
والتكوين املتواصل، الطورين األول والثاني،  نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في

 في التدرج والتكوين العالي ،والشهادات

 0202-0202لسداس ي الثاني ل اخال بالدفعاتالبرتوكول الصحي والتدريس 

  نظام الدفعات: -2

M2 – 2 م M1 – 1 م L3  –3  ل L2  - 2 ل L1  -  1 ل 
 املستوى                                              

 الكلية / املعهد        

 علوم الطبيعة والحياة 1الدفعة  0الدفعة  0الدفعة  1الدفعة  1الدفعة 

 هندسة معمارية وعلوم األرض 1الدفعة  0الدفعة  1الدفعة  0الدفعة  0الدفعة 

 بصريات وميكانيك الدقة 0الدفعة  0الدفعة  1الدفعة  1الدفعة  1الدفعة 

 العلوم 1الدفعة  0الدفعة  0الدفعة  1الدفعة  1الدفعة 

 علوم اقتصادية تجارية وعلوم التسيير 1الدفعة  0الدفعة  0الدفعة  1الدفعة  1الدفعة 

 التكنولوجيا 1الدفعة  0الدفعة  0الدفعة  1الدفعة  1الدفعة 

 :الثانيالسداس ي الدراسة نامج بر  -0

 1212جوان  22إلى الخميس  1212مارس  12 األحدأسبوع، من  21السداسي الثاني: 

 .1212 أفريل 22إلى الخميس  2021 مارس 12األحد من 
 – دراسة حضوريا –   الدفعة األولى          

2 
 –دراسة عبر الخط  – الدفعة الثانية            

 .1212 أفريل 21إلى الخميس  2021 أفريل 20األحد من 
 –دراسة عبر الخط  –الدفعة األولى             

2 
 –دراسة حضوريا  –الدفعة الثانية             

 .1212 أفريل 12إلى الخميس  2021 أفريل 21األحد من 
 –دراسة حضوريا  –            الدفعة األولى

3 
 –دراسة عبر الخط  –الدفعة الثانية            

 .1212 ماي 23إلى الخميس  2021 ماي 21األحد من 
 –دراسة عبر الخط  –الدفعة األولى            

4 
 –دراسة حضوريا  –الدفعة الثانية            

 –دراسة حضوريا  –الدفعة األولى             .1212 ماي 12إلى الخميس  2021 ماي 21األحد من 
1 

 –دراسة حضوريا  –الدفعة الثانية              .1212 ماي 12إلى الخميس  2021 ماي 13األحد من 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ث العلمـيوالبحي  وزارة التعلـيم العال
 -1سطيـف   –جامعـة فرحـات عبـاس  

 

  

République Algérienne  
Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Université Ferhat Abbas - Sétif 1- 
 



 – الثانيامتحانات السداسي  –الدفعة األولى              .1212 جوان 23إلى الخميس  2021 ماي 12السبت من   
1 

 – الثانيامتحانات السداسي  –الدفعة الثانية               .1212 جوان 22إلى الخميس  2021 جوان 21السبت من   

 :منتصف الدفعة السبت فيخالل أيام  برمجي :مالحظة

  .لسداس ي األول املتخلفة من ااالمتحانات  - 

 االمتحانات التعويضية للسداس ي األول للطلبة الغائبين.  -  

 .0االمتحانات االستدراكية للسداس ي األول لطلبة املاستر  -      

 

 :0202-0202برنامج نهاية املوسم الجامعي  -3

 0202 جويلية 12 إلى الخميس 1212 جوان 21 السبتع، من يباأس 22 :1212-1212اختتام الموسم الجامعي 

 2     .املاستر مناقشة مذكرات .1212 جوان 22 الخميس إلى 1212 جوان 21 السبتمن 

 جميع الدفعات –األول االمتحان االستدراكي للسداس ي  .1212 جوان 10 الخميس إلى 1212 جوان 22 السبتمن 
    1  

 جميع الدفعات –االمتحان االستدراكي للسداس ي الثاني  .1212 جويلية 22 الخميس إلى 1212 جوان 11 السبتمن 

 2     وإعادة تسجيل الطلبة الناجحيناملداوالت النهائية  .1212 جويلية 21 الخميس إلى 1212 جويلية 20 األحدمن 

 22    استكمال النشاطات البيداغوجية الغير منجزة .1212 جويلية 12 الخميس إلى 1212 جويلية 21 األحدمن 

  مساءا 2021 جويلية 32السبت من 

 .صباحا 1212سبتمبر  20السبت إلى                            
 22    عطلــة الصيــف

 


