الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية
قسنطينة

رئاسة الجامعة

قسنطينة في 22أفريل 2222

الرقم 2222/623

بروتوكول تسيير السنة الجامعية  0202/ 0202في ظل وباء كوفيد21-
الخاص بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة
الطريقة العملياتية
بناء على البروتوكول المحلي الخاص بجامعتنا ،المستمد من البروتوكول إطار للوزارة الوصية ،تم بنجاح وبشكل
حسن تسيير اختتام السنة الجامعية  0202-0221وكذا الدخول الجامعي  0202-0202بجامعتنا ،في ظل
الظروف الصحية االستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد ،21-ومن أجل ضمان سير الدراسة واالمتحانات وكل العمليات
البيداغوجية بعنوان السنة الجامعية الجارية  ،0202-0202ال سيما مع استمرار تأثيرات الجائحة ،تضع جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة بروتوكوال مع ّدال ومكيّفا ،يأخذ بعين االعتبار تحديات المرحلة ومستجداتها ،بما
يكفل الحماية الصحية لكل مكونات األسرة الجامعية من طلبة وأساتذة باحثين وموظفين إداريين وتقنيين وأعوان
ويؤمن تحصيال بيداغوجيا مقبوال ،وسيرا حسنا لمصالح الجامعة البيداغوجية واإلدارية والتقنية.
المصالح ومتعاقدينّ ،

تم في ظروف حسنة تسجيل الطلبة الجدد حاملي بكالوريا  0202في كل مراحلها إلى غاية التحاقهم
حيث ّ
تم بشكل جيد عملية الترشح والترتيب والتوجيه للتسجيل
بمقاعد الدراسة ،ال سيما بعد اعتماد التسجيل عن بعد ،كما ّ

في السنة أولى ماستر وكذا إعادة تسجيل الطلبة القدامى ،وهذا وفق رزنامات محددة.

باإلضافة للنصوص القانونية والتنظيمية السارية في مجال العملية البيداغوجية والعلمية ،يجب االلتزام بالقرار رقم
 200المؤرخ في  02جانفي  ، 0202الذي يحدد األحكام االستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير
البيداغوجيين وانتقال الطلبة في ظل فترة كوفيد 21-بعنوان السنة الجامعية .0202-0202
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رزنامة التسجيالت األولية والتوجيه والتسجيالت النهائية لحاملي بكالوريا 0202
المراحل والعمليات

آجال التنفيذ

أبواب مفتوحة على مؤسسات التعليم العالي

 20إلى  00أكتوبر 0202

المرحلة األولى :من  02أكتوبر إلى  20نوفمبر 0202
التسجيالت األولية عبر الخط

 02إلى  02أكتوبر 0202

تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط

 02إلى  02أكتوبر 0202

معالجة الرغبات

 01أكتوبر إلى  20نوفمبر 0202

إعالن نتائج التوجيه

 20نوفمبر  0202مساء
المرحلة الثانية :من  22إلى  21نوفمبر 0202

إجراء المقابلة للمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة ()ENS
العملية الثانية للتسجيل األولي والتوجيه لفائدة المترشحين الذين لم يحصلوا

على أي من اختياراتهم (حالة  2اختيار مقبول)

 22إلى  22نوفمبر 0202
انطالق العملية

 22إلى  22نوفمبر 0202

المعالجة

 21إلى  21نوفمبر 0202

إعالن النتائج

 21نوفمبر  0202مساء

المرحلة الثالثة :التسجيالت النهائية عبر الخط و/أو بصفة حضورية :من  2إلى  22نوفمبر  0202وتم تمديدها إلى  02نوفمبر .0202
المرحلة الرابعة :معالجة الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي على أرضية PROGRES
الفترة األولى من  21إلى  00نوفمبر  / 0202الفترة الثانية من  22إلى  22ديسمبر .0202

(تغيير التوجيه :داخل نفس المؤسسة أو نحو مؤسسة أخرى في نفس المدينة الجامعية أو نحو مؤسسة بدائرة جغرافية أخرى ،الذين لم يتموا إجراءات التسجيل
األولي عند نهاية المرحلة الثانية أو الذين لم يقوموا بأي تسجيل)

