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 دخل ــــــم .1
  سواء سنتين استثنائيتين في تسييرهما    2021/    2020  و  2020/  2019شكلتا السنتان الجامعيتان  

  19  -لقد فرضت علينا جائحة كوفيد    .على صعيد التسيير البيداغوجي أو على صعيد تسيير التعدادات
بلادنا على غرار كل بلدان العالم، نمط تسيير مغاير تماما لما ألفناه، واعتبارا للوضعية   التي تمر بها

ضمان   قصد  جهودها  لمواصلة  مدعوة  الجامعية  المؤسسة  فإن  المكتسبة،  وللتجربة  الحالية  الصحية 
 دخول جامعي في كنف الاحترام الصارم لهذا البروتوكول. 

ية لفضاءات وبنايات جامعة محمد خيضر بسكرة هندسة وتصميما، تسمح   بانطلاق  إن البنية المعمار
يةالبيداغوجية    النشاطات  على شكل دفعتين.   2021أكتوبر    03من  ا  في ظروف جيدة بدء  والإدار

يتطلب تحديد بروتوكول يراعي الإمكانيات    2021/2022إن نجاح برنامج انطلاق السنة الجامعية  
ية ية والبشر ية. كما يتعين  المعمار . يتم الاستناد عليه لتسيير انطلاق النشاطات البيداغوجية الحضور

يقة والتقي د بها وذلك من اجل انطلاق النشاط البيداغوجي وفق  احترام التطبيق الكلي لهذه الطر
الرزنامة التي وافقت عليها الأسرة الجامعية بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعين وأثبتت نجاعتها في  

الجامعية   السنة  استكمال  خلال  من  سابقة    الجامعية السنة    وتسيير  2019/2020مرحلة 
 في أحسن الظروف. 2020/2021

وكول الحالي يبسط كل الإجراءات العملية والتطبيقية الواجب إحترامها. كما يحدد النقاط  البروت
في تنظيم مختلف    نوالمستخدميين والبحثيين  ي الهامة التي يجب إعتمادها من قبل المسؤولين البيداغوج

التقيي التطبيقية،  الأعمال  الموجهة،  الأعمال  )المحاضرات،  والبيداغوجية  العلمية  م، النشاطات 
، مع العلم أن  19-( في ظل جائحة كوفيد...المسابقاتمناقشات مذكرات التخرج، الامتحانات،  

 هذه الترتيبات والإجراءات يمكن أن تدعم وتكيف وفق تطوّر الوضعية الصحية في البلاد. 

 معلومات هامة .2
 . هكتارا 126.2392مساحة تقدر بــ تتربع جامعة محمد خيضر بسكرة على  ⎯

 : وتتكون من أربع مجمعات

 . 03 :الأقطاب ⎯
 . 06 الكليات: ⎯
 . 01المعهد:  ⎯
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 . 27 الأقسام: ⎯
 .الماستري عرض ف 85 و ليسانسفي عرض  58، ميدان 12 التكوين:عروض  ⎯
على   ⎯ بسكرة  جامعة  بيداغوجي  35296تتوفر  استيعاب بطاقة    49:  المدرجات)   مقعد 

 (. 23124استيعاب بطاقة  511، قاعات التدريس والأعمال التوجيهية: 12172
   .أستاذا باحث 1399عدد الأساتذة الدائمين هو  ⎯
 . 1090المستخدمين عدد   ⎯
 . طالبا وطالبة  20321)ليسانس(  لأولالطور االعدد الإجمالي للطلبة المسجلين في  ⎯
 . طالبا وطالبة  13234، الطور الثانيعدد الطلبة المسجلين في  ⎯
 . 200 :الأجانب الطلبة عدد  ⎯
 . طالبا وطالبة  1124الطور الثالث عدد الطلبة المسجلين في  ⎯
 .  طالبا وطالبة  1437دكتوراه ما بعد التدرج عدد الطلبة المسجلين في مرحلة  ⎯

 والثان الطور األول  حسبتعداد الطلبة 

 المجموع L1 L2 L3 M1 M2 المستوى 
2020/2019 

 30008 4719 5524 6393 6091 7281 العدد 

 

 المجموع L1 L2 L3 M1 M2 المستوى 
2021/2020 

 31003 5524 6393 6091 7281 5714 العدد 

 

 المجموع L1 L2 L3 M1 M2 المستوى 
2022/2021 

 33555 5396 7838 5507 6513 8301 العدد 
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 مبادئ أساسية لوضعها حيز التنفيذ  .3
إن مدير المؤسسة الجامعية مدعو للارتكاز على هذا البروتوكول، أثناء إعداد البروتوكول  ⎯

 البيداغوجي الخاص بمؤسسته وفقا لخصوصيتها.
يعدله إن اقتضت   بصفة ديناميكيةعلى مدير المؤسسة الجامعية اًن يسير   ⎯ بروتكوله الخاص و

 الضرورة على ضوء التقييم للوضعية الحالية. 
دير المؤسسة الجامعية مخول للبت في الوضعية الخاصة بمؤسسته واتخاذ الإجراءات  إن م ⎯

مسؤولي  وكذا  الاجتماعيين  والشركاء  البيداغوجيين  مسؤولين  مع  بالتشاور  المناسبة 
 الخدمات الجامعية بدعم من السلطات المحلية. 

