
            

 
 

  

 

 

    
 

  والسادة اتإلى السيد
 

  

رؤساء الجامعات -  

المدير العام للدراسات التكنولوجية -  

المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية -  

عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث -  

المديرين العامين لمراكز ومعاهد البحث العلمي -  
 

 

الجامعية وفترات التوقف عن الدروس بالنسبـة إلى السنة  السنةة روزنام : الموضوع

 .3102-3102  الجامعيــة

 

والمتعلّق  3112جويلية  21المؤرخ في  3112لسنة  3112تطبيقا ألحكام األمر عدد 

مارس  32المؤرخ في  3100لسنة  202واألمر عدد  بضبط روزنامة السنة الجامعية

يام األعياد التي تخّول عطلة ألعوان الدولة والجماعات والمتعلّق بضبط أ 3100

وعمال بقرار وزير التعليم  ،المحلية والمؤّسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

والمتعلّق بضبط  3112نوفمبر  02العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 

سنة الجامعية أّن روزنامة ال فترات التوقّف عن الدروس، أتشّرف بإعالمكم 

يلي  احّددت كم 3102-3102وفترات التوقف عن الدروس بالنسبة إلى السنة الجامعية 

 : 

 : روزنامة السنة الجامعية -

بالكليات والمعاهد  3102سبتمبر  03 الخميسيوم  3102-3102 تفتتح السنة الجامعية

ت لمؤسساالعليا الخاضعة إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وا

  .بالنسبة إلى طلبة الماجستير وكذلك الخاضعة لإلشراف المزدوج
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 3102أوت  12 فيتونس     



  

 

 

 

 

وم ـة يـة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيـة إلى طلبـبالنسب الّدروس كما تنطلق

بمعاهد ومدارس مراحل تكوين ويكون انطالق الّدروس ، 3102سبتمبر  12 الجمعة

وتشتمل السنة  ،3102سبتمبر  12 الثالثاءالمهندسين والهندسة المعمارية يوم 

 .أسبوعا من الدروس على األقل دون اعتبار العطل الجامعية 32 الجامعية على

ويبقى المدّرسون الجامعيون على ذّمة المؤسسات الجامعية ليتولّوا تقييم نتائج نهاية 

 .السنة الجامعية وضمان سير االمتحانات والمناظرات وعمليات اإلصالح

 : عن الّدروسفترات التوقّف  -

تتوقّف الّدروس بالنسبة إلى كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب 

 :الجدول التالي 
 

 3102 أكتوبر 01 الثالثاءيوم  عيد الجالء

 أيام تضبط في اإلبّان 2 عطلة عيد األضحى

عطلة نصف السداسي 

 األول

 2 األربعاءإلى يوم  3102 نوفمبر 2 االثنينمن يوم 

 .بدخول الغاية 3102مبر نوف

 يوم واحد يضبط في اإلبّان رأس السنة الهجرية

عطلة الشتاء ورأس 
 السنة اإلدارية

بعد انتهاء الدروس إلى  3102ديسمبر  02من يوم السبت 
 .بدخول الغاية 3102جانفي  10 األربعاءيوم 

 3102 جانفي 02 الثالثاءيوم  عيد الثورة والشباب

ي عطلة المولد النبو

 الشريف

 يوم واحد يضبط في اإلبّان

عطلة الربيع وعيد 

 االستقالل

بعد انتهاء الدروس إلى  3102مارس  01من يوم السبت 
 .بدخول الغاية 3102مارس  21يوم األحد 

 3102 أفريل 10 األربعاءيوم  الشهداء ذكرى

 3102 ماي 10 الخميسيوم  عيد الشغل

 

وزير التعليم العالي والبحث 

 يالعلم
 

 
 

 منصف بن سالم                                                             


