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مدخل عام
تذكير بالعدد الكلي للطلبة المسجلين في السنة الجامعية 2012/2019

االجراءات الواجب اتباعها في الجانب البيداغوجي

االجراءات الواجب اتباعها في الجانب الصحي بالهياكل البيداغوجية و اإلدارية و الفضاءات المشتركة

االجراءات الواجب اتباعها في الجانب الصحي و الوقائي المتعلق بالخدمات الجامعية 

الفهـــــــــرس 
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في إطار تحضير و تنظيم الدخول من العطلة الصيفية يوم 23 أوت 2020 الستئناف سير السنة
الجامعية 2020/2019 و الدخول الجامعي 2021/2020،وعلى غرار مختلف الجامعات الجزائرية

اتخذت جامعة باجي مختار- عنابة مجموعة من االجراءات و التدابير الخاصة بهذه العودة
المتميزة بطابعها االستثنائي بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19).

استناًدا إلى البروتوكول اإلطار المعتمد من طرف الوزارة الوصية، يتضمن هذا البروتوكول
الديناميكي جملة من الخطوات التي سيتم اتباعها في الجانب البيداغوجي و الصحي ضمانًا

عودة جامعية آمنة لألسرة الجامعية بكافة مكوناتها، ويبقى من المؤكد أّن هذا البروتوكول
قابل لإلثراء والتعديل حسب تطور الوضعية الوبائية.

مدخل عام:
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تذكير بالعدد الكلي للطلبة المسجلين في السنة الجامعية 2020/2019

السنة أولى ليسانس
39%

السنة الثالثة ليسانس
31.8%

السنة الثانية ليسانس
29.2%

التكوين في الليسانس (20172 طالب)

78655890

6417
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السنة أولى ماستر
54.1%

السنة الثانية ماستر
45.9%

التكوين في الماستر (11591طالب)

5324 6267
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العدد االجمالي للطلبة المسجلين  (42289 طالب) 

التكوين في الليسانس
47.7%

التكوين في الماستر
27.4%

 تكوين دكتوراه
9.2%

  طلبة  كلية الطب
15.7%

3906

6620

11591

20172
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الجانب البيداغوجي

- مجموع الحصص الحضورية المنجزة قبل األزمة الصحية تقدر بسبعة (07) محاضرات وستة (06)
أعمال تطبيقية والمحددة في الفترة الممتدة بين 26 جانفي2020 و 12 مارس 2020.

- مجموع الحصص عن بعد تمت من خالل وضع حوالي 14696دعامة بيداغوجية عبر عدة آليات
منها األرضية الرقمية، وقناة الواب تيفي للجامعة على اليوتوب، وصفحات التواصل

االجتماعي.

 و قد غطت هذه الدعائم البيداغوجية الجزء المتبقي من برامج المقاييس مع االنتهاء من
األعمال التطبيقية بمختلف أشكالها في بعض التخصصات. 

تنظيم التعليم الحضوري :
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مالحظة: 
بالنسبة للنشاطات البيداغوجية المبرمجة بعد االستئناف بتاريخ 23  أوت 2020 ستكون عن

طريق دفعات من الطلبة و لمدة زمنية محددة و يمكن تلخيصها كاآلتي:

- التحاق طلبة الدكتوراه  و الماستر 2 بالجامعة انطالقا من 23 أوت 2020.
- ستضع مديرية الجامعة تحت تصرف أفراد األسرة الجامعية تطبيق أندرويد خاص بالجامعة

ُيَمكنه من االّطالع على جميع المعلومات باستعمال هاتفه الذكي.
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- استعمال قنوات االتصال مع الطلبة عبر موقع الجامعة، األرضية الرقمية، صفحات التواصل االجتماعي            
 و قنوات اليوتيوب على االنترنت، و تطبيق األندرويد قصد: 

• اإلعالم  
• التوعية 
• التوجيه

- إنشاء خلية دعم بيداغوجية للتدريس عن بعد على المستوى المركزي و كذا الكليات و األقسام لمرافقة
تكوين األساتذة في تقنيات نمط هذا التعليم مع تجنيد االمكانيات التقنية و البشرية المتاحة.

- برمجة اجتماعات اللجان البيداغوجية عن بعد  في األسبوع األول من الدخول الجامعي (23 أوت 2020 إلى
30 أوت 2020). تتم فيه دراسة جميع المسائل البيداغوجية حسب البروتوكول البيداغوجي و الصحي للجامعة

المتعلقة بتسيير الدروس و عملية التقييم.
- التحديد بوضوح للفضاءات البيداغوجية (األقسام والمدرجات) المعنية باستغاللها في التدريس حسب كل

طور.

