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 المعهد العالي للدراسات التكنولوجيّة بقصرهالل طلبةإعالم لكافّة  

 التسابقة.والتي تلغي تستننا  الدروس إل الجديدة زنامةرالبكافّة الطلبة تعلم إدارة المعهد 

 حتسب المتستوى الدراتسي وذلك وفقا للجدول التالي: فوجينعلى  ، تتستأن  الدروس الحضورية2020جوان  08بداية من 
 

 

 2020 جوان 03وفي أجل أقصاه يوم  المقبلالل األتسبوع خ بجداول األوقات الخاّصة بهمالم طلبة الفوج األول تسيقع إع. 

  2020جوان  27في أجل أقصاه يوم أما بالنتسبة لطلبة الفوج الثاني، فتسيقع إعالمهم بجداول األوقات الخاصة بهم.  

  تسيقع إحتتساب عدد اإلمتحان النهاني بالنتسبة لطلبة التسنوات األولى والثانية كعدد إلمتحان المراقبة-   

  باحتتساب عدد اإلمتحان النهاني وعدد العمل الغير حضوري. تسنوات الثانية لل بالنتسبة للمادة النهاني المعّدلتسيقع إحتتساب 

 وتّم ضبط 2020إلى موفّى شهر جويلية  2020جوان  08شاريع ختم الدروس بالنتسبة للتسنوات الثالثة لإلجازة التطبيقية بداية من تستأن  تأطير مي 

مشاريع ختم الدروس تستكون في الفترة الممتّدة ، مع العلم أن مناقشة 2020تسبتمبر  01والثالثاء  2020أوت  31يومي اإلثنين  إيداع التقاريرآجال 

 زنامة التفصيلية الحقا. وتسيتم مدكم بالر 2020 تسبتمبر 9و 7بين 

 كالتّالي التطبيقيةقارير التربصات الصناعية بالنتسبة للتسنوات األولى والثانية من اإلجازة ت حدد آخر أجل إليداع: 

 لطلبة الفوج األول  2020جوان  29يوم اإلثنين + 

 بالنتسبة لطلبة الفوج الثاني.  2020جويلية  24يوم الجمعة + 

 الفوج الثّاني: السنوات األولى إجازة  

CD1, CF1, GM1, GP1, GT1 

2020جويلية  24إلى  يليةجو 02من   

 الفوج األّول: السنوات الثانية إجازة والسنوات األولى ماجستير مهني

CFM2, MI2, PC2, IE2, IT2, IH2, TCP2, TV2, MPH1, MDET1, CTEI1 

2020جوان  29جوان إلى  08من   

 الدروس الحضوريّة 2020جوان  20جوان إلى  08من  الدروس الحضوريّة 2020جويلية  15إلى  يليةجو 02من 
 المراجعة 2020جوان  24جوان إلى  21من  المراجعة 2020جويلية  19جويلية إلى  16من 
 اإلمتحانات 2020جوان  29جوان إلى  25من  اإلمتحانات 2020جويلية  24جويلية إلى  20من 

 25/07)2020جويلية  27جويلية إلى  25من 

 عطلة(
التعقيم وإدراج أعداد 

 اإلمتحانات
 2020 يليةجو 01جوان إلى  30من 

 التعقيم وإدراج أعداد اإلمتحانات
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 التالية:ويجب إرفاق تقرير التربص الصناعي بــالوثانق 

 كراس التربص  -
 شهادة اجراء التربص  -

يلية زنامة التفصوتسيتم مدكم بالر ،مع العلم وأنه في صورة عدم احترام المواعيد المذكورة، يعتبر التربص غير منجز وال تتم مناقشته الحقا

 لتواريخ مناقشة التربصات الحقا.

  في مفتتح شهر ذي الحّجة.  ىحتسب تحديد يوم عيد اإلضح جويلية 28و 27أو  2020 جويلية 29و 28مداوالت مجالس األقتسام يومي تسيقع إجراء 

  مهني متزامنة مع االمتحانات النهانية للفوج األولماجتستير إجراء امتحانات الدورة الرنيتسية لطلبة التسنوات األولى تسيقع 

 2020جويلية  7وأ 6الخاصة بالدورة الرنيتسية يومي  التسنوات األولى ماجتستير مجالس أقتسام تقرر اجراء مداوالت  

   تسيقع إجراء إمتحانات دورة التدارك لطلبة التسنوات األولى ماجتستير مهني متزامنة مع االمتحانات النهانية للفوج الثاني 

  التدارك متزامنة مع مداوالت مجالس األقتسام الخاصة باإلجازة تقرر اجراء مداوالت مجالس أقتسام التسنوات األولى ماجتستير الخاصة بدورة

 التطبيقية.

 تمد عتسيقع اعتماد الجدول التالي كفضاءات بالمعهد إلجراء التدريس الحضوري وبعد التثبت من طاقة إتستيعابها تماشيا مع البروتوكول الصحي الم

 في الغرض:
 

 

 

 

 

 

 

 إدارة المعهد

 

 

 اإلجازة التطبيقيّة اإلجازة التطبيقيّة الماجستير المهني

CI 7 MPH1 
 القسم االختصاص القاعة القسم االختصاص القاعة

EG 8 IE2 

 هندسة النسيج

EG 3 CFM2 
 هندسة ميكانيكية

CI 9 MDET1 
EG 6 IT2 EG 4 MI2 

Amphi 1 IH2 Amphi 2 PC2A 

 هندسة األساليب
CI2 CTEI 1 

EG11 TCP2 
 CI 6 PC2B والتصرفالعلوم اإلقتصادية 

TH 2 TV2 