فتح األرضية

 21إلى  02نوفمبر 0202

معالجة الطلبات

 00إلى  02نوفمبر 0202

النتائج والتسجيالت النهائية للحاالت الخاصة

 00نوفمبر 0202

فتح األرضية لفترة ثانية

 22إلى  22ديسمبر 0202
المرحلة الخامسة :فتح البوابة المتعلقة بالخدمات الجامعية من  00إلى  12نوفمبر 0202

 02نوفمبر  0202هو آخر أجل للتسجيالت الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد ،بعنوان السنة الجامعية .0202-0202

رزنامة عمليات الترشح لاللتحاق بالسنة أولى ماستر للسنة الجامعية 0202-0202
فترة اإلنجاز

المراحل والعمليات

 -بالنسبة للمتخرجين الجدد من  01إلى  0202/22/02بموجب استمارة الترشح والرغبات إلكترونية عبر الرابط

إعالن الترشح وإيداع الترشيحات

اآلتيhttp://193.194.84.163:8080/msubscription :

 -بالنسبة للمتخرجين من الفئات األخرى (فئة  )% 02من  02إلى  0202/22/02بموجب إيداع ملف إلكتروني

عبر البريد اإللكتروني لكل كلية.

 -بتوجيه من السلطة الوصية تم فتح الترشح من جديد خالل الفترة من  22إلى  0202/20/22لكل الفئات.

معالجة الترشيحات من أجل التوجيه والترتيب

من  21إلى 0202/20/22

إيداع الطعون والتماس إعادة النظر والرد عليها

من  21إلى 0202/20/02

دراسة الطعون وإعالن نتائجها

من  00إلى 0202/20/02

التسجيل اإلداري البيداغوجي(الورقي)

من  02إلى 0202/20/12

إدخال بينات المقبولين في برنامج  Progresعبر الرابط المخصص لذلك
انطالق الدراسة في السداسي األول

ابتداء من 2021/01/10

عبر الخط بداية من  / 0202/20/22حضوريا بداية من  0202/20/20على دفعات ومراحل ثالث

الدخول الجامعي وإعادة التسجيل وانطالق الدراسة للسنة الجامعية 0202-0202
الدخول الجامعي الثالثاء  22ديسمبر 0202
إعادة تسجيل الطلبة القدامى في الليسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية  0202-0202من  20إلى .0202/20/12
انطالق الدراسة في الليسانس والماستر :عبر الخط بداية من  ،0202/20/22وبصفة حضورية وعبر دفعات ومراحل بداية من .0202/20/20
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جدول تعداد طلبة الجامعة بعنوان السنة الجامعية 0202-0202
فئات الطلبة

 1الهيكل التنظيمي البيداغوجي

المجموع

كلية أصول الدين

كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

كلية الشريعة واالقتصاد

سنة أولى ليسانس

221

021

222

220

سنة ثانية ليسانس

022

012

102

222

سنة ثالثة ليسانس

122

122

222

2201

122

221

222

0222

سنة أولى ماستر

122

220

220

2212

سنة ثانية ماستر

012

021

022

202

220

222

212

0012

مجموع الليسانس والماستر

2201

2002

2220

2100

دكتوراه علوم

55

22

12

133

دكتوراه ل م د

75

60

86

221

مجموع طلبة الدكتوراه

212

222

202

102

المجموع الكلي

2221

2202

2212

0122

مجموع الليسانس

مجموع الماستر

وانطالقا من التجربة األولى في التعامل مع جائحة كوفيد 21-في تسيير اختتام السنة الجامعية المنقضية
والدخول الجامعي للسنة الجارية ،وبعد عمليات التقييم والتقويم ألدائنا خالل هذه الفترة ،واعتمادا على تعداد
الطلبة والمرافق والفضاءات والبنايات وتشكيلها وتصميمها المعماري ،وأداء الخلية المحلية للجامعة المنصبة
بتاريخ  01جويلية  0202خالل الفترة المنقضية ،عملت الجامعة على إعداد وتكييف البروتوكول المحلي
واتخاذ التدابير المناسبة باالستناد على الطريقة العملياتية " إطار" المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي في ذلك ،وهذا بالتنسيق والتشاور مع الهيئات البيداغوجية ،ومسؤولي الخدمات الجامعية ،وبدعم من
السلطات المحلية ،وتتمحور أحكامه حول النقاط اآلتية:

 -2االستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه:

