
العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

 جامعة الشهيد عباس لغرور خنشلة

                

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني

 التكوين المتواصل والشهادات،وكذا التكوين العالي في التدرج
 

 

  2020/ج ع ل خ/ ن م ج ت ع  ط أ ث ت م ش ت ع ت/       : رقم             
 

 بانهاء نشطة البيداغوجية المتعلقةتعديل رزنامة األ 

  2022-2021السنة الجامعية السداسي الثاني  وانطالق األول  السداسي


الستكمال كافة األنشطة البيداغوجية للسنة وسعيا منها  –خنشلة  –استنادا إلى البروتوكول الصحي الذي اعتمدته جامعة عباس لغرور       

في أحسن الظروف، تم تعديل رزنامة األنشطة البيداغوجية لما تبقى من السداسي األول وكذا انطالق أنشطة السداسي  2022-2021الجامعية 

  الثاني حسب الرزنامة المرفقة.

 المرافق الخدماتية و كذا الحافالت تم تقسيم الطلبة الى فئتين.في سبيل التحكم في أعداد الطلبة داخل الهياكل البيداغوجية و و

  .3و طلبة السنة الثالثة ليسانس ل 1تضم طلبة السنة األولى ليسانس ل الفئة األولى 

 ( .2)م 2( وماستر1) م  1( و كذا طلبة الماستر وماستر  2تضم طلبة السنة الثانية ليسانس )ل الفئة الثانية

 تتناوب الفئتان على كل المرافق حسب التنظيم والرزنامة في الجدول أدناه.   -

 يعتمد البروتكول على توزيع األنشطة على فترتين بالتناوب لكل فئة، تدوم كل فترة أسبوعين كما هو موضح في الجدول أدناه:  -

 تنشر الرزنامة التفصيلية لكل تخصص من قبل األقسام والكليات عبر الموقع الرسمي للجامعة وكذا مختلف وسائل التواصل المعتمدة . -

 

 

 لشتويةاالعطلة                               
 19-12- وعألسبا

2021 

سي
سدا

ال
 

ول
األ

 
 

  

 26-12- وعألسبا
2021 

 وىلمستا و للفئة بالنسبة دبع نع ةطألنشا مجرتب    -
 وربالحض نلمعنییا رغی

 

  ف2: م 2+1
 

  

 ف2: ل2

 02-01- وعألسبا
2022 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 09-01- وعألسبا ف1: ل1 ف1: ل3
2022 

 
االمتحانات النهائية للسداسي األول                                              

 -01-16 وعألسبا
2022 

 -01-23 وعألسبا
2022 


 المعدلة  2022-2021 البيداغوجية األنشطة رزنامة





وريلحضا طبالنم ةطألنشا    

فترة ال 

 المسائية

الفترة 
 الصباحية

  

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 02-30 وعألسبا ف2: ل2 ف2: م 2+1
2022 

سي
سدا

ال
 

ني
لثا

ا
 

 

 06-02 وعألسبا
2022- 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 13-02- وعألسبا ف1: ل1 ف1: ل3
2022 

 20-02- وعألسبا
2022 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 27-02- وعألسبا ف2: ل2 ف2: م 2+1
2022 

 06-03- وعألسبا
2022 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 13-03- وعألسبا ف1: ل1 ف1: ل3
2022 

 
العطلة الربيعية  

 20-03- وعألسبا
2022 

 27-03- وعألسبا
2022 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 03-04- وعألسبا ف1: ل1 ف1: ل3
2022 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 

ف2: م 2+1  

 

ف2: ل2  

 10-04- وعألسبا
2022 

 17-04- وعألسبا
2022 

 وبالنسبة للفئة د بعن ة عطألنشامج رتب    -
 وربالحض نلمعنييا رغي وىلمستا

 24-04- وعألسبا ف1: ل1 ف1: ل3
2022 

 01-05- وعألسبا
2022 

 االمتحانات النهائية للسداسي الثاني
 08-05- وعألسبا

2022 

 15-05- وعألسبا
2022 

 مداوالت الدورة األولى
 22-05- وعألسبا

2022 

 

 
 االمتحانات االستدراكية

 29-05- وعألسبا
2022 

 05-06- وعألسبا
2022 

 12-06- وعألسبا
2022 

 مناقشات مذكرات الماستر ) يمكن أن تبدأ خالل االمتحانات االستدراكية(
 19-06- وعألسبا

2022 

 مداوالت الدورة الثانية
 26-06- وعألسبا

2022 

 هامش تسوية
 03-07- وعألسبا

2022 

 07-10األسبوع 
2022 


