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 حيثيات  -1

 سري اختتام السنة بعة  املتضمن إنشاء خلية حملية ملتا   29/07/2020املؤرخ يف    69مبوجب املقرر رقم  
 منه،  3سيدي بلعباس السيما املادة    جبامعة  2021-2020اجلامعي    والدخول  2020-2019اجلامعية  

 والسادة.تتشكل اللجنة من السيدات 
 

 املــــــــهام   الصفــــــة   واللقــب  اإلســم
 رئيس اللجنة مدير اجلامعة  مغاشو   مراد
 عضوا  معة  األمني العام للجا تومي أحسن 

 عضوا  واالستشرافانئب مدير اجلامعة مكلف ابلتنمية  فالح حممد كرمي 
 عضوا  انئب مدير اجلامعة مكلف ابلبيداغوجيا  مؤذن قادة  

 عضوا  العلمي  والبحثانئب مدير اجلامعة مكلف مبا بعد التدرج  بوزايين مراحي  
 عضوا  ارجية  انئب مدير اجلامعة مكلف ابلعالقات اخل قادون عبد الدامي 

 عضوا  جامعة سيدي بلعباس  -عميد كلية الطب  اباب أمحد عبد الرزاق  
 عضوا  اجلامعية سيدي بلعباس   مدير اخلدمات  دحاوي توفيق 
 عضوا  وسط  -اجلامعية سيدي بلعباس مدير اخلدمات  عبابو جياليل

قاضي  -م-عفيف 
 وردة  

وا عض اخلدمات اجلامعية  -منسقة وحدة الطب الوقائي   

 عضوا  جامعة سيدي بلعباس  -منسقة وحدة الطب الوقائي  خرسي اندية  
األمني العام للفرع النقايب لالحتاد العام  -ممثل األساتذة  عامري حممد 

جامعة سيدي -للعمال اجلزائريني لألساتذة اجلامعيني 
 بلعباس   

 عضوا 

 عضوا  اس   جامعة سيدي بلعب-مكلف ابإلعالم اإلتصال  هبيليل عبد الرزاق  
منسق الفروع النقابية للموظفني اإلداريني  -ممثل العمال  كربيش حممد  

 جامعة سيدي بعباس  - والعمال
 عضوا 

 عضوا  ممثل عن التجمع الطلبة اجلزائريني األحرار   العريب عمر
 عضوا  ممثل اإلحتاد العام للطلبة األحرار   بن خمفي جميد 

ا عضو  يني للطلبة اجلزائر  ممثل صوت الوطين الدين   تيربي حمي  
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 لف اخللية احمللية ابملهام التالية: تك

اعداد بروتوكول خاص ابستئناف النشاطات البيداغوجية لكل مؤسسة، يستمد أحكامه من  •
 ،اإلطارالربوتوكول 

 متابعة تنفيذ الربوتوكول اخلاص،  •
 صحية. الالتنسيق والتشاور مع السلطات احمللية يف املسائل املتعلقة ابلتدابري  •

 
يف    املؤرخ   453الوزاري رقم    والقرار  العلمي،  والبحثالتعليم العايل    اإلطار لوزارةعلى الربوتوكول    زايدة 
إليه    15/07/2020 اليابس    أعاله،املشار  العملياتية على مستوى جامعة جياليل  فإن أحكام الطريقة 

العلمي   والبحثة التعليم العايل  وضعت على أساس مراسالت السيد األمني العام لوزار   بلعباس، سيدي  
 منها:  السيما

 
  انتشار وابء من    تسيري والوقاية  املتضمنة كيفيات   07/2020/ 19  املؤرخة يف  683املراسلة رقم   •

 العايل.مستوى مؤسسات التعليم  على 19-كوروان كوفيد
رقم  - • متابعة  07/2020/ 26  املؤرخة يف  719املراسلة  سري    املتضمنة  نة  الس   اختتامعمليات 

 العايل.مبؤسسات التعليم  2021- 2020اجلامعي  والدخول  2020-2019جلامعية ا
السنة اجلامعية   اختتامعمليات سري  املتضمنة متابعة 26/07/2020 املؤرخة يف  720املراسلة رقم  •