لال المرونة المتاحة  يجب التذكير بمسؤولية كل مؤسسة جامعية. وتتجلى هذه المسؤولية من خ ⎯
يو خاص بالمؤسسة.   والتي تسمح لكل واحد بتبني سينار

 كل نشاط مهما كانت طبيعته يجب إن يراعي أولا وقبل كل شيء الحيطة الصحية.  ⎯
ية لطلبة السنة الأولى.  ⎯ يا، على أن تعطى الأولو  تخصيص حجم ساعي معتبر حضور
 سية والمنهجية.بالنسبة للوحدات الأسا  الحضوريضمان التعليم  ⎯
 يتم ضمان الوحدات الأفقية والاستكشافية وفق نمط التعليم عن بعد. ⎯
يلة غالبا ما أًدت إلى    لأن الانقطاعاتتقليص، قدر الإمكان، مدة غياب الطالب   ⎯ الطو

 تزيد مدة الانقطاع عن أسبوع(.  لا) مناسب مردود بيداغوجي غير 
فائدة الأسرة الجامعية باستغلال كل وسائل ضمان نشر واسع لمحتوى هذا البروتوكول ل ⎯

 الاتصال المتاحة. 
يا إلا في حالة تحسن ملحوظ للوضعية  ⎯ عدم برمجة إي نشاط بيداغوجي يوم السبت حضور

 الصحية، )لا سيما توفر وسائل النقل خلال العطل الأسبوعية(. 
 . 2021 سبتمبر 04يوم المراحل المعتمدة دخول الأساتذة والأعوان المهنيين والدعم  ⎯

 الربوتوكول البيداغوجي .4

 2021/  2020بعنوان السنة اجلامعية  1.4

 .2021- 2020تم استكمال كل النشاطات البيداغوجية والبحثية بعنوان السنة الجامعية 

 2021/2022بعنوان السنة اجلامعية  2.4
بر  03انطلاق النشاطات البيداغوجية ابتداء من   ⎯  وفق الرزنامة أدناه. 2021أكتو
 تبني يقظة بيداغوجية للحفاظ على نوعية التكوين وضمان انجاز المقررات البيداغوجية.  ⎯
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يا. كما التكفل بشكل خاص بطلبة السنة الأولى بغية ضمان حجم معتبر من التعل ⎯ يم حضور
في مناسبة    يجب  بيداغوجية  دعائم  الطلبة  هؤلاء  متناول  في  توضع  أن  السياق  ذات 

 . وأقراص مضغوطة، فيديوهات ...( )مطبوعات
مع  ⎯ المعتمدة  يوهات  السينار من  يو  سينار لأي  الميداني  التطبيق  أثناء  المرونة  مبدأ  تبني 

بائية وخصوصيةالأخذ في الحسبان تطور الوضعية   كل مؤسسة جامعية.  الو
يا بحيث تسمح بتقليص فترات اللقاءات ما بين الأفراد، وكذا   ⎯ تخفيف مدة العمل حضور

كثافة  تقليص  خلال  من  البيداغوجية  الفضاءات  استعمال  لوتيرة  الأمثل  الاستغلال 
 تواجد الأفراد داخل هذه الفضاءات. 

يا.ساعة واحدة لكل حصة بالنسبة للدروس والأعمال الموجهة  ⎯  حضور
يا واستعمال ساعتين لكل حصص الأعمال التطبيقية   ⎯   )بالنسبةالبرمجيات المناسبة    حضور

 . للأعمال الموجهة والتطبيقية( 
اعتماد مبدأ التعليم عن بعد لضمان وحدات التعليم الأفقية والاستكشافية ما عدى في  ⎯

يق البيداغوجي.   حالة الرأي المخالف للفر
ي ⎯ ا بتقسيم الطلبة إلى دفعات مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي تنظيم التعليم حضور

 للحصول في كل مرة على نصف الطلبة كأقصى حد، في الفضاءات البيداغوجية  
يجب أن يتماشى التنظيم على مستوى الإقامات الجامعية مع التنظيم المعتمد على مستوى  ⎯

