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 تمهيد:

الحالية  ط  تبس           ال و   ،عمليةالجراءات  ال الوثيقة  النقاط  على  الضوء  التي  هم  تلقي  علسة  يها  يعتمد 

وإطارات   اسا  ة الؤسسمسؤولوا  تنظيم  في  والبيداغوجية  لجامعية  التعليمية  النشاطات  مختلف  تئناف 

مع العلم أن هذه الترتيبات  ، 19-تميز بوجود وباء كوفيدالظرف الفي  السابقات واالمتحانات،....( )التقييم،

 ر الوضعية الصحية في البالد.يمكن أن تتغير بالنظر إلى تطو  

الجامعي  الخطوات هذه  كل  تهدف   النشاطات  استئناف  ضمان  الجامعية  ة،إلى  السنة    واختتام 

 رتباك.اال هلع و ال  بتجن  في سياق هادئ و  2020/2021 الدخول الجامعيتحضير و  2019/2020

 التذكير باملجاميع من حيث األعداد املسجلة:

  أطوار( طالبا موزعين حسب  14949)التحاق    2020/ 2019في الوسم النصرم    درار  آجامعة    تلج  س        

 ات كما يلي: الستوي التكوين و 

 األعداد املسجلة املستوى  طور التكوين  

 

 الليسانس

 3986 السنة األولى

 3739 السنة الثانية 

 3267 السنة الثالثة 

 

 الاستر 

 1981 السنة األولى  

 1422 السنة الثانية  

 554 الدكتوراه 

 14949 املجموع 

العدد لنظر  باو         مؤسس   وكذاالسجل    لهذا  و بحكم    جامعية،لا  تنا خصوصية  الجغرافي  الهياكل  الوقع 

العماري،و  وتصميمها  وتشكيلها  ذ  البنايات  تقديم    كل فإن   إلى    التي  "  إطار  "  اتيةعمليالطريقة  اليقودنا 

ال التيتوضح  والقواعد  العامة  اتخاذها    ا،احترامهعلينا    بادئ  الزمع  والخطوات  الجراءات  وكذا مختلف 

 :النقاط التالية حول  اتيةالطريقة العمليهذه تتمحور ضحة. وفق جدولة زمنية دقيقة ووا 

   :االستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه .1

البيداغوجي   الفعل  لزاولة  أخرى  أنماط  استخدام  علينا  م  تحت  الحالية  الصحية  الوضعية  إن  

 :على ما يلييجب التأكيد ، و في هذا الشأن وتنظيمه
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لكمال السنة    (،يةتطبيقأعمال موجهة وأعمال )محاضرات و  تنظيم التدريس عن بعدالبقاء على  -

ويتعلق األمر، على الخصوص بإنهاء تعليم الوحدات األفقية والوحدات    ،2020/ 2019الجامعية  

اقتصار التعليم الحضوري املمزوج بالتعليم    االستكشافية عن طريق التعليم عن بعد فقط، و

و  األساسية  الوحدات  لتعليم  بعد  خصوصية املنهجية،    وحداتالعن  االعتبار  في  األخذ  مع 

سة.    ة الاد   لدعم تعليم الواد األساسية    ي استغالل الحجم الزمني الكتسب والتبق  كما يجبالدر 

 ؛ جاللنهاء البرنامج البيداغوجي في ال 

التبقية)لل  الدروسوضع   - تتجاوز نسبة    مقاييس  بعد    (%/ 1والتي ال  التعليم عن   قبلعلى منصة 

 ؛ 2020وت أ 30

ـ،  ...(met, Zoom)  الحديثة    ة تكنولوجيالطرق  الباستعمال  شرح الدروس الوضوعة على النصة   -

ى بالتعليم التفاعلي عن بعد.   أو ما يسم 

بلدية - كل  مقر   مستوى  على  اللي  لإلعالم  وقاعات  االنترنت  عمليات   ،توفير خدمة  في    الستغاللها 

 . عن بعدالتفاعلي التدريس 

م  - الفراغ  الجامعي  بعد  الوسم  نهاية  نشاطات  في  س    2019/2020ن   
ً
مباشرة دروس    تقديميشرع 

 ائم االتصالية األخرى. عالد على، و البيداغوجية النصات على 2021-2020لسنة الجامعية ا