تسيير الدروس :
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- توجيه طلبة الجذع المشترك  نحو الشعب و التخصصات يتم عن بعد باستخدام األرضية الرقمية مع ضمان
الفعالية و الشفافية التامة للعملية.

- تفعيل دور مسؤولي الميدان، الشعب و التخصصات في انجاز برنامج التدريس عن بعد وباقي النشاطات
البيداغوجية.

-  تشجيع آليات ولوج الطلبة لألرضية الرقمية من خالل ادراجها كإحدى آليات التقييم البيداغوجي.
- تشجيع االتصال الدائم بين الطلبة و أساتذتهم عن طريق استعمال مختلف و سائل االتصال عن بعد.

- إشراك التنظيمات الطالبية و النوادي العلمية في تحسيس الطلبة على ضرورة احترام البروتوكول الصحي
الموضوع من قبل الجامعة و هذا باستعمال مختلف وسائل االتصال.
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- إلغاء المناقشات الحضورية لتقارير التربص بالنسبة لطلبة السنة الثالثة ليسانس وتعويضها بتقييم  
 األستاذ المشرف.

- بالنسبة لمذكرات الماستر ونظرا للعدد المعتبر لهذه الفئة،يتعّين التقيد الصارم بجميع اإلجراءات
الصحية وتتم خالل الفترة الممتدة بين 23 أوت و 30سبتمبر2020.

- بالنسبة للتقييم المستمر لباقي األطوار،ضرورةاالعتماد على صيغة مرنة من خالل تكليف الطالب
بواجبات وأعمال فردية وإلغاء االمتحانات الجزئية وتتم كل أطوار هذه العملية عن بعد.

- القيام باألعمال التطبيقية عن طريق صيغة المحاكاة مع تقديم حصيلة موجزة عبر الوسائط اإللكترونية.

التقييم :

- التركيز على التقييم الحضوري (حسب تطور الوضعية الوبائية) لمواد الوحدات األساسية و المنهجية
(QCM) بامتحانات ال تتجاوز ساعة واحدة (01) مع تشجيع نمط األسئلة المتعددة االختيارات

- بالنسبة لمواد الوحدات األفقية واالستكشافية يحبذ تكليف الطلبة بواجبات و أعمال فردية أو جماعية
(2 إلى 3 طلبة) يتم تقييمها عن بعد وتبقى امكانية اجراء امتحانات حضورية مرتبطة بمدى تطور الوضعية

الوبائية وتقديرات اللجان البيداغوجية.
- تنظيم االمتحانات انطالقا من 01 سبتمبر بالنسبة للدفعات التي يقل عددها عن 30 طالبا.

بالنسبة للتقييم النهائي، يتعّين :
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الدروس بالنسبة للسنة الجامعية 2021/2020:

- تنظيم أبواب مفتوحة افتراضية عن طريق استعمال الموقع الرسمي للجامعة باإلضافة إلى صفحات
التواصل االجتماعي و الوسائط اإلعالمية كاإلذاعة المسموعة و الرسمية.

- يتم طلب إعادة االدماج للسنة الدراسية 2021/2020 في الفترة الممتدة من:2020/11/02  إلى
غاية:2020/11/30 و يكون عن بعد. 

- فيما يخص الطلبة المعنيين بالتحويالت (بكالوريا السنوات السابقة) يتم ايداع الطلبات عن بعد في الفترة
الممتدة من 2020/11/02 إلى:2020/11/30. 

- يتم ايداع طلبات االنتقال من المدى القصير إلى المدى الطويل (بالنسبة للسنة الثالثة ليسانس "ل3"   
 والسنة الثانية ماستر "م2") في الفترة الممتدة من 2020/11/02 إلى 2020/11/30 و يتم ذلك عن بعد.

- يكون الدخول الجامعي لسنة 2021/2020 بالتاريخ الذي سوف تحدده الوزارة.
- في حال تواصل انتشار جائحة (كوفيد19)سيتم تقديم الدروس عن بعد وهذا لمختلف االطوار. 

- التعليم الحضوري يعني الوحدات األساسية باألخص.
- تنظيم الدروس الحضوريةفي شكل دفعات لتجنب االكتظاظ. 

الدخول الجامعي 2021/2020 التسجيل و اعادة التسجيل:
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- إعادة فتح وتسيير مخابر البحث:

نظرا لما تكتسيه مخابر البحث من أهمية ضمانا  الستمرارية النشاطات البيداغوجية و البحثية، يتعّين:  
-احترام اإلجراءات وا لتدابير الصحية الالزمة لحماية األساتذة و الطلبة و الموظفين المنتمين للمخبر.

