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یسمح بدخول  .مراقبة درجة الحرارة عند مداخل الجامعة والكلیات بواسطة محرار عن بعد

 

تخصیص ابواب .الكلیات و المرافق

 .استعمال االشارات االرضیة واألشرطة الالصقة لتحقیق التباعد الجسدي

 .بالنسبة لقاعات الدراسة

 .توفیر المیاه و المعقمات الكحولیة بكمیة كافیة في دورات المیاه

  

 .ارة ھلع او بلبلةتوفیر قاعة في كل كلیة لعزل الحاالت المشتبھ بھا ونقلھا للمستشفى دون اث

عدم الترخیص للنوادي بالنشاط مبدئیا مع امكانیة مراجعة ھذا القرار بعد التأكد من السیر 

الحسن لمختلف جوانب البروتوكول و السماح للنوادي بتوفیر خدمة بیع المیاه المعدنیة و 

 .متر مربع لكل طالب داخل الغرف

 

 الوقائية و الصحية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

 جامعة الشهيد عباس لغرور خنشلة

السنة انطالق و 2020- 2019 اجلامعية السنة اختتام

2019تسيير اختتام السنة الجامعية   بروتوكول

مراقبة درجة الحرارة عند مداخل الجامعة والكلیات بواسطة محرار عن بعد

 .األشخاص اللذین تسجل عندھم درجة حرارة طبیعبیة

 .اجباریة استعمال الكمامة من طرف كل أفراد األسرة الجامعیة 

الكلیات و المرافقداخل كل وضع مخطط لحركة الطلبة لتجنب اي احتكاك 

 .للدخول وأخرى للخروج

استعمال االشارات االرضیة واألشرطة الالصقة لتحقیق التباعد الجسدي

 .تعلیق نصائح صحیة وقائیة في جمیع االماكن

 .فتح نوافذ قاعات الدراسة لتحقیق تھویة مستمرة

بالنسبة لقاعات الدراسةمتر مربع  50/طالب 16-احترام القواعد المعمول بھا 

 .التعقیم الدوري لقاعات الدراسة ودورات المیاه

توفیر المیاه و المعقمات الكحولیة بكمیة كافیة في دورات المیاه

  .منع استعمال المكیفات إال في الضرورة وفي المكاتب الخاصة

توفیر قاعة في كل كلیة لعزل الحاالت المشتبھ بھا ونقلھا للمستشفى دون اث

عدم الترخیص للنوادي بالنشاط مبدئیا مع امكانیة مراجعة ھذا القرار بعد التأكد من السیر 

الحسن لمختلف جوانب البروتوكول و السماح للنوادي بتوفیر خدمة بیع المیاه المعدنیة و 

 

متر مربع لكل طالب داخل الغرف 6,بالنسبة لخدمة االیواء  احترام القواعد المعمول بھا

 .تخصیص جناح للحاالت المشتبھ فیھا داخل االقامات الجامعیة

الوقائية و الصحية التدابير  -  أ

اختتام متابعة خلية  

بروتوكول

  

 مراقبة درجة الحرارة عند مداخل الجامعة والكلیات بواسطة محرار عن بعد

األشخاص اللذین تسجل عندھم درجة حرارة طبیعبیة

  اجباریة استعمال الكمامة من طرف كل أفراد األسرة الجامعیة

  وضع مخطط لحركة الطلبة لتجنب اي احتكاك

للدخول وأخرى للخروج

 استعمال االشارات االرضیة واألشرطة الالصقة لتحقیق التباعد الجسدي

 تعلیق نصائح صحیة وقائیة في جمیع االماكن

 فتح نوافذ قاعات الدراسة لتحقیق تھویة مستمرة

  احترام القواعد المعمول بھا

 التعقیم الدوري لقاعات الدراسة ودورات المیاه

 توفیر المیاه و المعقمات الكحولیة بكمیة كافیة في دورات المیاه

 منع استعمال المكیفات إال في الضرورة وفي المكاتب الخاصة

 توفیر قاعة في كل كلیة لعزل الحاالت المشتبھ بھا ونقلھا للمستشفى دون اث

  عدم الترخیص للنوادي بالنشاط مبدئیا مع امكانیة مراجعة ھذا القرار بعد التأكد من السیر

الحسن لمختلف جوانب البروتوكول و السماح للنوادي بتوفیر خدمة بیع المیاه المعدنیة و 

 .العصائر فقط

 احترام القواعد المعمول بھا

 تخصیص جناح للحاالت المشتبھ فیھا داخل االقامات الجامعیة



 االطعام یكون من نوع وجبة منقولة في علب قابلة للتخلص منھا. 

 تعقیم المباني ودورات المیاه بصفة دوریة. 

 دفق الطلبةتمدید ساعات توزیع الوجبات الغذائیة للتحكم في ت. 

 توفیر جھاز قیاس الحرارة عند مداخل االقامات. 

  طالب بالنسبة للحافالت الكبیرة25احترام الحمولة القصوى المقدرة ب. 

 توفیر المعقمات والكمامات للطلبة. 

 ما �منع دخول أ� شخص أجنبي منع دخول الطل�ة غیر المعنیین �الدراسة أو االمتحانات��. 

  عالنات المصالح البیداغوج�ةادخول الطل�ة ��ون حسب. 

 انشاء خل�ة لإلصغاء (  طر�� الموقع اإللكتروني للمؤسسة�اإلدارة ��ون عن  ة�لالط اتصال

) و خل�ة مر�ز�ة على مستو� ن�ا�ة المدیر�ة للبیدغوج�ا  �ل �ل�ة  والتوج�ه على مستو� 

عند . رد على أصحابهاتتكفل �ل خل�ة �متا�عة �ل ما یرفع لها مع انشغاالت مع االلتزام �ال

 .الضرورة �م�ن أن تستقبل الخل�ة الطل�ة حسب موعد مسب�

 ل االعالنات الموجهة للطل�ة تكون عبر موقع الواب للمؤسسة حصر�ا� . 