 طبقا لتعليمات الوزارة الوصية ،اعتمدت جامعتنا نظاما تعليميا مختلطا ،بالتنسيق مع فرق التكوين واللجانالبيداغوجية وإدارة الكلية والقسم ،يمزج بشكل متكامل وفعال ،بين نمط التعليم عن بعد بشكل مستمر بداية
من  0202/20/22عبر أرضية موودل بالنسبة للوحدات المنهجية واالستكشافية واألفقية ،ونمط التعليم
الحضوري بداية من  0202/20/20في الوحدات األساسية الممزوج بالتعليم عن بعد ،مع إمكانية التدريس
حضوريا لبعض مواد الوحدات األخرى ،باالتفاق مع الطلبة ،كل ذلك وفق دفعات ومراحل محددة في كل
سداسي ،مع مراعاة التدابير الصحية المحددة.
 وضع تحت تصرف الطلبة حسب االمكانات المتوفرة فضاء انترنيت ووسائل اإلعالم اآللي مع ضمان االحترامالصارم للتباعد الجسدي والشروط الصحية.
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 التكوين المستمر ألساتذة الجامعة حول تقنيات التعليم عن بعد ،بالتنسيق مع مركز األنظمة وشبكة اإلعالمواالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد ،ومركز التعليم المكثف للغات ،وفي هذا اإلطار تم تنظيم دورات
تدريبية حول استغالل منصة موودل خالل شهري نوفمبر وديسمبر  0202وجانفي .0202
 االستمرار في تقديم دروس السنة الجامعية  0202-0202عبر الخط من خالل أرضية موودل ،والبث عبرقناة الجامعة باليوتوب ،وكل الدعائم االتصالية األخرى وتفعيلها أكثر.
 إلزام أساتذة الجامعة بتحضير الدعائم البيداغوجية ووضعها على الخط من دروس واعمال موجهة وملفاتوفيديوهات وغيرها بالتنسيق مع إدارة األقسام.
 تفعيل الرقمنة في اإلدارة والوثائق البيداغوجية واالستغناء عن الورق (اإلعالنات والمحاضر والطعون وإعادةالتسجيل وتقديم طلب )...

 -0تنظيم التعليم الحضوري:
يعتمد هذا النمط التدريسي على توفر الشروط الصحية الضرورية واحترام المعايير المقررة ،ويتعلق األمر بالتدابير
اآلتية:
 تنظيم الدروس الحضورية عن طريق دفعات من الطلبة ولم ّدة زمنية مغلقة بكل الكليات واقسامها على  1مراحل(تخصيص 1أسابيع تدريسا وامتحانا لكل مرحلة) .يسمح هذا التنظيم بتسيير التدفقات الطالبية في إطار احترام
المعايير الصحية سواء على مستوى الكليات وأقسامها أو على مستوى اإلقامات الجامعية والنقل (أنظر الرزنامة
في الملحق).
 توزيع الطلبة على مجموعات وأفواج تراعي التدابير الصحية الالزمة ،بما يناسب معيار التباعد المعتمد. يمكن تنظيم حصص تدريسية حضورية لتكملة الدروس عن بعد تكون على شكل مرافقة أو مراجعة ،عنداللزوم.
 عقد اجتماعات تنسيقية بيداغوجية للجان البيداغوجية وفرق التكوين. ال يعد حضور الطلبة في مختلف األنشطة التعليمية الحضورية إجباريا. -يمكن ضمان دروس الدعم المبرمجة في السنة أولى دكتوراه عن بعد.

 -1تنظيم األعمال الموجهة:

-

عن طريق تسجيل حصص لألعمال الموجهة منجزة للعرض من قبل األساتذة وعرضها عن بعد.
تقييم التقارير العروض واألعمال المنجزة عن بعد.
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 -2تسيير الزمن البيداغوجي:
إضافة إلى تنظيم الدروس بشكل حضوري عبر دفعات من الطلبة ،فإنه ينبغي أيضا تخفيض األعداد في كل فوج
ومجموعة والمباعدة في برمجتها ،وللمصادقة على الدروس المق ّدمة عن بعد وإنهاء البرنامج الدراسي ،فإنه تم تخفيض
المدة الزمنية المخصصة للحصص التعليمية ،مع المحافظة على جودة التكوين ،بساعة واحدة (2سا) بالنسبة للحصص

النظرية (الدروس).

