
السنة الجامع�ة 2022/2021  جامعة من��ة
رق�� رسة العل�ا لالقتصاد ال لمد  

2021/10/10-09
2021/10/15
2021/10/27

 ( یضبط نھائیا في اإلبان)

2021/11/29-28

2021/12/11-10

2021/12/17
2021/12/26

2022/01/14

 2022/02/15
من 11 الى 2022/03/12

03 أیام (تضبط نھائیا في اإلبان)

2022/06/03
2022/06/03

09 و10 جوان 2022
من 13 إلى 24 /06/ 2022 
من 13 إلى 24 /06/ 2022 

2022/07/04

2022/10/11-10

24 و25 /2022/10

2022/11/17-16

2022/12/09-08
2022/12/12

رئ�س�ة) �ص (ال �� و ال رة ال�حث أ مداوالت النتائج  السن��ة (السدا�� 4) للسنة 2 من الماجست�� �عد مناقشة مذك

رات القبول �شهائد الماجست�� �عنوان السنة الجامع�ة 2022-2022 اإلعالن عن فتح مناظ

رك) �ص (التدا �� و ال رة ال�حث أ  مداوالت النتائج  السن��ة (السدا�� 4) للسنة 2 من الماجست�� �عد مناقشة مذك

العودة الجامع�ة 

زات (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2021/2020) * � اإلجا
وع ختم الدروس �� �ص أو م�� �� مناقشة تق��ر ال

�ف �� عطلة المولد النبوي ال

� (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2021/2020) **
رات الماجست�� المه�� إ�داع  مذك

� (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2021/2020) **
رات الماجست�� المه�� مناقشة مذك

زات   � اإلجا
��صات السنة الثالثة �� إنتهاء  ت

زة والسنة األو� ماجست�� �صات الص�ف�ة لفائدة طل�ة السنة األو� والثان�ة إجا �� تقد�م مطالب الق�ام �ال

ع�د االستقالل

زات  والماجست�� � اإلجا
إنتهاء الدروس ��

زات و السنة األو� ماجست�� � إجا
إس�ئناف الدروس للسدا�� الثا��

( زة والسنة األو� ماجست�� تعليق نتائج السدا�� األول (السنوات األو� والثان�ة إجا

رات السنة الثان�ة ماجست��  مناقشة مذك

رات  الماجست�� (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2022/2021) ** إ�داع مذك

راق�ة)  مداوالت نتائج اإلمتحانات السنة األو� 1 من الماجست�� (دورة الم

رات السنة الثان�ة ماجست��  إ�داع  مذك

زات � �السنة األو� و السنة الثان�ة من االجا رصدة للطل�ة الناجح�� � اال رات تحس��  إخت�ا

رئ�س�ة) زات (الدورة ال � اإلجا
 مداوالت نتائج اإلمتحانات السنة األو� و السنة الثان�ة ��

من 16 ماي الى 2022/07/07
أیام 26-27-28 ماي 2022

زات � اإلجا
راق�ة للسنة الثان�ة ماجست��  و السنة الثالثة �� مداوالت نتائج إمتحانات دورة الم

2022/03/20

2022/05/07

من 2022/01/31 الى 2022/02/05

2022/06/28-27-25 

� 1+2 (الدورة الثان�ة) زات الس�ت�� � اإلجا
�� (CC: 80%) رة راق�ة المستم من 27 الى 2022/04/30فروض الم

روزنامة البيداغوجية المفصلة للسنة الجامعية 2022-2021 ال

زات و السنة األو� من الماجست�� � اإلجا
راق�ة للسنة األو� و السنة الثان�ة ��  إمتحانات دورة الم

زات (الدورة العاد�ة)  � اإلجا
ر�ــــع ختم الدروس �� �ص و مشا �� ر�ر ال مناقشة تقا

( زات والسنة األو� ماجست�� � (السنوات األو� والثان�ة االجا
رئ�س�ة للسدا�� الثا�� إمتحانات الدورة ال

رئ�س�ة )  مداواالت نتائج االمتحانات السنة األو� الماجست�� (الدورة ال

��يع  عطلة ال

ع�د الشهداء

من 28 الى 2022/03/31

رئ�س�ة) زات (الدورة ال � اإلجا
مداوالت نتائج إمتحانات السنة الثان�ة ماجست�� و السنة الثالثة ��

ع�د الشغل 
زات (الدورة العاد�ة) � اإلجا

ر�ــــع ختم الدروس �� �ص ومشا �� ر�ر ال ا�داع تقا

زات والسنة األو� ماجست�� (الدورة األو�) � اإلجا
�� (CC: 80% رة راق�ة مستم الفروض الحضور�ة (م

