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 :ثقدم صير الدروش -1-

الوحدة 

التعليمية  

عدد حصص الديون /املعاملبداية التدريط  

املحاضرات  

عدد حصص 

ألاعمال املوجهة 

عدد 

حصص 

العمال 

التطبيقية   

وضبة 

التقدم في 

الدروش  

عدد اللجان 

التيضيقية 

البيداغوجية  

عدد 

اللجان 

التيضيقية 

املقترحة 

عدد 

اللجان 

املىجسة  

مالحظات  

حصة  36 أصبوعيا 08/  2021-10-10ألاصاصية 

أصبوعيا 

الش يء  03 / / باملئة 98/ 

الش يء  03 / / باملئة 98/ /  أصبوعيا 08/  2021-10-10املىهجية 

الش يء  03 / / باملئة 100/ /  أصبوعيا 08/  2021-10-03الاصتكشافية 

الش يء  03 / /باملئة 100/ /  أصبوعيا 08/  2021-10-03ألافقية 

  . وضبة التقدم  في الدروشثقيم -1

جم الخطسق أوال إلى وسب الخقدم في الدزوس خاصت املحاضساث الحضىزيت في املىاد ألاساسيت و املىهجيت و كرا املىاد املدزست عً بعد، 

و حصص ألاعمال املىجهت ،و عليه جم الاسخماع إلى ألاساجرة أعضاء فسيق الخكىيً بحضىز ممثلي الطلبت ،وقد جم إلاشازة إلى  أهه قد جم 

الاهتهاء مً بسهامج املحاضساث الخاصت بالسداس ي ألاول، و كرا هفس ألامس باليسبت لبرهامج حصص ألاعمال املىجهت و قد جم الاهتهاء مً 

. جقيمها  ،أما باليسبت للمحاضساث التي جدزس عً بعد جم الاهتهاء مً عمليت الخقييم الخاصت بها بصفت نهائيت 

 

. 2022-2021ثحديد رزهامة الامتحاهات الحضورية الخاصة بالضداس ي ألاول  :ثاهيا

بعد دزاست الىقطت ألاولى جم الخطسق إلى الىقطت الثاهيت و املخعلقت بخحدد السشهامت الخاصت بامخحاهاث الحضىزيت في املىاد ألاساسيت و 

 و التي جم جأجيلها بعد حعليق الدزاست بسبب الىضعيت الصحيت و بعد أخر 2022جاهفي 30املىهجيت و التي كاهذ مبرمجت بداًت مً ًىم 

 ضمً الدفعت ألاولى  2022 فيفسي 09 إلى 06زأي الفسيق البيداغىجي و ممثلي الطلبت على بسمجتها خالل الفترة املمخدة مً 

. املىافقت على هره السشهامت : زأي الفسيق البيداغىجي 

 متفرقات :ثالثا

       في ألاخير  و ضمً الىقطت الثالثت املخعلقت باملخفسقاث جمذ إثازة مسالت خاصت و املخعلقت بحق الطال في الاطالع على  أوزاق 

 الري ًحدد 2021 أوث 11 املؤزخ في 915الامخحان    و عليه جمذ مىاقشت هره الىقطت وفقا ملا جاء في أحكام القساز الىشازي زقم 

 بعىىان السىت 19ألاحكام الاسخثىائيت املسخص بها في مجال الخىظيم و الدسيير البيداغىجي و اهخقال الطلبت في ظل الجائحت كىفيد

. 2022-2021الجامعيت 

 مىه اهه ًمكً حعليق حق الطلبت في الاطالع على أوزاق الامخحان بعد أخر زأي الفسيق البيداغىجي بما ًدىاسب 10    حيث أشازث املادة 

و الىضعيت الصحيت ،و عليه جم الاجفاق على حعليق حق الطالب في الاطالع على أوزاق الامخحان هظسا للىضع الصحي الساهً ،و في مقابل 

.  ذلك وضع جصيحي همىذجي و سلم الخىقيط مفصل باليسبت لكل امخحان مع جبليغه للطلبت عبر كافت و سائل اليشس املخاحت و جىبا