ل   - فع 
 
وت نشأ 

 
بت التواصل االجتماعيإدارة  صفحة خاصة  ، لضمان  (فيسبوك)  كل قسم على مواقع 

الطلب الستمر    التواصل البيداغوجيةدراسة  و ة  مع   ي  و ،  انشغاالتهم 
 
نوابكل األقسام    ف  رؤساء 

 . 2020/ 08/ 30، قبل تاريخ  تهامتابعبورؤساء الشعب والتخصصات   للبيداغوجيا

 :التعليم الحضوريإعادة تنظيم  .2

التدريس ي   النمط  هذا  اعلى  يعتمد  العايير  واحترام  الضرورية  الصحية  الشروط  وبعد    ،لقررةتوفر 

 : التاليةالترتيبات  وضع ، تميداغوجيةب الهيئات ال التشاور مع

-  
 
ة واحدة لتمكين الطلبة في كل الستويات من مراجعة ودعم مكتسباتهم في أسبوعي  خصص فترةت

س   وما  بعد  عن  التفاعلي  التدريس  أن  باعتبار  النهجية،  والوحدات  األساسية  لم  خ  الوحدات  رت 

   من إمكانات سيغني عن حضور الطلبة. 

 ي   -
 
وبتواريخ  بل بلدية  كل  مستوى  على  املجهزة  بالقاعات  الطلبة  ال غ  عمليات  افتتاحها  في  ستغاللها 

 التدريس عن بعد.  

اختياري  - الحضوري  فإنه    ،التدريس  الحضوريي در تال   عن  الب الط   غيابحتسب  ي  ال  وعليه    س 

 للمراجعة والدعم. 

ة فإن   مالحظة: ر الخطورة في األزمة الصحي   التقييمات تتم  حصريا عن بعد.الدروس و  في حال تطو 

 :التطبيقيةاملوجهة واألعمال  األعمال تنظيم .3
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 ت

 
 :يقية على النحو التاليالتطبالوجهة واألعمال م األعمال نظ

رفق الحلول مع التمارين في سالسل األعمال الوجه  -
 
 منصة التعليم عن بعد؛ة على ت

صح   -
 
 الكلف باألعمال الوجهة؛ رسالها إلى األستاذ عبر إح بحوث الطلبة عن بعد ت

ستكمل األعمال التطبيقية  -
 
مخبرية عن طريق املحاكاة   نشاطاتلمقاييس التي تحتاج إلى  ل  ت

 
 
، أو عبر عملية على اليوتيوب  آدرارقناة جامعة  على    فيديو وعرضهاعلى شريط    لسج  أو ت

 ؛التعليم التفاعلي عن بعد

للتخص   - التييمكن  الطلبةبها    صات  التطبيقية في حصص  ضور  ح  عدد قليل من  األعمال 

  .في الحاالت الضرورية فقط املخبر

 في كل األحوال يجب احترام إجراءات الوقاية عند حضور الطلبة للمخبر.  -

 تسيير الزمن البيداغوجي: .4

جهة         من  الحضوري  التدريس  ضمان  البيداغوجي  الزمن  تسيير  في   ،يقتض ي  الطلبة  عدد  وتخفيض 

الفترات الزمنية التاحة، لذلك  يتطلب رفع  والتوفيق بين هذين الحدين  ،  هة أخرى من ج  مختلف األفواج 

 يتطلب األمر ما يلي:

بنى  -
 
صباحا   (07:30السابعة والنصف )   منفي كل األقسام    للتدريس الحضوري زمن  الول استعمال  اجد  ت

 مساء؛  (19:30السابعة والنصف ) إلى 

ض -  يلي: كما  ، مع املحافظة على جودة التكوينالتعليميةالدة الزمنية املخصصة للحصص  تخف 

 . املحاضراتبالنسبة لحصص   ساعة 02 •

 بالنسبة لحصص األعمال الوجهة. ساعة  02 •

 بالنسبة لحصص األعمال التطبيقية. ساعة  02 •

نجز •
 
( دقيقة األولى للنصف األول من الفوج، وتخصص  50حصة التدريس كما يلي: تخصيص )  ت

 ( دقيقة للنصف الثاني من الفوج؛50هوية القاعات، وتخصيص )( دقيقة لت20فترة )

