
2018/2019 الجامعية السنة منوبة جامعة

الرقمي لالقتصاد العليا المدرسة

2018/09/12 العودة الجامعية 

03/10/2018

2018/10/09 * (2018/2017الدورة االستثنائية لسنة )مناقشة تقرير التربص أو مشروع ختم الدروس في اإلجازات 

2018/10/15 عيد الجالء 

2018/11/20 ( يضبط نهائيا في اإلبان)

2018/11/27-26  **(2018/2017الدورة االستثنائية لسنة )إيداع  مذكرات الماجستير 

2018/12/08-07  **(2018/2017الدورة االستثنائية لسنة )مناقشة مذكرات الماجستير 

2019/01/01 رأس السنة الميالدية

2019/01/14 عيد الثورة و الشباب 

2019/01/17 (خاص بالمدرسين)يوم التنسيق البيداغوجي 

تسجيل طلبة السنة الثانية ماجستير المؤجلين بالسنة الثانية الراغبين في اجتياز دورة المراقبة 

2019/02/14 مداوالت نتائج إمتحانات دورة المراقبة للسنة الثانية ماجستير 

2019-03-08 الى 04من  (السنوات الثالث في اإلجازات والسنة االولى ماجستير)تعليق نتائج السداسي األول 

2019-03-20

(دون حضور الطلبة إلى حصص الدروس في هذا المستوى الدراسي) 2019/05/02

2019-05-04 الى 03من  (الثانية الدورة) 2+1 السنتين اإلجازات في (CC) المستمرة المراقبة فروض

2019/05/04   اإلجازات في الثالثة السنة تربصات  إنتهاء

2019-07-23 ماي الى 06من  ماجستير األولى والسنة إجازة والثانية األولى السنة طلبة لفائدة الصيفية بالتربصات القيام مطالب تقديم

( تضبط نهائيا في اإلبان ) 2019 جوان 6 و5 و4أيام  المبارك الفطر عيد

2019/ 06 /14 و13  ماجستير الثانية السنة مذكرات  إيداع

2019/06/15 2020-2019 الجامعية السنة بعنوان الماجستير بشهائد القبول مناظرات فتح عن اإلعالن

2019/ 06 /28 و27  االجازات من 1 األولى السنة االرصدة، تحسين إختبارات اجتياز في الراغبين الناجحين الطلبة تسجيل 

المراقبة دورة اجتياز في الراغبين الماجستير من 1 األولى السنة و اإلجازات من 1 األولى السنة طلبة تسجيل 

2019/07/01

2019/07/01 2020-2019 الجامعية السنة بعنوان المسار تعديل مناظرة فتح عن اإلعالن

2019/ 07 /3 و2 المراقبة دورة اجتياز في الراغبين اإلجازة من 2 الثانية السنة طلبة تسجيل 

2019/ 07 /3 و2  االجازات من 2 الثانية السنة االرصدة، تحسين إختبارات اجتياز في الراغبين الناجحين الطلبة تسجيل 

 2019/ 7 /15 إلى  3 من 

االجازات من 1 األولى بالسنة الناجحين للطلبة االرصدة تحسين إختبارات  2019/ 7 /15 إلى  3من 

2019/ 07 /20 إلى 8من  اإلجازات من 2 الثانية للسنة المراقبة دورة إمتحانات 

2019/ 07 /20 إلى 8من  االجازات من 2 الثانية بالسنة الناجحين للطلبة االرصدة تحسين إختبارات 

2019/07/23 التربص أو البحث مذّكرة مناقشة بعد الماجستير من 2 للسنة (4 السداسي) السنوية  النتائج مداوالت 

2019-07-30 الى 08من  2020-2019 الجامعية السنة بعنوان المسار تعديل مناظرة في المشاركة ملفات إيداع 

2019/09/13 2020-2019 الجامعية السنة بعنوان المسار تعديل مناظرة نتائج عن اإلعالن

2019/09/26-27

2019/10/07  *(2019/2018 لسنة االستثنائية الدورة) اإلجازات في الدروس ختم مشروع أو التربص تقرير مناقشة

2019/11/15-14  **(2019/2018 لسنة االستثنائية الدورة) الماجستير  مذكرات إيداع

2019/12/06-05

 *(2019/2018 لسنة االستثنائية الدورة) اإلجازات في الدروس ختم مشروع أو التربص تقرير إيداع 

 **(2019/2018 لسنة االستثنائية الدورة)  الماجستير مذكرات مناقشة

 أشهر غير قابلة للتجديد يتم في حالة عدم 06التمديد االستثنائي بـ 

انجاز المذكرة في اآلجال مع تقديم مطلب في الغرض مؤشر من 

,االستاذ المؤطر أو بقرار من اللجنة عند التقدم إلى المناقشة

التمديد االستثنائي تمنحه لجنة المناقشة للطلبة الذين لم يناقشوا 

بنجاح مذكرة التربص أو مشروع ختم الدروس

2019/07/26 2019/2018 الجامعية السنة إختتام حفل

االستقالل عيد

2019/05/04والماجستير  اإلجازات في الدروس إنتهاء

(PFA) إجازة الثانية السنة ختم مشاريع تقديم

(المراقبة دورة) ماجستير 1 األولى السنة و (2 وسنة 1 سنة) االجازات إمتحانات نتائج مداوالت  

