الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر  -بســـكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

إعالن لطلبة كلية العلوم و التكنولوجيا.

( 08سبتمبر )2020

تحية لكافة طلبتنا األعزاء المسجلين بكلية العلوم و التكنولوجيا بجميع التخصصات و على مستوى كل األطوار.
نعلم كل الطلبة (من السنة أولى ليسانس إلى السنة أولى ماستر) أننا نتفهم إنشغاالتهم و نعي حساسية الفترة الحالية .كما أننا نطمئن الجميع أن جميع القرارات التي ستصدر من إدارة كليتنا هدفها إنهاء السنة
الجامعية  2020 -2019في ظروف حسنة مع األخذ بعين اإلعتبار مختلف العراقيل و الضغوطات التي يتعايش معها الطلبة منذ بداية هذا الوباء.
ليكن في علم الجميع أنه تم عقد إجتماعات لجميع الفرق البيداغوجية لجميع التخصصات و السنوات و بجضور ممثلي الطلبة و ذلك من أجل وضع خطة واضحة و فعالة للخروج من هذا اإلنسداد الحالي .و
عليه قد تقرر ما يلي:
أ -فيما يخص المواد األساسية:
 -1يستأنف الرجوع إلى مقاعد الدراسة إبتداءا من تاريخ  19سبتمبر ( .2020شرط توفر النقل بين الواليات لتمكين جميع الطلبة من اإللتحاق).
 -2سيعلن عن المواد المعنية بالمراجعة وفق توزيع زمني دقيق.
 -3الرجوع إلى مقاعد الدراسة سيكون على شكل دفعات وفقا للبروتوكول الصحي و تماشيا مع عدد الطلبة بكل تخصص( .ترقبوا التةاريخ الخاصة بكل طور-تخصص)
 -4المواد األساسية المحددة من طرف فرق التكوين هي فقط المعنية بالمراجعة و بإجراء اإلمتحانات الحضورية.
ب -فيما يخص الوحدات األفقية و اإلستكشافية:
 -1تم اإلتفاق على اإلكتفاء بالحصص المنجزة.
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 -2كما تم إعتماد نمط التقييم عن بعد بالنسبة للمواد التي لم يتم تقييمها قبل تاريخ:
 -3إنطلق األساتذة في إرسال أعمال منزلية للطلبة (بحوث ,واجب منزلي... ,إلخ) و ذلك مراعاة لخصوصية كل مادة ,و كل تخصص ,لذا يتوجب على الطلبة اإلنتباه لإلعالنات المدرجة على
موقع الجامعة و على صفحات الفايسبوك لألقسام.
 -4حدد تاريخ  19سبتمبر  2020كأخر أجل لتقييم الطلبة عن بعد بالمواد المعنية .مع االخذ بعين اإلعتبار لظروف الطلبة (التمديد عند الضرورة).
كما ننتظر من طلبتنا المساعدة في إنجاح هذه العملية و المبادرة بتقديم إقتراحات من شأنها المساهمة في إنجاح السنة الدراسية .2020-2019