خلية حملية ملتابعة العملية مبؤسسات   وإنشاء  2021-2020اجلامعي    والدخول  2019-2020
 العايل. التعليم 

 الدورية: كذلك على االجتماعات   ءاناوب
املتضمن كيفيات تنظيم استئناف    12/07/2020  جملس مديرية جامعة سيدي بلعباس بتاريخ  اجتماع  •

 .23/08/2020العمل لألساتذة اجلامعية احملدد بتاريخ 
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املتضمن تقدمي عرض حال على   19/07/2020جملس مديرية جامعة سيدي بلعباس بتاريخ    اجتماع  •
 . 12/07/2020جملس املديرية املنعقد بتاريخ  اجتماعمبوجب  املتخذةءات اإلجرا

بتاريخ    اجتماع  • بلعباس  سيدي  جامعة  مديرية  االجراءات   27/07/2020جملس  حتديد  املتضمن 
 . 2020-2019ألساتذة اجلامعية للتحضري لعملية استئناف العمل ل

 والدخول   2020-2019اجلامعية    السنة  سري اختتامأعضاء اخللية احمللية ملتابعة    واجتماع تنصيب   •
 بلعباس. سيدي  جبامعة 2021-2020اجلامعي 

صوص حتديد االحتياجات  خب  03/08/2020جملس مديرية جامعة سيدي بلعباس بتاريخ    اجتماع  •
 .19-الضرورية للوقاية من فريوس كوروان كوفيدالالزمة للمواد 

خصوص استئناف النشاطات    05/08/2020جملس مديرية جامعة سيدي بلعباس بتاريخ    اجتماع  •
الالزمة    وضبط  البيداغوجية، لالحتياجات  النهائية  للمواداحلالة  للوقاية من فريوس   من  الضرورية 
 .19-كوروان كوفيد

جياليل  املتضمن ضبط الربوتوكول اخلاص جبامعة    06/08/2020اجتماع أعضاء اخللية احمللية بتاريخ   •
 بلعباس. اليابس سيدي 

 
 : التموقع اجلغرايف  وحسبتدرج حسب الكليات اد طلبة التوزيع تعد  -2

إقامة جامعية يتم تسيييييييييييييييري  ذه  12و كليات، 9على  بلعباس،حتتوي جامعة جياليل اليابس سيييييييييييييييدي  
ة  ي خبصييييييييييييوصييييييييييييكليات جامعة سيييييييييييييدي بلعباس    تتميز اجلامعية.للخدمات   مديريتنية من طرف  ري األخ

زايدة على املرافق اخلدماتية  مواقع، 8ددة بيييييي  احمل  ،باسبلعداخل النسيج احلضري ملدينة سيدي  انتشار ا 
 اجلامعة،مديرية   البحث،مركز خمابر  للجامعة،املركزية    مثل املكتبة  النسييييييييييج،تقع يف نفس  األخرى اليت

 املتواصل.جامعة التكوين 

 العايل.  اظ ظكتال جتنب إجيااب يف هم  ايس  على هذه املواقع  ون وزع امل اجلامعيونالطلبة 
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ليسانس   الكلية  املوقع 
1 

ليسانس  
 اجملموع  2ماسرت  1ماسرت  3 ليسانس 2

 
 1-اجملمع ج 

 1348 281 359 311 397 00 اهلندسة الكهرابئية 

العلوم االنسانية  
 واالجتماعية 

752 770 736 735 526 3519 

 واللغات اآلداب 
 والفنون

804 697 753 1101 667 4022 

 2091 397 363 298 362 671 ا التكنولوجي سيدي جياليل  حي

  والعلوماحلقوق   واري بومدين يح
 السياسية 

538 409 321 691 279 2138 

   قمبيطة حي
1SITE + طريق

 وهران
 1282 244 232 180 233 393 العلوم الدقيقة

املعهد الفالحي  
 سابقا

العلوم الطبيعة 
 واحلياة

689 689 428 502 407 2715 

بين عامر   يح
CPR 

االقتصادية،  العلوم
 والتسري والتجارية

1117 824 739 749 772 4201 

 21316 3573 4632 3766 4381 4964 اجملموع 

 