-استئناف نشاطات األساتذة الباحثين و طلبة الدكتوراه،بهدف استكمال اطروحات الدكتوراه
 و مختلف األبحاث.

-تجنيد األساتذة الباحثين و طلبة الدكتوراه في انجاز العديد من المساهمات العملية على مستوى
مخابر البحث و الموجهة أساسا لمواجهة جائحة كوفيد-19.

-االستمرار في القيام بدراسات معمقة و متعددة حول التداعيات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية
لجائحة كوفيد-19.
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ويتم ذلك من خالل:
- السهر على إجبارية استعمال األقنعة الواقية داخل الحرم الجامعي، و إمداد الطلبة بها حسب الكميات

المتوفرة.
- القيام بعملية التعقيم لكافة الفضاءات قبل الدخول الجامعي و تحديدا انطالقا من 16 أوت 2020.

- تطهير و معالجة خزانات المياه.
- تشكيل فرق للقيام دوريا بعملية التعقيم.

- توفير عدة نقاط للمياه الصالحة للشرب والصابون السائل والصهاريج على مستوى الكليات ليتم
استعمالها في غسل األيدي.

- توفير سالل الفضالت و جمع األكياس البالستيكية بصفة آلية.
- السهر على تطبيق االستعمال االجباري لألقنعة الواقية.

الجانب الصحي بالهياكل البيداغوجية واإلدارية و الفضاءات المشتركة
السالمة الصحية و تعقيم الفضاءات البيداغوجية و اإلدارية:
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من خالل:
- إعالنات واسعة على مستوى جميع الكليات و احيائها الجامعية حول الفيروس و طريقة انتشاره إضافة

إلى اإلجراءات االحتياطية، و هذا باالعتماد على الصقات حائطية و منشورات الكترونية و االبتعاد عن
المنشورات اليدوية.

- نشـر المعلومات الضـرورية و اإلجراءات العملية الواجب اتخاذها في حالة االشتباه بالعدوى ألحد الطالب،
األعراض األساسية، أماكن التشخيص و أخذ العينة، أرقام الهاتف الضرورية.

- ضرورة توزيع الكمامات و توفير السائل المعقم على مستوى الكلية، مع إشراك طلبة الجمعيات الطالبية 
 و النوادي العلمية بهذه العملية.

اإلعالم حول الجائحة:
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- تقديم بطاقات دخول مؤقتة حيث يخصص لكل مرحلة لون معّين. ُتسّلم هذه البطاقات للطالب عند أول

حصة حضورية، وتسمح للطالب بالدخول إلى الحرم الجامعي حسب الفترة التي تخّصه، وكذا االستفادة من
خدمات النقل الجامعي، واإلقامة واإلطعام باألحياء الجامعية.

-فتح قاعات الدراسة و المدرجات قبل بداية الدروس.
-دخول و خروج الطلبة إلى الهياكل البيداغوجية و اإلدارية يكون بممرات مختلفة.

-القياس االجباري لحرارة الطالب عند مداخل الهياكل البيداغوجية و اإلدارية و ضرورة تعقيم األيدي. 
-تجنب تجمعات الطلبة أمام الهياكل البيداغوجية و اإلدارية.

-فتح قاعات للفحص الطبي على مستوى الكليات يوفر لها الحد األدنى من األجهزة الطبية الالزمة
 و وسائل الحماية و الوقاية من جائحة كوفيد-19، ويكلف السادة األطباء المنسقين للخدمات الجامعية          

 و أطباء الطب الوقائي للخدمات الجامعية و المستشار نفساني بذلك.
 -تكوين خلية صحية مركزية على مستوى الجامعة بالتنسيق مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي.

حركة الطالب :
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-تهيئة المكاتب بما يضمن التباعد بين الموظفين فيما بينهم .
-وضع لوحات زجاجية بالنسبة للمصالح التي تضمن الخدمات ذات االتصال الواسع مع أفراد األسرة

الجامعية.
-تجهيز مداخل اإلدارة بوضع موزعات آلية للسائل المعقم و توزيع الصابون و سوائل التعقيم

لنظافة األيدي.
- السهر على توفير أكبر عدد ممكن من حنفيات المياه.

-وضع بروتكول خاص بحركة الموظفين ينشر في شكل ملصقات في مداخل اإلدارة.

