
 

  استئناف األنشطة البيداغوجية
 واليت حتدد فترة املناقشات إبتداءا من شهر جوان

احملدد  2019أكتوبر  22املؤرخ يف  1849
لنهاية  فإنه تقرر تعديل رزنامة استئناف األنشطة البيداغوجية

تبقى هذه الرزنامة قابلة للتعديل وفقا للظروف الصحية 

  مالحظة

 / 21/01/2020
 / 12/03/2020
 أسابيع 08  /
 أسابيع 05  /

 10/09/2020إلى  تخصص للمراجعة
 27/08/2020إلى  للتنسيق

 24/09/2020إلى  / 
 / 08/10/2020
 22/10/2020إلى  / 
 22/10/2020إلى  / 
/  29/10/2020
 05/11/2020إلى  / 

 / 02/11/2020

02/11/2020 سنة ثانية فما فوق
15/11/2020 ليسانس أولىسنة 

 جويلية 09 دورة عادية
 شهر سبتمبر
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استئناف األنشطة البيداغوجية تعديل رزنامة إعالن هام خبصوص
واليت حتدد فترة املناقشات إبتداءا من شهر جوان 2020ماي  14املؤرخة يف  634بناءا على التعليمة الوزارية رقم 

1849املعدل للقرار  2020جوان  17املؤرخ يف 
فإنه تقرر تعديل رزنامة استئناف األنشطة البيداغوجية 2019/2020العطل اجلامعية بعنوان السنة اجلامعية 

تبقى هذه الرزنامة قابلة للتعديل وفقا للظروف الصحية  وفق اجلدول املبني أدناه، على أن 2020
 

 خالتاري
  2019/2020استكمال السداسي الثاني 

21/01/2020 
12/03/2020 

08و   07بين 
05و  03بين 

إلى  23/08/2020من 
إلى  25/08/2020من   بين ممثلي الطلبة واالساتذة

  االمتحانات والتسجيالت
إلى  12/09/2020من    امتحانات السداسي الثاني الدورة العادية

08/10/2020 
إلى  10/10/2020من    والثاني األولامتحانات الدورة االستدراكية للسداسي 
إلى  11/10/2020من    التسجيالت للطلبة الناجحين في الدورة العادية

29/10/2020 
إلى  01/11/2020من    االستدراكيةالتسجيالت للطلبة الناجحين في الدورة 
  توزيع الشهادات

02/11/2020 
  2020/2021انطالق الموسم الجامعي 

02/11/2020 
15/11/2020 

  المناقشات
09إلى غاية 

شهر سبتمبر

مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول و 

الثاني و التكوين المتواصل و الشهادات و التكوين العالي 

  
  الرقم

  

إعالن هام خبصوص
بناءا على التعليمة الوزارية رقم      

املؤرخ يف  367تطبيقا للقرار رقم و
العطل اجلامعية بعنوان السنة اجلامعية  للرزنامة

2019/2020املوسم اجلامعي 
 .تتخذها السلطات املعنية اليت

 
 
 
 
 

 البيان

 الثانيالدراسة  انطالق
 توقف الدراسة 

 المدرسة حضوريا األسابيععدد 
 المدرسة عن بعد األسابيععدد 

 إتمام السداسي الثاني حضوريا
بين ممثلي الطلبة واالساتذةبيداغوجية  اجتماعات

امتحانات السداسي الثاني الدورة العادية
 مداوالت الدورة العادية 

امتحانات الدورة االستدراكية للسداسي 
التسجيالت للطلبة الناجحين في الدورة العادية انطالق

 مداوالت الدورة االستدراكية 
التسجيالت للطلبة الناجحين في الدورة  انطالق

 توزيع الشهادات 

 للطلبة القدماءانطالق الدراسة 
 للطلبة الجددانطالق الدراسة 

 فترة المناقشات

  3جامعـــة الجـزائـر

مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول و  نيابة

الثاني و التكوين المتواصل و الشهادات و التكوين العالي 

 في التدرج

 


