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بـيان إعلامي

بناء على القرار  633المؤرخ في  26أوت  ،2020وبناء على اللقاء الافتراضي للسيد رئيس الندوة الجهو ية لجامعات الشرق
الجزائري مع نواب مدراء الجامعات المكلفين بالبيداغوجيا بتاريخ  31أوت ،2020

تعلم جامعة باتنة 1الأسرة الجامعية ،طلبة وأساتذة بما يلي:
 -Iالماستر:
 اللجان البيداغوجية هي المخولة بتحديد طرق مناقشة رسائل تخرج الماستر( 2بتقييم المؤطر وممتحـنين أو حضور يا).

 بالنسبة للمواد التي لم يتم تدريسها في الماستر( 2كالخرجات الميدانية ،الأعمال التطبيقية ،التربصات ،الورشات ،)...،على
اللجان البيداغوجية تعو يضها بأنشطة أخرى.

 تستمر مناقشة رسائل تخرج الماستر 2إلى غاية انتهاء السنة الجامعية .2020-2019
 يتم التقييم النهائي أو المستمر أو كلاهما للمواد الأساسية حضور يا.

 تدعيم قدر المستطاع التقييم عن بعد للمواد الأفقية والاستكشافية.

 بناء على المادة  5من القرار ( 633كمبرر) ،يمكن للطالب المسجل في الماستر الاستفادة من عطلة أكاديمية استثنائية
برسم السنة الجامعية  2020-2019بتقديمه لطلب خطي وذلك أسبوع قبل الامتحانات.

 يحتفظ الطالب المستفيد من عطلة أكاديمية استثنائية بالمواد المكتسبة خلال السنة الجامعية .2020-2019

 ي عاد تسجيل الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية الاستثنائية للسنة الجامعية  2021-2020في نفس السنة التي
استفاد منها بالعطلة الأكاديمية الاستثنائية.

 يسمح لطلبة السنة الأولى ماستر بالتعو يض بين الوحدات التعليمية للسداسيين.

 يتم الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر إذا تحصل الطالب على  45رصيد دون الأخذ بعين الاعتبار بالمواد
الأساسية المقررة.

 أثناء دراسة الانتقال ،يتم خصم أرصدة المواد التي لم تنجز من عدد الأرصدة .45
 لا يعد الرسوب في السنة الجامعية  2020-2019تأخرا بيداغوجيا.
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-IIالليسانس:
 القرار  633يحدد في مادتــيه  11و 12كيفيات الانتقال من سنة إلى أخرى و بديون.
 يتم التقييم ،النهائي أو المستمر أو كلاهما للمواد الأساسية ،حضور يا.
 تدعيم قدر المستطاع التقييم عن بعد للمواد الأفقية والاستكشافية.

 بناء على المادة  5من القرار ( 633كمبرر) ،يمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية استثنائية برسم السنة الجامعية
 2020-2019بتقديمه لطلب خطي أسبوع قبل الامتحانات.

 يحتفظ الطالب المستفيد من عطلة أكاديمية استثنائية بالمواد المكتسبة خلال السنة الجامعية .2020-2019
 يعاد تسجيل الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية الاستثنائية للسنة الجامعية  2021-20202في نفس السنة التي
استفاد منها بالعطلة الأكاديمية الاستثنائية.

 يتم الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا تحصل الطالب على  30رصيد بغض النظر عن توز يع هذه
الأرصدة بين السداسيين.

 أثناء دراسة الانتقال ،يتم خصم أرصدة المواد التي لم تنجز في السنة الأولى من عدد الأرصدة .30

 يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس إذا تحصل الطالب على  90رصيد دون الاعتداد بالمواد الأساسية
المقررة.

 أثناء دراسة الانتقال ،يتم خصم أرصدة المواد التي لم تنجز في السنة الثانية من عدد الأرصدة .90

 لا يعد الرسوب في السنة الجامعية  2020-2019تأخرا بيداغوجيا لطلبة كل الأطوار وكل السنوات.
 -IIIالنظام الكلاسيكي (العلوم البيطر ية)
 بناء على المادة  5من القرار ( 633كمبرر) ،يمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية استثنائية برسم السنة الجامعية
 2020-2019بتقديمه لطلب خطي أسبوع قبل الامتحانات.

 يحتفظ الطالب المستفيد من عطلة أكاديمية استثنائية بالمقاييس المكتسبة خلال السنة الجامعية .2020-2019

 يعاد تسجيل الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية الاستثنائية للسنة الجامعية  2021-20202في نفس السنة التي
استفاد منها بالعطلة الأكاديمية الاستثنائية.

 لا تؤخذ بعين الاعتبار النقطة الإقصائية المتحصل عليها خلال السداسي الثاني من السنة الجامعية .2020-2019
 لا يعد الرسوب في السنة الجامعية  2020-2019تأخرا بيداغوجيا لطلبة كل الأطوار وكل السنوات.

لاستفساراتكم ،تبقى الأرقام الهاتفية والبريد الإلـكتروني المعلن عنها سابقا في الخدمة
الإدارة (كليات ،معاهد ،أقسام) تتكفل بكل الانشغالات البيداغوجية للطلبة
سيتم إعلام الأسرة الجامعية بكل مستجد في حينه
زورا موقع الجامعة www.univ-batna.dz
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