 
 الطب: كلية 

سنة ال الشعبة  املوقع  
1 

السنة 
2 

السنة 
3 

السنة 
4 

السنة 
5 

السنة 
6 

السنة 
7 

 اجملموع 

 2759 289 307 555 520 390 322 376 الطب  
 989 // 138 209 226 178 111 127 دلةالصي
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حي املدينة 
 املنورة  

جراحة 
 األسنان 

87 66 96 122 104 87 // 562 

 4310 289 532 868 868 664 499 590 اجملموع 
 

 اجلامعية:  قاماتال

مديرية اخلدمات 
 اجلامعية 

عدد األسرة /   اإلقامة اجلامعية 
 النظرية

جنس الطلبة  
 املستفيدين 

 
 

مديرية اخلدمات 
ي سيد–اجلامعية 
 وسط -بلعباس

 ذكور  1200 قمبيطة-عطار بلعباس 
 إانث 2000 1945ماي   08  (1)املوقع  
 إانث 1000 بولوم حممد (2)  املوقع
 إانث 1500 رمحاين ميلود  (3)  املوقع
 إانث 2000 بوسكران وافية (4)  املوقع
 إانث 2000 زروكي ميمونة (5)  املوقع

 
 

مديرية اخلدمات 
سيدي –اجلامعية 
 باس بلع

 ذكور  500 السلم 
 ذكور  2100 ابن رشد 

 إانث 2000 حسيبة بن بوعلي 
 ذكور  1000 زيغود يوسف 

 إانث 1500 1956ماي  19
 إانث 990 وارزمياخل

 مغلقة  450 أمحد بداد 
 

 : 16/08/2020من  المتعاقدين ابتداءا  والعمالاستئناف الموظفين اإلداريين   -3

 اخلدمة.....، من طرف أعوان البيداغوجية اإلدارات واماكن ت،الكليا وتعقيمعملية التنظيف -
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اإلليكرتوين  - املوقع  على  التواصل    للكلية،اإلعالن  املخصصة    وكل  االجتماعي،مواقع  الفضاءات 
 واالقسام.  االفواج،االمسية للطلبة حسب  والقوائم الفصلية، الزمن للدروس ت ستعماالال لإلعالانت،

الوقاية  من أجل  أفواج  عن طريق  املتعاقدين    والعمالاإلداريني    لموظفنيل  الكليات،من طرف  تنظيم  -
 .19- الصحية من كوفيد

 املثال: مبهام ضرورية على سبيل  االداريني بتكليفهم تسخري املوظفني-
 املهام،اإلشراف على إجناز  املستخدمني بوسائلمساعدة  •
 ،التجمع وعدمالطلبة على التباعد  ومرافقةتوعية  •
 اإلعالمية، احلمالت كة يف املشار  •
 ،اخلدمةحضور أعوان القيام بتسجيل  •
قياسات   أثناءواألطباء يف حالة اكتشاف    واالمنأعوان الوقاية  العمل كحلقة وصل بني   •

 الطلبة.الة مشبو ة بني حلدرجة احلرارة 
ابستخدام    الطلبةبني  درجة احلرارة    وقياس  استعمالاألمن على    وأعوانتدريب حراس   •

 ...اخل.   حرارة اجلبهة رجةاس دز قي اجه
 

 23/08/2020استئناف العمل من طرف األساتذة الجامعين ابتداءا من تاريخ    -4

االمضاء على حماضر استئناف العمل عن طرق اخلط مع التزام االساتذة مواصلة النشاطات   •
 .البيداغوجية عن بعد

 . من الفردي اخلاص بهكل استاذ حسب ختصصه استعمال الز على تبليغ  احلرص على االدارة  •
 