 

  املىافقت على هرا إلاجساء: رأي الفريق البيداغوجي

   الش يء ًركس
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

التعليمية  

عدد حصص الديون /املعاملبداية التدريض  

املحاضرات  

عدد حصص 

ألاعمال 

املوجهة 

عدد حصص 

العمال 

التطبيقية   

وصبة 

التقدم في 

الدروس  

عدد اللجان 

التيصيقية 

البيداغوجية  

عدد 

اللجان 

التيصيقية 

املقترحة 

عدد 

اللجان 

املىجزة  

مالحظات  

 حصة 21 أشبوعيا 08/  2021-10-20ألاشاشية 

أشبوعيا 

الش يء  04 / /باملئة 10/ 

الش يء  04 / /باملئة 10/ /  أشبوعيا 08/  2021-10-20املىهجية 

الش يء  04 / /باملئة 20/ /  أشبوعيا 01/  2021-10-20الاشتكشافية 

الش يء  04 / /باملئة 20/ /  أشبوعيا 01/  2021-10-20ألافقية 

  . وصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاوي ثقيم -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

 2022-03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بداًت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

باليطبت للطىت الثالثت ليطاوظ و فقا لىظام الدفعاث بعد  جىسيع ألاعباء البيداغىجيت على ألاضاجذة و املخعلقت بالطداس ي الثاوي ، و في 

          Moodelهفظ الطياق و باليطبت للمقاًيظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املخصصت لذلك مىصت  

. و على العمىم فاهه جم حسجيل اهطالقت عادًت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثاهيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث أهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت بهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطبت للطلبت الذًً حعذر عليهم " دورة عادًت "الطداس ي 

 بالطىت للطىت ألاولى ماضتر جخصص القاهىن 2022 مارص 09 و 07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول، و قد جمت بزمجتها ًىمي 

. إلاداري   

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطبيقاث لدي املصلحت املخصصت لذلك و باملىساث جمت 

. والعمليت أشزفت على نهاًتها    progresعمليت حجش الىقاط مً قبل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طبقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضبىع 

 على أن ًخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقبل في الفترة املمخدة مً

. 2022 مارص 20بداًت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

 متفرقات :ثالثا

   الش يء ًذكز

 

 

                   رئيض القصم                                                                   رئيض اللجىة البيداغوجية                                                
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

 حصة 21  أشبوعيا08 / 2021-10-20 ألاشاشية

 أشبوعيا

 الش يء 04 / / باملئة10 /

 الش يء 04 / / باملئة10 / /  أشبوعيا08 / 2021-10-20 املنهجية

 الش يء 04 / / باملئة20 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 04 / / باملئة20 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

--03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بدايت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

 باليطبت للطىت الثالثت ليطاوظ و فقا لىظام الدفعاث بعد  جىسيع ألاعباء البيداغىجيت على ألاضاجذة و املخعلقت بالطداس ي الثاوي ، 2022

 Moodelو في هفظ الطياق و باليطبت للمقاييظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املخصصت لذلك مىصت  

.         و على العمىم فاهه جم حسجيل اهطالقت عاديت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت 

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثانيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث اهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت باهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطبت للطلبت الذيً حعذر علهم " دورة عاديت "الطداس ي 

ألاولى ماضتر جخصص القاهىن   بالطىت للطىت2022 مارص 09-07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول و قد جمت بزمجتها يىمي 

. الدولي 

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطبيقاث لدي املصلحت املخصصت لذلك و باملىساث جمت 

. و العمليت أشزفت على نهايتها  progresعمليت حجش الىقاط مً قبل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طبقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضبىع 

 على أن يخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقبل في الفترة املمخدة مً

 .2022 مارص 20بدايت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء يذكز

 

 

