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 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة  

   قرطاج جامعة               

 العلمية الشراكة و األكاديمية الشؤون إدارة

 البيداغوجية للشؤون الفرعية اإلدارة 

 ج/م الطالبية الشؤون مصلحة     

  2019/2020الروزنامة البيداغوجية للسنة الجامعية  

للصناعات الغذائية بتونسالمؤسسة: المدرسة العليا   

 إختصاص: صناعات غذائية                          الشعبة: مهندس

  

 السنة إختتام

 الجامعية

 السداسي األول السداسي الثاني دورة التدارك

 النتائج النهائية
تاريخ إمتحانات 

 دورة التدارك
 فترة المراجعة

نتائج الدورة 

 الرئيسية

 تاريخ إمتحانات

 الدورة الرئيسية
 فترة المراجعة

تاريخ التوقف 

 عن الدروس

تاريخ إنطالق 

 الدروس

تاريخ إجراء 

 اإلمتحانات
 فترة المراجعة

تاريخ التوقف 

 عن الدروس

تاريخ إنطالق 

 الدروس

المستوى 

 الدراسي

08/07/2020 

03/07/2020 

15/06/2020 

 إلى

23/06/2020 

09/06/2020 

 إلى

14/06/2020 

08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 

05/05/2020 16/01/2020 

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 

14/12/2019  02/09/2019 
  1 سنة

  مهندس

03/07/2020 

15/06/2020 

 إلى

23/06/2020 

09/06/2020 

 إلى

14/06/2020 

08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 

05/05/2020 16/01/2020 

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى  

01/01/2020 

14/12/2019  02/09/2019 
  2 سنة

  مهندس

08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 

04/03/2020 

 اسةإجراء مشاريع ختم الدر

 )  15/06/2020 المشاريع عارجإ(

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 

14/12/2019  02/09/2019 
  3 سنة

  مهندس
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 الجمهورية التونسية              

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة قرطاج                 

 العلميةإدارة الشؤون األكاديمية و الشراكة 

 اإلدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية 

 مصلحة الشؤون الطالبية م/ج     

  2019/2018الروزنامة البيداغوجية للسنة الجامعية  

 المؤسسة: المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

  الصناعات و األساليب الغذائيةإختصاص:                                                    الشعبة: إجازة تطبيقية

 

 السنة إختتام

 الجامعية

 السداسي األول السداسي الثاني دورة التدارك

 النتائج النهائية
تاريخ إمتحانات 

 دورة التدارك
 فترة المراجعة

نتائج الدورة 

 الرئيسية

تاريخ إمتحانات 

 الدورة الرئيسية
 فترة المراجعة

تاريخ التوقف 

 عن الدروس

إنطالق تاريخ 

 الدروس

تاريخ إجراء 

 اإلمتحانات
 فترة المراجعة

تاريخ التوقف 

 عن الدروس

تاريخ إنطالق 

 الدروس

المستوى 

 الدراسي

08/07/2020 

03/07/2020 

15/06/2020 

 إلى

23/06/2020 

09/06/2020 

 إلى

14/06/2020 

08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 

05/05/2020 16/01/2020 

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 

14/12/2019  إجازة 1 سنة 12/09/2019 

03/07/2020 

15/06/2020 

 إلى

23/06/2020 

09/06/2020 

 إلى

14/06/2020 

08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 

05/05/2020 16/01/2020 

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 

14/12/2019  إجازة 2 سنة 12/09/2019 

08/06/2020 

13/06/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 

04/03/2020 

 اسةإجراء مشاريع ختم الدر

 ) 15/06/2020 المشاريع عارجإ(

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 

14/12/2019  إجازة 3 سنة 12/09/2019 
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 الجمهورية التونسية            

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة قرطاج                  

 إدارة الشؤون األكاديمية و الشراكة العلمية

 اإلدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية 

 مصلحة الشؤون الطالبية م/ج     

  2019/2020الروزنامة البيداغوجية للسنة الجامعية  

 المؤسسة: المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

 التجديد و التثمين في الصناعات الغذائيةإختصاص:                 مهنيالشعبة: ماجستير 

 

إختتام السنة 

 الجامعية

 السداسي األول الثاني السداسي دورة التدارك

النتائج 

 النهائية

تاريخ 

إمتحانات 

 دورة التدارك

 فترة المراجعة
نتائج الدورة 

 الرئيسية

تاريخ إمتحانات 

 الدورة الرئيسية
 فترة المراجعة

تاريخ التوقف 

 عن الدروس

تاريخ إنطالق 

 الدروس

تاريخ إجراء 

 اإلمتحانات
 فترة المراجعة

تاريخ التوقف 

 عن الدروس

تاريخ إنطالق 

 الدروس

المستوى 

 الدراسي

08/07/2020 

03/07/2020 

15/06/2020 

 إلى

23/06/2020 

09/06/2020 

 إلى

14/06/2020 
08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 
05/05/2020 16/01/2020 

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 
14/12/2019  12/09/2019 

ماجستير 

 مهني

 1سنة  

 )نظام أمد(

08/06/2020 

13/05/2020 

 إلى

22/05/2020 

06/05/2020 

 إلى

12/05/2020 
04/03/2020 

مهني في الماجستير الإجراء مشاريع رسائل 

 التجديد و التثمين في الصناعات الغذائية

 ) 15/06/2020 المشاريع عارجإ

02/01/2020 

 إلى

11/01/2020 

15/12/2019 

 إلى

01/01/2020 
14/12/2019  12/09/2019 

ماجستير 

 مهني

 2سنة 

 (أمد)نظام 
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 الجمهورية التونسية            

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة قرطاج                    

 إدارة الشؤون األكاديمية و الشراكة العلمية

 اإلدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية 

 مصلحة الشؤون الطالبية م/ج     

 

  ةسارسائل ختم الدر و مشاريع

 السنة الجامعية 2020/2019

 المؤسسة: المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

 

           تاريخ مناقشة المشروع   
             الشعبة المستوى الدراسي فترة إجراء المشروع

 دورة أولى دورة ثانية
15/09/2020  

 إلى

30/09/2020 

29/06/2020  

 إلى

30/06/2020  

2020/01/15 

 إلى

2020/06/15 
3السنة   مهندس صناعات غذائية 

15/09/2020  

 إلى

30/09/2020 

25/06/2020  

 إلى

26/06/2020  

2020/01/15 

 إلى

2020/06/15 
3السنة   

 إجازة تطبيقية في الصناعات  

  و األساليب الغذائية

15/09/2020  

 إلى

30/09/2020 

29/06/2020  

 إلى

30/06/2020  

2020/01/15 

 إلى

2020/06/15 
2السنة   

في  مهني في التجديد و التثمينماجستير 

)نظام أمد( الصناعات الغذائية  

 


