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 :عــــــــــــــــــــــالمراج .1

 :بناء على

  المؤرخ فً 453البروتوكول الخاص بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، والقرار الوزاري رقم 

 المتضمن إنشاء خلٌة مركزٌة وخالٌا محلٌة لمتابعة سٌر اختتام السنة الجامعٌة 15/07/2020

 . بمؤسسات التعلٌم العالً والبحث العلم2019/2020ً

 المتضمنة كٌفٌات تسٌٌر والوقاٌة من 19/07/2020 المؤرخة فً 683 رقم  الوزارٌةالمراسلة 

 . على مستوى مؤسسات التعلٌم العال19ً-انتشار وباء كورونا كوفٌد

 - المتضمنة متابعة عملٌات سٌر اختتام السنة 07/2020 /26 المؤرخة فً 719المراسلة رقم 

 . بمؤسسات التعلٌم العال2021ً -2020، والدخول الجامعً 2019/2020الجامعٌة 

  اختتام ٌر المتضمنة متابعة عملٌات س26/07/2020 المؤرخة فً 720رقم الوزارٌة المراسلة 

 وإنشاء خلٌة محلٌة لمتابعة 2021 -2020 والدخول الجامعً 2019/2020السنة الجامعٌة 

.  العملٌة بمؤسسات التعلٌم العالً

 : لمجلس مدٌرٌة الجامعةوبناء كذلك على االجتماعات الدورٌة

 المتضمن كٌفٌات تنظٌم 12/07/2020 بتارٌخ ، المنعقداجتماع مجلس مدٌرٌة جامعة بسٌدي بلعباس• 

 .23/08/2020استئنافالعمل لألساتذة بالجامعة المحدد بتارٌخ 

 المتضمن تقدٌم 19/07/2020 بتارٌخ ، المنعقداجتماع مجلس مدٌرٌة جامعة بسٌدي بلعباس 

عرض حال على اإلجراءات المتخذة بموجب اجتماع مجلس المدٌرٌة المنعقد بتارٌخ 

12/07/2020. 

 المتضمن تحدٌد 27/07/2020 بتارٌخ ، المنعقداجتماع مجلس مدٌرٌة جامعة بسٌدي بلعباس• 

 .2020-2019اإلجراءات للتحضٌر لعملٌة استئناف العمل لألساتذة الجامعٌٌن 

 والدخول 2020-2019 اختتام السنة الجامعٌة ٌرتنصٌب واجتماع أعضاء الخلٌة المحلٌة لمتابعة س• 

 . بجامعة الجٌاللً لٌابس بسٌدي بلعباس2021-2020الجامعً 

 بخصوص تحدٌد 03/08/2020 بتارٌخ ، المنعقداجتماع مجلس مدٌرٌة جامعة بسٌدي بلعباس• 

 .19-االحتٌاجات الالزمة للمواد الضرورٌة للوقاٌة من فٌروس كورونا كوفٌد

 بخصوص استئناف 05/08/2020 بتارٌخ ، المنعقداجتماع مجلس مدٌرٌة جامعة بسٌدي بلعباس• 

النشاطات البٌداغوجٌة وضبط الحالة النهائٌة لالحتٌاجات الالزمة من المواد الضرورٌة للوقاٌة من 

 .19-فٌروس كورونا   كوفٌد

 06/08/2020بتارٌخ ، المنعقد اختتام السنة الجامعٌةٌرأعضاء الخلٌة المحلٌة لمتابعة ساجتماع • 

. المتضمن ضبط البروتوكول الخاص بجامعة جٌاللً الٌابس سٌدي بلعباس

  وبناء على توجهات السٌد مدٌر جامعة الجٌاللً الٌابس سٌدي بلعباس قصد التحضٌر لعودة آمنة

 . لجمٌع األسرة الجامعٌة من أساتذة، طلبة وعمال

  المتضمنة استئناف 2020/ا ع/866بناء على مذكرة السٌد األمٌن العام للوزارة الوصٌة رقم ،

