جامعة القاضي عياض
كلية العلوم السماللية  -مراكش
فضاء اسرمثاي واػالَ وذىخُٗ اٌطٍثح

الضوابط البيداغوجية
الخا ة باللطبة
شروط االٌرحاق تسًن اإلخازج:
 خفرح ذىىَٕاخ سٍه اإلخازج تاٌىٍُح فٔ ٙخّ انطهثح انحاصه ٍٛػهٗ اٌثاواٌىرَا
فٍ اٌؼٍىَ أو ِا َؼادٌها.
َ خضغ اٌرسدًُ تاٌّسٍه إنٗ ششٔط يحذدج و ٌ طشف انفشٚك انًكهف تانرٕخّٛ
انثٛذاغٕخ ،ٙيصادق ػهٓٛا يٍ طشف اندايؼح ٔ يؼرًذج يٍ طشف انهدُح
انٕطُٛح لنرُغٛك بانرؼهٛى انؼان.ٙ
ٚ رى اٌرسدًُ تاٌّساٌه اٌّهُٕح ػٍ طشٚك االٔرماء اػرًادا ػهٗ انًهف انذساعٙ
نهطانة ٔ إخشاء اخرثاس كرات ٙيغ اخرثاس شفٕ٘ تانُغثح نثؼض انًغانك  .انٕنٕج
نٓزِ اليغانك يحذٔد ألعثاب نٓا ػاللح ترأطٛش ٔحذاذٓا.

اسرُفاء اٌىحذاخ و اٌفصىي:
اٌىحذج:
َ رُ اسرُفاء اٌىحذج إرا كاٌ يؼذل انُمظ انًحصم ػه ّٛفُها َؼادي أو َفىق
.20/10
َ رُ اورساب اٌىحذج ػٓ طرَك اٌّماصح ،إرا ذى اعرٛفاء انفصم انز٘ ذُرًٙ
إنْ ّٛزِ انٕحذج تانًماصح.

فصً سٍه اإلخازج:
َسرىفً اٌفصً ِثاشرج ،إرا ذى اعرٛفاء يدًٕع الٔحذاخ انر ٙذُرً ٙنٓزا انفصم.
َسرىفً اٌفصً ػٓ طرَك اٌّماصح إرا:
 كاَد َمطح إحذٖ انٕحذاخ ػهٗ األلم ذمم 20/10
 كاٌ يؼذل انُمظ انًحصم ػهّٛا ف ٙانٕحذاخ ٚفٕق أٔ ٚغأ٘ .20/10
 نى ذرٕفشأ٘ ٔحذج يٍ انٕحذاخ ػهٗ َمطح ذمم ػٍ .20/05

َىدسة اٌفصً اٌغُر ِسرىفً ػٓ طرَك اٌّماصح اٌسٕىَح إرا كاٌ يؼذل َمظ
انفصه ٍٛخالل انغُح اندايؼٛح ) انفصم األٔل ٔانثاَ ٙأٔ انثانث ٔانشاتغ أٔانخايظ
ٔانغادط) ٚغأ٘ أٔ ٚفٕق  ٔ 20/10أال ذرٕفش أ٘ ٔحذج و ــــــــٌ انٕ حذاخ ػهٗ
َمطح ذمم ػٍ .20/05

اسرُفاء ِسٍه سٍه اإلجازج :
َرُ اسرُفاء ِسٍه سٍه اإلخازج إرا ذحمك أحذ انششط ٍٛانًٕان:ٍٛٛ
 اعرٛفاء خًٛغ ٔحذاخ انًغهك.
 اعرٛفاء كم فصٕل انًغهك يثاششج أٔ ػٍ طشٚك انًماصح.

اٌرسدًُ و إػادج اٌرسدًُ:
اٌرسدًُ
 ذؼرثش انٕحذج انًكٌٕ انثٛذاغٕخ ٙاألعاع ٙنُظاو انركَٕ ٍٚظاو انٕحذاخ :
(إخاصج -ياعرش – دكرٕساِ).
ٚ رى ذذسٚغٓا ف ٙفصم ٔاحذ.
ٚ ركٌٕ انفصم يٍ ٔ 7حذاخ (ف ٙانفصه ٍٛاألٔل ٔانثاَ ) ٙأٔ ٔ 6حذاخ (ف ٙكم
يٍ انفصٔل انًٕانٛح انثانث ،انشاتغ ،انخايظ ٔ انغادط).
 ف ٙحذٔد انفصٕل االحرٛاطٛح ٔ يغ يشاػاج االعرثُاء انًخٕل يٍ نذٌ
انًؤعغح َسدً اٌظاٌة ِرذُٓ ػًٍ األوثر فٍ ٔفس اٌىحذج.