 EAD - االستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه   -5

الوحدات وال سيما  وتطبيقات(،)حماضرات،  (EAD)د حلفاظ على تنظيم التعلم عن بعا •
األفقية والوحدات االستكشافية واقتصار التعليم احلضوري املمزوج ابلتعليم عن بعد لتعليم 

 الوحدات األساسية. 
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مع االلتزام الصارم بشروط التباعد  ذلك،إن أمكن  ،للطلبةنرتنت إاتحة مساحات اإل •
 ذه التدابري ختص  للمساحات واملعدات.املنتظم  والتطهري الكمامة،  وارتداء اجلسدي،
 اجلامعية.  واإلقامات الكليات 

 . لدراسات الكلينكية الطبكلية   حصراي لطلبةعن بعد  لتعليماستمرار ا •
  االساتذة وتكوين لسمعي البصري لدعم وتدريباألنظمة والشبكات والتعليم ا مركزتكليف  •

 ذلك.يف حالة طلب املساعدة على  ،EADبعد التعليم عن  على تقنيات 
 

 والمراجعة  إعادة تنظيم التعليم الحضوري  -6

ابلتشاور    ىعل - األقسام  ابلبيداغوجية    والتنسيقرؤساء  املكلفني  العميد  نواب  دين  امليا  ومسؤويلمع 
االعتبار  بعني  مع أخذ    16/08/2020الزمن قبل اتريخ    استعمالوالشعب إن أمكن ذلك إعداد    التكوين

 ة: لياتال تدابريال
 ونصف. *ساعة واحدة للمحاضرات بدال من ساعة 

 ونصف. املوجهة بدال من ساعة  ألعمال* ساعة واحدة 
 ساعات.  3التطبيقية بدال من  لألعمال 2*ساعتني 

 2م50كل قسم يتسع ليييي طالب يف   16*
واقع املحصراي على    ونشر االفرعية ووضعها    أو األقسامحتضري القوائم االمسية للطلبة حسب االفواج    -

 اخرى. وسيلة  وأبي التواصل االجتماعي  ، مواقع ات للكليااللكرتونية 
 وجيا قصدابلبيداغاملكلف    جيب ارسال نسخة من استعمال الزمن اىل السيد انئب مدير اجلامعة  -

 16/08/2020قبل اتريخ  و ذاث التقيد بتطبيق املعايري املشار اليها يومعاجلتها من حاالطالع عليها 

وتطهري   اجلسدي،التباعد    قناع،  احلواجز، ارتداء  :يةاحلضور   واملراجعات التدريس  يف  جيب أن حيرتم  -
 واحملاضرات". االماكن " قاعات التدريس 

 23/08/2020وس عن بعد ابلنسبة لطلبة الدكتوراه يكون ابتداءا من التعليم احلضوري تكملة لدر -

إىل التعلم عن بعد   بعد ابإلضافةاحلضورية ابإلضافة اىل تكملة الدروس عن    واملراجعات التدريس    -
 . املشار اليه أدانهوفًقا للجدول  التدرج طلبةخيص 

 بعد.  وعنعرب اخلط الدكتوراه  مناقشةتشجيع  جيب-
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طريق املناقشة عن  "  ايحضور املاسرت  مذكرات    لتقييم ومناقشةجان العلمية اقرتاح طرق أخرى  الل   إبمكان-
 اخلط أو عن بعد"

 الغياابت.  احتساب يف حالة غياب الطلبة ال يتم -
أخذ رأى جلنة التكوين جيب أخذ بتنظيم االعمال    وبعدحاالت خمصصة لكل شعبة    ويفاملواد    حسب-

 يف: التطبيقية السيما 
 اإلليكرتوين. طريق الربيد  التقارير عن إبستالم ،عن بعدالتحضري الة يف ح*

 .الصارم ملعايري التباعد والتدابري الصحية جيب االمتثال ،احلضور د* عن
ع إمكانية تسجيل جلسات االعمال التطبيقية اليت يتم إجراؤ ا يف العرض التوضيحي  تشجي*  