إجراءات خاصة بالموظفين :
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الجانب الصحي و الوقائي المتعلق بالخدمات الجامعية
تنظيف وتطهير منشآت اإلقامة الجامعية :

- المراقبة الصحية للنظافة يجب أن تكون دورية و يومية في ظل هذه الجائحة و يتعلق األمر بنظافة
األجنحة أو المراقد، المطاعم النوادي، مصادر المياه، مرافق االستحمام، دورات المياه باألجنحة و

المساحات المشتركة.            
- تنظيف عميق وتعقيم كل المرافق المذكورة سالفا قبل التحاق الطلبة باإلقامات خاصة األفرشة

والغرف.              
- تنظيف والتعقيم اليومي للمطعم والنادي قبل تحضير الوجبات وبعد االنتهاء منها.

- ضرورة توفير العدد الكافي من أعوان النظافة واألمن والكميات الكافية من مواد التطهير والتعقيم
الموصي بها حسب الشروط النظامية.

- إعطاء اهتمام خاص لسالمة مياه الشرب عن طريق  مراقبة مصادر المياه باإلقامة بالتنسيق مع مكاتب
البلدية.

- عملية مكافحة الحشرات و القوارض تكون بشكل دوري أو كلما تطلب األمر ذلك حسب التعليمات.
- إزالة األعشاب الضارة و القيام بهذه العملية قبل التحاق الطلبة باإلقامات و بصفة دورية و كلما تطلب

األمر ذلك.
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اإلدارة :

                
- التنظيف والتعقيم اليومي للمكاتب.   

- إجبارية ارتداء عمال كافة المصالح للقناع الواقي.
- تقليص عدد العمال في نفس المكتب الى إثنين مع ضمان التهوية المستمرة للمكتب . 

- حظر كل تجمع و تجمهر للعمال داخل المكاتب و خارجها.      
- توفير الصابون السائل في دورة المياه و السائل المعقم في مدخل اإلدارات.        

- وضع ملصقات توضيحية حول التدابير الوقائية.
- الفحص السنوي لعمال و موظفي المكاتب.
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اإليواء :

 اهتمام خاص بالطلبة الحاملين لألمراض المزمنة حين عودتهم إلى االقامات في ظل جائحة كوفيد 19
بتخصيص جناح خاص بهم وإيوائهم في غرف فردية مع مرافقتهم بمراقبة طبية دوريا من طرف أطباء

وحدات الطب الوقائي وتوعيتهم بشكل مستمر. 

- إيواء الطلبة تدريجيا حسب رزنامة محددة لتسهيل فحصهم على مستوى وحدة الطب الوقائي قبل
التحاقهم بغرفهم و لتفادي االكتظاظ.

- تزويد أعوان أمن مدخل اإلقامة بجهاز قياس الحرارة اإللكتروني.
- منع دخول أي شخص غريب و كذا العائالت إلى اإلقامة الجامعية لمنع احتكاكهم بالطلبة المقيمين.

- إجبارية ارتداء القناع الواقي من طرف الطلبة أثناء التواجد داخل اإلقامة و في المساحات المشتركة. 
- التنسيق الجيد بين وحدات اإلقامة و وحدة الطب الوقائي في حالة وجود حالة مشتبه في إصابتها

بفيروس كورونا لتحسين التكفل بها وكذلك لمنع تفشي الوباء.

استقبال الطلبة
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اإليواء

- تقليص عدد الطلبة في الغرف إلى اثنان لمنع االكتظاظ. 
- السهر على التوفير الدائم للمياه على مستوى اإلقامة خاصة في قاعات االستحمام و ترشيد استعمال

هذه األخيرة حسب برنامج مسطر طيلة األسبوع.
- توعية الطلبة المقيمين بضرورة تهوية، تنظيف و تعقيم الغرف يوميا.

- تحسيس الطلبة بضرورة استعمال األواني حاملة الوجبات بشكل فردي و تنظيفها بالمواد المطهرة بعد
كل استعمال . 

- منع االحتفاظ بالمواد الغذائية   سريعة التلف في الغرف. 
- تحسيس الطلبة بخطر التجمع داخل الغرف بغرض األكل أو المراجعة.

- توعية الطلبة بخطر التجمهر داخل المساحات المشتركة لمنع تفشي الوباء.
- برمجة الفحص الدوري للطلبة على مستوى وحدة الطب الوقائي وفق رزنامة محددة و عدد محدد لكل

يوم بالتنسيق بين مصلحة اإليواء.
- تخصيص مكان للفحص الدوري للطلبة به تهوية كافية إذا كانت مساحة وحدة الطب الوقائي ال تكفي.
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-  تنظيف و تعقيم وحدة الطب الوقائي مرتين في اليوم في منتصف النهار وبعد االنتهاء من العمل.
-  توفير عون طبي بشكل دائم لتنظيم الستقبال الطلبة .

-  توفير كل المستلزمات الطبية و وسائل الوقاية الصحية للطاقم الطبي.
-  توفير سيارة إسعاف لكل وحدة طبية وقائية.