 2022/01/24

2021/11/06-01

اجتماع إعال�� عام �الطل�ة الجدد

السدا�� األول 

( زات و ماجست�� رئ�س�ة للسدا�� األول (إجا إمتحانات الدورة ال

زات � اإلجا
راق�ة للسنة الثان�ة ماجست�� و السنة الثالثة �� إمتحانات دورة الم

السداسي الثاني 

2022/01/25 �صات  �� زة والسنة الثان�ة ماجست�� و�نطالق ال �صات للسنة الثالثة إجا �� رجاع اتفاق�ات ال آخر أجل إل

من 03 الى 2022/01/13

2022/01/17

عمال بالمنشور الوزاري عدد 18/13 بتاریخ 02 مارس 
2018، المتعلّق بطلبة السنة 2 من الماجستیر الذین تمتعوا 

بتمدید استثنائي لمدة 06 أشھر:
یعتبر الطالب راسبا في مستوى السنة 2  في حالة عدم 

إنجازه  أو لم یناقش بنجاح مذّكرة البحث أو مذّكرة 
التربص، ویمكنھ التسجیل في نفس المستوى الدراسي 
بعنوان السنة الجامعیة الجاریة، وذلك حسب وضعیتھ 

االداریة.

من 14 إلى 17 /12/ 2022

ري لطل�ة السنة 2 ماجست�� للسنة الجامع�ة 2022/2021 �ال�س�ة للطل�ة الذين لم  إ�داع مطالب ال�سج�ل اإلدا
�ص خالل الدورة االس�ثنائ�ة. �� رة ال�حث أو تق��ر ال

�
يناقشوا بنجاح مذك

ردة ع�  ر�ــــخ المعلن عنه، وال تق�ل المطالب الوا ام التا �� وري �ما �جب اح مالحظة هامة: تقد�م مطلب لل�سج�ل ��
رة �عد اآلجال المحددة. اإلدا

من 13 الى 2022/03/27

2022/04/09

2022/05/01
أیام 10-11-12 ماي 2022

زات (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2022/2021) * � اإلجا
وع ختم الدروس �� �ص أو م�� ��  إ�داع تق��ر ال

رات الماجست��  (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2022/2021) ** مناقشة مذك

التمدید االستثنائي بـ 06 أشھر غیر قابلة للتجدید یتم في حالة 
عدم انجاز المذكرة في اآلجال مع تقدیم مطلب في الغرض 

مؤشرا من االستاذ المؤطر أو بقرار من اللجنة عند التقدم إلى 

التمدید االستثنائي تمنحھ لجنة المناقشة للطلبة الذین لم 
یناقشوا بنجاح مذكرة التربص أو مشروع ختم الدروس

2022/07/07 حفل إختتام السنة الجامع�ة 2022/2021

من 16 الى 26 ماي 2022

2022/07/04
  2022/07/01

زات (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2022/2021) * � اإلجا
وع ختم الدروس �� �ص أو م�� �� مناقشة تق��ر ال

2022/05/07

راق�ة) زات (دورة الم � اإلجا
مداوالت نتائج إمتحانات السنة ااألو� و السنة الثان�ة ��

زات و الماجست�� للدورة كوف�د 2021/09/20مداوالت نتائج إمتحانات االجا

رك ع�د الفطر الم�ا

2022/06/02

ع�د الثورة

رات ماجست�� ال�حث (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2021/2020) ** مناقشة  مذك

زات (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2021/2020) * � اإلجا
وع ختم الدروس �� �ص أو م�� �� التمدید االستثنائي تمنحھ لجنة المناقشة للطلبة الذین لم إ�داع تق��ر ال

یناقشوا بنجاح مذكرة التربص أو مشروع ختم الدروس

( زات و ماجست�� توقف الدروس ( إجا

رات ماجست�� ال�حث (الدورة االس�ثنائ�ة لسنة 2021/2020) ** إ�داع  مذك

بعد انتھاء الفروض الحضوریة 2021/12/16 

2022/01/20 ( � رس�� � (خاص �المد يوم الت�سيق الب�داغو��

2021/09/13

من 13 الى 2021/12/16 زات (الدورة الثان�ة) � اإلجا
�� (CC: 80% رة راق�ة مستم الفروض الحضور�ة (م

من 13 الى 18 سبتمبر 2021 زات و الماجست�� � االجا
��  �

إمتحانات الدورة كوف�د للسدا�� الثا��

ع�د الجالء 

زات (الدورة األو�) � اإلجا
�� (CC: 80% رة راق�ة مستم الفروض الحضور�ة (م

التمدید االستثنائي بـ 06 أشھر غیر قابلة للتجدید یتم في حالة 
عدم انجاز المذكرة في اآلجال مع تقدیم مطلب في الغرض 
مؤشرا من االستاذ المؤطر أو بقرار من اللجنة عند عدم 

المناقشتة بنجاح

2021/09/14


	Feuil1

