
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 رة التعليم العالي والبحث العلمي وزا

 

 

 

 

 

لسنة  لالنشاطات البيداغوجية  تسيير  المحلي لاإلطار  البروتوكول 
 19 -كورونا كوفيد وباء  أزمة    في ظل    2021/  2020الجامعية  

 

 

 

 

 - 2020 نوفمبر 03 -



1 

 

 تمهيد: 
الحالية  ط  تبس           الو   ،عمليةالجراءات  ال الوثيقة  النقاط  على  الضوء  التي  هم  متلقي  عليها  ة  سيعتمد 

المؤسسة وإطارات  والبيداغوجية  ا  مسؤولوا  التعليمية  النشاطات  مختلف  استئناف  تنظيم  في  لجامعية 
مع العلم أن ،  19-تميز بوجود وباء كوفيدالظرف المفي    المسابقات واالمتحانات،....( التقييم، التدريس،  )

ا إلى تطو  لترتيبات يمكن  هذه  بالنظر  تتغير  البالدأن  الخطواتكل  تهدف    .ر الوضعية الصحية في    هذه 
في سياق هادئ   2020/2021  لسنة الجامعيةالنشاطات البيداغوجية ل  االنطالق واالستمرار فيإلى ضمان  

 . االنقطاع واالرتباك بتجن  و 
 التذكير بالمجاميع من حيث األعداد المسجلة: 

آ ل  ج  تس          الجامعيهذا    في  درارجامعة  يفوق  تمدرس    2020/2021  الموسم    طالبا    16000ما 
 : التاليةات المستوي التكوين و  أطوارعين حسب موز  

 األعداد المسجلة  المستوى  طور التكوين  

 

 الليسانس

 3000 السنة األولى

 3986 السنة الثانية

 3739 السنة الثالثة 

 

 الماستر

 3360 السنة األولى  

 1462 السنة الثانية  

 500 الدكتوراه 

 16047 المجموع 

المسج  لنظر  باو         العدد  والخصوصي ل و   ،للهذا  المنطقة  و بحكم    ة مؤسسات  الجغرافي  الهياكل  الموقع 
توضح    التي  "  إطار  "  اتيةعملي الطريقة  اليقودنا إلى تقديم    كلفإن  ذ  البنايات وتشكيلها وتصميمها المعماري،و 
ها وفق جدولة  وكذا مختلف الجراءات والخطوات المزمع اتخاذ ا، احترامهعلينا   العامة والقواعد التي مبادئال

 : النقاط التالية حول   تتمحور ، زمنية دقيقة وواضحة
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   : ية واالستكشافيةدريس الوحدات األفقلتعد التعليم عن ب  على  عتماداال .1
، و  ماط أخرى لمزاولة الفعل البيداغوجي وتنظيمهإن  الوضعية الصحية الحالية تحت م علينا استخدام أن 

دفي هذا الشأن   : على ما يلي  نؤك 
المستويات حصرا  عن طريق  لوحدات األفقية والوحدات االستكشافيةا  تدريس  - التدريس عن   في كل  

مزج التعليم عن بعد بالتعليم الحضوري بينما يتم   (، أعمال موجهة وأعمال تطبيقيةعد )محاضرات و ب  
على منصات   )لكل  الوحدات(  كل هاوضع الدروس  مع  ،  لوحدات األساسية والوحدات المنهجيةفي ا

 التعليم عن بعد.  
ل - الحديثة  التكنولوجية  التقنيات  باستعمال  واالستكشافية دروس  شرح  االستعانة  األفقية  الوحدات 

   .ط على الخ بالتعليم التفاعلي كذا  و ، (… Google met, Zoom) الموضوعة على المنصة 
 وتسيير الزمن البيداغوجي: في الوحدات األساسية والمنهجية  التعليم الحضوري  اعتماد .2

الن   هذا  مع  على  مط  يعتمد  الدراسة  ومدر جات  لقاعات  الطلبة  الصحية  الكآفة  ر  ي توفحضور  شروط 
 : م التعليم كما يلي نظ  ، حيث ي  19لوقاية من وباء كورونا كوفيد اعايير الضرورية واحترام م

