
  
  :المرجع

  2020 جویلیة 15 المؤرخ في 453القرار رقم /.1
  2 المتضمن تنصیب الخلیة المحلیة لجامعة البلیدة 14المقرر رقم /.2
  2020 جویلیة 18البروتوكول االطار المؤرخ في /.3
ف النشاطات البیداغوجیة  والمتعلقة باستئنا16/08/2020 المؤرخة في 2020/ع.أ/866مذكرة السید األمین العام للوزارة رقم /.4

  2019/2020التمام السنة الجامعیة 
 الذي یحدد األحكام  االستثنائیة المرخص بھا في مجال التنظیم والتسییر 2020 أوت 26 المؤرخ في 633 رقم القرار/.5

  2019/2020 ، بعنوان السنة الجامعیة 19- البیداغوجیین والتقییم وانتقال الطلبة ، في ظل فترة الكوفید
  

  البیداغوجي التقییمي: النشاط  الفترة/التاریخ

  2تنصیب الخلیة المحلیة لجامعة البلیدة   2020 جویلیة 22

  مراسلة جمیع األسرة الجامعیة لتقدیم االقتراحات  2020 جویلیة 23

   والمصادقة علیھ2اجتماع موسع لمناقشة البروتوكول الخاص بجامعة البلیدة   2020 جویلیة 28

  تحضیر جداول التوقیت واستكمال التعلیم عن بعد واالشراف عنھ  2020 أوت 16لیة إلى  جوی28من 

استئناف العمال اإلداریین والصیانة والنظافة إلعداد الفضاءات البیداغوجیة    2020 أوت 16ابتداء من 

  واعالم األسرة الجامعیة بجداول التوقیتوظروف استقبال الطلبة 

أو عبر الخط مع التزام األساتذة /ساتذة على محاضر االستئناف حضوریا وتوقیع األ  2020 أوت 23یوم 

   2020بمواصلة األنشطة البیداغوجیة التي بدأت في شھر مارس 

   عن بعد للتكوین استئناف طلبة الدكتوراه  2020أوت إلى غایة الفاتح من سبتمبر  23من 

  )2مرحلة (ایداع مذكرات الماستر حضوریا أو عن بعد    2020 سبتمبر 15 أوت إلى 23من 

  )2دورة عادیة ( مذكرات الماستر  أو تقییممناقشة  2020 سبتمبر 30 إلى 1من 

  ایداع مذكرات اللیسانس وتقاریر التربصات حضوریا أو عن بعد  2020 سبتمبر 10 أوت إلى 29من 

  مثلي األفواج بمشاركة اللجان البیداغوجیة القاعدیةاالجتماعات التنسیقیة مع م  2020 سبتمبر 19 إلى 12من 

   لیسانس3 والسنة 1 بالنسبة للسنة مراجعةانطالق ال  2020  أكتوبر1إلى سبتمبر  19من 

   لیسانس3 و 1امتحانات الدورة العادیة للسنة   2020 أكتوبر 11 إلى 4من 

 1مداوالت السنة  ( ماستر1سانس والسنة  لی2ة بالنسبة للسنة مراجعانطالق ال  2020  أكتوبر22 إلى 12من 

  ) لیسانس3و

   ماستر1 لیسانس والسنة 2امتحانات الدورة العادیة للسنة   2020 أكتوبر 28  إلى24من 

 2مداوالت السنة (تعویضیة لكل السنوات حسب كل كلیة رة الامتحانات الدو   2020  نوفمبر9 إلى 3من 

  ) ماستر1لیسانس والسنة 

  لكل السنواتامتحانات الدورة االستدراكیة   2020  نوفمبر16 إلى 10من 

  المداوالت النھائیة  2020 نوفمبر 19 إلى 16من 

  2020/2021 الجامعيخول دال  2020 نوفمبر 22یوم 

  2020/2021الجامعیة للموسم الجامعي التسجیالت   2020 نوفمبر 26 إلى 22من 

  
  2المحلیة لجامعة البلیدة الخلیة -
  مدیر الجامعة للبیداغوجیةنائب -

   2019/2020 الستكمال الموسم الجامعي 2لجامعة البلیدة التعدیلیة الرزنامة البیداغوجیة 