 -0المعايير واإلجراءات الصحية التي يتعين احترامها:
باإلضافة لالستغالل األمثل للهياكل والمرافق المتوفرة ،يجب التقيد بالتدابير والترتيبات الوقائية اآلتية:
 االحترام الصارم ،حسب التخصصات في كل البنايات البيداغوجية (مدرجات ،قاعات األعمال الموجهة،مكاتب ،ممرات )...للمعيار "إطار" 22 ،طالبا في مساحة  02م.0
 التعقيم الدوري لألماكن البيداغوجية واإلدارية. ضمان التهوية والصيانة لألماكن بما في ذلك دورات المياه. منع التجمعات ،والوضع اإلجباري للقناع الواقي واحترام التباعد الجسدي لكل مكونات األسرة الجامعية. مضاعفة نقاط غسل اليدين (خزانات للماء والصابون). تحمل األسرة الجامعية مسؤولية احترام اإلجراءات الوقائية. وضع نظام لإلعالنات واإلعالم ،يذكر بالتوصيات الوقائية. القياس المنتظم للحرارة عند الدخول إلى الجامعة. تنظيم مداخل الجامعة وتسيير اتجاه تدفقات الطلبة وتجنب التقاطعات (اتجاه التنقالت-المداخلوالمخارج،)...
 منع دخول الغرباء عن المؤسسة الجامعية. استغالل وسائل اإلعالم واالتصال على المنصات الرقمية والشبكات (توزيعات الزمن ،برنامج االمتحانات ،نشرالعالمات والمداوالت ،الطعون ،المناقشات.)...

 -2توجيه وتسجيل حملة البكالوريا الجدد :0202
 أبواب مفتوحة على الجامعة بنمط افتراضي. إجراء عملية التوجيه والتسجيالت األولية لحملة البكالوريا الجدد عن بعد ،وفق رزنامة يحددها المنشورالوزاري.

 -2التقييم واالمتحانات:
يضبط برنامج خاص مع اللجان البيداغوجية ،ومسؤولي الوحدات وفرق التكوين وذلك كما يلي:




تخفيض مدة االمتحانات إلى ساعة وربع.
تنويع األسئلة بين نمطي التعليم الحضوري وعن بعد.
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-

تقييم األعمال الموجهة عن بعد.
تدرس الوضعيات الخاصة للطلبة الغائبين ،بسبب قاهر ،حالة بحالة ،باألخذ بعين االعتبار تقديرات المعنيين،
ويمكن لفئة الطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد بسبب نقص االمكانيات أو المشاركة في التقييم
عن بعد ،أن ينظر في حالتهم.

 -2إجراءات خاصة بالمستخدمين اإلداريين والتقنيين وأعوان الخدمة:

-

تهيئة المكاتب لضمان التباعد :مع الطلبة واألساتذة ،مصلحة التمدرس ،مصلحة الموظفين...
تجهيز أماكن العمل بوضع وتوزيع مواد التعقيم والنظافة.
وضع توصيات ووسائل خاصة لحماية عمال االستقبال وعمال األمن ،الفاعلين األساسيين لتسيير األزمة:
التحسيس بالمخاطر ،التحسيس بالمسؤولية ،اإلعالم حول معايير التباعد االجتماعي ،وضع الكمامات،
استعمال المعقمات بالعدد الكافي ،تقريب دورات المياه ونقاط الماء... ،

 -1المرافقة والتنسيق:

-

تستمر الخلية المحلية على مستوى الجامعة في أداء مهامها ،طبقا للقرارات والنصوص السارية.
ضمان التنسيق ما بين الخلية المركزية للمتابعة والخاليا المحلية عبر األرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض،
على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
االستمرار في تكوين األساتذة على تقنيات التعليم عن بعد (استعمال األرضيات) ومرافقة وتدريب الطلبة حول
استغالل المنصات المخصصة لذلك.
تخصيص مصلحة التطبيب بالجامعة لمتابعة الوضعيات الحساسة.
تفعيل دور الوحدات الطبية بالجامعة.
تفعيل دور مصلحة الوسائل وأعوان النظافة وأعوان األمن والوقاية.
إشراك الفاعلين والهيئات البيداغوجية والمنظمات الطالبية والنقابية.
إشراك الفاعلين والهيئات البيداغوجية والمنظمات الطالبية والنقابات في تحسيس األسرة الجامعية.
التنسيق مع المؤسسات الجامعية بقسنطينة.
التنسيق مع مديريات الخدمات الجامعية بقسنطينة.
التنسيق التام مع السلطات المحلية (الوالية ،الدائرة ،البلدية ،مديرية الصحة العمومية.)...
وضع مخطط لالتصال والتواصل مكيف.
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ملحق البروتوكول المتضمن رزنامة الدراسة واالمتحانات بعنوان السنة الجامعية 0202-0202
-2رزنامة الدراسة واالمتحانات بعنوان السداسي األول من السنة الجامعية 0202-0202

