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 .یة�ن �س�ل عندمه در�ة حرارة طبیع �سمح بدخول ا�ٔش�اص ا�

 .بواب ��خول و�ٔخرى �لخروج

 والسامح �لنواديماكنیة مراجعة هذا القرار بعد الت�ٔكد من السري احلسن �تلف جوانب الربوتو�ول 

 التدابير الوقائية و الصحية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

العلمي والبحث العالي وزارةالتعليم  

 جامعة الشهيد عباس لغرور خنشلة

 

موسم الجامعي السداسي األول للتسيير الدراسة خالل 

2021  

�سمح بدخول ا�ٔش�اص ا� .واللكیات بواسطة حمرار عن بعدمراق�ة در�ة احلرارة عند مدا�ل اجلامعة 

 .ج�اریة اس�تعامل الكاممة من طرف لك ٔ�فراد ا�ٔرسة اجلامعیة 

بواب ��خول و�ٔخرى �لخروجمع ختصیص �ٔ  دا�ل لك اللكیات و املرافقي اح�اكك وضع خمطط حلركة الطلبة لتجنب �ٔ 

 .رضیة وا�ٔرشطة الالصقة لتحق�ق التبا�د اجلسديإالشارات ا�ٔ 

 .ما�نیق نصاحئ حصیة وقائیة يف مجیع ا�ٔ 

 .ف�ح نوافذ قا�ات ا�راسة لتحق�ق هتویة مس�مترة

 .لقا�ات ا�راسة مربع �ل�س�بةمرت 50/طالب 16-ا�رتام القوا�د املعمول هبا 

 .هالتعقمي ا�وري لقا�ات ا�راسة ودورات املیا

 .توفري املیاه و املعقامت الكحولیة �مكیة اكف�ة يف دورات املیاه

  .م�ع اس�تعامل املك�فات ٕاال يف الرضورة ويف املاكتب اخلاصة

 .و بلب�رة هلع �ٔ �ملش��ه هبا ونقلها �لمس�شفى دون إ توفري قا�ة يف لك لكیة لعزل احلاالت ا

ماكنیة مراجعة هذا القرار بعد الت�ٔكد من السري احلسن �تلف جوانب الربوتو�ول خ�ص �لنوادي �ل�شاط م�دئیا مع إ 

 .والعصا�ر فقطبتوفري �دمة بیع املیاه املعدنیة 

 .مرت مربع للك طالب دا�ل الغرف 6,یواء �د املعمول هبا �ل�س�بة خلدمة االٕ 

 .قامات اجلامعیةاالٕ ختصیص ج�اح �ل�االت املش��ه فهيا دا�ل 

التدابير الوقائية و الصحية  -  أ

تسيير الدراسة خالل  بروتوكول

  

  مراق�ة در�ة احلرارة عند مدا�ل اجلامعة

  ٕج�اریة اس�تعامل الكاممة من طرف لك ٔ�فراد ا�ٔرسة اجلامعیة ا

  ٔ� وضع خمطط حلركة الطلبة لتجنب

  إالشارات ا�ٔ اس�تعامل

  یق نصاحئ حصیة وقائیة يف مجیع ا�ٔ تعل

 ف�ح نوافذ قا�ات ا�راسة لتحق�ق هتویة مس�مترة

  ا�رتام القوا�د املعمول هبا

 التعقمي ا�وري لقا�ات ا�راسة ودورات املیا

 توفري املیاه و املعقامت الكحولیة �مكیة اكف�ة يف دورات املیاه

 م�ع اس�تعامل املك�فات ٕاال يف الرضورة ويف املاكتب اخلاصة

 توفري قا�ة يف لك لكیة لعزل احلاالت ا

  خ�ص �لنوادي �ل�شاط م�دئیا مع إ �دم الرت

بتوفري �دمة بیع املیاه املعدنیة 

 د املعمول هبا �ل�س�بة خلدمة االٕ ا�رتام القوا�

  ختصیص ج�اح �ل�االت املش��ه فهيا دا�ل



  ٕطعام �كون من نوع وج�ة م�قو� يف �لب قاب� �لت�لص مهنااال. 

