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ب ـ ـ ـ ـالغ
امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية 2020-2019
كباف بلدان العالم ،جراء جائحة كوفيد 19-وما ترتب
الت تمر بها بالدنا ،ي
يف ظل تطورات الظروف الستثنائية ي
عنها من اتخاد قرارات احتازية ووقائية للحد من العدوى وانتشار الوباء،وتماشيا مع قرارات السلطات و
الوطت
اإلدارات المختصة حول تقليص حركة التنقل بي المناطق وعدم فتح األحياء الجامعية عىل الصعيد
ي
ألسباب وقائية ،واستنادا إىل توصيات المجالس والهيآت التدبتية لشؤون الجامعة ومؤسساتها ،وحرصا عىل
الجامع ،ومن أجل اجتياز الطلبة
سالمة الطلبة واألساتذة الباحثي واإلداريي وجميع المرتفقي بالفضاء
ي
التمجة المحددة
امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية  2020-2019يف ظروف جيدة ،وحسب ر
لها ،مع الحرص التام عىل احتام التدابت الحتازية والوقائية لتفادي انتشار هذا الوباء والحد من العدوى،
تعلن جامعة الحسن الثان بالدار البيضاء لعموم طلبتها يف سلك الجازة األساسية بالمؤسسات ذات
الستقطاب المفتوح أنها ،إضافة إىل مؤسساتها ،ستعتمد مراكز القرب بكل من ابن اسليمان وبوزنيقة
علن رئاسة
وبوسكورة والنواص ،وأيضا بالجامعات األخرى إذا تبينت حاجة مؤسسات الجامعة لذلك .وت ِ
بالتمجة المعتمدة وبالمركز
وف الوقت المناسب ،ر
الجامعة بأن كل طالب وطالبة سيتوصل ر
عت مؤسسته ي
المخصص له لجتياز المتحانات.
وبالنسبة للمؤسسات ذات الستقطاب المحدود ،واإلجازات المهنية والماست بالمؤسسات ذات الستقطاب
الت تم اعتمادها
المفتوح ،ت ِر
خت الجامعة الطلبة أن المتحانات ستجرى عن بعد ،وذلك حسب أنماط التقييم ي
خت الجامعة عموم طلبتها ،بأن هذه المتحانات ستجرى يف وقتها وذلك حسب
سابقا بهذه المؤسسات .كما ت ِر
التامج ال يت ستع ِلن عليها المؤسسات.
ر
الثان بالدار البيضاء الشكر لجميع الطلبة عىل تفهمهم
وف هذا السياق العام ،تقدم رئيسة جامعة الحسن
ي
الت تمر بها بالدنا ،وللسادة رؤساء المؤسسات ،وللسيدات والسادة األساتذة الباحثي ،وللطاقم
للحظة ي
الفعىل والمسؤول من أجل إنجاح هذه المرحلة المهمة يف
اإلداري ولجميع مكوناتها وهيآتها عن انخراطهم
ي
األكاديم للطالب.كما تتقدم رئيسة الجامعة ،أصالة عن نفسها و نيابة عن جميع مكونات الجامعة،
المسار
ي
بالشكر للوزارة الوصية عىل مواكبتها ومصاحبتها لكل أطوار مرحلة المتحانات ،وكذلك للسيدة والسادة رؤساء
الجامعات عىل تظافر الجهود من أجل التنسيق الهادف إىل تقريب مراكز المتحانات من طلبة الجامعة
والمساهمة يف عملية تنظيم المتحانات يف أحسن الظروف.
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