-  إجبارية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للطاقم الطبي و الطلبة على حد سواء أثناء تواجدهم داخل الوحدة.
-  القيام بحمالت تحسيسية حول فيروس كورونا و طرق الوقاية من انتشاره في التجمعات الطالبية

باالستعانة بالطاقم الطبي و الشبه طبي و كذا األخصائيين النفسانيين التابعين لوحدات الطب الوقائي،
باستعمال كل اإلمكانات المتاحة و التنسيق مع المصالح الوقائية بالوالية  و المنظمات الطالبية.

- تخصيص غرف لعزل الحاالت المشتبه في إصابتها إلى حين نقلها إلى المستشفى .
-  استعمال مختلف تكنولوجيات التواصل عن بعد للنفسانيين للمتابعة المستمرة و الدائمة للحاالت النفسية

وتطبيق إذا تطلب األمر تدابير الوقاية من كوفيد 19 في جلسات العالج التي تقلص مدتها.

وحدة الطب الوقائي :
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-  توزيع الوجبات في حامالت أكل فردية مع احترام تدابير الوقاية و احترام مسافة اآلمنان، أو تقديم وجبات
عادية حيث يكون عدد الطلبة محدود في كل طاولة دائما البد من التقيد بمسافة األمان بين كل طالب و آخر .

- إجبارية القناع الواقي في الطابور.
- توفير مغاسل في مدخل المطعم لغسل اليدين و توفير الصابون السائل.

- تخصيص عون امن أو عون مطعم لمراقبة احترام مسافة األمان في الطابور.
- زيادة عدد رفوف تسليم الوجبات لمنع االكتظاظ.

- احترام مسافة األمان في الطابور ب 1.5 متر بين كل طالب و آخر بوضع ملصقات على األرض و على
الجدران.

- تمديد فترة توزيع الوجبات لمنع حدوث الفوضى.
- منع استعمال أدوات األكل المشتركة: الملعقة و الشوكة.

- ضرورة تقيد عمال مصالح اإلطعام بشروط النظافة: الهندام، القناع الواقي أو الكمامة و القفازات خاصة
أثناء توزيع الوجبات.

اإلطعام :
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- وضع المطهر الكحولي في مدخل النادي أو مغسلة اليدين مع ضرورة وجود الصابون السائل.
- رفع كل الطاوالت والكراسي لمنع التجمعات داخل النادي.

- تهوية النادي بشكل مستمر وتعقيمه مرتين في اليوم.
- وضع ملصقات على األرض وكذا األشرطة لتنظيم الطابور.

- توفير المطهر الكحولي فوق رف البيع للزبائن.
- استعمال أواني نظيفة: بالنسبة لألدوات المخصصة للقهوة و الحليب ذات االستعمال الفردي .

- ضرورة تقيد البائع بشروط النظافة و الهندام و إجبارية الكمامة.

النادي :
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- تقليص عدد الراكبين في الحافلة إلى مقاعد الجلوس دون سواها.
- منع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا.

- تزويد الـمقاعد بأغلفة بالستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها .
- إقرار ماسحات لألحذية.

- ضرورة فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية الموجودة في الحافلة.
- وضع مواد مطهرة (المطهر الكحولي...) تحت تصرف الراكبين.

- إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار.
- إقرار أجهزة للتطهير في محطات ركن الحافالت.

- احترام مبدأ التباعد الجسدي على مستوى محطات وـمواقف الحافالت.
- مراقبة تطبيق اإلجراءات الوقائية أثناء صعود الطلبة إلى الحافلة من طرف عون يخصص لذلك.

النقل :
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Website | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | LinkedIn

- سيتم تعليق كل األنشطة الثقافية و الرياضية التي تستدعي تجمع أكثر من شخصين، والحث على ممارسة
الرياضة الفردية في الهواء الطلق مثل الجري والمشي ·                 

- إبقاء المكتبات مغلقة مع اإلبقاء على نشاط إعارة الكتب وفق تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
                 ·

- غلق قاعات الرياضة و قاعات النشاط الثقافي و االجتماعي إلى أجل آخر.
                 ·

- تقنين الولوج لقاعات األنترنت باحترام تدابير الوقاية (التباعد ولبس القناع) وتحديد عدد الطلبة الى اثنان
لكل  6 متر مربع و ضمان التهوية المستمرة.

نرجو من كل القائمين على الخدمات الجامعية السهر على تطبيق هذه اإلجراءات الوقائية
باستغالل كل الطاقات البشرية والمادية لمنع تفشي وباء كورونا.

مالحظة
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