مراحل وفترات الدراسة واالمتحانات
من  20/20إلى

الدفعة

األولى

0202/22/22
دراسة حضورية

من  22/22إلى

0202/22/22

طور ومستويات التكوين

كلية أصول

والحضارة اإلسالمية

واالقتصاد

سنة أولى ليسانس

كل الميادين والشعب

221

021

222

220

سنة ثانية ماستر

كل التخصصات

012

021

022

857

عقيدة إسالمية

سنة أولى ماستر

في التخصصات اآلتية:

الدفعة
الثانية

من  02/08إلى

2021/02/13

مقارنة األديان

صحافة مطبوعة وإلكترونية
مجموع مرحلة 2

222

220

سنة أولى ليسانس

كل الميادين والشعب

221

021

222

220

سنة ثالثة ليسانس

كل التخصصات

122

122

222

2201

دعوة وإعالم

تفسير وعلوم القرآن

سنة أولى ماستر

في التخصصات اآلتية:

شريعة وقانون

الثالثة

كل الفروع
كتاب وسنة

سنة ثالثة ليسانس في
التخصصات اآلتية:

إعالم

120

020

201

0021

246

012

326

222

فقه وأصول
سنة أولى ماستر

306

00

00

306

دعوة وثقافة إسالمية
شريعة وقانون

0202/21/22

إجراء االمتحانات

222

222

عقيدة ومقارنة األديان

من  02/14إلى

من  21/22إلى

022

حقوق االنسان واألقليات
سنة ثانية ليسانس

الدفعة

022

الحديث وعلومه

مجموع مرحلة 0

دراسة حضورية

222
222

إجراء امتحانات

2021/03/04

222
2221

0202/20/22
دراسة حضورية

التكوين

الدين

كلية الشريعة

مجموع

كلية اآلداب

إجراء امتحانات

من  22/22إلى

ميادين وفروع وتخصصات

الهيكل التنظيمي البيداغوجي

كل التخصصات
مجموع مرحلة 1

00

00

301

301

122

220

220

2212

112

211

2010

0122

-0رزنامة الدراسة واالمتحانات بعنوان السداسي الثاني من السنة الجامعية 0202-0202
مراحل وفترات الدراسة واالمتحانات

الدفعة
األولى

الدفعة
الثانية

من  21/01إلى 0202/22/26
دراسة حضورية

من  22/02إلى 0202/20/22

طور ومستويات

كلية أصول

والحضارة اإلسالمية

واالقتصاد

سنة أولى ليسانس

كل الميادين والشعب

221

021

222

220

سنة ثالثة ليسانس

كل التخصصات

122

122

222

2201

200

020

000

2210

سنة ثانية ليسانس

كل الفروع

246

012

326

222

سنة أولى ماستر

كل التخصصات

122

220

220

2212

212

211

112

0122

التكوين

دراسة حضورية

من  22/21إلى 2021/22/02
إجراء االمتحانات

وتخصصات التكوين

مجموع مرحلة 2

مجموع مرحلة 0

الدين

كلية الشريعة

مجموع

كلية اآلداب

مراجعة وامتحانات

من  20/22إلى 0202/22/22

ميادين وفروع

الهيكل التنظيمي البيداغوجي

مالحظات - :يعلن عن رزنامة النشاطات البيداغوجية المفصلة للكليات واقسامها عبر موقع الجامعة وصفحتها على التواصل االجتماعي.

 التعليم عن بعد بداية من  0202/20/22لكل مستويات التكوين في الليسانس والماستر وبشكل مستمر خالل السنةالجامعية .0202-0202
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