 تعقمي املباين ودورات املیاه بصفة دوریة. 

 متدید سا�ات توزیع الوج�ات الغذائیة �لتحمك يف تدفق الطلبة. 

 توفري �از ق�اس احلرارة عند مدا�ل �قامات. 

  ب �ل�س�بة �ل�افالت الك�ريةطال25ا�رتام امحلو� القصوى املقدرة ب. 

 توفري املعقامت والكاممات �لطلبة. 

 مينع دخول الطلبة �ري املعنیني ��راسة �ٔو �م��ا�ت كام مينع دخول �ٔي خشص ٔ�ج�يب. 

 دخول الطلبة �كون حسب ا�ال�ت املصاحل البیداغوج�ة. 

  شاء �لیة لٕالصغاء والتوج�ه �ىل مس�توى لكلكیة و �لیة مركزیة �ىل ٕا� (اتصال الطلبة �ٕالدارة �كون عن طریق املوقع إاللكرتوين �لمؤسسة

عند الرضورة ميكن �ٔن . تتكفل لك �لیة مبتابعة لك ما �رفع لها مع ا�شغاالت مع �لزتام �لرد �ىل �ٔحصاهبا) مس�توى نیابة املد�ریة �لبیداغوج�ا

 .�س�تق�ل اخللیة الطلبة حسب مو�د مس�بق

  بة �كون �رب موقع الویب �لمؤسسة حرص�لك إال�ال�ت املو�ة �لطل . 

  ٔ�ساتذة ٕاداریني،موظفني، ٔ�عوان ا�ٔمن(تتوىل ٕادارة لك لكیة تعیني لك من �سهر �ىل تنف�ذ هذه إالجراءات والربوتو�ول.( 

 كام تتكفل بت�دید امللكفني �ٕالرشاف �ىل اس�ت�دام ا�ٔ�زة ا�صصة لق�اس در�ة احلرارة. 

  مس�توى املك�بة املركزیة �كون اع�دا �ىل مواعید مس�بقة �رب املوقع إاللكرتوين �لمؤسسة لیمت التحمك يف ٔ��داد الطلبة دا�ل اس�تق�ال الطلبة �ىل

 .املك�بة يف لك وقت ضام� لتطبیق البنود الصحیة �لربوتو�ول

 ا�رتام القوا�د املعمول هبا يف التبا�د اجلسدي �ل�س�بة لشغل املاكتب إالداریة.  

 جمعات �ام اكنت طبیعهتا دا�ل الفضاءات البیداغوج�ة واخلدماتیةم�ع الت. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 

  

  

  .الطلبة اىل ف�تنييف س��ل التحمك يف ٔ��داد الطلبة دا�ل الهیالك البیداغوج�ة و املرافق اخلدماتیة و كذا احلافالت مت تقس�مي 

  .3و طلبة السنة الثالثة ليسانس ل 1تضم طلبة السنة األوىل ليسانس ل الفئة األوىل

  .) 2م( 2وماسرت) 1م (  1وماسرت  طلبة املاسرتو كذا ) 2ل(طلبة السنة الثانية ليسانس تضم  الفئة الثانية

  . يف اجلدول ٔ�د�هحسب التنظمي والرز�مة لك املرافق  �ىلن اتت��اوب الف�   - 

  : دول ٔ�د�هكام هو موحض يف اجل تدوم لك فرتة ٔ�س�بو�ني ف�ة،�لتناوب للك  �ىل توزیع ا�ٔ�شطة �ىل فرتتني الربو�كولیعمتد  - 

  . �رب املوقع الرمسي �ل�امعة وكذا خمتلف وسائل التواصل املعمتدة واللكیات ق�ل ا�ٔقسامت�رش الرز�مة التفصیلیة للك ختصص من  - 

  

  .نعلم كل الطلبة بضرورة متابعة دروسهم املوضوعة على مستوى األرضية الرقمية و تلك اليت تنظم عن بعد تفاعليا من طرف األساتذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رزنامة األنشطة البيداغوجية

  2021-2020للسداسي األول من الموسم الجامعي 



  األنشطة البيداغوجية  الفرتة/ املستوى  الفئة  األسبوع

 15من الثال�ء  1األسبوع 

  2020ديسمرب 17ديسمرب إىل 
  

ئة ــالف
1  

  
  

