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 المالحظات التاريخ العمليات

االمتحانات التطبيقية  -
 للسداسيات الفردية

(1-3-5) 
  السنة األولى -

 )جذع المشترك(

إلى غاية  فيفري 12من  -
 2121 فيفري 01

 
إلى غاية  فيفري 12من  -

  2121 فيفري 10

 
تجرى اإلمتحانات وفق 
 البرنامج العادي للدراسة.

 اإلمتحانات النهائية -
)النظرية( للسداسيات 

 (5-3-1الفردية )
 السنة األولى -

 المشترك( )جذع

إلى غاية  فيفري 00من  -
 2121فيفري  22

 
إلى غاية  فيفري 02من  -

 2121فيفري  22

 
البرنامج التفصيلي سيعلن 

عنه الحقا بعد تحديد الرزنامة 
 مع ممثلي الطلبة.

إنطالق الدراسة في 
 السداسيات الزوجية

 (2-4-6) 

  2121مارس  10األحد 
وتحسب الغيابات بداية من 

 هذا التاريخ 

تكون الدراسة وفق البرنامج 
 الخاص بكل مستوى. 

 2121مارس  10من  اإلطالع على األوراق 
 إلى غاية     

  2121مارس  02     

البرنامج التفصيلي سيعلن 
 عنه الحقا. 

 
 

إنطالق التربص الميداني 
 للسداسي األخير 
 (2)ليسانس+ ماستر

 
 

 2121مارس  10األحد 
 إلى غاية نهاية السداسي 

تربص طلبة التدريب  -
الرياضي يكون على مستوى 

النوادي الرياضية أو 
 المؤسسات التربوية.

 طلبة النشاط التربوي -
يكون التربص على مستوى 

 المؤسسات التربوية فقط.

إعالن نتائج السداسيات 
 الفردية 

إلى غاية  مارس 02من 
  2121مارس  02

 

متحانات اإلستدراكية اإل
 للسداسيات الفردية

 (1-3-5) 

 2121أفريل  12بداية من 
 )السبت والخميس(  

تجرى اإلمتحانات بمعدل 
 مادتين في اليوم.

اإلمتحانات التطبيقية 
 للسداسيات الزوجية 

(2-4-6) 

 إلى غاية  ماي 22من 
  2121ماي  20
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اإلمتحانات النهائية 
 للسداسيات الزوجية 

 إلى غاية ماي 10األحد من 
 2121جوان  00 

البرنامج التفصيلي سيعلن 
عنه الحقا بعد تحديد الرزنامة 

 مع ممثلي الطلبة.

 جوان 02األحد من  اإلطالع على األوراق  
 إلى غاية 

  2121جوان  00الخميس  

 

اإلمتحانات اإلستدراكية 
 للسداسيات الزوجية 

(2-4-6) 

 جوان 20خالل الفترة من 
 2121جوان  22إلى 

تجرى اإلمتحانات بمعدل 
 مادتين في اليوم.

آخر اجل إليداع مذكرات 
 التخرج 

 (2)ليسانس+ ماستر

  2121جوان  02األحد 
 ويمكن إيداع المذكرة 

 بداية من
 2121جوان  10 

 
ال تقبل أي مذكرة خارج هذه 

 اآلجال. 

آخر أجل إليداع تقارير 
 التربص الميداني 

ال يقبل أي تقرير خارج هذه   2121وان ج 00الخميس 
 اآلجال.

مناقشات مذكرات التخرج 
 ماستر 

 جوان 00الفترة من 
 إلى غاية 

  2121جوان  22 

 

المداوالت النهائية للسنة 
  2112/2121الجامعية 

  2121جويلية  12الخميس 

 تسليم الشهادات 
 )ليسانس+ ماستر( 

 بداية من
  2121جويلية  10اإلثنين  

 

 

 فعلى الجميع مراعاة ذلك.   
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