           رئيض القصم
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

 حصة 21  أشبوعيا08 / 2021-10-20 ألاشاشية

 أشبوعيا

 الش يء 04 / / باملئة10 /

 الش يء 04 / / باملئة10 / /  أشبوعيا08 / 2021-10-20 املنهجية

 الش يء 04 / / باملئة20 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 04 / / باملئة20 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

-03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بدايت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

 باليطبت للطىت الثالثت ليطاوظ و فقا لىظام الدفعاث بعد  جىسيع ألاعباء البيداغىجيت على ألاضاجذة و املخعلقت بالطداس ي الثاوي ، 2022

 Moodelو في هفظ الطياق و باليطبت للمقاييظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املخصصت لذلك مىصت  

.         و على العمىم فاهه جم حسجيل اهطالقت عاديت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت 

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثانيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث اهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت بهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطبت للطلبت الذيً حعذر علهم " دورة عاديت "الطداس ي 

 ألاولى ماضتر جخصص القاهىن بالطىت للطىت 2022 مارص 09-07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول و قد جمت بزمجتها يىمي يىمي

. الطبي 

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطبيقاث لدي املصلحت املخصصت لذلك و باملىساث جمت 

. و العمليت أشزفت على نهايتها  progresعمليت حجش الىقاط مً قبل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طبقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضبىع 

 على أن يخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقبل في الفترة املمخدة مً

 .2022 مارص 20بدايت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء يذكز
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

 حصة 21  أشبوعيا08 / 2021-10-20 ألاشاشية

 أشبوعيا

 الش يء 04 / / باملئة10 /

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / املنهجية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / الاشتكشافية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

-03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بدايت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

 و بعد  جىسيع ألاعباء البيداغىجيت على ألاضاجذة و املخعلقت بالطداس ي الثاوي الدولي باليطبت للطىت الثاهيت ماضتر جخصص القاهىن 2022

    و على العمىم فاهه جم   Moodel، للمقاييظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املخصصت لذلك مىصت  

 .حسجيل اهطالقت عاديت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثانيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث اهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت باهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطبت للطلبت الذيً حعذر علهم " دورة عاديت "الطداس ي 

 الثاهيت ماضتر جخصص القاهىن بالطىت للطىت 2022 مارص 09-07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول و قد جمت بزمجتها يىمييىمي

. الدولي

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطبيقاث لدي املصلحت املخصصت لذلك و باملىساث جمت 

. و العمليت أشزفت على نهايتها  progresعمليت حجش الىقاط مً قبل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طبقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضبىع 

 على أن يخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقبل في الفترة املمخدة مً

 .2022 مارص 20بدايت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء يذكز
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

 حصة 21  أشبوعيا08 / 2021-10-20 ألاشاشية

 أشبوعيا

 الش يء 04 / / باملئة10 /

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / املنهجية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

-03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بدايت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

بعد  جىسيع ألاعباء البيداغىجيت على ألاضاجذة و  الثاهيت ماضتر جخصص القاهىن الجىائي و العلىم الجىائيت و  باليطبت للطىت2022

      Moodelاملخعلقت بالطداس ي الثاوي ، للمقاييظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املخصصت لذلك مىصت  

. و على العمىم فاهه جم حسجيل اهطالقت عاديت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثانيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث اهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت باهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطبت للطلبت الذيً حعذر علهم " دورة عاديت "الطداس ي 

الثاهيت ماضتر جخصص القاهىن بالطىت للطىت  2022 مارص 09-07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول و قد جمت بزمجتها يىمي

 . الجىائي و العلىم الجىائيت

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطبيقاث لدي املصلحت املخصصت لذلك و باملىساث جمت 

. و العمليت أشزفت على نهايتها  progresعمليت حجش الىقاط مً قبل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طبقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضبىع 

 على أن يخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقبل في الفترة املمخدة مً

 .2022 مارص 20بدايت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء يذكز

 

 

                                                                                      رئيض اللجنة البيداغوجية                                                
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

