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اإلجتمااـــــا البيداووجيــــــة ((CP
برنامج اإلجتمااا البيداووجية ( )CPلجميع السنوا المبرمجة أيام  02-00-02-02نوفمبر  ،0226كما هو موضح في الجدول :
المكان

التوقيت

التاريخ

السنة
األولى ماستر – AE

قااة األساتذة

22:22

األحد 0226 / 22 / 02

الثانية ماستر – AE

قااة األساتذة

21:22

األحد 0226 / 22 / 02

الثانية ليسانس

مكتب ل.م.د

22:22

اإلنثني 0226 / 22 / 02

األولى ليسانس

مكتب ل.م.د

22:22

اإلنثني 0226 / 22 / 02

الثالثة ليسانس

مكتب ل.م.د

21:22

اإلنثني 0226 / 22 / 02

األولى ماستر – PAT

قااة األساتذة

22:22

الثالنثاء 0226 / 22 / 00

الثانية ماستر – PAT

قااة األساتذة

21:22

الثالنثاء 0226 / 22 / 00

األولى ماستر – PUR

مكتب ل.م.د

22:22

األربعاء 0226 / 22 / 02

الثانية ماستر – PUR

مكتب ل.م.د

21:22

األربعاء 0226 / 22 / 02

مالحظة  - :األساتذة ( :مسؤولي المواد  +مسؤولي أفواج مواد الورشة  +مسؤولي أفواج األامال الموجهة) معنيي بحضور اإلجتمااا .
 الممثل العام للسنة و ممثلي الطلبة لجميع المواد معنيي بحضور بحضور اإلجتمااا . -م أجل السير الحس لإلجتمااا حضوركم ضروري و أكيد.
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جـــدول األامال الخاص باإلجتمااـا البيداووجيـة لـشهر نوفمبر : (CP( 0226
 -5سير الدروس (عدد الحصص المنجزة خالل السداسي األول  /نسبة التقدم في الدروس).
 -2مناقشة مواد الورشة (سير الورشة  /تواريخ العروض  /مناقشة توقيت حصة الورشة ...إلخ).
 -3مناقشة المواد النظرية (تواريخ الفروض الكتابية  /تواريخ عروض البحوث ...إلخ).
 -4عرض الرزنامة البيداغوجية السنوية للموسم الجامعي 2050.-2052
 -1عرض برنامج إمتحانات السداسي األول.
 -4دراسة إقصاءات الطلبة.
 -1متفرقات.
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