 الجامعة. 
البيداغوجية من طرف المصالح المكلفة بالدراسة ضمان تسيير ديناميكي ودائم للنشاطات   ⎯

 . )جداول التوقيت، تسيير المقرات، ...( 
يا  ⎯ تسهر المصالح المكلفة بالدراسة على انسجام جداول التوقيت المخصصة للأساتذة حضور

 ولجداول الأخرى المخصصة للأساتذة عن بعد.
يا ⎯  .تجرى امتحانات وحدات التعليم الأساسية والمنهجية حضور
تجرى امتحانات وحدات التعليم الأفقية والاستكشافية عبر الخط ما عدى في حالة الرأي  ⎯

يق البيداغوجي.   المخالف للفر
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 رزنامة عامة 3.4 

 

 
 السداسي الأول 

  أكتوبر 03من 
2021 

جانفي   10إلى 
2022 

 

    2021ديسمبر  16أكتوبر إلى  03
 مساء

 ( )تعليمبيداغوجية نشاطات 

     02 إلى 2021    مبرديس 16
ية  2022جانفي  العطلة الشتو

 )تعليم(  نشاطات بيداغوجية 2022جانفي13إلى 02من 

الأول   السداسييمات يقت 2022يفري ف 10إلى  جانفي16من 
 كية(راالنهائية، الاستد تالاختبارا)

 السداسي الثاني 
ري  فيف 13من 
يلية16إلى   جو

2022 

 تعليم( بيداغوجية )نشاطات  2022مارس  17فيفري إلى  13من 
يل 03 إلىس ارم17 من ب العطلة ال 2022 أفر  يعية ر
يل إلى  03من   عليم( تبيداغوجية )نشاطات  2022جوان  02أفر

يلية  07إلى  جوان 05من   2022جو
 السداسي الثانيتقييمات 

كية، رات النهائية، الاستدرابات)الاخ
 المناقشات والمداولات( 

يلية إلى  09هن  يلية16جو  تسليم الوثائق  2022 جو
 

 نظام الدفعات  .5
من   بعد  وعن  يا  حضور البيداغوجية  النشاطات  تنظيم  على  )المختلط(  الهجين  التعليم  نظام  يعتمد 

على دفعتين    تفويج الطلبةتم  لبة إلى دفعات حسب الرزنامة الأسبوعية أدناه.  كما  خلال تفويج الط 
 حسب عدد الطلبة الواجب التكفل بهم.

 وتم مراعاة: 

فقط  ⎯ نجد  الوقت.  نفس  في  الجامعي  الحرم  داخل  الحاضرة  للتعدادات  معتبر  تقليص 
 نصف التعدادات الطلابية الموجودة في الحرم الجامعي، 

 الجامعي،  الحرمالمعايير الصحية في احترام  ⎯
 الاتصال أكثر مع أساتذتهم،  يرغبون فياستجابة لانشغالات الطلبة الذين  ⎯
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يا ومضاعفتها أسبوعيا ⎯  . ضمان مجمل الحجم الساعي لوحدات التعليم الأساسية حضور

الأفقية  وحدات التعليم 
 والاستكشافيةبعد  عن

 ة جيم الأساسية والمنهيوحدات التعل 
يا(   لدفعات ا الأيام )حضور

 ملاحظة 
 زوالا

 

 صباحا
 سا  12 سا8 سا  18  سا13

 1الدفعة 1وعالأسب نشاطات بيداغوجية  نشاطات بيداغوجية  2 ةلدفعا
 2 الدفعة 2وعالأسب نشاطات بيداغوجية  نشاطات بيداغوجية  1ة لدفعا
 

 الصحية الواجب احترامها( )املعايريالربوتوكول الصحي  .6

 الفضاءات البيداغوجية والبحثية  1.6

كل البنايات المخصصة للبيداغوجيا )مدرجات، قاعات الدروس ومخابر    الصارم فييجب الاحترام 
يادة على مربع رمت 50في مساحة   اطالب 16الإطار: الأعمال التطبيقية( المعيار   ذلك يتعين:  ز

ية.  ⎯  التعقيم الدوري للمقرات البيداغوجية والإدار
ية والصيانة للأماكن بما في  ⎯  المياه.  ذلك دوراتضمان التهو
 تنظيم الحركة داخل الجامعة الإقامات الجامعية.  ⎯
 تنظيم الحركة داخل الإقامات الجامعية.  ⎯
 من خلال:  الحرم الجامعيتنظيم التواجد داخل  ⎯

باء إلى الجامعة.منع دخ ▪  ول الغر
 منع التجمعات.  ▪
رزنامة  ▪ التوقيت،  )جداول  بعد  عن  والاتصال  المعلومة  انتظامية 

