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 2020 سبتمبر 01 باتنة في:

 إعلامي بـيان
ية لجامعات الشرق ل الافتراضيلقاء العلى  وبناء  ، 2020أوت  26المؤرخ في  633على القرار  بناء   لسيد رئيس الندوة الجهو

 ،2020أوت  31فين بالبيداغوجيا بتاريخ الجزائري مع نواب مدراء الجامعات المكل  
 
 بما يلي:طلبة وأساتذة الأسرة الجامعية،  1لم جامعة باتنةع  ت  
 

I- الماستر: 
 يا نني  ـوممتح   رالمؤط   بتقييم) 2الماستر تخرجرسائل  مناقشةخولة بتحديد طرق داغوجية هي الماللجان البي  .(أو حضور
   على  ،(...ورشات،التربصات، ال ، الأعمال التطبيقية،دانيةميلكالخرجات ا) 2في الماسترتدريسها  بالنسبة للمواد التي لم يتم

يضها بأنشطة أخرى.  اللجان البيداغوجية تعو
  2020-2019اية انتهاء السنة الجامعية إلى غ 2الماستر تخرجتستمر مناقشة رسائل. 
   يا.لمواد الأساسية ل النهائي أو المستمر أو كلاهما تقييماليتم  حضور
 لمواد الأفقية والاستكشافيةل عن بعد تقييمتدعيم قدر المستطاع ال. 
   نائية الاستفادة من عطلة أكاديمية استثالمسجل في الماستر يمكن للطالب ، (كمبرر) 633من القرار  5على المادة  بناء

 .أسبوع قبل الامتحانات وذلك طلب خطيتقديمه لب 2020-2019 امعيةبرسم السنة الج
 2020-2019تفيد من عطلة أكاديمية استثنائية بالمواد المكتسبة خلال السنة الجامعية يحتفظ الطالب المس. 
   في نفس السنة التي  2021-2020للسنة الجامعية عاد تسجيل الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية الاستثنائية ي

 استفاد منها بالعطلة الأكاديمية الاستثنائية.
  يض بين الوحدات التعليمية للسداسيين لطلبة السنة الأولى ماستريسمح  .بالتعو
 المواد عتبار بارصيد دون الأخذ بعين ال 45إذا تحصل الطالب على  إلى السنة الثانية ماستر من السنة الأولى نتقالايتم ال

 .المقررة الأساسية
 ،45 الأرصدة عددن نجز م  يتم  خصم أرصدة المواد التي لم ت   أثناء دراسة الانتقال.  
   تأخرا بيداغوجيا. 2020-2019الجامعية  عد  الرسوب في السنةلا ي 
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II- الليسانس: 
  بديونو  الانتقال من سنة إلى أخرى اتكيفي 12و 11 هي  ــت  في ماد  ددحي 633القرار. 
   يا. ،لمواد الأساسيةل النهائي أو المستمر أو كلاهما ،تقييماليتم  حضور
   لمواد الأفقية والاستكشافيةل عن بعد تقييمر المستطاع التدعيم قد. 
   امعيةنائية برسم السنة الجيمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية استث، (كمبرر) 633من القرار  5على المادة  بناء 

 .أسبوع قبل الامتحاناتطلب خطي تقديمه لب 2019-2020
 2020-2019تفيد من عطلة أكاديمية استثنائية بالمواد المكتسبة خلال السنة الجامعية يحتفظ الطالب المس. 
   في نفس السنة التي  2021-20202للسنة الجامعية عاد تسجيل الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية الاستثنائية ي

 استفاد منها بالعطلة الأكاديمية الاستثنائية.
 يع هذه رصيد  30إذا تحصل الطالب على  ليسانسإلى السنة الثانية  من السنة الأولى نتقالايتم ال بغض النظر عن توز

 .بين السداسيين الأرصدة
 ،30 الأرصدة عددمن  في السنة الأولى نجزيتم  خصم أرصدة المواد التي لم ت أثناء دراسة الانتقال. 
 دون الاعتداد بالمواد الأساسية رصيد  90إذا تحصل الطالب على  ليسانسة لثإلى السنة الثا من السنة الثانية نتقالايتم ال

 .المقررة
  ،90 الأرصدة عددمن  في السنة الثانية نجزيتم  خصم أرصدة المواد التي لم ت أثناء دراسة الانتقال. 
  لطلبة كل الأطوار وكل السنوات تأخرا بيداغوجيا 2020-2019الجامعية  السنة فيلا يعد  الرسوب. 
 

III-   يةكلاسيكي )ظام الالن  (العلوم البيطر
   امعيةنائية برسم السنة الجيمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية استث، (كمبرر) 633من القرار  5على المادة  بناء 

 .أسبوع قبل الامتحاناتطلب خطي تقديمه لب 2019-2020
 2020-2019المكتسبة خلال السنة الجامعية  بالمقاييستفيد من عطلة أكاديمية استثنائية يحتفظ الطالب المس. 
   في نفس السنة التي  2021-20202للسنة الجامعية عاد تسجيل الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية الاستثنائية ي

 استفاد منها بالعطلة الأكاديمية الاستثنائية.
  2020-2019المتحصل عليها خلال السداسي الثاني من السنة الجامعية لا تؤخذ بعين الاعتبار النقطة الإقصائية. 
  لطلبة كل الأطوار وكل السنوات تأخرا بيداغوجيا 2020-2019الجامعية  السنة فيلا يعد  الرسوب. 

 
 الخدمةفي  المعلن عنها سابقاالأرقام الهاتفية والبريد الإلـكتروني تبقى  ،لاستفساراتكم

 للطلبة البيداغوجية اتانشغالالتكفل بكل ت (كليات، معاهد، أقسام) إدارةال
 سرة الجامعية بكل مستجد في حينهسيتم  إعلام الأ

 www.univ-batna.dzموقع الجامعة زورا 
 بالبروتوكول الصحي لسلامة الجميع الالتزامبعلى التذكير الدائم الحرص 