 .2019/2020النشاطات البٌداغوجٌة إلتمام السنة الجامعٌة 



  2020 أوت 17وبناء على محضر مجلس مدٌرٌة جامعة سٌدي بلعباس، المنعقد بتارٌخ : 

 

نةتتمثل الطرٌقة العملٌاتٌة   الُمتضمِّ

 :لكلٌة اآلداب واللغات والفنون فٌما ٌلً اإلجراءات الوقائٌة والصحٌة والتوجٌهٌة، 

 : تعداد طلبة الكلٌةتوزٌع-2

 

 

 

 المتعاقدٌن ابتداء التقنٌٌن، والعمال العمل الخاص الموظفٌن اإلدارٌٌن استئناف-3

 .16/08/2020 من

 :إجراءات التطهٌر والتعقٌم، وتهٌئة المكاتب ال اإلدارٌة والمرافق البٌداغوجٌة. 4

 :حٌث سٌتم

تعقٌم وتطهٌر جمٌع فً  والتنظٌف، من طرف أعوان الخدمة فورا،الشروع- 

التباعد،تحضٌرا تهٌئة المكاتب لضمان وكلٌة،المرافق البٌداغوجٌة واإلدارٌة لل

 .اللتحاق األساتذة والطلبة

 المستلزمات التعقٌمٌة والتطهٌرٌة الضرورٌة، والتأكد من تطهٌر خزانات توفٌر- 

.المٌاه، وصالحٌة الحنفٌات الموضوعة فً ساحة الكلٌة، وتدعٌمها بأخرى  

 المطهر الكحولً بالكمٌات الكافٌة، عند مداخل الكلٌة، وأمام المدرجات توفٌر- 

.على أن ٌكون فً متناول الطلبة واألساتذة، وكل مستعملً مرفق الكلٌة. (06)الستة   

 الماء والصابون السائل، فً دورات المٌاه، ومختلف المرافق الصحٌة توفٌر- 

.بالكلٌة، والحرص على توافر الماء طٌلة ساعات العمل والدراسة  

 قاعات الدراسة، وتنظٌم الطاوالت والكراسً، بطرٌقة ُتمكِّن من احترام تحضٌر- 

 1.5، بٌن الطلبة داخل القاعة بمسافة تتساوي أو تفوق (الجسدي)التباعد االجتماعً 

 .(متر مربع50 طالب فً 16)أو لضمان تواجد . متر

 الٌومً، وتطهٌر قاعات الدرس، والمدرجات، بعد استعمالها فً الفترتٌن التنظٌف- 

 .وفتح نوافذها لضمان تهوٌة طبٌعٌة. الصباحٌة والمسائٌة

 1لٌسانس  2لٌسانس  3لٌسانس  1ماستر  2ماستر  المجموع

4 022 667 1101 753 697 804 



 .على النظافة والتطهٌر الدائم لدورات المٌاهالحرص - 

أعوان النظافة والخدمة، كلٌّ فٌما ٌخصه، للقٌام بذلك، وعدم مغادرتهم لمقرات ٌُكلَّف -

ولضمان ذلك، ٌتم، كما تم االتفاق علٌه . عملهم، إال بعد انجاز المهام المذكورة أعاله

