
2021-2020روزنامة السنة الجامعٌة   كلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة بتونس

الشهرالبرنامــــج
األحد

السبت

الجمعة

س
الخمٌ

االربعاء

الثالثاء

عدد األسابٌعاالثنٌن

السداسً األول 

43213029281سبتمبرانطالق دروس السداسً االول

1110987652

181716151413123عٌد الجالء

252423222120194

يف 13130292827265المولد النبوي الشر

87654326

15141312111097

222120191817168

292827262524239

6543213010

1312111098711

2019181716151412

27262524232221

32131302928

1098765413اتمام دروس السداسي األول

1716151413121114امتحانات المراقبة المستمرة

24232221201918 فترة الحجر وإٌقاف الدروس

31302928272625امتحانات السداسً األول

76543211انطالق السداسً الثانً

191413121110982دورة استثنائٌة كوفٌد

M2 212019181716153 تصرٌح بالنتائج

 M2 282726252423224فترة مراجعة

M2  76543215 امتحانات دورة التدارك

M2 1413121110986 تصرٌح بالنتائج

21201918171615

28272625242322

43213130297

1110987658ذكرى الشهداء

181716151413129

2524232221201910

21302928272611عٌد الشغل

987654312

1615141312111013عٌد الفطر

ي
 
2322212019181714اتمام دروس السداسي الثان

3029282726252415امتحانات المراقبة المستمرة

6543213116توقف الــــدروس

13121110987فترة مراجعة

20191817161514امتحانات السداسً الثانً

27262524232221مداوالت و تصرٌح بالنتائج

4321302928فترة مراجعة

111098765

18171615141312

عٌد االضحى25242322212019مداوالت و تصرٌح بالنتائج

1313029282726اختتام السنة الجامعٌة

 

 : 2021 ماي 12 الى 2021  جانفً 28من : السداسً الثانً:2021 جانفً 13 إلى 2020 سبتمبر 28من : السداسً األول

عطلة الربٌع : 2020 مارس 28 مارس الى 15من عطلة الشتاء : 2021 جانفً 03 الى 2020 دٌسمبر 21من   

توقف الدروس  : 2021  جوان 05 امتحانات السداسً األول :  2021 فٌفري  1 جانفً الى 25من 

فترة مراجعة : 2021 جوان 09 الى 07من M2التصرٌح بنتائج السداسً  الثالث  : 2021 فٌفري 24  الى 22 من 

امتحانات السداسً الثانً : 2021 جوان 19 الى 10من M2فترة مراجعة   : 2021 فٌفري 27  الى 25من 

مداوالت و التصرٌح بنتائج الدورة الرئٌسٌة : 2021 جوان 26 الى 21من M2مداوالت والتصرٌح  بالنتائج    : 2021 مارس 06 الى 01من

فترة مراجعة : 2021 جوٌلٌة  30 جوان الى 28من M2مداوالت والتصرٌح  بالنتائج    : 2021 مارس 13 الى 08من

امتحانات دورة التدارك : 2021 جوٌلٌة 16 الى 01من 

التصرٌح بنتائج دورة التدارك : 2021جوٌلٌة  30 الى 22 من 

اختتام السنة الجامعٌة  : 2021 جوٌلٌة 31
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