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 :، كما هو موضح في الجدول 1112 نوفمبر 11و 11 يميولجميع السنوات المبرمجة ( CP) وبرتأكاإلجتماعات البيداغوجية لشهر برنامج 
 

 المكان التاريخ التوقيت السنة الطور

 هندسة معمارية  -ليسانس 

 قاعة األساتذة 1112نوفمبر  11دحد األ L2 14:11 ليسانس ثانيةال

 قاعة األساتذة 1112نوفمبر  11دحد األ L1 15:11 ليسانس ول األ

 قاعة األساتذة 1112نوفمبر  11دحد األ L3 11:11 الثالثة ليسانس

 جميع التخصصات   - 1ماستر 

 قاعة األساتذة 1112نوفمبر  11اإلثنين  PU 14:11 – الثانية ماستر

 قاعة األساتذة 1112نوفمبر  11اإلثنين  PAT 15:11 –الثانية ماستر 

 قاعة األساتذة 1112نوفمبر  11اإلثنين  AE 11:11 –الثانية ماستر 

 

 .ن بحضور اإلجتماعونيمع( الورشاتو المحاضرات واألعمال الموجهةأساتذة )السنة أساتذة جميع  -:  مالدحظة  

 .ن بحضور اإلجتماعونيمع المواد والسنةممثلي جميع  -               

                .وأكيد إجباريمن أجل السير الحسن لإلجتماعات دحضوركم  -               

 .المحضر وإرساله عبر البريد االلكتروني لرئيس القسم ومسؤولة الشعبة صياغةللسنة يطلب من رئيس فريق التكوين جل السير الحسن لإلجتماعات من أ -               

 

 

 إدارة قسم الهندسة المعمارية                                                                                                                                                   

 

 

  1119-1112السنة الجامعية 

 1112/1119للسنة الجامعية  1112 وفمبرنلــشهر CP) )اإلجتماعات البيداغوجية 
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 :جدول األعمال

 .....(. برنامج المادة،عدد الحصص المنجزة، نسبة إنجاز )سير الدراسة  -1

بداية شهر ديسمبر )ذكير أن إيداع نقطة التقييم الثاني مع ت( / 11/11/1112إل  غاية  14/11/1112في الفترة الممتدة من )إيداع نقطة التقييم األول  لجميع المواد  -1

 (.1112ديسمبر  11قبل )ونقطة التقييم الثالث ( 1112

  (.مساء 11:11 – 11/11/1112قبل يوم الثالثاء  طلبة لألساتذة الذين أودعوا كشوف الغياب لدى مصلحة التدريسيتم دراسة إقصاءات ال)دراسة اإلقصاءات  -3

 .متفرقات -4

 

 


