
2021-2020روزنامة السنة الجامعية   كلية العلوم االنسانية و االجتماعية بتونس
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43213029281سبتمبرانطالق دروس السداسي االول
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24232221201918

31302928272625امتحانات السداسي األول

76543211انطالق السداسي الثاني

 M2 1413121110982تصريح بنتائج السداسي االول

 M2 212019181716153فترة مراجعة

M2  282726252423224 امتحانات دورة التدارك

M2 76543215 تصريح بالنتائج
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عيد االضحى25242322212019اختتام السنة الجامعية
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: 2021 جانفي 16 إلى 2020 سبتمبر 28من : السداسي األول

توقف الدروس  : 2021  ماي 12عطلة الشتاء : 2021 جانفي 03 الى 2020 ديسمبر 21من 

فترة مراجعة : 2021 ماي 23 ماي الى 17من  امتحانات السداسي األول :  2021 جانفي 26 الى 18من 

امتحانات السداسي الثاني : 2021 جوان 01 ماي الى 24من M2التصريح بنتائج السداسي  األول  : 2021 فيفري 13  الى 08 من 

مداوالت و التصريح بنتائج الدورة الرئيسية : 2021 جوان 12 الى 02من M2فترة مراجعة   : 2021 فيفري 20  الى 15من 

 M2  فترة مراجعة : 2021 جوان  20 الى 14من امتحانات دورة التدارك : 2021 فيفري 27  الى 22من

امتحانات دورة التدارك : 2021 جويلية 06 جوان الى 21من M2مداوالت والتصريح  بالنتائج    : 2021 مارس 06 الى 01من

التصريح بنتائج دورة التدارك : 2021جويلية  17 الى 07 من  :2021 ماي 12 الى 2021 فيفري 01من : السداسي الثاني

عطلة الربيع : 2020 مارس 28 مارس الى 15من  اختتام السنة الجامعية  : 2021 جويلية 19 
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