فً مختلف محاضر مجالس مدٌرٌة الجامعة، وبروتوكولها المخصص لتسٌٌر عملٌة 

ل خاص بإمضاء الدخول والخروج .الوقاٌة من الوباء المذكور،تخصٌص سجِّ  

 .حاوٌات بأعداد كافٌة، وفً أماكن ظاهرة، لرمً النفاٌاتوضع - 

بأعداد كافٌة، لقٌاس درجة حرارة كل  (المحرار) أجهزة قٌاس الحرارة  توفٌر-

 درجة، أو ظهور 37وفً حالة تسجٌل درجة حرارة أعلى من . الوافدٌن إلى الكلٌة

، داخل الكلٌة، أو فً قاعاتها، أو فً (السعال، العطس، الرشح)أحد األعراض مثل 

عزل الحالة -كما تم االتفاق علٌه فً آخر مجلس مدٌرٌة-مكاتبها اإلدارٌة، ٌتم فورا

المشكوك فٌها فً مكان منعزل، واالتصال بأعوان الحماٌة المدنٌة، للتكفل بنقل 

 .الحالة المحتملة إلى المصالح الطبٌة المختصة

 :اجراءات التدرٌب والتوجٌه والتوعٌة والتحسٌس. 5

 :حٌث سٌتم فً هذ الصدد

 تدرٌبات إلزامٌة عن الصحة والسالمة بخصوص فٌروس كورونا للطاقم إجراء- 

 .طلبة وأساتذة، وموظفٌن وعمال: مرتادي الكلٌة منالمكلف بتأمٌن صحة

 وأعوان األمن على استعمال وقٌاس درجة الحرارة بٌن الطلبة تدرٌب حراس- 

 .الخ ... 37°بحٌث ال تفوق (المحرار)باستخدام جهاز قٌاس درجة حرارة الجبهة 

 : بعض الموظفٌن اإلدارٌٌن بتكلٌفهم بمهام ضرورٌة على سبٌل المثالتسخٌر- 

 :َعبرمساعدة المستخدمٌن بوسائل اإلشراف على إنجاز المهام، 

 الحدو. االجتماعً، وتفادي االحتكاك والتزاحمالتباعد الطلبة بضرورةالتزامتوعٌة- 

على  (متر ونصف01)التباعد االجتماعً تطبٌق مسافةمن التجمعات والحرص على 

 .، عبر المرافقة والتحسٌساألقل

.   الُمعّدة لهذا الغرض فً الحمالت اإلعالمٌةالمشاركة- 

-بٌن أعوان الوقاٌة، األمن واألطباء فً حالة اكتشاف وتنسٌق كحلقة وصل العمل - 

 أو أي مستعمل أو مرتاد  بٌن الطلبةحتملة محالة- قٌاسات درجة الحرارة أثناء

 .لمرفق الكلٌة



اتجاه )تدفقات الطلبة وتجنب التقاطعات مستعملً مرفق الكلٌة، السٌما تسٌٌر اتجاه- 

 :، من خالل(المداخل والمخارج: التنقالت

لتوجٌه ، وطالء على األرض بلون بارز، وحواجز مادٌة، وأشرطةوضعالفتات-

أساتذة وموظفٌن وعمال وزائرٌن، إلى مداخل الكلٌة طلبة و:مستعملً الكلٌة من

لتفادي من جهة أخرى، (الجسدي)، وضمان التباعد االجتماعً من جهةومخارجها

تحدٌد منافذ خاصة بالدخول، وأخرى )االحتكاك والتزاحم عند الدخول والخروج 

. ( ..خاصة بالخروج

 والمنشوراتالتحسٌسٌة والتوعوٌة، فً أماكن ظاهرة للعٌان وضع الملصقات- 

ن تعلٌمات السالمة، واإلجراءات الوقائٌة،  بمختلف أركان الكلٌة، والتً تتضمَّ

.والصحٌة والتدابٌر الواجب االلتزام بها من طرف جمٌع مرتادي الكلٌة  

 لجمٌع األساتذة والموظفٌن وكذا (القناع الواقً) الكمامة  ارتداءإجبارٌةالعمل على -

. الطلبة ذكورا وإناثا تحت طائلة المنع من دخول الكلٌة

 :إجراءات المتابعة والسهر على تنفٌذ بنود هذا البروتوكول. 6

 :من خالل

