
المعهد العالي الدارة األعمال بصفاقس

 أسبوعا14= السداسي األول 

2019 سبتمبر 12الخميس انطالق الدروس

2019LuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDi أكتوبر 15الثالثاء عيد الجالء

(*) المولد النبوي الشريف  201911234561231 نوفمبر 9السبت 

2019234567878910111213456789102345678 نوفمبر23 الى السبت 2019 نوفمبر  18من اإلثنين  امتحانات المراقبة المستمرة

910111213141514151617181920111213141516179101112131415  بعد انتهاء الدروس2019 ديسمبر 14السبت التوقف عن الدروس

16171819202122212223242526271819202122232416171819202122 بدخول الغاية2020 جانفي 01 بعد انتهاء الدروس الى اإلربعاء 2019 ديسمبر 14من السبت عطلة الشتاء ورأس السنة االدارية

2020232425262728292829303125262728293023242526272829 جانفي 13 الى اإلثنين 2020 جانفي 03من الجمعة امتحانات السداسي األول

303031

ي 
 
 أسبوعا14= السداسي الثان

2020LuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDi جانفي 14الثالثاء   عيد الثورة والشباب

20201234512112345 جانفي 15اإلربعاء انطالق الدروس

20206789101112345678923456786789101112 جانفي 31 الجمعة مداوالت لجان امتحانات الدورة الرئيسية للسنوات الثالثة اجازة تطبيقية والسنوات الثانية ماجستير

20201314151617181910111213141516910111213141513141516171819 فيفري 20 إلى الخميس 2020 فيفري 10من اإلثنين امتحانات دورة التدارك لسنوات الثالثة اجازة تطبيقية وسنوات الثانية ماجستير

20212223242526171819202122231617181920212220212223242526 2020 فيفري 28الجمعة  مداوالت لجان امتحانات دورة التدارك لسنوات الثالثة اجازة تطبيقية وسنوات الثانية ماجستير

202027282930312425262728292324252627282927282930 مارس 14 الى السبت 2020 مارس  09من اإلثنين امتحانات المراقبة المستمرة

3031 بدخول الغاية2020 مارس 29 بعد انتهاء الدروس الى األحد 2020 مارس 14من السبت عطلة الربيع وعيد االستقالل

2020 أفريل 09الخميس ذكرى الشهداء

2020LuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDiLuMaMeJeVeSaDi ماي 01الجمعة عيد الشغل

12312345671234512 بعد انتهاء الدروس2020 ماي 02السبت التوقف عن الدروس

20204567891089101112131467891011123456789 ماي 09 بعد انتهاء الدروس الى السبت 2020 ماي 02من السبت فترة مراجعة امتحانات السداسي الثاني 

202011121314151617151617181920211314151617181910111213141516 ماي 21 الى الخميس 2020 ماي  11من االثنين امتحانات الدورة الرئيسية

18192021222324222324252627282021222324252617181920212223(*) 2019 ماي 26 ويوم الثالثاء 25 واالثنين 24يوم األحد عيد الفطر

252627282930312930272829303124252627282930(التنسيق مع قسم االعالمية)  2020 ماي 28 الخميس مناقشة مشاريع ختم دروس األقسام النهائية إختصاص إعالمية

31(التنسيق مع رؤساء األقسام ومدير التربصات ) 2020 جوان 03 الى اإلربعاء 2020  ماي 28من الخميس مناقشة مشاريع ختم دروس األقسام النهائية

2020 جوان 09 الى الثالثاء 2020 جوان 08من   االثنين مداوالت لجان االمتحانات

2020 جوان 17 الى االربعاء 2020 جوان 10من االربعاء فترة مراجعة المتحانات دورة التدارك

2020 جوان 30 الى الثالثاء 2020 جوان 18من  الخميس  امتحانات دورة التدارك

 2020 جويلية 08 واالربعاء 07الثالثاء دورة التدارك-مداوالت لجان االمتحانات

2020 جويلية 11 يوم السبت حفل تكريم المتفوقين

تضبط نهائيا إثر بالغ ديوان اإلفتاء*  ض

2020/2019 روزنامة سير الدروس واالمتحانات للسنة الجامعية 

2019نوفمبر 2019أكتوبر 2019سبتمبر 

2020أوت 

2019ديسمبر 

2020افريل 2020مارس 2020فيفري 2020جانفي 

2020جويلية 2020جوان 2020ماي 


