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 إعالن

 بخصوص امتحانات الدورة الربيعية 

 والمناقشات والبحث العلم  

سيق املنظمة  نوبعد اجتماعات الت ، يف إطار التدابري االحرتازية ملنع تفشي وابء كوروان
  2020 ة الربيعي الدورة امتحاانت لتهيئ الشروط املناسبة الجتياز  وحملياوطنيا 

 ، لسلك الدكتوراه حث ابلنسبة ب لاواستئناف أعمال 

 : ما يلي رر  ق  أنه ت    الطلبة عموم علم  جامعة سيدي حممد بن عبد هللا إىل  تنهي

ابلنسبة جلميع األسالك    2020  امتحاانت الدورة الربيعية إىل غاية شهر شتنرب  أتجيل   .1
.  يوليوزيف منتصف امتحاانته  الذي تقرر برجمة  واملسالك، ابستثناء مسلك الطب 

اجلداول التفصيلية نشر  خمتلف املؤسسات اجلامعية يف األايم القادمة علىوستعمل 
 .لتواريخ االمتحاانت

ستعمل خمتلف املؤسسات من خالل مواقعها اإللكرتونية على نشر بطاقات تتعلق   .2
ن فيها  متح  مع حتديد احملاور اليت سي    ، الدورة واملواد املربجمة برسم هذه    بكل الوحدات

مواصلة  ع إعالانت مؤسساهتم. و ب  ت   لى ت   ع واص  حير  أبن  مب هبلذلك هني. ة الطلب
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ضع رهن إشارهتم من موارد رقمية يف خمتلف  التحضري لالمتحاانت من خالل ما و  
 منصات اجلامعة.

د خالل أشهر ماي  عر عن ب    لتداريباتقارير حبوث هناية الدراسة و  ات  مناقش جم  رب ر ت   .3
 .على املواقع اإللكرتونية للمؤسسات  املناقشاتمواعيد    سيتم نشر  و .  زيو لويونيو ويو 

شهر  من منتصف  ابتداء  حضورايا الدكتوراه يف الطب  اريح أط مناقشات برجمة   ميكن   .4
 .للعموماجللسات مفتوحة   تكون أالشريطة ، 2020يوليوز 

  برجمة   ميكن   ، املعرفية األخرى غري الطب الدكتوراه يف اجملاالت  يحر اطأل ابلنسبة  .5
 .2020 شتنربمن  ابتداءا  حضورايا  مناقشاهتا

  على   هميتفقوا مع أن    شرفي األساتذة املالدكتوراه الذين يرغبون يف مقابلة    لبة لطميكن   .6
مدير    مع  ابلتنسيق  كل مقابلة   جربم   على األستاذ املشرف أن ي  ي  ع  ت   . وي   حمددة   ديواعم 

 . ة املؤسس وإدارة   يناملعر   املخترب
  ات املختربات ر  ق  م  التجارب يف  إجراء   عند الضرورة القصوى ، الدكتوراه  ة طلبل ميكن   .7

  مدير املخترب ل ب  ق  من  ة عموق   ة خطي خصة ر  على  احلصول   شريطة   ، التابعة للجامعة 
 ة. املؤسس ورئيس   يناملعر 

  للمساطر    وفقاا   ، هاوحتليل    نات  ي   ابستقبال الع  ته املتعلقة  أنشط    االبتكار  مركز    ستأنف  سي    .8
   . 2020يونيو   11من   ابتداءا  ، املعتمدة  

 

 2020ي ما 26ثالثاء ال

 ة سيدي محمد بن عبد هللا بفاسرئاسة جامع

 


