
الفصل الدراسي األول

انطالق الدراسة بالفصل األول

تاريخ توقف الدروس بالفصل األول

امتحانات الدورة الخريفية العادية

بداية اإلعالن عن النتائج

عطلة نهاية الدورة الخريفية

اإلعالن عن آخر النتائج

امتحانات الدورة الخريفية االستدراكية

اإلعالن عن نتائج الدورة الخريفية اإلستدراكية

الفصل الدراسي الثاني

عطلة الدورة الربيعية

امتحانات الدورة الربيعية العادية

اإلعالن عن نتائج الدورة الربيعية العادية

امتحانات الدورة الربيعية االستدراكية

اإلعالن عن نتائج الدورة الربيعية االستدراكية

تصحيحات األخطاء المادية

حفل التخرج
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2019 دجنبر 14 شتنبر إلى 09من 

2019 شتنبر 09

2019 دجنبر 14

2020 يناير 10 إلى 02من 

2020 يناير 18

2020 يناير 26 إلى 19من 

2020 يناير 28

2020 فبراير 15 إلى 07من 

2020 مارس 09 إلى 02من 

2020 ماي 16 فبراير إلى 17من 

 2020 أبريل 12 إلى 05من 

2020 يونيو 10 إلى 02من 

2020 يونيو 18 إلى 15من 

2020 يوليوز 07 يونيو إلى 29من 

الجدول السنوي للتكوين والتقييم الخاص بمسالك اإلجازة األساسية

2020 / 2019 للسنة الجامعية  

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس بصفته رئيسا لمجلس المؤسسة أنه بعد نقاش 

:  أنه 2020-2019  بشأن الدخول الجامعي للموسم 2019 يوليوز 15مستفيض في دورته المنعقدة بتاريخ 

استحضارا  للمطلب الجماعي من لدن الهيئات البيداغوجية ومجموع الطالبات والطلبة واإلداريين والتقنيين، بشأن - 

ضرورة إعداد جدول زمني سنوي للتكوين والتقييم يمكن الجميع من معرفة مسبقة بمدد التكوين وفترات التقييم ؛

و أخذا بعين االعتبار مصلحة عموم الطلبة والطالبات من خالل ضرورة تمكينهم من شواهد النجاح وكشف النقط في - 

نهاية السنة في آجال معقولة تسمح لهم بالمشاركة في مختلف مباريات مسالك الماستر واإلجازات المهنية على 

. المستوى الوطني وكذا مباريات التوظيف

:قرر  اعتماد البرنامج السنوي للتكوين والتقييم وفق ما يلي

2020 يوليوز 28

2020 يوليوز 15

 يوليوز20 إلى 15من 

 جامعــة سـيـــدي مــحـمــد بــن عــبــد هللا بفـاس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماعيةــونية واالقتصادية واالجتــوم القانـلـــكلية الع
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