 :معايير يتعين احترامها  .5

 :من أجل الحفاظ على السالمة أعضاء األسرة الجامعية فإن األمر يتطلب تحقيق ما يلي        

 . 2م 50( طالب كحد أقص ى الستغالل مساحة قدرها 20) ال يتعدى عدد الطلبة في الفوج •

 .جلوس في نفس الطاولة طوال الفترة اليومية املخصصة للتدريسالبطالب كل   إلزام •

 التعقيم الدوري لألماكن البيداغوجية والدارية،  •

 ضمان التهوية والصيانة لألماكن بما في ذلك دورات الياه، •
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 . في الحرم الجامعي بعد االنتهاء من االلتزامات البيداغوجيةالتجمعات والبقاء  منعت   •

 األسرة الجامعية،  أعضاءكل على   إجباري لكمامة وضع ا •

 مضاعفة نقاط غسل اليدين )خزانات للماء والصابون(، •

عبر •  
ً
حصرا هم  يخص  ما  بكل  الجامعية  األسرة  أفراد  إعالم  الجامعة    يتم  موقع  على  العالنات 

 .التواصل االجتماعيإدارات األقسام على منصات   صفحاتي، وعلى االلكترون

لزم   • واحترام إرشادات وتعليمات    ،بتطبيق تعليمات النظام الوقائيجامعية  كل أعضاء األسرة ال  ي 

 . ن بالوقاية واألمن داخل الجامعةاألعوان الكلفي

 الخدمات الجامعية: .6

 يجب احترام معايير الوقاية فيما يخص الخدمات الجامعية كما يلي:     

 اإليواء  -أ  – 6

 : في التيالجامعية استعمال الغرف  اييرمعتحدد  -

 . لكل طالب 2م 6 -

 .لكل طالبين 2م 12 -

 .لكل ثالثة طلبة 2م 81 -

-  
 
   ؛ضعه تحت تصرف الطلبةتر كل إقامة جامعية فضاء لالنترنيت و توف

 :اإلطعام –ب  – 6

بسبب عدم القدرة على توفير   ،النقولة  إلزام الطلبة بإحضار األواني الشخصية الستالم الوجبات -

 .األواني البالستيكية العالية التكلفة

-  
 
ة، وزع الوجبات الغذائية ت  باحترام العايير الصحي 

-  
 
الغذائية  مد  ت الوجبات  توزيع  ساعات  الد  تفادي  بغرض  إقامة  كل  في  الحاجة  تدفقات  حسب 

 .وضمان التباعد االجتماعي الطالبية

 النقل: -ج  – 6

ل  20نقل  احترام   - يوميا  للحافالت  متعددة  مناوبات  مع ضمان  الحافلة  في  أقص ى  غاية  طالبا كحد 

السا الؤسسات  مساء،    (19:30)والنصف  ة  بعالساعة  تبرمجها  التي  التعليمية  الحصص  وفق 

 .الجامعية

 اإلجراءات الصحية: .7
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الجامعية - األسرة  بأعضاء  النفس ي  خاليا    التكفل  بتشكيل  ومختصون  وذلك  طبيب  على  يرأسها 

 والساعدة النفسية؛  الستماع  الجامعية تتكفل با والقامةمستوى الوحدات الصحية في الجامعة 

   ؛والقامة الجامعية  القياس النتظم للحرارة عند الدخول إلى الجامعة -

 ؛ عند الدخول لحرم الجامعة والقامة الجامعية، إجبارية وضع الكمامة -

ناعة  في املحيط السوسيو اقتصادي على ص  شركاء ال بالتعاون مع مختلف    جامعة المخابر    تكليف -

 .، وكذا عمليات الكشف على الفيروساتالسوائل الكحولية والعقم 

 .على األقل م(1.5) بمسافة داخل الكاتب والقاعات ما بين األشخاص  لجسدي احترام التباعد ا -

 ؛تهوية وتنظيف وتعقيم البنايات بالقدر المكن وبقدر االحتياج -

 ؛ والقامة الجامعية حرم الجامعيال إلىمنع دخول الغرباء  -

 التدريس الحضوري وفقط.   ل الحرم الجامعي إال في فترةال يسمح بتنقل الطلبة داخ  -

 :  التعليم عن بعد.  8

 .الجامعات الوطنيةالتعليم عن بعد لكل  اتمنص  كل إلى اعتماد نمط الولوج الحر  -

عبر أسلوب    دراسة وضعية حاالت الطلبة الذين لهم صعوبات مادية لتابعة الدروس عبر الخط،  -

 التعليم التفاعلي عن بعد.

