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 صفــاقس ــامعـج   

نامةتحيين   2017/2018سنة الجامعية ال ر
د العالي إدارة اأعمال بصفاقسالمؤسسة  : المع

ا المدا السداسي الثاني  ل  سداسي اأ  اامتحانا المتبقي ل

الثاني ل  سداسي اأ ي ل ان  19من  اامتحانا المتب ان  25الى  2018ج  2018ج

ائي من ااجازة  س لأقسا الن مناقش مشاريع خت الدر
لى( ي في ااعامي )الدفع اأ  التطبي

ان  20ي اأربعاء      2018ج

ائي من ااجازة  س لأقسا الن مناقش مشاريع خت الدر
لى( ()الدفع اأ ي ااختصاصا ي )ب  التطبي

ان   25 23 22أيا   2018ج

رة الرئيسي ا امتحانا الد ان  26 25، 23أيا  مدا  2018ج

س المشاريع ختم آخر أجل إيداع تقارير التربص و أقسام لدر
لى :الناجحين في  ني )الدفعة اأ ائية من الماجستي الم الن

رة  ئيسية(الد  ال

    2018 جوا 26يو الثاثاء 

رة التدار ان  25من  فترة مراجع د ي  01الى  2018ج ي  2018ج

س المناقشة مشاريع ختم  ائية من الماجستي لدر أقسام الن
ئيسية( رة ال لى :الناجحين في الد ني )الدفعة اأ  الم

ي   04و 03، 02 أيا ي  2018ج

رة  ي  02من  التدارامتحانا د ي ي  14الى  2018ج ي  2018ج

س  مشاريع خت الدر ارير التربص  آخر أجل إيداع ت
) ائي من ااجازة )الدفع الثاني  لأقسا الن

ي  17 16 ،13، 12أيا  ي  2018ج

رة التدار ا امتحانا د مي  * مدا ي  24 23ي ي  2018ج

س  ائي من ااجازة مناقش مشاريع خت الدر لأقسا الن
)  )الدفع الثاني

ي  24 23، 20، 19 أيا ي  2018ج

س المشاريع ختم آخر أجل إيداع تقارير التربص و أقسام لدر
ني )الدفعة  ائية من الماجستي الم  (الثانيالن

عة      2018سبتمبر  14يو الج

ائي من  س لأقسا الن الماجستير مناقش مشاريع خت الدر
) رة التدار ني )الدفع الثاني :الناجحين في د  الم

 2018سبتمبر   21 20 19ايا 

ية 31أو الثاثاء  30يو ااثنين  حفل اختتا السن الجامعي     2018 جوي

 


