
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2جبِؼخ اٌجشائز   
 

 ح اٌجبِؼٍطٕخثزورىوىي رظُُز ٔهبَخ اي

 وثذاَخ اٌّىطُ اٌجبِؼٍ 2019/2020

2020/2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 إلستئناف األنشطة االبٌداغوجٌة بجامعة الجزائر جدول التوقٌت  

 

 ِىطغ ٌّذَز اٌجبِؼخ ِغ اٌطبلُ اإلدارٌ اجزّبع

ٌٍىٍُبد واٌّؼبهذ واأللظبَ واٌجُذاغىجٍ  

2020 أوت 16 ٌوم  

 والعمال  اإلدارٌٌن الموظفٌن عمل إستئناف

 الصٌانة والنظافة للقٌام بعملٌة تنظٌفي موظفإستدعاء        
         وتعقٌم المقرات البٌداغوجٌة واإلدارٌة ورسم المسالك

   وتحدٌد نقاط الدخول والخروج
 

 وجداول  ،إعالم األساتذة والطلبة ببرامج النشاطات
 التوقٌت

 
  حعىرَب أو ػٓ ثؼذ حظت األطبرذحطزئٕبف إرىلُغ ِحبظز 

ٌزشاَ األطبرذح ثّىاصٍخ األٔشطخ إِغ  غجُؼخ إٌشبغ

 . اٌجُذاغىجُخ واٌؼٍُّخ

 2والماستر/ الدكتوراه  طلبة إستئناف 

 برمجة بعض الندوات  

 ستكمال مقتضٌات اإلشرافإ  

 

2020 أوت 29 إلى أوت 23 من  

 

 ثزِجخ اجزّبػبد ثُذاغىجُخ

  اجزّبع رٕظُمٍ ِصغز ٌٍّجٍض اٌؼٍٍّ ٌٍىٍُخ وٌجبْ اٌؼٍُّخ

 ٌأللظبَ

 واٌّؼهذ اٌزؼٍُُ اٌزلٍّ ػًٍ ِظزىي اٌىٍُخٌرٕصُت ِظؤوي  

 اٌمُبَ ثزىىَٓ األطبرذح واٌطالة ػًٍ اطزؼّبي ِٕصخ ِىودي    

  و ثزولزص

 إٔشبء حظبثبد اٌىززؤُخ أوبدَُّخ ٌجُّغ األطبرذح واٌطٍجخ 

 ثزِجخ إٌّبلشبد 

2020 طجزّجز 5 أود إًٌ 23ِٓ   

M1 / L3 التدرٌس   إستئناف  

 

2020 سبتمبر 12 إلى  أوت 30 من  

 

L2 الثانٌة  السنة فً الدروس  إستئناف  سبتمبر 26 إلى سبتمبر 13 من 
2020 

 

L1 األولى  السنة فً الدروس  إستئناف  

 

 

 أكتوبر 10 إلى سبتمبر 27 من
2020 

 

  

بعد عن التقٌٌم  عالمات تسلٌم  



اإلمتحان فترة   

L3 / L2 / M1 

 أكتوبر 17 إلى أكتوبر 11 من
2020 

االعالمات تسلٌم   
L3 / L2 / M1 

االعالمات تسلٌم  
L1 

  أكتوبر 29 إلى أكتوبر 25 من
2020 

النتائج نشر  

العادٌة الدورة  

 

2020 نوفمبر 4 ٌوم  
 
 

  اإلطزذرانإمتحان فترة

L3 / L2 / M1 

 ٔىفّجز 14 ٔىفّجز إًٌ 8ِٓ 

2020 

 إطزذران

L1 

 21 ٔىفّجز إًٌ 15ِٓ 

2020ٔىفّجز   

 رظٍُُ اٌؼالِبد

M1/L3/L2 

 

االعالمات تسلٌم  
L1 

 28 ٔىفّجز إًٌ 22ِٓ 

2020ٔىفّجز   

  إٌزبئجٔشز وداٌّذاوال 

L3 / L2 / M1 

 اٌّذاوالد ؤشز إٌزبئج 

L1 

 دَظّجز 5 ٔىفّجز إًٌ 29ِٓ 

2020 

 ِؼبٌجخ اٌطؼىْ

L3 / L2 / M1 

 معالجة الطعون

L1 
 دَظّجز 12 دَظّجز إًٌ 6ِٓ 

2020 

ٌذخىي اٌجبِؼٍا  

2021-2020 

 