الد    يحضر - نظام  عبر  الجامعية  ولإلقامة  للمؤسسة  حجرات كما    ،فعاتالطلبة  في  استقبالهم  يتم  
واألعمال    بحيث ال يتعدى عدد الحضور في حصص األعمال الموجهة  ،الدراسة عبر نظام األفواج

 1،5ضمان مسافة تباعد في المدرجات ال تقل  عن   مع،  طالبا   20 داخل القاعات المغلقة التطبيقية 
   ترا .م

 كما يلي:  تصبح ، لجودة التكوين  ضمان، مع التعليمية ةصة للحصت خفَّض المدة الزمنية المخص   -
 ساعة بالنسبة للمحاضرة. 01 •
 .لكل  فوج ساعة بالنسبة لحصة األعمال الموجهة 01 •
 .لكل  فوج ساعة بالنسبة لحصة األعمال التطبيقية 02 •
( دقيقة األولى للنصف 50ص ) خص  كما يلي: ت  ة(  الحضوري )لألعمال الموج ه حصة التدريس   ت نجز -

وت   الفوج،  من  )خص  األول  فترة  القاع20ص  لتهوية  دقيقة  )خص  ت  ثم   ،  ة(  دقيقة  50ص  المتبقية  ( 
 للنصف الثاني من الفوج.

   .في حصص األعمال الموج هة واألعمال التطبيقية إجباري التدريس الحضوري  -
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الطلبة - الزمن  ي علم  فعات    األسبوعي  باستعمال  االمتحانات،  الحضوري   لتدريسالد  وكذا  رزنامة ب  ، 
البروتوكول(   فصيليةت  هذا  في  الواردة  الزمنية  الفواصل  مع  ل،  )تنسجم  األسرة وت نشر  أفراد  جميع 

 للن شاط.  االنطالق الفعلي قبل على األقل من  ا  أسبوع   عبر كل  الوسائط،الجامعية، 
ر  مالحظة:  . في كل  الوحدات  عن بعد ا  تم  حصر سيس تدري ال فإن  باء الو خطورة الوضع و في حال تطو 

سة عن بعد التطبيقيةهة واألعمال الموج   األعمال  تنظيم .3  :في الوحدات المدر 
 : حو التاليعلى الن  رسة عن بعد  المد  في الوحدات يقية التطبالموجهة واألعمال م األعمال نظ  ت  

في سالسل  توضع   - على    التمارين  الموجهة  التعليم منص  األعمال  ت    ، ة  بعد  ثم   بالحلول  رفق 
 محاولة الفردية.للللطالب فترة زمنية إعطاء 

 ف. المكل   من طرف األستاذعلى الخط  رسالها إليهم إ عادوتصح ح، وي   ،بحوث الطلبة   تستقبل -
التطبيقية   جرى ت   - إلى    األعمال  المحاكاة  نشاطاتالتي تحتاج  ت سج ل  ،مخبرية عن طريق    أو 

بر عملية التعليم التفاعلي  ، أو ع جامعة على اليوتيوب القناة  على    عرضت على شريط فيديو و 
 . بالطرق التكنولوجية الحديثة   عن بعد

كافة  احترام    ة، مععند الضرور   األعمال التطبيقية في المخبرحصص  ل  حضور الطلبةيمكن   -
 . بصرامة المنصوص عليها في هذا البروتوكول ية ئ جراءات الوقاال

 : احترامها  اجبالوقاية الو  معايير  .4
 . 2م 50كحد أقصى الستغالل مساحة قدرها  ا  ( طالب 20) ال يتعدى عدد الطلبة في الفوج •
 . الجلوس في نفس الطاولة طوال الفترة اليومية المخصصة للتدريسب طالب كل   إلزام •
 التعقيم الدوري لألماكن البيداغوجية والدارية،  •
 ات المياه، ضمان التهوية والصيانة لألماكن بما في ذلك دور  •
 . في الحرم الجامعي بعد االنتهاء من االلتزامات البيداغوجية ت منع التجمعات والبقاء  •
 األسرة الجامعية،  أعضاءكل إجباري على لكمامة وضع ا •
 مضاعفة نقاط غسل اليدين )خزانات للماء والصابون(،  •
هم حصرا  عبر • ،  لجامعة اللكتروني لموقع  العلى    العالن  إعالم أفراد األسرة الجامعية بكل ما يخص 