  ف الصباحية : 1ل

  ف املسائية: 3ل 

  برجمة دروس تكميلية لتلك الىت وضعت على األرضية الرقمية

 للمؤسسة

  لنسبة للطلبة السنة األوىل تقدم دروس دعم يف بعض املواد األساسية�

 .تكملة للربامج املقررة يف السنة الثالثة �نوي و اليت مل تنجز

 األوىل أ�م إعالمية و توجيهية لفائدة طلبة السنة 

 برجمة األعمال التطبيقية الضرورية فقط 

  حتضري تقييم بديل لالمتحا�ت الكتابية يف املواد خارج الوحدات

  .األولاألساسية  �لنسبة للسداسي 

اىل  19من السبت  2األسبوع 

  2020ديسمرب 24

إىل  26من السبت  3األسبوع 

  2020ديسمرب 29

إىل  03من األحد  4األسبوع 

  2021جانفي 07
  

ئة ــالف
2  

  
  

  ف الصباحية: 2ل

   ف املسائية: 2+1م

  برجمة دروس تكميلية لتلك الىت وضعت على األرضية الرقمية

 للمؤسسة

 برجمة األعمال التطبيقية الضرورية فقط 

  حتضري تقييم بديل لالمتحا�ت الكتابية يف املواد خارج الوحدات

  .للسداسي األول األساسية  �لنسبة

إىل  09من السبت   5األسبوع 

  2021جانفي  14

إىل  16من السبت  6األسبوع 

  2021جانفي  21
  

ئة ــالف
1  

  

  

  ف الصباحية:  1ل

  ف املسائية: 3ل 

  برجمة دروس تكميلية لتلك الىت وضعت على األرضية الرقمية

 للمؤسسة

 برجمة األعمال التطبيقية الضرورية فقط 

  حتضري تقييم بديل لالمتحا�ت الكتابية يف املواد خارج الوحدات

  .األساسية  �لنسبة للسداسي األول

إىل  23من السبت 7األسبوع 

  2021جانفي  28

 30من السبت  8األسبوع 

  2021فيفري  04جانفي إىل 
  

ئة ــالف
2  

  

  

  ف الصباحية: 2ل

  ف املسائية: 2+1م

 وضعت على األرضية الرقمية  برجمة دروس تكميلية لتلك الىت

 للمؤسسة

 برجمة األعمال التطبيقية الضرورية فقط 

  حتضري تقييم بديل لالمتحا�ت الكتابية يف املواد خارج الوحدات

  .األساسية  �لنسبة للسداسي األول

إىل  6من السبت  9األسبوع 

  2021فيفري  11

 13من السبت  10األسبوع 

  2021فيفري 18إىل 
  

 ئةــالف
1  

  
  

  
  

  ف الصباحية: 2ل

  ف املسائية: 2+1م

  برجمة دروس تكميلية لتلك الىت وضعت على األرضية الرقمية

 للمؤسسة

 برجمة األعمال التطبيقية الضرورية فقط 

  حتضري تقييم بديل لالمتحا�ت الكتابية يف املواد خارج الوحدات

 .األساسية  �لنسبة للسداسي األول

 20من السبت  11األسبوع 

  2021فيفري  25إىل 

 27من السبت  12األسبوع 

  2021مارس  04فيفري إىل
  

ئة ــالف
2  

  
  

  

  ف الصباحية: 2ل

  ف املسائية: 2+1م

  برجمة دروس تكميلية لتلك الىت وضعت على األرضية الرقمية

 للمؤسسة

 برجمة األعمال التطبيقية الضرورية فقط 

  حتضري تقييم بديل لالمتحا�ت الكتابية يف املواد خارج الوحدات

  .األساسية  �لنسبة للسداسي األول

 06من السبت  13األسبوع 

  2021مارس 11إىل 

  

  

  .كل الطلبة بضرورة متابعة دروسهم املوضوعة على مستوى األرضية الرقمية و تلك اليت تنظم عن بعد تفاعليا من طرف األساتذة نعلم


