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  اإلجراءات الخاصة بمشاريع ختم الدروس

  2021-2020للسنة الجامعية 

 الغالف ةتنزيل صفح ةبلطلا يجب على(page de garde)   ةالخاص اتهمحسابمن خالل 

 .الخاصة بالمعهدلمنصة االلكترونية با

 19لى إ 17من  الخاصة بالمعهدالمنصة االلكترونية على يداع مشاريع ختم الدروس يكون إ 

السنوات الثالثة إجازة تطبيقية وطلبة السنوات الثانية ماجستير  ةبالنسبة لطلب 2021 انجو

ساسية في اختصاص التصرف في األجازة من اإلبالنسبة لطلبة السنة الثالثة  أّمامهني و

 .2021 انجو 12و 11يكون ذلك يومي فسالنظم الصناعية 

  نة أو المقرر) يرغب في لجنة مناقشة مشروع ختم الدروس (رئيس اللجكل عضو من

من المشروع عليه االتصال باألستاذ المؤطر لدعوة الطلبة  نسخة ورقيةالحصول على 

 لتمكينه من هذه النسخة.

  من األستاذ المؤطر إليداع تقرير مشروع  بترخيصكل طالب مدعو لمد مصلحة التربصات

عن طريق البريد  حسب التاريخ المحدد أعاله (autorisation de dépôt) ختم الدروس

 حسابه الخاصمن  بعد سحبه و ذلك  service.stages@isgis.usf.tnااللكتروني

يلغى الموعد في حالة عدم استالم هذا الترخيص  و الخاصة بالمعهدلمنصة االلكترونية با

 .المحدد للمناقشة

  مغلقةوفي هذه الحالة تجرى المناقشات  بصفة حضوريةتناقش مشاريع ختم الدروس 

  .تمنع كل أنواع االحتفاالت والتجمعاتور حصري للجنة ذات النظر و الطالب و بحض
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  السنوات الثالثة  ةبالنسبة لطلب 2021 انجو 23تنطلق مناقشة مشاريع ختم الدروس يوم

من بالنسبة لطلبة السنة الثالثة  أّماإجازة تطبيقية وطلبة السنوات الثانية ماجستير مهني و

 18و 17يكون ذلك يومي فسختصاص التصرف في النظم الصناعية ساسية في ااألجازة اإل

 .1202 انجو

 االضطرابات نتفادى  حتىاحترام الموعد المحدد للمناقشة  و التأخيرعدم  طلبةيجب على ال

 .هذه العمليةالتي يمكن أن تؤثر سلبا على السير العادي ل

 : تدوم المناقشة ساعة واحدة مقسمة كاآلتي  

 15  عرض المشروع من قبل الطالبلدقيقة 

 30 دقيقة لمناقشة المشروع مقسمة على أعضاء اللجنة 

 15 دقيقة للمداوالت والتصريح بالنتيجة 

 اإللتزام بلبس الكمامة داخل فضاء المعهد 

 الجسدي  باعدالحرص على ضمان الت 

 

 مصلحة التربصات       

 