 . وعبر البريد الشخصي للطالب، الذي يجب تحصيله في استمارة التسجيل
 ن بالوقاية واألمن داخل الجامعة. احترام إرشادات وتعليمات األعوان المكلفي  •
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 الخدمات الجامعية:  .5
 : جامعية  التالية في كل  إقامةيجب احترام معايير الوقاية      
 : حسب المعايير اآلتيةرف  ل الغتستعم: إليواءا ✓
 . لكل ثالثة طلبة 2م  18 - . لكل طالبين 2م 12 - . لكل طالب 2م 6 -
 . ضعه تحت تصرف الطلبة ت و  لالنترنيت ر كل إقامة جامعية فضاء  توف   -
   :اإلطعام ✓
 . المنقولة إلزام الطلبة بإحضار األواني الشخصية الستالم الوجبات -
 . المعايير الصحي ة كل  التباعد و باحترام وزع الوجبات الغذائية ت   -
 النقل:  ✓
 .طالبا كحد أقصى في الحافلة  20نقل   -
 . مساء (18:30)والنصف ة دسغاية الساعة الساوإلى يوميا للنقل  ضمان مناوبات متعددة  -

 : حية الواجب توف رها واحترامها ص وقائية والاإلجراءات ال .6
 . هالمن يدخل والقامة الجامعية عند أبواب الجامعة لحرارة ا درجة قياس  -
 . ومراقبة ارتدائها من الجميع بكل  صرامة ، إجبارية وضع الكمامة -
 وفي كل  المرافق.   ،بالقدر الكافي ماتوالمعق   التنظيفسوائل توفير  -
 المبكر  على الحاالت المشتبه بها وعزلها، والسراع في تشغيل مختبر الكشف بالجامعة.  الكشف  -
 . على األقل  م( 1،5)بمسافة   ن طرف الجميعم لجسدياحترام التباعد امراقبة  -
 . والهياكل دوريا  من خالل تنظيم الحمالت التطوعيةتهوية وتنظيف وتعقيم البنايات  -
 . القامة الجامعية إلى و  حرم الجامعيال إلىمنع دخول الغرباء  -
 . )خاصة  الطلبة( من خالل المركز النفسي واالجتماعي  التكفل النفسي بأعضاء األسرة الجامعية -

 يم االمتحانات والمسابقات: تنظ . 10
 :التاليةالجراءات  المتحانات والمسابقات إلى جملة يخضع تنظيم ا

 بكل  صرامة.   مع احترام المعايير البيداغوجية  ،التقييم شكال أفي تنويع وال المرونةاعتماد  ▪
 بدل ساعة ونصف. إلى ساعة واحدة   ة المقررة لالمتحانمد  ال تخفيض  ▪
 لوحدات األفقية واالستكشافية.  لللجان البيداغوجية ا قييم من طرف اقتراح أنماط مختلفة للت  ▪
   على األقل قبل موعد إنطالقها. ا  يوم  15الحضورية بنحو االمتحانات   رزنامةنشر  ▪
   .  العليا مسابقة وطنية تخضع للتوجيهات الواردة من الجهات الوصية  ،الدكتوراه مسابقة  ▪
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   والتنسيق: المرافقة -12
 األسرة الجامعية.  حسيستوعية و ت   في المهنية، قاباتوالن  ،الطالبية والنوادي  مات إشراك المنظ   -
إشراك منظ مات المجتمع المدني وهيئات العمل الخيري )الهالل األحمر، الحماية المدنية، ...( في   -

