
  ثوضيحية حول مناقشة مذكزات املاسترةمذكز

  كوروناجائحةفي ظل 
ت زقم    بخطىص جىظيم 2020 ماي 04 املؤزخت في 471جطبيقا للتعليمت الىشاٍز

 :عمليتَرٍ المً أجل السير الحسً ل و كىزوها، جائحتمىاقشاث املاستر في ظل 

 : الىقائيت التاليتلإلجساءاثًجب الاحترام التام 

 باإلجساءاثًتىجب على جميع الطلبت املقبلين على مىاقشت مركساتهم الالتزام والتقييد  -1

 :التاليت

 جىان 30لى ًىم الثطثاء إ 2020 جىان 14 مً ًىم ألاحد العادًت ةاهططال  مىاقشاث الدوز  

مً زئيس (الري ًكىن مقسزا )شكل لجىت املىاقشت باإلضافت إلى ألاستاذ املشسف ث ث2020

 .هاقشالمستاذ ألااللجىت و

: ما قبل املناقشة: أوال

 :ججىبا السسقت العلميت 

 : مىافقت املشسف على املىاقشتبعد

إلى هائب العميد املكلف بالتدزج قطد  (word) ًسسل ملفا زقميا للمركسة بطيغت ووزد -1

 sehb13@yahoo.frفحطه في بسهامج كشف السسقت العلميت على الاًميل التالي

امللف ًجب أن ًحتىي على كل عىاضس املركسة مً ضفحت البداًت إلى املطحق في ملف   -2

 .واحد ٌسميه باسم القسم والتخطظ

  زقميت للمىاقشتةبعد ثبىث خلى املركسة مً السسقت العلميت، ًحضس الطالب وسخ -3

 .ليرسلها إلى املشسف والري بدوزٍ ًسسلها إلى أعضاء لجىت املىاقشت (PDF) ةوسخت املركس)

: يوم املناقشة: ثانيا

  ف الىطىيت إلصامي  .اضطحاب بطاقت الطالب أو بطاقت التعٍس

  شمً واملكان املخطظ بالمساجعت زشهامت املىاقشت املبثىثت في مىقع الكليت،للتقيد

 .لها

 الحضىز قبل مىعد املىاقشت بسبع ساعت. 

  أثناء املناقشة19الاجزاءات الوقائية من جائحة كوفيد : 

 .املىاقشت جكىن حضىزٍا، وجقتطس على املعىيين فقط املترشحين وأعضاء املىاقشت -



 : ضسوزة احترام التدابير الصحيت الىقائيت الطشمت بطسامت -

 .بىضع الكماماث أو القىاع -1

 . احترام مسافت التباعد الاجتماعي -2

 .مىع أي شكل مً إشكال الاحتفاالث وإلاكسامياث -3

 املطلوبة يوم املناقشةالوثائق : 

 :ًجب أن ًقدم الطالب لإلدازة ًىم املىاقشت الىثائق التاليت

  2019/2020شهادة التسجيل في املاستر بسسم العام الجامعي. 

في ملف زقمي   (CD)على قسص مضغىط   (pdf)و(word)وسخت زقميت للمركسة في ضيغت *

 واحد غير مجصء،

 الخازجي للقسص ٌجىضع على الىج (ةمطبىعت وواضح)ضفحت الغطف مطغسة  *

 (إجبازي )املضغىط 

،ًؤشس عليهما زئيس القسم بعد املىاقشت  ( page de garde )وسختين مً ضفحتي الغطف*

 قطد إجمام اجساءاث إبساء الرمت لتتكفل إدازة الكليت)بأنها هىقشت علىيا مع الختم،

(. بمساسلت  املكتبت ومطالح الخدماث الجامعيت بهرا الخطىص

 اضطحاب الكتب املعازة مً املكتبت إن وجدث. 

: ما بعد املناقشة: ثالثا

  بعد الاهتهاء مً املىاقشت وقيام الطالب بالتصحيحاث الطشمت والنهائيت ٌسلم

لألستاذ املشسف والري ًقدَا (PDF)  بطيغتةوسخت إلكترووي) اليسخت املصححت

د الالكترووي ق البًر  . بدوزٍ ملسؤولي جخططاث املاستر عً طٍس

الهدف مً َرٍ التىجيهاث َى ضمان السير الحسً للمىاقشت وضمان استكمال  :مالحظة 

املتطلباث البيداغىجيت للحطىل على دزجت املاستر و كل إخطل به قد ًؤدي بالطالب إلى 

 .ذكسة بالتالي السسىب في السداس يالمعدم الحطىل على عطمت 

 


