
 
 

 

 

 

 

 جامعة الحسن األول 
سطات  - المعهد العالي لعلوم الصحة  

  10  ـــالغ رقـــمــــــــــــــب

 2020 شتنبر 07 تاريــــخ ـــب

ن الجدد لولوج ت  يهم الم  السنة أوىل من سلك االجازة المهنية  المعهد  شحي 

 2021 -2020برسم الموسم الجامعي 

ي التسجيل  ت  جامعة الحسن األول بسطات بالم لوإذ يرحب المعهد العالي لعلوم الصحة  
ن فن ن الراغبي  شحي 

-2020ومتابعة الدراسة بأحد مسالك االجازة المهنية المفتوحة حسب التخصصات، برسم الموسم الجامعي  

عىل  2021 ويشكرهم  التوفيق  للمعهد اختيارهم  حسن  ،  لهم  ليتمنن  فإنه  الدراسي ،  مسارهم  ي 
فن   والنجاح 

 . والجامعي 

ي هذا الشأن، فإن المعهد  
ي  عبر هياكله   ست  وإنجاح عملية االنتقاء والتسجيليعمل جاهدا عىللوفن

الن   ،

ي ظل الظروف االستثنائية  
ي اتخذتها بالدنا الحتواء جائحة كورونا ،  تجري فن

واالجراءات الصحية والوقائية الن 

ن   لمبدأ ووفقا شحي  ن المت  ي   االستحقاق وتكافؤ الفرص بي 
  لمعهد احصل حيث ب ،الحصول عىل المعلومةوالحق فن

السنة    استثنائية  بصفة الوصية،هذه  الوزارة  االختبار  اإل  عل   من  إجراء  من  ي  عفاء  كانالكتاب  مقررا    الذي 

ي عملية االنتقاء. 
ن
 واالقتصار عل المعدل العام ف

ن  شحي  لولوج السنة أول من   وعليه ، ينهي المعهد العالي لعلوم الصحة لجامعة الحسن األول لفائدة المت 

 سلك االجازة ما يىلي : 

االستقطاب    : أوال ذات  الجامعية  المؤسسات  لولوج  ي 
الوطنن الصعيد  عىل  المعتمدة  الصيغة  اعتماد 

:  االنتقاءالمحدود من أجل احتساب معدل   كالتالي

ي + )  )75%معدل االنتقاء = )
 ( امتحان البكالوريا الجهوي. %25امتحان البكالوريا الوطنن

البيداغوجية  تضطلع وتقوم  ثانيا :   ن المدعوين  ت  لوائح المحرص  و   بدراسةإجازة    سلكملكل  اللجنة  شحي 

العام  المعايير  على  بناء    حسب االستحقاق    للتسجيل المحصل    علميةال  كالوريابال  عبة  شونوعية  تقاء  ن لالمعدل 

   محددة. ئويةمبنسب  عليها 

تسجيلثالثا:   الجدد   يجري  االعتبار    األخذمع    وشخصي    ضوريح  بشكل  الطلبة  وبعين  بير داتقواعد 

 ، في حدود يتضمن شهادة البكالوريا األصليةللتسجيل  الملف االداري    وضع  يتعينكما    .والتباعد الجسدي  الوقاية

تيب العام  أساس    وعىلالمقاعد المخصصة لكل مسلك ،   ن  الت  شحي  ن  للمت  المعلن    االستحقاقلوائح  بالمقبولي 

للمعهد    عليها  ونية  االلكت  البوابة  لذلكاو  اآلجالداخل    ،عىل  المحددة  الزمنية  مجة  ودعوة مع    ،لتر التأكيد 

 طيلة فترة التسجيل.   بشكل يومي  هذه العملية وللمقاعد الشاغرةتقدم   همعىل تتبع المترشحين

 