 واألمٌنة العامة للكلٌة ، ورؤساء األقسام، نواب العمٌد: ٌقظة مكونة من خلٌةشكٌلت- 

د من مدى تنفٌذ البروتوكول الخاص بإشراف عمٌد الكلٌة؛ورؤساء المصالح  للتأكُّ

  والوزارة، بالكلٌة والجامعة

 اإللكترونً للكلٌة، مواقع التواصل االجتماعً، وكل اإلعالن على الموقع- 

الفضاءات المخصصة لإلعالنات، الستعماالت الزمن للدروس الفصلٌة، والقوائم 

 .16/08/2020 من تارٌخ ابتداءاالسمٌة للطلبة حسب األفواج، واألقسام، 

 2020/ 23/08استئناف العمل من طرف األساتذة الجامعٌن ابتداء من تارٌخ . 7

عن طرٌق اإلمضاء على محاضر استئناف العمل عبر الخط مع التزام األساتذة 

 (.EAD)بمواصلة النشاطات البٌداغوجٌة عن بعد وتعزٌزه 

 بالحرص على تبلٌغ كل أستاذ حسب تخصصه باستعمال الزمن الفردي زم اإلدارةتتل

. مٌل، وعبر مختلف الوسائطيالخاص به عبر التسلٌم المباشر، اإل

 

 



 : الخاصة بالطلبةنشاط البٌداغوجً وأشغال البحثاستئناف ال. 8

 ومواصلة العمل البحثً ومناقشة المذكرات الخاصة بطلبة الدكتوراه استئناف*

 30/09/2020 إلى غاٌة 23/08/2020والسنة الثانٌة ابتداء من تارٌخ 

استئناف التدرٌس الحضوري والمراجعة للطلبة المسجلٌن فً السنة األولى لٌسانس * 

.  15/09/2020 إلى غاٌة 01/09/2020من 

 الحضوري والمراجعة للطلبة المسجلٌن فً السنة الثانٌة استئناف التدرٌس* 

 30/09/2020 إلى غاٌة 16/09/2020لٌسانس من 

 الحضوري والمراجعة للطلبة المسجلٌن فً السنة الثالثة لٌسانس استئناف التدرٌس* 

 .15/10/2020إلى غاٌة  01/10/2020والسنة األولى ماستر من 

 :التوزٌع الزمنً للنشاط البٌداغوجً

. ساعة واحدة للمحاضرات بدال من ساعة ونصف- 

 .ساعة واحدة لألعمال الموجهة بدال من ساعة ونصف- 

. ساعات (03)لألعمال التطبٌقٌة بدال من  (02)ساعتٌن - 

 .² م50 طالب فً كل قسم مساحته16- 

 :مالحظة

 ٌبقى هذا البروتوكول قابال لإلثراء والتعدٌل عند الضرورة  .

 كما أنه: 
  المتضمنة 2020/ا ع/866بناء على مذكرة السٌد األمٌن العام للوزارة الوصٌة رقم ،

 .2019/2020استئناف النشاطات البٌداغوجٌة إلتمام السنة الجامعٌة 

  أوت 17وبناء على محضر مجلس مدٌرٌة جامعة سٌدي بلعباس، المنعقد بتارٌخ 

2020: 

النقاط الخاصة :  ٌبقى، هذا البروتوكول ساري المفعول فً جمٌع بنوده، ما عدا

 سبتمبر 01بالتحاق الطلبة الستئناف الدراسة حضورٌا عبر دفعات، ابتداء من 

 :                         ، حٌث أنَّه، تقرر ما ٌل2020ً

-  

لى إي نشاط بٌداغوجً، بصفة حضورٌة أ المنع االستثنائً لتنظٌم االبقاء على -

 نشاطاتهم البٌداغوجٌة عن فً ممارسةاستمرار األساتذة ، معإلى اشعار الحق



بُعد، عبر اٌداع المحاضرات واألعمال الموجهة فً األرضٌة الرقمٌة 

 .2020 اوت 23ابتداء من ة، المخصصة لذلك بالجامع

 من الثانٌة ماستر،ابتداء الخاصة بطلبة السنة االستدراكٌةاالمتحانات يتم إجراء -
 .2020 سبتمبر 06