  أساتذة (�ل�ة تعیین �ل من �سهر على تنفیذ هذه اإلجراءات والبروتو�ول�ل تتولى إدارة

 ).إدار�ین،موظفین،أعوان األمن

 س درجة الحرارةتحدید الم�لفین �اإلشراف على استخدام األجهزة المخصصة لق�ا�ما تتكفل ب. 

  إستق�ال الطل�ة على مستو� الم�ت�ة المر�ز�ة ��ون إعتمادا على مواعید مس�قة عبر الموقع

اإللكتروني للمؤسسة لیتم التح�م في أعداد الطل�ة داخل الم�ت�ة في �ل وقت ضمانا لتطبی� 

 .وتو�ولالبنود الصح�ة للبر 

 احترام القواعد المعمول بها في الت�اعد الجسد� �النس�ة لشغل الم�اتب اإلدار�ة.  

 منع التجمعات مهما �انت طب�عتها داخل الفضاءات البیداغوج�ة و الخدمات�ة. 

  

 

 

 



  

  

  

 

 

الفئة . و المرافق الخدماتیة و كذا الحافالت تم تقسیم الطلبة الى فئتین في سبیل التحكم في أعداد الطلبة داخل الھیاكل البیداغوجیة

الطلبة  2تضم الفئة الثانیة ف.  3و طلبة السنة الثالثة لیسانس ل 1وتضم طلبة السنة األولى لیسانس ل 1األولى و نرمز لھا ف

على كل المرافق  2و ف 1تین فتتناوب الفئ. 1م و كذا المسجلین في السنة األولى ماستر 2المسجلین في السنة الثانیة لیسانس ل

یعتمد البروتوكل على توزیع األنشطة خالل یوم واحد . 2م: ماستر   السنة الثانیة نرمز للطلبة المسجلین في. كما في الجدول أدناه

  .17:00الى  13:00من " م"و فترة مسائیة  12:00الى  8:00من " ص" فترة صباحیة نرمز لھا : على فترتین 

  األنشطة البیداغوجیة  المستوى  الفترة   الفئة  األسبوع
 23من األحد : 1األسبوع 
  أوت  27أوت الى 

  1ف
  2م

 3ل, 1ل  
  2و م

 2مناقشة مذكرات تخرج طلبة م 

 2امتحانات السداسي األول لطلبة م 

  1ل, تسویة بعض االمتحانات المتخلفة من السداسي األول 
  في الفترة المسائیة 3و ل في الفترة الصباحیة 

 29من السبت  2األسبوع 
  سبتمبر 03أوت الى 

  
  
  1ف

برمجة دروس تكمیلیة لتلك التى وضعت على األرضیة    1ل  ص
 الرقمیة للمؤسسة

 برمجة األعمال التطبیقیة الضروریة فقط 
 تسویة امتحانات السداسى األول 
  تحضیر تقییم بدیل لالمتحانات الكتابیة في بعض المواد

  .بالنسبة للسداسي الثاني

  3ل  م

 05من السبت  03األسبوع 
  سبتمبر 10سبتمبر الى 

  1ل  ص

  3ل  م

 12من السبت  04األسبوع 
  سبتمبر 17سبتمبر الى 

  
  
  
  2ف

برمجة دروس تكمیلیة لتلك التى وضعت على األرضیة    2ل  ص
 الرقمیة للمؤسسة

 برمجة األعمال التطبیقیة الضروریة فقط 
  امتحانات السداسى األولتسویة 
  تحضیر تقییم بدیل لالمتحانات الكتابیة في بعض المواد

  بالنسبة للسداسي الثاني

  1م  م

 19من السبت  05األسبوع 
  سبتمبر 24سبتمبر الى 

  2ل  ص
  1م  م

 26من السبت  06األسبوع 
  أكتوبر 01سبتمبر الى 

  
  1ف

للمواد المعنیة بامتحان برمجة امتحانات السداسي الثاني    1ل  ص
 كتابي

  
  3ل  م

 03من السبت  07األسبوع 
  أكتوبر 08الى  أكتوبر

  
  2ف

برمجة امتحانات السداسي الثاني للمواد المعنیة بامتحان    2ل  ص
  1م  م  كتابي

 10من السبت  08األسبوع 
  أكتوبر 15الى  أكتوبر

        الثاني للسداسیین األول و مراجعة أوراق االمتحانات :
و یومي  یخصص یومي السبت و األحد لطلبة الفئة األولى

مع احترام نظام  االثنین و الثالثاء لطلبة الفئة الثانیة 
 .الفترتین الصباحیة و المسائیة

 مداوالت الدورة األولى 
 توجیھ الناجحین الى الفروع و التخصصات.  

 17من السبت  09األسبوع 
  أكتوبر 22أكتوبر الى 

 االمتحانات االستدراكیة للسداسیین األول و الثاني   1ل  ص  1ف
 3ل  م  عملیة اعادة تسجیل الطلبة الناجحین في الدورة األولى  

 24من السبت  10األسبوع 
  أكتوبر 29أكتوبر الى 

 االمتحانات االستدراكیة للسداسیین األول و الثاني   2ل  ص  2ف
  1م  م  األولىعملیة اعادة تسجیل الطلبة الناجحین في الدورة  

 31من السبت  11األسبوع 
  نوفمبر  05أكتوبر الى 

       والت النھائیةاالمد  

  

 رزنامة األنشطة البيداغوجية  - ب


