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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 2020/2021زنامة  الدراسة والعطل واإلمتحانات للسنة الجامعية ور

ي األولــــالسداس  

 بتداء الدروسإ
 2020 سبتمبر 16اإلربعاء 

  عيد الجالء
  2020أكتوبر  15الخميس 

  عطلة المولد النبوي الشريف
  2020أكتوبر  29الخميس 

و رأس السنة اإلدارية   عطلة الشتاء      
  2021جانفي  03 الدروس إلى يوم االحد انتهاءبعد  2020ديسمبر  19يوم السبت من 

)الجزء االول(السداسي األول   متحاناتإ
   2021-01-11 االثنين يوم إلى 2021-01- 08 يوم  الجمعةمن 

 عيد الثورة و الشباب
 2021جانفي  14الخميس 

  )الجزء الثاني(السداسي األول   متحاناتإ
   2021- 02-2 ءالثالثا يوم إلى 2021-01- 26 ءيوم  الثالثامن 

مداوالت االمتحانات للسنوات النهائية
  2021 فبفري 9  ءالثالثا  يوم 

  امتحانات دورة التدارك للسنوات النهائية 
  2021فيفري  20 السبت إلى يوم  2021فيفري  16 ءالثالثامن يوم 

مداوالت االمتحانات لدورة التدارك للسنوات 
  2021فيفري  25 الخميس يوم    النهائية 

  للسداسي األولمداوالت االمتحانات 
  2021مارس  10األربعاء 

 السداســــي الثــــاني

  الدروس ابتداء
  2021 فيفري  3 األربعاء 

 الربيع و عيد اإلستقالل  عطلة       
   2021مارس  28بعد إنتهاء الدروس إلى يوم األحد  2021مارس  13يوم السبت من 

 عيد الشهداءة عطل
 2021أفريل  09الجمعة 

  عيد الشغلعطلة 
  2021ماي  01 السبت

 انتهاء الدروس
 2021ماي  15السبت  يوم

  عطلة عيد الفطر
  2021ماي  15السبت  يومإلى   2021ماي  13 من يوم الخميس

 الدورة الرئيسيةإمتحانات 
  2021 جوان  01الثالثاء  يومإلى  2021ماي  24 ثنيناال يوم من 

  جازة األساسيةإلالتخرج لمناقشة مشاريع 
  2021جوان   04و الجمعة   2021جوان  03 يوم الخميس

  الرئيسية دورةلمداوالت االمتحانات ل
  2021جوان  09 االربعاء و 2021جوان  08 الثالثاءيوم 

مناقشة مشاريع التخرج لإلجازات التطبيقية 
  و الماجستير المهني

  2021جوان  16 يوم االربعاءإلى  2021جوان  10يوم  الخميس من 
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  

 دورة التداركإمتحانات 
 2021جوان  29 الثالثاءيوم   إلى  2021جوان  18 الجمعةيوم من 

  دورة التداركلمداوالت االمتحانات 
 2021 جويلية 06 الثالثاء  يوم

  2021 جويلية 10 السبت يوم فل اختتام السنة الجامعيةح


