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جدول رزانمة ا ألغباء امبيداغوجية املتبلية لمس نة اجلامؼية 2019 / 2018
املهام امبيداغوجية
2019/09/02
ادلخول اجلامؼي
امتسجيالت اههنائية مطوبة امباكموراي اجلدد 2019

اترخيها

من  02سبمترب  2019اىل 08
سبمترب 2019
من 08اىل  12سبمترب 2019
دراسة احلاالت اخلاضة(طوبة باكموراي  2019مل
ػرب املنطة الامكرتوهية
يسجووا أأبدا،امتحويالت ،)،،،حسب املنشور
progres
اموزاري رمق 05املؤرخ يف 15أأوت2019
حدد يوم  12سبمترب  2019أخر أأجل نوتسجيالت ابمنس بة مطوبة امباكموراي اجلدد
2020 -2019
من  04سبمترب  2019اىل 19
اػادة امتسجيل (امطوبة املداىم امناحجون كبل
سبمترب 2019
الاس تدراك)
من  08اىل  12سبمترب 2019
الامتحاانت الاس تدراكية (ل+1ل+2م)1

 16 + 15سبمترب 2019
مداوالت ادلورة الاس تدراكية (ل+1ل+2م)1
 18+17سبمترب 2019
فرتة ايداع امطؼون
 19سبمترب 2019
املداوالت الاس تدراكية بؼد دراسة امطؼون
ترتيب وتوجيه امطوبة (اجلذع املشرتك )T C
 22سبمترب 2019
اػالن املوامئ ا ألومية مرتتيب امطوبة
 24+23سبمترب 2019
ابداع امطؼون
 25سبمترب 2019
اػالن امرتتيب اههنايئ ملوامئ امطوبة
من  22اىل  26سبمترب 2019
اػادة امتسجيل( امناحجون بؼد الاس تدراك)
معوية ايداع ودراسة موفات امطوبة املرتحشني نوس نة ا ألوىل ماسرت(املنشور اموزاري رمق02
.املؤرخ يف 04جويوية )2019
ايداع اس امترة امرغبات وامتوكيالت اخلاضة ابملرتحشني من  10اىل  18سبمترب 2019
نوٌلسرت 1ابمنس بة نوفروع اميت تتطوب ذكل.
11سبمترب2019
اػالن ترتيب طوبة امس نة امثامثة ميساوس املرتحشني
نوٌلسرت
 16+15سبمترب 2019
ايداع ودراسة امطؼون
 18سبمترب 2019
اػالن املوامئ اههنائية
 23+22سبمترب 2019
توجيه امطوبة اىل ختططات املاسرت
من  24اىل 26سبمترب2019
امتسجيالت اههنائية
غند فتح ا ألرضية امرمقية
رضد كوامئ طوبة املاسرت ػىل ا ألرضية امرمقية
PROGRES
PROGRES
غند فتح ا ألرضية امرمقية
دراسة و توجيه طوبة امس نة امثامثة ميساوس اىل
PROGRES
املاسرت(1دفؼات كبل  2019/2018داخًل +خاريج)
( +دفؼة  2019/2018خاريج)
2019/09/22
بداية ادلراسة يف انويساوس (ل +)1املاسرت)م)2
2019/09/29
بداية ادلراسة يف انويساوس (ل( +)2ل )3و)م)1

معويات امتحويالت اجلامؼية2020 -2019
ايداع طوبات امتحويالت ادلاخوية (ما بني املكيات) و من  04سبمترب  2019اىل 16
سبمترب 2019
اخلارجية (ما بني اجلامؼات)
بداية دراسة طوبات امتحويالت ادلاخوية (ما بني من  17اىل  18سبمترب 2019
املكيات)
يوم  19سبمترب 2019
اػالن هتاجئ طوبات امتحويالت ادلاخوية (ما بني
املكيات)
 11سبمترب 2019
بداية دراسة طوبات امتحويالت اخلارجية (ما بني
اجلامؼات)
 16سبمترب 2019
اػالن هتاجئ طوبات امتحويالت اخلارجية (ما بني
اجلامؼات)
*امتحويالت يف اطار احلركية (امندوة اجلهوية جلامؼات من  09اىل 18سبمترب 2019
امرشق ) (امؼموية ختص طوبة امس نة امثاهية+امثامثة
ميساوس).
معويات اػادة االدماج 2020 -2019
من  08اىل  16سبمترب 2019
ايداع امطوبات
من 16اىل  19سبمترب 2019
دراسة امطوبات
 19سبمترب 2019
اػالن امنتاجئ
**طوبات امتسجيل منيل شهادة اثهية 2020 – 2019
Inscription pour préparer un 2ème diplôme
التعليمة الوزارية رقم 1205المؤرخة في13سبتمبر 2017