 عمليات التطهير والتعقيم وحمالت التنظيف التطوعية.  
 (. الخالبلدية، مديرية الصحة العمومية،... ،الدائرة )الوالية،  لسلطات المحليةمع ا امالت   التنسيق  -

 الملحق 

 2021/ 2020 الجامعي للموسم البيداغوجيةنشطة األ تنظيم وتوقيت برنامج 
 " طار "البروتوكول  لاب   سرة الجامعيةإعالم األو  ، ي شرع في نشر2020  نوفمبر  25  تاريخمن    ابتداء -

البيداغوجية لتسيير  المحلي   ال  النشاطات    وسائل االتصال عبر كافة    2020/2021جامعي  للموسم 
االلكتروني...(.الممكنة   البريد  االلكتروني،  الجامعة  ل  )موقع  التفصيلية  الرزنامة  ألنشطة ت بنى 

 التالي:  وفق السيناريو  2020/2021نة الجامعية البيداغوجية للس

Scénario 3 = Combinaison des deux scénarii  proposés 

1er 

semestre  

2 semaines de formation en EAD du 01 au 15 Décembre 2020  

2 vagues pour 

une formation 

en présentiele 

Vague 1 

(5 semaines) 

15 Décembre au 29 Décembre 2020  
 

 

EAD 

pour les 

UET+UED 

 

30 Décembre au 01 Janvier 2021 

vacance d’hiver 

02 janvier – 21 Janvier 2021 

Examens en présentiele 

du 1er vague pour les 

UEF+UEM 

23 janvier – 28 Janvier 2021 

Vague2 

(5 semaines) 
30 Janvier – 04 Mars 2021  

 

 

EAD 

pour les 

UET+UED 

 

Examens en présentiele 

du 2e vague pour les 

UEF+UEM 

06 Mars - 11 Mars 2021  

  Du 11 Mars au 19 Mars, Vacances de printemps 
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- Déploiement du scénario sur la semaine : 

• Pour le 1er semestre (charge maximale):4c + 4TD/2TD+1TP par jour.               24h /S 

• Pour le 2e semestre (charge maximale):4c + 4TD/2TD+1TP par jour.               19,2 h/S 

 : هامة اتمالحظ
لتفصيلية األسبوعية الستعماالت الزمن للتدريس  ا  الرزنامة  إعداد التصرف في    صالحيةالكليات جزئيا     ىت عط -

الفاصلة لكل فترة  الزمنية  ، ضمن الحدود  المعلنة في هذا البروتوكول المحلي  طة العملياتيةلخ  ا  الحضوري وفق
 معلنة.

 ليسانس 2ماستر+ فئة من   2ليسانس+   3 الدفعة األولى: -
 ليسانس  2ماستر+ بقية فئات   1ليسانس+   1ة الثانية: الدفع -
البروتوكول - هذا  إعداد  خلية  تم   طرف  وبإشراك  من  )عمداء   المتابعة،  الجامعية  األسرة  مكونات  مختلف 

الكليات، ممثلي المنظمات الطالبية، النوادي العلمية والثقافية، النقابات المهنية لألساتذة والموظفين والعم ال، 
   قامات والخدمات الجامعية(.   ومديري ال

 مسؤول الخلية المحلية للمتابعة )مدير الجامعة( 

 

2e 

semestre 

01 semaines de formation en EAD du 20 Mars au 25 Mars 2021  

2 vagues 

pour une 

formation en 

présentiele 

Vague1 

(04 semaines) 
27 Mars – 22 Avril 2021  

 

EAD 

vague 2 

pour les UET+UED Examens en présentiele 

du 1er vague pour les 

UEF+UEM 

24 Avril – 29 Avril 2021 

Vague2 

(4 semaines) 
02 Mai – 27 Mai 2021  

 

 

EAD 

vague 1 

pour les UET+UED 

 

Examens en présentiele du 

2e vague pour les 

UEF+UEM 

29 Mai – 03 Juin 2021  

  Du 05 Juin au 17 Juin, Rattrapages et délibération  


