
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -سيدي بلعباس -جامعة الجياللي اليابس  
 كلية اآلداب واللغات والفنون

 نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

 و الفنون كلية اآلداب و اللغاتمحضر االجتماع التنسيقي البيداغوجي ل
 .27/05/2020، ليوم:03/2020 محضر رقم

ور العميد بحض البيداغوجيتنسيقي بقاعة االجتماعات, االجتماع ال ةاشر ععلى الساعة ال 2020 يما 27انعقد في يوم 
إمكانية اجراء األنشطة البيداغوجية في ضل تطورات إجراءات الحجر لدراسة رؤساء األقسام أو ممثليهم  و هيو نائب

 .فيروس كورونا على المستوى الوطنيالصحي على اثر تفشي 

 :ما يليوبعد تبادل اآلراء مت االتفاق على 

 المناقشات:اجراء   – 1
مذكرات  ناقشةم فرتة حتديد مت ،كليةفريوس كورونا على مستوى ال انتشار من للوقاية االحرتازية اإلجراءات ظروف ظل يف

 17الى  01و يف دورة أوىل استثنائية من  2020جويلية  02جوان إلى  14التخرج لطور املاسرت يف دورة أوىل عادية من 
 ربير التأخراألستاذ املشرف القيام بتو كل املناقشات اليت جترى بعد هذا التاريخ تندرج ضمن الدورة الثانية و  2020سبتمبر 

 تبعا للقوانني السارية.
 قلاأل على ماأي ةبعسبومن جهتهم، يقوم األساتذة املشرفون مبراسلة رئيس القسم بالقائمة املقرتحة للطلبة القابلني للمناقشة 

 لربجمتها ضمن رزنامة حتدد التاريخ والقاعة وأعضاء جلنة املناقشة.اجراءها وذلك إلتاحة الفرصة لرئيس القسم  يوم لبق
ديد يوم حتو  اىل األستاذ املشرف الذي بدوره يقوم بعد موافقته عليها (pdf)يودع الطالب نسخة من املذكرة على شكل ملف 

طالب بتسليمها فيقوم الإرساهلا اىل أعضاء جلنة املناقشة الذين يقرتحهم. أما فيما خيص النسخة الورقية للمذكرة، و مناقشتها 
 قبل سحب شهادة النجاح املؤقتة. للحصول على تبرئة الذمة للمكتبة

اجباريا ارتداء ط كما يشرت  ،المناقشة لجنة وأعضاء المعني الطالب على اهفي ضورحلا وينحصر مغلقةتتم املناقشات بطريقة 
 .أو الحلويات المشروبات إحضار باتا ويمنع منعا وااللتزام بالتباعد االجتماعي اللثام الواقي



 :مناقشات الدكتوراه
مع  جويلية، شريطة التنسيق مع نيابة العمادة املكلفة مبا بعد التدرج، 02إىل غاية  الدكتوراهرسائل  مناقشة فرتةفتح  حتديد مت

 سابقا. ذكوروقائية املشروط الاللتتمكن من برجمة املناقشة املعنية، مع مراعاة مجيع  املصلحة املعنية، إلعالماحرتام أجل اسبوع 
 
 

 االستدراكية للسداسي الثالث في طور الماستر:االمتحانات  – 2
ني بالتزامن مع فرتة املناقشات وهذا يف حال توفر وسائل النقل ما ب االمتحانات االستدراكية للسنة الثاني ماسترتربمج 

 جل إىل حني توفر شروط النقل واإليواء.ؤ ت ،ويف حال عدم توفر ذلك .الواليات
ر شروط النقل وتوف في حالة رفع الحجر الصحييف شهر جويلية كأقصى حد  سانسامتحانات السنة الثالثة ليتربمج 

 .واإليواءواالطعام 
 
على  قسامألاؤساء ر صل بواو التأة، بلطلارتبطة بسائل املو وال دراساتادة للمنكم التواصل مع نيابة العميك ،ستفساراال أجل نم

 ).vdp.flla@yahoo.com (الربيد االلكرتوين
 

 لطلبة.وعلى مجيع وسائل التواصل املتوفرة حىت تكون متاحة جلميع اعلى مستوى الكلية نطاق واسع ا احملضر يف يتم نشر هذ
 .سة على الساعة الثانية عشر و نصفرفعت اجلل 

 العميد

 
 