من  08اىل  12سبمترب 2019
ايداع املوفات ػىل مس توى ا ألكسام
***طوبات امتسجيل ملواضةل ادلراسة حلامًل شهادات ادلراسات امتطبيليةDEUA
أأو شهادة تلين سايم جامؼي نوؼام اجلامؼي ( 2020 – 2019املرار اموزاري رمق 364
املؤرخ يف  09جوان )2014و(املرار اموزاري رمق  1145املؤرخ يف  21ديسمرب2017

املؼدل املرار اموزاري رمق  364املؤرخ يف  09جوان 2014
من  08اىل  12سبمترب 2019
ايداع املوفات ػىل مس توى ا ألكسام
طوبات امتسجيل ملواضةل ادلراسة ماسرت 2نوؼام اجلامؼي 2020 – 2019
من  10اىل  16سبمترب 2019
ايداع امطوبات
 17سبمترب 2019
دراسة امطوبات
 18+17سبمترب2019
امطؼون
 19سبمترب 2019
اػالن امنتاجئ اههنائية
مالحظات:
* أأوال :امتحويالت يف اطار احلركية (امندوة اجلهوية جلامؼات امرشق ) :يمت ايداع
امطوبات ػىل مس توى أأكسام املكيات بدءا من 09سبمترب  2019اىل  19سبمترب
.2019

-

-

 طوب خطي يبني امتخطص املرغوب مواضةل ادلراسة فيه. وسخة من كشف هلاط امباكموراي-

**اثهيا :امتسجيل نوتحضري منيل شهادة اثهيةInscription pour préparer un :
:2ème diplôme
 محةل شهادة امباكموراي اذلين مر ػىل خترهجم من اجلامؼة أأكرث من مخسس نوات( )05اكمةل من اترخي أخر شهادة تدرج متحطل ػوهيا:
(امتدرج(ميساوس+ماسرت) يف هظام ل م د،شهادة امتدرج هظام الكس ييك).
-

طوب خطي يبني وحيدد امتخطص املطووب
وسخة من كشف هلاط امباكموراي
وسخة من أخر شهادة جامؼية متحطل ػوهيا
ترخيص ابمسٌلح مبزاوةل ادلراسة من املسؤول املبارش ابمنس بة نوموظفني
شهادة ػدم الاهتساب مطناديق امتأأمني الاجامتغي ابمنس بة مغري ا ألجراء.

 ختضع امؼموية نورشوط املاهوهية وامبيداغوجية املنطوص ػوهيا يف مناشري وزارةامتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي واميت مهنا:
 توفر امللاػد امبيداغوجية. -طبيؼة شؼبة امباكموراي ابمنس بة نوتخطص املطووب

***اثمثا :امتسجيل ملواضةل ادلراسة حلامًل شهادات ادلراسات امتطبيليةDEUA
نوؼام اجلامؼي  ( 2020 – 2019كرار وزاري رمق)......
 محةل شهادة امباكموراي احلاضوني ػىل شهادات ادلراسات امتطبيلية DEUAأأو شهادة تلين سايم من اجلامؼة.
-

طوب خطي يبني وحيدد امتخطص املطووب
وسخة من كشف هلاط امباكموراي
وسخة من شهادات ادلراسات امتطبيلية DEUAأأو شهادة تلين سايم من اجلامؼة
ترخيص ابمسٌلح مبزاوةل ادلراسة من املسؤول املبارش ابمنس بة نوموظفني.
شهادة ػدم الاهتساب مطناديق امتأأمني الاجامتغي ابمنس بة مغري ا ألجراء.

 ختضع امؼموية نورشوط املاهوهية وامبيداغوجية املنطوص ػوهيا يف مناشري وزارةامتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي واميت مهنا:
 توفر امللاػد امبيداغوجية. -اس تطدار شهادة املطابلة واملؼادةل من طرف املكية املؼنية.