  التطبيقية وتقدمي يل ميكن للطالب متابعة االعمال  على اإلنرتنت. وابلتا  األساتذة وضعها من قبل  
 . طريق اخلط نالتقارير ع

 
 برنامج العام الستئناف النشاطات البيداغوجية   -7

 الدكتوراه   ماسرت وطلبةالثانية  السنة استئناف الطلبة املسجلني يف  •
 وعخالل األسب ماسرتالثانية  السنة : امتحاانت استدراكية أوت  31اىل غاية  أوت  23من 

  كأقصى  2020سبتمرب  30اوت اىل غاية  23من اتريخ  املذكرات  ومناقشات مواصلة العمل البحثي 
 تقدير.
 طالب   4964 :استئناف الطلبة املسجلني يف السنة الوىل ليسانس  •
 . واملراجعة احلضورياستئناف التدريس  2020سبتمرب   15اىل غاية  1من 
 طالب    4381 : ة ليسانساستئناف الطلبة املسجلني يف السنة الثاني •
 . واملراجعة استئناف التدريس احلضوري 2020سبتمرب  30غاية  إىل 16من 
 طالب   8398 :ماسرت الوىل  وسنةاستئناف الطلبة املسجلني يف السنة الثالثة ليسانس   •
 واملراجعة احلضورياستئناف التدريس  2020أكتوبر  15اىل غاية   01من 
 

احلضوري  مغادرة غرفهم مباشرة بعد هناية التدريس    ت اجلامعيةالقاما  جيب على طلبة   ة:حظمال 
 .احملددة أعالهالرزانمة  وفق
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 والثاين الول   الطب الطوركلية  •
استئناف التدريس عن بعد ابلنسبة للطلبة املسجلني يف الصيدلة   2020اوت    27اىل غاية    23من    -
  والثالثة   والثانية سجلني يف السنة األوىل  الطلبة امل  وكذلك   ، (اخلامسةمن السنة األوىل اىل السنة  )

 .ختصص طب
لنسبة للطلبة املسجلني  اببعد  روس عندالاستئناف  2020 سبتمرب 10أوت اىل غاية  23من  -

 . من السنة االوىل اىل السنة اخلامسة ختصص جراحة األسنان
 :طب– والسادسة واخلامسة  الرابعةالسنوات ابلنسبة  -

 استئناف الدروس عن بعد  2020توبر اك 01أوت اىل غاية  23من  ✓
 مراجعة. 2020اكتوبر  10اىل غاية  04من  ✓

 :اإلقامي -
 .2021جانفي  14غاية  اىل 2020اوت  23من  :طبختصص السنة السابعة - ✓
 .2020اكتوبر  29سبتمرب اىل غاية  06من  :صيدلةختصص السنة السادسة - ✓
 .2020اكتوبر  29 اىل غاية سبتمرب 06من  :االسنان ختصص جراحة السنة السادسة- ✓

 اإلمتحاانت 

 الدفعات املعنية  النشاطات البيداغوجية التوقيت 
تعداد  
 الطلبة

سبتمرب   17اىل  6من 
2020 

– ختصص الصيدلة 
E.M.D 

 5- 4-3- 2- 1السنة 

 صيدلة  ال ختصص 
856 

 
  1سبتمرب اىل   19من 

 2020كتوبر  

امتحاانت ختصص طب 
 األسنان  وجراحة

   5- 4-3-2- 1 السنة
 ختصص جراحة األسنان  

471 

   3- 2- 1السنة 
 ختصص الطب  

1101 

اكتوبر   8اىل  4من 
2020 

–  الشاملةمتحاانت ال
 ختصص الصيدلة 

   5-4-3- 2- 1السنة 

 ختصص الصيدلة 
 غ.م

اكتوبر   24اىل    11 من
2020 

امتحاانت طور 
 الكلينيكي 

 ختصص طب  6- 5- 4السنة 
1382 
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اكتوبر   15اىل    11من 