سئٛظ

إػادج اٌرسدًُ
ٚ رطهة انرغدٛم تانٕحذج االعرداتح نهًؼاسف انالصو اكرغاتٓا ٔ انًحذدج داخم
انًهف انٕصف ٙنهٕحذاخ.
 انطانة يهضو ترأكٛذ ذغدٛهّ ػُذ تذاٚح كم فصم.
 ذرى إػادج انرغدٛم فٔ ٙهاَح كم عُح خايؼٛح (شهرٌ َىُٔى و َىٌُىز)
ًٚ كٍ نهطانة انرغدٛم ،خالل كم فصم دساع ، ٙف 6 ٙأو  7وحذاخ وحذ
ألصً ،ػهٗ أٌ ذؼظ ٖ األعثمٛح نهرغدٛم ف ٙانٕحذاخ انًفرٕحح ٔ ،غٛش
انًغرٕفاج ف ٙانفصٕل انغاتمح.

 ػذو اإلدالء تّثرر ٌٍغُاب ف ٙخُّغ وحذاخ آخر فصً وفٍ أخً ألصاٖ 3
أَاَُٚ ،رح ػُّ اسرحاٌح إػادج اٌرسدًُ فٍ اٌفصً اٌّىاٌٍ.

ٚ رى انرغدٛم ف ٙانفصه ٍٛانخايظ ٔ انغادط يٍ عهك اإلخاصج تؼذ
ذحصًُ  16وحذج ػًٍ األلً ِٓ تُٕها وحذاخ اٌفصٌٍْ:
األوي (تانُغثح نهفصم  )5و اٌثأٍ ( تانُغثح نهفصم .)6
 ال َسّح تئػادج ذسدًُ اٌطٍثح انغٛش و طذٕف ٍٛنؼذد يٍ انٕحذاخ انران:ٙ

 7 وحذاخ ػًٍ األلً ،ػٕذ ٔهاَح اٌسٕح اٌثأُح.
ٌث .
 16 وحذج ػًٍ األلً ،ػٕذ ٔهاَح اٌسٕح اٌثا ج
 24 وحذج ػًٍ األلً ،ػٕذ ٔهاَح اٌسٕح اٌراتؼح.
 32 وحذج ػًٍ األلً ،ػٕذ ٔهاَح اٌسٕح اٌخاِسح.

اٌّذج اٌمصىي ٌسٍه اإلخازج:
يا إٌ نى ٚحصم اعرثُاء يخٕل يٍ طشف سئٛظ انًؤعغحٚ ،غرفٛذ انظ انة ػهٗ األكثش
يًا ٚه:ٙ
 فصٍُٓ احرُاطُُٓ تانُغثح نذتهٕو انذساعاخ اندايؼٛح انؼايح أٔ دتهٕو انذساعاخ
اندايؼٛح انًُٓٛح.
 فصً احرُاطٍ واحذ ،تانُغثح نهفصه ٍٛانخايظ ٔ انغادط نإلخاصج
انذساعاخ األعاعٛح أٔ اإلخاصج انًُٓٛح.

فٙ

 ذٕظُ اٌّرالثاخ تانُغثح نكم ٔحذج يٍ انٕحذاخ آخر وً فصً.

االسرذران:
نة انزَ ٌُ ٍٚرّىٕىا ِٓ اسرُفاء اٌفصً  ،اخرٛاص اٌّرالثاخ
ٚ غًح نهظ ج
االسرذراوُح آخش ْزا انفصم تانُغثح نهٕحذاخ انغٛش انًحصم ػهٓٛا .

اٌّىاظثح:
 اٌحضىر إخثارٌ ف ٙخُّغ حصص األػّاي اٌرطثُمُح وايِرالثح.
ٚ دة ػهٗ كم طانة ذغُة فٍ ِرالثح ِا أو حصح ٌألػّاي اٌرطثُمُح  ،أٌ
ٚذن ٙتانٕثائك انر ٙخ تشس غٛاتّ ٌّصٍحح شؤوْ اٌطٍثح  ،ف ٙغضٌٕ األَاَ
اٌثالثح اٌّىاٌُح نهغٛاب.
ٚ رشذة ػٍ غُاتٍْ غُر ِثررَٓ ف ٙحصص األػّاي اٌرطثُمُح  ،ػذَ
اسرُفاء اٌىحذج.
 كم غٛاب غُرِثرر فٍ اٌّرالثح ٚؤد٘ إنٗ ػذَ اسرُفاء اٌىحذج  .أيا إرا
تشس انغٛاب فئَّ ٚخٕل نهطانة صفر َمطح ف ٙانًشالثح انًؼُٛح واالسرفادج ِٓ
اخرُاز اٌّرالثح اٌّسرّرج فٍ اٌىحذج اٌّؼُٕح.

اٌدذوع اٌّشرروح واٌدسىر
اٌدذوع اٌّشرروح:

اٌحسىر