 13ولى ماستر، ابتداء من أالخاصة بطلبة السنة االستدراكٌةاالمتحاناتُتجرى  -
 (.، طالبا30ين باالمتحان، يعلى اال يتجاوز عدد الطلبة المعن).2020سبتمبر 

 .2020الماستر، طٌلة شهر سبتمبر تستمر مناقشة مذكرات  -
هٌل الجامعً، متىتوافرت لها أ والتأطروحات الدكتوراهتستأنف مناقشات -

 .ي تقرها القوانٌن السارٌة المفعول، التالشروط التنظٌمٌة
وكل هذا، ٌتم ضمن مراعاة، المعاٌٌر الصحٌة التً تضمنها بروتوكول الوزارة  -

 .، والكلٌةوالجامعة

 .أعالهعلى الجميع التقيد بالتعليمات، والرزنامة المحددة 

 :واتباع المخطط التوجٌهً أدناه



مطهِّر  الُهالم ال إلى منافذ الدخول والخروج، وأماكن وضعرسم تخطٌطً لتوجٌه الطلبة.9

 :، ونقاط توافر المٌاه فً أروقة الكلٌة وساحاتها(المحرار)، وقٌاس الحرارة (الجال)
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2 الجال  

كز مر

نقطة وضع  المراقبة

1 الجال  

الجناح 

وجً غالبٌدا

1 

1 باب الدخول  

 

2 باب الدخول  

 

نقطة 

قٌاس 

الحرارة

2 

قٌاس نقطة 

1الحرارة   



 تطهٌر قبل وبعد الدراسةلمٌاه فً بهو الكلٌة لالنقاط توفر - 2

 

 

 

 

الجناح 
وجًغالبٌدا  

2 

 

 نافورة

2رقم   

باب الخروج  

كز مر

 المراقبة

الجناح 
وجًغالبٌدا  

1 

 

1 باب الدخول  

 

2باب الدخول  

 

 نافورة

1رقم   



  توفر المٌاهنقاطبوجود الصابون السائل، المحرار و  تدرٌس المحاضراتجناح-  3

 

 

 

 

الجناح 
وجًغالبٌدا

2 

الجناح 

1وجًغالبٌدا  
كز مر

المراقبة  

باب الخروج  

باب الدخول  

 

1 لمدرجا  

6 لمدرجا  

5 لمدرجا  

4 لمدرجا  

3 لمدرجا  

2 لمدرجا  

باب 

 الدخول

 

باب 

 الدخول

 

باب 

 الدخول

 

باب 

 الدخول

 

باب 

 الدخول

 

باب 

 الدخول

 
باب 

خروجال  

باب  

خروجال  

 

باب 

خروجال  

 

باب 

خروجال  

 

باب 

خروجال  

 

باب 

خروجال  

 

نقطة وضع 

1الجال رقم   

 نافورة

1رقم   

 نافورة

3رقم   

 نافورة

2رقم   

قٌاس نقطة 

1الحرارة   
نقطة وضع 

2الجال رقم   

قٌاس نقطة 

2الحرارة   

نقطة وضع 

3الجال رقم   

قٌاس نقطة 

3الحرارة   

نقطة وضع 

4الجال رقم   

قٌاس نقطة 

4الحرارة   

نقطة وضع 

5الجال رقم   

قٌاس نقطة 

5الحرارة   

نقطة وضع 

6الجال رقم   

قٌاس نقطة 

6الحرارة   



  والمحرار(الجال)الهالم المطهر بوجود   كلٌة اآلداب واللغات والفنونمكتبة- 4

 

  

 باب الدخول
والخروج  

 

نقطة وضع 

1الجال رقم   

قٌاس نقطة 

1الحرارة   