 )ال يوجد هذا التخصص( :ت خاصة بالعلوم الطبيةحاال  .9
 

 :تسجيل حملة البكالوريا الجددتوجيه و . 10

   ؛2020 سبتمبرفي األسبوع األخير من شهر  أبواب مفتوحة على الجامعة بنمط افتراض يتنظيم  -

  ؛إجراء التوجيه والتسجيل األولي  عن بعد -

جديدةاءإجر  - الطلبة(  ل  ات  تنقل  )دون  بعد  عن  الجال    مقترحة،لتسجيل  في  تطويرها  وسيجرى 

 ؛، من قبل الهيئات الوصيةالناسبة

القابال  - الزوم وجالشخصية    تاقتراح ضمان  الخط عن طريق  أو أي وسيلة رقمية  عبر  وجل ديو 

 أخرى. 

 تنظيم وتقييم االمتحانات واملسابقات: . 11

 هي: يخضع تنظيم وتقييم االمتحانات والسابقات إلى جملة من الجراءات 

 :االمتحانات تنظيم وتقييم  –أ  
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الذي   ،التقييمشكال  أفي  تنويع  وال  الرونة اعتماد   - باحترام  ي   بالشكل  الصحية، السمح    قواعد 

ال التباعد  البيداغوجية  ،جسدي وخصوصا  العايير  احترام  على  الكلي  السهر  وقدسية    مع 

 االمتحانات والتقييمات؛ 

 ( أو أقل بدل ساعة ونصف؛01إلى ساعة واحدة ) دة القررة لالمتحاناتال تخفيض اقتراح  -

دة؛ االختيارات ذات أسئلة  باستخدام إجراء امتحانات مكيفةاقتراح  -  التعد 

تقييم   - في  االكتفاء  يمكن  بأنه  التقدير  البيداغوجية  للجنة  الدروسيمكن  )للوحدات    بعض 

 ؛لطلبةالقدمة من طرف االشخصية ل األعمال من خال العرضية واالستكشافية فقط(

وضع -
 
املحاور والواضيع    80بنسبة  أسئلة االمتحان    ت تدريسها حضوريا% على األقل من  تم    التي 

 
ً
  .، 2020رس ام  12قبل  وعاديا

، االمتحانات النهائية(  ةالستمر   اتتقييم الطلبة )التقييم  شكال وطرق أل تعديل  أي   يخضع اعتماد   -

 ؛ تقديرات اللجان البيداغوجيةإلى 

رزنا    - الكترونيا  االمتحانات    مةإعداد  العنيةوتوزيعها  األطراف  مختلف  األساتذة،)  على    الطلبة، 

      . 2020 سبتمبر 10قبل   (عيةلخدمات الجامامديرية 

 :املسابقاتوتقييم تنظيم  -ب 

 ت   -
 
 في يوم واحد؛ الدكتوراهم مسابقة نظ

 إلى أدنى حد قانوني ممكن؛ تقليل عدد الترشحين للمسابقة -

 )ال يوجد مراكز بحث تابعة للجامعة(  مراكز البحث: حالة. 12

بالعمال    -13 خاصة  مستوى    اإلداريينإجراءات  على  دائم  بحضور  امللزمين  والتقنيين 

   املؤسسات:
 

عتبر العمال الداريين والتقنيين من أعضاء األسرة الجامعية الذين يعنون بالجراءات الوقائية التي           ي 

 بروتوكول صحي وطني أو مدني، لهذا يجب الحرص على تحقيق التي: يجب أن يتضمنها أي 

 . الحفاظ على مسافة أمان بين مقدمي الخدمات الدارية وطالبيها -

 ؛ تجهيز أماكن العمل بوضع وتوزيع الصابون وسوائل التعقيم لنظافة األيدي  -

ظافة باعتبارهم  وعمال الن األمن،  وأعوان  االستقبال    أعوانوضع توصيات ووسائل خاصة لحماية   -

 في ضمان تطبيق إجراءات الوقاية؛ علين األساسيين االف

افقة -14  والتنسيق: املر
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تحقيق - األرضية الضروري  التنسيق    يجب  عبر  املحلية  والخاليا  للمتابعة  الركزية  الخلية  بين  ما 