2020 دَظّجز 6َىَ   

 

 
 

 

 



 رذاثُز ثُذاغىجُخ

 

 ي  اٌذروص واألػّبي اٌزطجُمُخ ػًٍ ِٕصخ ِىدوظغطزّزار إ

Moodle 

ٌّىاد اٌىحذاد  (ػٓ ثؼذ/حعىرٌ) ورمُُُ  ِشدوجُٓ  ،رذرَض .1

  األطبطُخ

اإلطزىشبفُخ وإٌّهجُخ  ػٓ ثؼذ ٌىحذاد اٌزذرَض رذرَض و رمُُُ  .2

 L3  و M2 رثصبد ثبٌٕظجخإٌغبء اٌذ .3

رأجًُ اٌززثصبد ثبٌٕظجخ ٌٍظٕىاد األخزي   .4

 ِىاد َزُ ثؼط ٌٍزذرَض حعىرَب إًٌ اٌزىلُذرظزٕذ اٌجذاوي  .5

َّىٓ اإلغالع ػٍُهب ػًٍ  رذرَظهب وفمًب ٌفززاد سُِٕخ ِزجبٔظخ

هذَٓ ِىالغ اٌىٍُبد واٌّغ

 سُِٕخ ٌٍزؼمُُرخصُص فززاد  .6

 23ِٓ ' ثزولزص'و' ِىدي' طزخذاَإ دوراد رذرَجُخ ػًٍ رٕظُُ .7

 وفمًب ٌجذوي سٍِٕ ِٕشىر ػًٍ ِىلغ 2020 طجزّجز 5أود  إًٌ 

 وً وٍُخ أو ِؼهذ

فزق ًٌجزّبػبد إ ػمذ 2020 طجزّجز 5 أود  إًٌ 23ِٓ  .8

 ِىلغ وً وٍُخ أو فٍِٕشىر اي سٍِٕايٌجذوي اااٌجُذاغىجُخ وفًك 

 ِؼهذ

 فٍ األ لظبَ اٌىٍُبد   إلطزخذاَ االٔززٔبدٌٍطالةرخصُص لبػبد  .9

 ِىزجخ اٌّزوشَخ واٌّؼهذَٓ ثبإلظبفخ إًٌ لبػبد ِخصصخ ٌذٌه ثبي

 



 رذاثُز ولبئُخ

 واٌمبػبد  ، واٌّذرجبد ،وظغ إػالٔبد فٍ وً اٌّذاخً

  جبئحخثخطىرحواٌؼّبي اٌطٍجخ  األطبرذح وٌزحظُض

( 19   وىفُذ)  

 اٌزؼمُُ اٌذورٌ ٌٍفعبءاد اٌجُذاغىجُخ واإلدارَخ

 ِعبػفخ ٔمبغ غظً اٌُذَٓ ثزىفُز اٌّبء واٌصبثىْ

 واٌؼًّ ظّبْ رهىَخ وصُبٔخ ِخزٍف اٌهُبوً اٌّظزؼٍّخ

 ثبٌزٕبوة فٍ اٌّىبرت اٌعُمخ

َفعً اٌجمبء فٍ اٌجُذ  ( 19اٌىىفُذ)ػٕذ ظهىر أػزاض 

 وإػالَ اإلدارح ثذٌه

 إٌشاَ األطبرذح واٌطٍجخ واٌؼّبي ثبررذاء اٌىّبِبد

ٌ ثُٓ أفزاد األطزح اٌجبِؼُخاٌجظذحززاَ اٌزجبػذ إ  

   لبػبد اٌذراطخ وفك أحىبَ اٌحّبَخ اٌصحُخطزؼّبيإ

 وظغ اٌخذِبد اٌطجُخ وإٌفظُخ ثبٌّزوش اٌطجٍ ٌفبئذح 

  واٌؼّبي ، واٌّىظفُٓ اإلدارٌَُٓجخ ، واٌػ ،األطبرذح

 رخصص لبػخ ثبٌّزوش اٌطجٍ ٌٍحبالد اٌّشىىن فُهب 

 