2020 

حاانت الشاملة  المت
ختصص جراحة  

  3 والسنةالسنان 

 ختصص طب

 5-4-3- 2- 1السنة 

 ختصص جراحة السنان  
 غ.م

 3السنة 
 ختصص طب  

 غ.م

اكتوبر   29اىل    25من 
2020 

اإلمتحاانت  
– الستدراكية ختصص 

 صيدلة

   5-4-3- 2- 1السنة 
 غ.م ختصص صيدلة 

اإلمتحاانت   2020نوفمرب  7اىل  2من 
ختصص  الستدراكية 

 األسنان  وجراحةطب 

   6- 5-4-3- 2- 1السنة 
 ختصص طب   

   5-4-3- 2- 1 والسنة
 ختصص جراحة األسنان  

 غ.م

 غ.م: غري متوفر 

 اتالتقييم -8

( على شكل دفعات ابستخدام مجيع األشكال وإشراك  ت اناللطلبة )امتحسيتم إجراء تقييمات    -
 . واالستدراكيةكل اللجان العلمية لتنظيم االختبارات للدورتني العادية 

اتريخ    - ابتداءا من  دفعات  االمتحاانت على شكل  غاية    17جترى  اىل  نوفمرب    10اكتوبر 
 حتضري ا لذلك.حسب جداول استعمال الزمن اليت سيتم  2020

 حتدد مدة االمتحاانت بساعة واحدة فقط   -
االعتبار  مع أخذ يف  ،ابلفعلالدروس املقدمة للطلبة  على أساسجيب أن أتخذ التقييمات  -

 احلاالت النفسية للطلبة.
 .سيتم تنظيم املداوالت حسب الرتتيب الكرونولوجي لعمليات إجراء االمتحاانت  -
 عدادإ  : 2020نوفمرب    18  ابتداءا من  2021/ 2020الدراسي    حدد الدخول اجلامعي للعام  -

 ة، حتتوي علىللجامع اإللكرتوين    على املوقعللطلبة  بنمط افرتاضي  أبواب مفتوحة على اجلامعة  
مع    على نشر مقاطع فيديو توضيحيةتوجيه الطلبة زايدة    ،منشورات خبصوص الدخول اجلامعي

 .الطلبة وانشغاالت على األسئلة  إجاابت 
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   2020حاملي البكالوريا الجدد سنة   وتسجيلتوجيه   -9

، للجامعةاإللكرتوين    على املوقعافرتاضي ستكون    بنمطأبواب مفتوحة على اجلامعة    اعداد  -
نشر  توجيه الطلبة اجلدد زايدة على    ،منشورات خبصوص الدخول اجلامعي اجلديد  حتتوي على

الطلبة اجلدد عن طريق اخلط   وانشغاالت على األسئلة    إجاابت مع    مقاطع فيديو توضيحية للطلبة
 االلكرتوين. 

 بعد.ويل للطلبة اجلدد يكون عن اال والتسجيلإجراءات التوجيه  -
أايم املعتادة يف التسجيالت السابقة   05أايم بدال من    10الطلبة اجلدد بييييي    حتديد فرتة تسجيل  -

 هلم. املرافقني  صواألشخامن أجل جتنب جتمع الطلبة  و ذا
 

 المحترمة   واالجراءات المعايير   -10

يف كل البناايت املخصصة للبيداغوجيا )مدرجات، قاعات    التخصصات،جيب االحرتام الصارم، حسب  
التطبيقية( املعيار "اإلطار"،  األعمال امل وزايدة    . 2م  50مساحة    طالبا يف  16وجهة وخمابر األعمال 
 يتعني: على ذلك 

 ، واإلداريةالتعقيم الدوري لألماكن البيداغوجية  -
 ه، ضمان التهوية والصيانة لألماكن مبا يف ذلك دورات امليا -
 اجلامعية، واإلقامات تنظيم احلركة داخل املؤسسات اجلامعية  -
 التجمعات، منع -
 الوضع اإلجباري للكمامة واحرتام التباعد اجلسدي لكل مكوانت األسرة اجلامعية، -
 والصابون(،  املياه ونقط  مضاعفة نقاط غسل اليدين )خزاانت للماء -
 إجراءات حني معاينة حرارة اجلسم: -

درجة   ✓ حالة  تساوي    حرارة يف  أو  للمنشئات 37أقل  الدخول  للشخص  يسمح   ،°
 اجلامعية.