 حصة 21  أشبوعيا08 / 2021-10-20 ألاشاشية

 أشبوعيا

 الش يء 04 / / باملئة10 /

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / املنهجية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

-03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بدايت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

و بعد  جىسيع ألاعباء البيداغىجيت على ألاضاجذة و املخعلقت بالطداس ي الثاوي الطبي  باليطبت للطىت الثاهيت ماضتر جخصص القاهىن 2022

    و على العمىم فاهه جم   Moodel، للمقاييظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املخصصت لذلك مىصت  

 .حسجيل اهطالقت عاديت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثانيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث اهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت باهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطبت للطلبت الذيً حعذر علهم " دورة عاديت "الطداس ي 

 الثاهيت ماضتر جخصص القاهىن بالطىت للطىت 2022 مارص 09-07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول و قد جمت بزمجتها يىمييىمي

 .الطبي

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطبيقاث لدي املصلحت املخصصت لذلك و باملىساث جمت 

. و العمليت أشزفت على نهايتها  progresعمليت حجش الىقاط مً قبل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طبقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضبىع 

 على أن يخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقبل في الفترة املمخدة مً

 .2022 مارص 20بدايت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء يذكز
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

 حصة 21  أشبوعيا08 / 2021-10-20 ألاشاشية

 أشبوعيا

 الش يء 04 / / باملئة10 /

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / املنهجية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 04 / / باملئة/ / /  أشبوعيا/ / / ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

أوال جم الخطزق إلى وطب الخقدم في الدروص خاصت املحاضزاث الحضىريت في املىاد ألاضاضيت و املىهجيت و كذا املىاد املدرضت عً بعد، 

-03-06 ، حيث جم اضخئىاف الدروص كما كان مبرمج بداًت مً 2022-2021و حصص ألاعمال املىجهت  الخاصت بالطداس ي الثاوي 

و بعد  جىسيع ألاعساء السيداغىجيت على ألاضاجذة و املخعلقت بالطداس ي  إلاداري  باليطست للطىت الثاهيت ماضسر جتصص القاهىن 2022

    و على العمىم   Moodelالثاوي ، للمقاًيظ التي جدرص عً بعد جم الشزوع في وضع املحاضزاث في املىصت املتصصت لذلك مىصت  

 .فاهه جم حسجيل اهطالقت عادًت لجميع الحصص ضىاء املحاضزاث أو ألاعمال املىجهت

 

 2022-2021ثقييم املداوالت الخاصة بالصداس ي ألاول  :ثانيا

جم الخطزق  في هذه الىقطت إلى جقييم املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ، حيث اهه و بعد الاهتهاء مً الامخحاهاث الخاصت بهذا 

الحضىريت و كذا التي أجزيت عً بعد ، جمت بزمجت الامخحاهاث الخعىيضيت باليطست للطلست الذًً حعذر علهم " دورة عادًت "الطداس ي 

الثاهيت ماضسر جتصص القاهىن  بالطىت للطىت  2022 مارص 09-07الحضىر عً الامخحاهاث الطداس ي ألاول و قد جمت بزمجتها ًىمي 

. إلاداري 

 .

كما جم الشزوع في العمليت الخاصت بحجش الىقاط الخاصت باملحاضزاث و الخطسيقاث لدي املصلحت املتصصت لذلك و باملىساث جمت 

. و العمليت أشزفت على نهاًتها  progresعمليت حجش الىقاط مً قسل ألاضاجذة عبر املىصت 

و بىاء على ما هى مىجىد و طسقا للمعطياث املخىفزة اجفق أعضاء فزيق الخكىيً على بزمجت املداوالث الخاصت بالطداس ي ألاول ألاضسىع 

 على أن ًخم بزمجت الامخحاهاث الاضخدراكيت الخاصت بالطداس ي ألاول كما هى مبرمج له 2022مارص 17 إلى 13املقسل في الفسرة املمخدة مً

 .2022 مارص 20بداًت مً

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًذكز

 

  

                                                                                      رئيض اللجنة البيداغوجية                                                

 


