 / M2PAT- 09:00 / M2PU- 11:00) :8102/10/84

الثالنثا  – 7102/10/70الخميس 7102/10/72
األحد  8102/10/10كأقصى حد
الثالثاء (M2AE- 09:00 / M2PAT- 09:00 / M2PU- 11:00) :8102/10/10

رئيس القسم

جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا

ص.ب 041 .ق.ر 10111 .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

