
2023-2022روزنامة السنة الجامعية   كلية العلوم االنسانية و االجتماعية بتونس

الشهرالبرنامــــج
األحد

السبت

الجمعة

س
الخمي

االربعاء

الثالثاء

عدد األسابيعاالثنين

سبتمبر

181716151413121انطالق دروس السداسي االول

252423222120192

السداسي األول 2130292827263

98765434

161514131211105عيد الجالء

232221201918176

302928272625247

654321318

131211109879األساسية المواد مراقبة فروض

2019181716151410

2726252423222111

432130292812

11109876513األفقية المواد مراقبة فروض

1817161514131214عيد الثورة والشباب

25242322212019

1313029282726

8765432امتحانات السداسي األول

15141312111091انطالق السداسي الثاني

222120191817162

M2 292827262524233 تصريح بالنتائج

 M2 السداسي الثاني5432131304فترة مراجعة

M2  12111098765 امتحانات دورة التدارك

191817161514136

M2 262524232221207 تصريح بالنتائج التدارك

5432128278

12111098769

1918171615141310األساسية المواد مراقبة فروض

26252423222120

213130292827

987654311ذكرى الشهداء

1615141312111012

2322212019181713األفقية المواد مراقبة فروض

3029282726252414توقف الــــدروس

7654321عيد الشغل

141312111098فترة مراجعة

21201918171615امتحانات السداسي الثاني

28272625242322مداوالت و تصريح بالنتائج

4321313029فترة مراجعة

111098765

18171615141312

25242322212019

213029282726

9876543اختتام السنة الجامعية

16151413121110

23222120191817

31292827262524

 : 2023 أفريل 29 الى 2023  جانفي 12من : السداسي الثاني:2023 جانفي 11 إلى 2022 سبتمبر 12من : السداسي األول

عطلة الربيع : 2023 أفريل 02 مارس الى 20من عطلة الشتاء : 2023 جانفي 01 الى 2022 ديسمبر 19من   

توقف الدروس  : 2023  أفريل 29 امتحانات السداسي األول :  2023  جانفي   11 الى 03من 

فترة مراجعة : 2023 ماي 07 أفريل الى 30من M2التصريح بنتائج السداسي  الثالث  : 2023 فيفري 01  جانفي الى 26 من 

امتحانات السداسي الثاني : 2023 ماي 16لى  ‘08من M2فترة مراجعة   : 2023 فيفري 05  الى 02من 

 M2  مداوالت و التصريح بنتائج الدورة الرئيسية : 2023 ماي 30 الى 24من امتحانات دورة التدارك : 2023 فيفري 13  الى 06من

فترة مراجعة : 2023 جوان  04 ماي الى 31من M2مداوالت والتصريح  بالنتائج    : 2023 فيفري 25 الى 20من

امتحانات دورة التدارك : 2023 جوان 20 إلى 05من 

التصريح بنتائج دورة التدارك : 2023 جويلية  01 جوان الى 21 من 

اختتام السنة الجامعية  : 2023 جويلية 03

سبتمبر

جانفي

فيفري

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

امتحانات الدورة الرئيسية

عطلة الشتاء

أفريل

مـاي

مارس

عطلة الربيع 

جوان إمتحانات دورة التدارك
امتحانات دورة التدارك

مداوالت و تصريح بالنتائج

جويلية



 