 الرقمية املخصصة لهذا الغرض، على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 امعية في حالة وجود وضعيات حساسة؛ اكل معزولة في الؤسسات والقامات الجتخصيص هي -

التعقيمية   - الكيميائية والفيزيائيةاقتناء السوائل  التحاليل  في  البحث  رها مركز 
 
 (CRAPC)  التي يوف

 ؛ في توزيعها الندوات الجهوية بمساهمة و 

التي   - الؤسسات  في  الكشف  مراكز  الالئمينالتجهيزات    مخابر،  لديهاتطوير  غرار   ،والؤهلين  على 

 الراكز التسع العملية التكفل بها من طرف الديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

جم عن الجائحة )خدمة على الخط تحت  االرافقة النفسية لألسرة الجامعية لواجهة الضغط الن  -

 ، (رعاية خاليا الساعدة النفسية الجامعية

الفاع - األسرة  إشراك  تحسيس  في  والنقابات  الطالبية  والنظمات  البيداغوجية  والهيئات  لين 

 الجامعية، 

 (.الخالبلدية، مديرية الصحة العمومية،... ،)الوالية، الدائرة لسلطات املحليةمع ا التام التنسيق -

 2امللحق 

 آدرارلجامعة برنامج توقيت استئناف األنشطة البيداغوجية 

 2020أوت  23يوم  .1

مح توقي - العمل  اع  استئناف  لألساتذة  ضر  بعد،بالنسبة  وم  عن  إتمام  في  الشروع  تابعة  مع 

 .  2020  أت منذ شهر مارسد  التي ب  وضع الدروس على الخط، مواصلة و 

الطلبة   - اإعالم  في  ورد  بما  النشر  طريق  النشاطات  لتسيير  املحلي    " طار"ال بروتوكول  لعن 

 الجامعة االلكتروني، البريد االلكتروني...(.  )موقع وسائل االتصال عبر كافة  البيداغوجية

و   - االجتماعي  العمالدخول  طرف  ل  استئناف  و   بقية من  وأعوان  الداريين  الهنيين  العمال 

 .الصيانة والنظافة

 تفاعلي عن بعد.ال التدريسفترة  2020/ 12/09لى غاية إ 23/08/2020من  .2

ا  20/09/2020  إلى  13/09/2020من   .3 الحضوريفترة  ومراجعة   اختياري()  لتدريس  لدعم 

 مقاييس الوحدات األساسية والوحدات املنهجية. 

الجامعي    المتحاناتالتفصيلية  رزنامة  ال   إعالن   .4 املوسم  وإشهارها2019/201/20نهاية   ،  

 كأقص ى أجل.  2020سبتمبر   10في  الوسائط االشهارية وااللكترونيةالكترونيا على مختلف 
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الدورة    ،تحانات الدورة العادية للسداس ي الثاني ام  10/2020/ 01إلى    20/09/2020من   .5 وكذا 

األول   للسداس ي  الجامعي  االستدراكية  كل  2019/2020للموسم  في  ليسانس  الثالثة  للسنة   ،

 التخصصات. 

الدورة    10/2020/ 15إلى    04/10/2020من   .6 امتحانات الدورة العادية للسداس ي الثاني، وكذا 

الج  للموسم  األول  للسداس ي  الثاني  ،2019/2020امعي  االستدراكية  كل  للسنة  في  ليسانس  ة 

 شعب، وللسنة األولى والثانية ماستر من كل التخصصات.  ال

امتحانات الدورة العادية للسداس ي الثاني، وكذا الدورة    10/2020/ 29إلى    10/2020/ 18من    .7

الجامعي   للموسم  األول  للسداس ي  للسنة  2019/2020االستدراكية  كل    األولى،  في  ليسانس 

 مليادين والشعب. ا

للموسم    الثاني  امتحانات الدورة االستدراكية للسداس ي  05/11/2020إلى    01/11/2020من   .8

 لكل السنوات والتخصصات )في حالة الحاجة(. ، 2019/2020الجامعي 

غاية    16/08/2020من   .9 األولى    30/09/2020إلى  للدورة  املاستر  مذكرات  بقية  ملناقشة  فترة 

 .2019/2020للموسم الجامعي 

غاية    01/10/2020من   .10 للدورة    31/10/2020إلى  املاستر  مذكرات  بقية  ملناقشة  الثانية  فترة 