 . ...( الامتحانات، نشر العلامات
الحرص على التنقلات السلسة والمكيفة للطلبة، بحيث لا يترددون على الحرم الجامعي   ⎯

 ذلك. إلا أثناء الحصص البيداغوجية )مراجعة جداول التوقيت إذا اقتضى الأمر 
 الوضع الإجباري لل كمامة واحترام التباعد الجسدي لكل مكونات الأسر الجامعية.  ⎯
 . ات المياه والصابون(مضاعفة نقاط غسل اليدين )خزان ⎯
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 . تحمل الأسرة الجامعية مسؤولية الإجراءات الوقائية ⎯
 . وضع نظام للإعلانات والإعلام، يذكر بالتوصيات الوقائية  ⎯
أساتذة،   ⎯ )طلبة،  الجامعية  الأسرة  لكافة  يع  السر للتلقيح  ومستمرة  واسعة  بحملة  القيام 

 . 2021سبتمبر  04مستخدمين تقنيين والدعم( بدءا من 
كوفيد  ت ⎯ بخصوص  ية  توعو سياسة  الوسائل    19- بني  كافة  باستخدام  الجامعة  داخل 

 . المتاحة
التنسيق مع مصالح الحماية المدنية والمصالح الطبية المختصة بغية توجيه الحالات المشبوهة   ⎯

 . الاستشفائيةنحو المؤسسات 

 خلدمات اجلامعيةا 2.6

 اإليواء 1.2.6

 معيرة استعمال الغرف الجامعية واحترامها  ⎯
 لكل طالب  2م 6 ▪
 لكل طالبين  2م ا2 ▪
 لكل ثلاثة طلبة  2م 18 ▪

 .تضعه تحت تصرف الطلبة للأنترنتتوفر كل إقامة جامعية فضاء  ⎯

 اإلطعام 2.2.6 

علب وأواني وأدوات قابلة    المنقولة فيمن نوع الوجبة    به يكونالإطعام الذي يوصى   ⎯
 ها وذو استعمال واحد. للتخلص من

يع الوجبات الغذائية يتم باحترام المعايير الصحية.  ⎯  توز
ضمان  ⎯ قصد  الطلابية  للتدفقات  الحسن  للتسيير  الغذائية  الوجبات  يع  توز ساعات  تمديد 

 حسن سير العملية. 
يع الوجبات.  ⎯  رفع عدد نقاط توز

 النقل 3.2.6 

لغاية  طالبا كحد أقصى في حافلة كبيرة مع ضمان ع  25احترام نقل   ⎯ يات يوميا  دة دور
 مساء وفق جداول التوقيت المعدلة. ( 18:00الساعة السادسة )

بة وأن يجند لها كل الأعوان المعنيين وبالتنسيق  ⎯ يجب القيام بهذه العملية بالصرامة المطلو
 الوثيق مع المصالح البيداغوجية.
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19-في ظل جائحة كوفيــد 1202/2202الدخول الجامعي  بروتوكول تسيير  

 إجراءات صحية  .7
ية لحماية الأساتذة والطلبة والعمال. إنه من الأهمية بمكان التذكير باحترام المسافات الح  اجر

 القياس المنتظم للحرارة عند الدخول إلى الجامعة.  ⎯
 وضع ال كمامة إجباري،   ⎯
   .توفير السائل الهيدروكحولي ⎯
 احترام التباعد الجسدي ما بين الأشخاص بمسافة واحد متر ونصف. ⎯
 ...(. ج المداخل ولمخار-نقلات  الت   )اتجاهتسيير اتجاه تدفقات الطلبة وتجنب التقاطعات،   ⎯
ية وتنظيف وتعقيم البنايات قدر المستطاع وحسب الحاجة.  ⎯  تهو
طبقا  ⎯ جامعية(  مؤسسة  كل  مستوى  )على  المحلية  ولخلايا  ية  المركز الخلية  تنشيط  إعادة 

 . 2021أوت   22المؤرخ في  918للقرار رقم  
ية والخلايا المحلي ⎯ ة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض  ضمان التنسيق بين الخلية المركز

  العلمي  التعليم العالي والبحث لوزارةعلى الموقع الرسمي 
https://services.mesrs.dz/plateforme/course/view.php?id=153  

  : ولمعلومات أكثر حول تسيير الجائحة وحملة التلقيح يرجى تصفح الموقع الآتي ⎯
https://sante.gov.dz   

  19-كوفيــد ظل جائحة في 2021/2022تم المصادقة على بروتوكول تسيير الدخول الجامعي 
 .2021سبتمبر  08بتاريخ: 
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