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 الغـــــــــب
 2020-2019امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية 

 

ي ظل 
ي تم   ستثنائيةتطورات الظروف ال ف 

ي بلدان العالم  ،ر بها بالدنا الت 
وما ترتب   19-جراء جائحة كوفيد ،كباف 

اتخاد   من  ازية  عنها  احت  الوباء   ووقائيةقرارات  وانتشار  العدوى  من  قرار ،للحد  مع  و    السلطات  اتوتماشيا 

 الم    اإلدارات
 
 خ
 
 حول    ة ص  ت

 
ي تقليص حركة التنقل بي   المناطق وعد

م فتح األحياء الجامعية عىل الصعيد الوطت 

ية لشؤون الجامعة  الهيآتالمجالس و   توصيات  إىل  ا استنادو ألسباب وقائية،   حرصا عىل و ،  ومؤسساتها   التدبت 

واإلداريي    الباحثي    واألساتذة  الطلبة  الجامعي   سالمة  بالفضاء  المرتفقي    اجتياز  ،  وجميع  أجل  الطلبة ومن 

ي ظروف  2020-2019امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية  
مجة المحددة    ، جيدة  ف  وحسب التر

   ،لها 
 
الت الوباءمع الحرص  انتشار هذا  ازية والوقائية لتفادي  التدابت  الحت  ام 

الع  ام عىل احت   ،دوىوالحد من 

 
 
جامعة  عل  ت   ن 

الثان  البيضاء   الحسن  األساسية  طلبتهاعموم  ل  بالدار  الجازة  سلك  ي 
ذات   ف  بالمؤسسات 

المفتوح مؤسساتها،أنها   الستقطاب  إىل  إضافة   س  ، 
 
 ت

 
منعت بكل  القرب  مراكز   وبوزنيقة   اسليمانابن    مد 

والنواص  األخرى  يضا أو   ،وبوسكورة  تب    بالجامعات  لذلك ي  إذا  الجامعة  مؤسسات  حاجة   و   . نت 
 
رئاسة  ت عِلن 

ي   تهعتر مؤسس  سيتوصلكل طالب وطالبة    بأنالجامعة  
المناسبوف  الوقت  الم    ،  مجة  و عتم  بالتر المركز  بدة 

 . لجتياز المتحانات هص لخص  الم  

بالمؤسسات ذات الستقطاب   اإلجازات المهنية والماست  ، و طاب المحدود لمؤسسات ذات الستقوبالنسبة ل

خترِ الجامعة الطلبة،  المفتوح
 
   المتحانات  أن  ت

 
عد جرى  ست  حسب  وذلك  ،  عن ب 

 
ي تم  اعتمادها   قييمأنماط الت

 الت 

 مؤسسات.  هذه الب  سابقا 
 
   المتحاناتن هذه   الجامعة عموم طلبتها، بأخترِ كما ت

 
ي وقتها   ىجر ست

حسب وذلك    ف 

امج ال ي التر
 ت 

 
 .ات المؤسس ا ن عليهلِ ع   ست

  هذا ال
 
   ،سياق العام وف

 
 ت

 
 يم رئقد

 
ي بالدار البيضاء الش

عىل تفهمهم    جميع الطلبةكر ل سة جامعة الحسن الثان 

بالدنا  بها  ر  تم  ي 
الت  و و   ، للحظة  المؤسسات،  رؤساء  األساتذةللسادة  والسادة  ولالباحثي     للسيدات  طاقم ل، 

ي هم  هذه المرحلة الم  المسؤول من أجل إنجاح  الفعىلي و جميع مكوناتها وهيآتها عن انخراطهم  لاإلداري و 
ة ف 

 لطالب. األكاديمي لمسار  ال
 
 ، و نيابة عن جميع مكونات الجامعة  أصالة عن نفسها   ،الجامعةسة  يم رئكما تتقد

للسيدة والسادة رؤساء كذلك  ، و المتحاناتمرحلة    عىل مواكبتها ومصاحبتها لكل أطوار   للوزارة الوصيةبالشكر  

ع الجهود    ىلالجامعات  أجل  تظافر  المتحانات  التنسيق  من  مراكز  تقريب  إىل  الجامعة  منالهادف   طلبة 

ي عملية تن
ي أحسن الظوالمساهمة ف 

 . روفظيم المتحانات ف 
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