
Royaume du Maroc 
Ministère de l'Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Secteur de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique  

  La Présidence            الرئاسة

 المملكة المغربية 

 التكوين المهنيو  وزارة التربية الوطنية

 البحث العلمي و التعليم العاليو

 العلمي البحث و قطاع التعليم العالي

 

 0520 42 09 59الفاكس :    0522 43  30 33/30الهاتف :  ٬المغرب ٬البيضاء الدار ٬مرس السلطان 9167٬زنقة طارق ابن زياد ص ب  ٬19

19, rue Tarik Ibnou Ziad, Casablanca, Maroc, Téléphone: 0522 43 30 30/33 – Fax : 0520 42 09 59, www.univh2c.ma 

  بـــــــــــــالغ

 2020-2019البحث العلمي لسنة أنشطة االمتحانات الربيعية، ومناقشات البحوث، و 

▪   
ً
ا عىل    ا تعيشلماستحضارا

َ
ــِعــِه بالدن

ْ
ي دول العالم،  َوق

وس كورونا  ، كباق  مارس    20منذ    " 19-"كوفيدمن تطورات مرتبطة بفير
ي 2020

ازية والهامة الت  ن  من أجل  بطريقة استباقية بالدنا ها اتخذت، وللقرارات االحي  صيانة صحة وسالمة كافة المواطنير
 ؛وباء المستجد ال وانتشار هذا الحد من العدوى وذلك بالتصدي و 

ي الذي فرض توقيف الدراسة بجميع األقسام والفصول انطالقا من يوم    اعتباراو  ▪
ي الوطتن

  2020مارس    16للوضع االستثنائ 
ض التدريس الحضوري بالتدريس عن  ي منازلهم حفاظا عىل سالمتهم  ا من أجل  ، وذلك ُبعد وعوَّ

لسماح للطلبة بالمكوث قن
يلعملية  وعىل  ن ن الحجر الصحي  تين  ؛ عىل أرض الواقع مضامير

ة ما    افااستش  و  ▪ الحجر الصحي وما تتطلبه من مستلزمات ويقظة وحذر من أجل ولوج حياة جامعية عادية تؤسس    بعد لفي 
ه كعادته روح التضامن التطوعي  نُ ِ مير

ُ
الوعي الجماعي بمتطلبات مصلحة الطلبة من جهة  و من جهة، لدخول جامعي جديد، ت

 ؛أخرى
ي خّصت السير ال ىلعارتكازا و  ▪

ي والتعليم العالي والبحث العلمي الت 
بية الوطنية والتكوين المهتن   مالئم توجهات وزارة الي 

عية  ، وبرمجتها ومستلزماتها البيداغوجية من جهة، واالجتما2020– 2019 ،سنةهذه اللالمتحانات الربيعية ل والمناسب
 ؛زمةعتماد المرونة الالمع ا ،ى والوقائية للطلبة من جهة أخر 

ي يلجامعا الهياكلأشغال توجهات عن  بناء  و  ▪
ى تولي كعادتها  ة الت    خصوصيات بالرغم من  ،لمصلحة الطالبأولوية كير

ي بالدار البيضاء جامعة عىل وقعه السياق العام الذي تعيش
ي المؤسسات الوطنية األخرى  الحسن الثائن

 ؛ كباق 
كيبية للعمل التشاركي والتشاوري انسجاماو  ▪

ي  مع التوجهات الي 
مع رؤساء مؤسسات الجامعة من جهة، ومع   والتنسيق 

ي والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى
بية الوطنية والتكوين المهتن  ؛التوجهات العامة لوزارة الي 

ي بالدار البيضاء الشكر 
ي تمُ  عىل تفهمهمطلبتها ل تقدم رئاسة جامعة الحسن الثان 

ي بلدان العالم،  للحظة الت 
ر بها بالدنا كباق 

ن المحي   ن ا وللسيدات والسادة األساتذة الباحثير ن استمرارية التحصيل العلمي  مير ي عملية تأمير
لذين يبذلون حاليا مجهودا نوعيا قن

ي الخروج  ، ولطاقمها اإلداري وجميع مكوناتها وهيآتها عن انخراطهم الللطلبة ُبعد واألكاديمي عن 
مسؤول من أجل المساهمة قن

ار.  نِوه بمن الحجر الصحي بأقل األضن
ُ
،  وهي ت ي مع تطورات السياق العام الجامعي  تفاعلهم اإليجائر

ُ
: لعموم الطلبة علن ت  ما يىلي

ة االمتحانات الربيعية، حضوريا، لسنة  .1 بالنسبة لجميع المستويات   2020إل غاية شهر شتنير  2020 –  2019تأجيل في 
ن التكوينات والمؤسسات، باستثناء كلية الطب والصيدلة وكلية طب األسنان اللتو    10ابتداء من خوضان االمتحانات ت سير

 2020يوليوز 
ُ
 ؛باألمر الحقا  تانالمعني  تانعلن عنهم المؤسس ، حسب برمجة وظروف ست

ي أو جزء منه عن   .2 كذا  و   ، ، بالنسبة للمؤسسات ذات االستقطاب المحدود ُبعد إمكانية إجراء صيغ مختلفة للتقييم البيداغوجر
 حسب استعداد المؤسسة،  2020سالك االنتقائية بالمؤسسات ذات االستقطاب المفتوح، وذلك ابتداًء من شهر يوليوز  الم

ي بالدار البيضاء  ،المؤسساتإعالن  .3
ونية  ا هتعير بواب  ، التابعة لجامعة الحسن الثائن ات  االلكي  ي وقت الحق عن تنظيم في 

قن
ي ظروف جيدة

ن الطلبة من تهتر  االمتحانات قن
ِّ
مك
ُ
   ؛ للمراجعة والمواكبة البيداغوجية ت

ي وقت مناسب .4
مجة زمنية مفصلة لجميع االمتحانات قن  ؛نشر المؤسسات لير

ي سيتم اإلعالن عنها من خالل الب  ُبعد مناقشة بحوث وتقارير نهاية التكوينات عن   .5
ونية  و ابتداء من التواريــــخ الت  ابات االلكي 

 ؛للمؤسسات
ي   تها إعالن المؤسسات عير بواب .6

ورة القصوى، وذلك قن اتهم عند الضن وط ولوج الطلبة الدكاترة لمختير ونية عن شر االلكي 
وط الوقا م الشر  ؛ئية المناسبةإطار يحي 

ي كل المجاالت المعرفية إل شهر شتنير  .7
، مع إمكانية استثناء مجاالت 2020تأجيل مناقشة أطروحات الدكتوراه حضوريا قن

 اجتماعاتعن طريق    ،2020يوليوز    15ابتداء من  حضوريا    اتالطب والصيدلة وطب األسنان، حيث يمكن إجراء المناقش 
م ُمغلقة وط الوقائية الالزمة تحي   . الشر

 

http://www.univh2c.ma/