2019/06/26

2019-06-27 الى 24من 

2019/07/23

2019-05-29 الى 24من 

2019-05-22 الى 13من 

  2019/06/28 (المراقبة دورة) اإلجازات من 3 الثالة السنة اإلمتحانات نتائج مداوالت 

 2019-03-31 الى 17من 

2019/04/09

2019/05/01

أيام 2019/05/14-13-10

 أشهر غير قابلة للتجديد يتم في حالة 06التمديد االستثنائي بـ 

عدم انجاز المذكرة في اآلجال مع تقديم مطلب في الغرض مؤشر 

من االستاذ المؤطر أو بقرار من اللجنة عند عدم المناقشتة بنجاح

2018-11-10 الى 05من (الدورة األولى)في اإلجازات  (مراقبة مستمرة ونظام مزدوج)الفروض الحضورية 

2018/09/03أجتماع إعالمي عام بالطلبة الجدد

التمديد االستثنائي تمنحه لجنة المناقشة للطلبة الذين لم * (2018/2017الدورة االستثنائية لسنة )إيداع تقرير التربص أو مشروع ختم الدروس في اإلجازات 

يناقشوا بنجاح مذكرة التربص أو مشروع ختم الدروس

عطلة الشتاء و عيد رأس السنة الميالدية 

2018-12-15 الى 14من(الدورة الثانية)في اإلجازات  (CC)فروض المراقبة المستمرة 

 بعد انتهاء الدروس 2018/12/15 

 2018-12-30 الى 16من 

2019-2018الروزنامة البيداغوجية المفصلة للسنة الجامعية 

الماجستير من 1 األولى والسنة اإلجازات من 1 األولى للسنة المراقبة دورة إمتحانات 

 ماجستير الثانية السنة مذكرات مناقشة

 (العادية الدورة) اإلجازات في الدروس ختم مشاريع و التربص تقارير مناقشة

الماجستير و االجازات في  الثاني للسداسي الرئيسية الدورة إمتحانات

( الرئيسية الدورة) والماجستير اإلجازات من  1 األولى السنة االمتحانات نتائج مداواالت 

 الربيع عطلة

الشهداء عيد

2019-03-16 الى 11من 

(الدورة الرئيسية)مداوالت نتائج إمتحانات السنة الثانية ماجستير 

 الشغل عيد

(العادية الدورة) اإلجازات في الدروس ختم ومشاريع التربص تقارير ايداع

(األولى الدورة) اإلجازات في (مزدوج+  مستمرة مراقبة) الحضورية الفروض

 2019/01/23

2019 / 06 /28 و27

الرئيسية الدورة) اإلجازات من 2 الثالة السنة اإلمتحانات نتائج مداوالت 

 2018 مارس 02 بتاريخ 18/13عمال بالمنشور الوزاري عدد 

 أشهر ولم 06، الطلبة الذين تمتعوا بتمديد استثنائي لمدة 

يناقشوا بنجاح مذّكرة البحث أو مذّكرة التربص يعتبرون راسبون 

في مستوى السنة الثانية ويمكنهم التسجيل في نفس المستوى 

الدراسي بعنوان السنة الجامعية الجارية، وذلك حسب الوضعية 

,االدارية لكل طالب

2019/ 12 /20 إلى 10من 

 بالنسبة للطلبة الذين لم يناقشوا 2020/2019 ماجستير للسنة الجامعية 2إيداع مطالب التسجيل اإلداري لطلبة السنة 

,بنجاح مذّكرة البحث أو تقرير التربص خالل الدورة االستثنائية

تقديم مطلب للتسجيل ضروري كما يجب احترام التاريخ المعلن عنه، وال تقبل المطالب الواردة على  :مالحظة هامة

,اإلدارة بعد اآلجال المحددة

 األول السداسي

2019-02-06 الى 01-30من 

(إجازات و ماجستير)إمتحانات الدورة الرئيسية للسداسي األول 

إمتحانات دورة المراقبة للسنة الثانية ماجستير 

2019/01/25 إلى 24من 

السداسي الثاني 

عطلة المولد النبوي الشريف

2019/01/18إستئناف الدروس للسداسي الثاني إجازات و السنة األولى ماجستير

2019/01/18 آخر أجل إلرجاع اتفاقيات التربصات للسنة الثالثة إجازة والسنة الثانية ماجستير وإنطالق التربصات 

2019-01-16 الى 02من

(إجازات وماجستير)توقف الدروس 