°، يستلزم إبقاء املعين يف مكان مضلل يف حالة راحة  37الة درجة حرارة أكرب من  يف ح ✓
 دقائق مث أتخذ من جديد حرارته:  10  ىلإ 5ما بني 
 °: يسمح للمعين الدخول.37.5من درجة حرارة أقل  ▪
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أكرب ▪ تساوي  درجة حرارة  املدنية يف حالة  °:  37.5من    أو  يتصل ابحلماية 
 لوحدة الطبية والوقائية يف حالة اإلقامات اجلامعية. الكليات أو يرافق املعين إىل ا

 . حتمل األسرة اجلامعية مسؤولية احرتام اإلجراءات الوقائية -
ألمن أتدية واجبهم ابلتحلي بروح  جيب على أعوان ا للمنشئات اجلامعية. منع دخول الغرابء -

 طالب.األمر مبراقبة بطاقة ال أقتضىوإن  اليقظة
 ويل من خالل موزعات ذات دواسة. توفري احمللول اهليدروكح -
 . يذكر ابلتوصيات الوقائية واإلعالم،نظام لإلعالانت  وضع -
 
 الجامعية الخدمات   -11

 : اإليواء
 :واحرتامهايرة استعمال الغرف اجلامعية امع -

 لكل طالب.  2م 6 -
 لكل طالبني.  2م 12 -
 لكل ثالثة طلبة.  2م 18 -

 وتضعه حتت تصرف الطلبة.  لألنرتنيتفضاء  املستطاع،قدر  ،جامعيةتوفّر كل إقامة  -
بطاقات الطلبة   نع دخول االجانب لإلقامات اجلامعية مع حرص أعوان األمن على مراقبةم -

 اجلامعي.  ياملقيمني ابحل
جيب على الطلبة مغادرة غرفهم مباشرة بعد هناية التدريس احلضوري وفق الرزانمة احملددة   -

 لالمتحاانت. 
 : اإلطعام
شخصية أواين وأدوات    وأن من نوع "الوجبة املنقولة" يف علب  اإلطعام الذي يوصى به يكو  -

 خاصة ابلطالب. 
 . ابحرتام املعايري الصحّيةتوزيع الوجبات الغذائية يتم   -
متديد ساعات توزيع الوجبات الغذائية للتسيري احلسن للتدفقات الطالبية قصد ضمان حسن  -

 سري العملية.
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 النقل:
ضمان مناوابت متعددة    الكبري معاحلافلة ذات احلجم  طالبا كحد أقصى يف    25احرتام نقل   -

 احملدد يف الزمن.للحافالت يوميا وفق احلصص التعليمية 
 الطلبة.احلافالت بعد كل عملية نقل  فوتنظي اجبارية تعقيم -      

 
 الوقاية الصحية  واجراءاتالتدابير   -12

  واإلقاماتى اجلامعة  ( على مستو UMP)   والوقائيةالطبية    وتتكفل الوحدات جيب أن تضمن   -
الطلبة الذين تظهر عليهم بعض األعراض املرضية مثل ارتفاع درجة    بعالج ومرافقة  اجلامعية،
 والسعال.. اخل. احلرارة 

اجلامعة   اإلقامات األطباء يف    جلميع  2020أوت،    23  إضايف قبلسيتم توفري تكوين تكميلي أو   -
احلاالت   وتشخيص  التعاملاألطباء يف    ،التكوينذا  . سيساعد  طبيب(  20اجلامعة )حوايل    ويف

 . 19-هلا عالقة بفريوس كوروان كوفيداليت ميكن أن تصيب الطلبة 
 .اجلامعية والتكفل ابألسرةدعم الالنفسية دور مهم يف  واملساعدةلية االستماع خل -

 

 

 قابلة لإلثراء  الطريقة العملياتيةهذه 


