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 : 2021 ماي 12 الى 2021  جانفي 28من : السداسي الثاني:2021 جانفي 13 إلى 2020 سبتمبر 28من : السداسي األول

عطلة الربيع : 2020 مارس 28 مارس الى 15من عطلة الشتاء : 2021 جانفي 03 الى 2020 ديسمبر 21من   

توقف الدروس  : 2021  ماي 12 امتحانات السداسي األول :  2021 فيفري  1 جانفي الى 25من 

فترة مراجعة : 2021 ماي 29 ماي الى 24من 19دورة استثنائية كوفيد : 2021 فيفري 20  الى 15 من 

امتحانات السداسي الثاني : 2021 جوان 08 ماي الى 31من M2تصريح بالنتائج    : 2021 فيفري 24  الى 22من 

مداوالت و التصريح بنتائج الدورة الرئيسية : 2021 جوان 19 الى 09من M2فترة مراجعة   : 2021 فيفري 24  الى 25من 

فترة مراجعة : 2021 جوان  26 الى 21من M2امتحانات دورة التدارك   : 2021 مارس 06 الى 01من

امتحانات دورة التدارك : 2021 جويلية 13 جوان الى 28من M2مداوالت والتصريح  بالنتائج    : 2021 مارس 13 الى 08من

التصريح بنتائج دورة التدارك : 2021جويلية  27 الى 14 من 

اختتام السنة الجامعية  : 2021 جويلية 28
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