  .2019/2020للموسم الجامعي 

 تنظيم الداوالت حسب الترتيب الزمني لالمتحانات البرمجة. .11

 .2020/2021 الجديد  اليوم الرسمي الفتتاح املوسم الجامعي ، 2020 نوفمبر  08 األحد يوم .12

   .الحضوري بواسطة التدريس األولى ليسانس: تعليم  السنة •

 . عن بعدتفاعلي عبر النصة تعليم  األطوار األخرى  •

ستكون  لطلبة    حضوريةال  الدراسة • األولى  دفالسنة  شكل  مدتها   لفترات   عاتفي    تناوبية 

  االنتهاء من عمليات التسجيل.بعد  سيتم إشهارها ، ايوم15

 :هامة مالحظة

 
 
 منح  ت

ً
جزئيا في    صالحية  الكليات  ا  التفصيلي  العدادالتصرف  ل  لرزنامةل  لخطة  الزمنية 

  ، ضمن الحدود الفاصلة لكل فترة معلنة. العلنة في هذا البروتوكول املحلي العملياتية

 البرتوكول الخاص بالتكوين في الدكتوراه

 

 : اتمام التكوين .1

في الدكتوراه ملختلف الشعب والتخصصات لتحد - التكوين  في اجتماع فرق  التقدم  يد نسبة 

الثاني السداس ي  بها  يستكمل  التي  الطريقة  لتحديد  بعمل   سواء:  ،التكوين  الطلبة  تكليف 
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مع    دروس عن بعد بالنسبة للمقاييس االجبارية،أو    شخص ي بالنسبة لقاييس االختصاص،

 عن بعد. التعليم التفاعلي امكانية تفعيل

 إيداع الدروس على الخط. -

كل   - في  التكوين  من  ينطلق  بداية  االحوال    01الدفعات  كل  وفي  البرامج،  نهاية  حتى  سبتمبر 

 أكتوبر آخر أجل.  10يحدد تاريخ 

الطلبة .2 تقييم  بين  :  اجتماعات  ما  الدفعات  لكل  التكوين  نهاية  بعد  التقييم  اجتماعات    01تعقد 

و   الت  أكتوبر.  15أكتوبر  نتيجة  الى  بالنظر  الطلبة  تقرير مصير  التقييم  اجتماعات  قييم  تصحب 

بالسماح لهم بإعادة التسجيل بالنسبة للسنوات األولى والثانية أو اقتراح تشكيل لجان الناقشة  

بالنسبة للسنة الثالثة وما بعدها. أو الوافقة على طلب تمديد التسجيل بناء على اقتراح الطالب  

 وموافقة الشرف.

، الشرفين اذا كانوا من خارج  : يجب ان يحضر هذه االجتماعات كل أعضاء فريق التكوينمالحظة

فريق التكوين، والطلبة الذين يقدمون حصيلتهم كتابية وشفوية، مع امكانية الحضور عن طريق  

 الوسائط االليكترونية، مع اتخاذ االجراءات الوقائية في حالة الحضور الجسدي. 

التسجيل .3 ال:  إعادة  االجتماعات  نتائج  اعالن  بعد  التسجيل  إعادة  للطلبة  كل  يمكن  وفي  تقييمية 

العلمية   الهيئات  اجتماع  في  التمديد  طلبات  أو  العلمية  التسجيل  إعادة  فترة  تنتهي   األحوال 

 .2020ديسمبر   17، أما إعادة التسجيالت الدارية فتنتهي يوم 2020للكليات شهر ديسمبر 

دفعات  :  املناقشات .4 لطلبة  بالنسبة  الناقشات  الد  2018/ 2017تتم  الجراءات  ارية  بتمام 

 والعلمية وتنتهي في آخر يوم عمل في شهر ديسمبر، ووفق الجراءات الصحية. 

الثالثة .5 السنة  بعد  التسجيل  في  :  تمديد  الناقشة  لجان  لهم  تشكل  لم  الذين  للطلبة  بالنسبة 

فإنهم مطالبين تحت مسؤولية الشرفين ورؤساء الشاريع   في شهر أكتوبر  التقييمية  االجتماعات 

الكليا االجتماع  وإدارة  وهذا خالل  الشرف  وموافقة  الطالب  طلب  على  بناء  تسجيلهم  بتمديد  ت 

 التقييمي.

 لمتابعة )مدير الجامعة( املحلية لخلية المسؤول 

 


