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  2020/ 2019 نهاية السنة الجامعية تسيير

  19-في ظل كوفيد 2020/2021 والدخول الجامعي

 

 ة اتيعمليال طريقةال

عتمد يب أن على النقاط الهامة التي يج تلقي الضوءوالوثيقة الحالية إجراءات عملية تبسط 

ة لتعليميطات افي تنظيم استئناف مختلف النشا مدير جامعة وهران للعلوم و التكنولوجياعليها 
، 19-اء كوفيدفي ظرف يتميز بوجود وب المسابقات واالمتحانات،....( والبيداغوجية )التقييم،

 الد.ي البفر الوضعية الصحية العلم أن هذه الترتيبات يمكن أن تتغير بالنظر إلى تطو  مع 

سنة واختتام ال كل الخطوات الموصى بها إلى ضمان استئناف النشاطات الجامعية،تهدف 
 بتجن  في سياق هادئ و 2020/2021 الدخول الجامعيتحضير و 2019/2020 الجامعية

 رتباك.االهلع وال

 

 بالمجاميع من حيث األعداد المسجلة:التذكير 

 األعداد المسجلة نمط التكوين

 13.510 ليسانس

 6.680 ماستر

 20.190 المجموع

ن حيث مسواء  ،و معهدكلية خصوصية كل و و المعاهد كلياتللتفاوت المسجل بين اللنظر با

 الجغرافيأو من حيث الموقع  ،اطالب 3.700إلى  50التي تتراوح ما بين األعداد، 

ريقة طالم يقودنا إلى تقدي كلفإن  ذ والفضاءات والبنايات وتشكيلها وتصميمها المعماري،

واعد مة والقح المبادئ العاتعتمد على االطار الوطني الذي يوض التيللجامعة و  اتيةعمليال

 ية فيل لتقدير الوضعهو الوحيد المخو   جامعةال مدير حيث انو ا،التي ينبغي احترامه

هذا و ر"،"اإلطا اتيةالمناسبة" باالستناد على الطريقة العملي"مؤسسته واتخاذ التدابير 

 حليةطات الموبدعم من السل ومسؤولي الخدمات الجامعية، ،ةالبيداغوجي الهيئاتبالتشاور مع 

ل توكوالبروو عليه فان جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا تطرح من خالل هذه الوثيقة 

 . النهائي بما يتالءم مع خصوصيات جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا

 :النقاط التالية حول اتيةالطريقة العمليهذه تتمحور 

 

  :االستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه .1
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ي بيداغوجعل الإن  الوضعية الصحية الحالية تحت م علينا استخدام أنماط أخرى لمزاولة الف

 وتنظيمه:
ة لجامعيإلكمال السنة ا تنظيم التدريس عن بعد )محاضرات وتطبيقات(،اإلبقاء على  -

ويتعلق األمر، على الخصوص بإنهاء تعليم الوحدات األفقية  ،2019/2020

ي حضوروالوحدات االستكشافية عن طريق التعليم عن بعد فقط، واقتصار التعليم ال
خذ في ع األموحدات المنهجية، الساسية والممزوج بالتعليم عن بعد لتعليم الوحدات األ

سة. يتم  استغالل الحجم الزمني المكتسب ةاالعتبار خصوصية الماد   متبقى وال المدر 
 جال،لدعم تعليم المواد األساسية إلنهاء البرنامج البيداغوجي في اآل

نترنيت ووسائل اإلعالم اآللي مع ضمان أوضع تحت تصرف الطلبة فضاءات  -

 الصارم للتباعد الجسدي،االحترام 
سسات مؤالكليات و األقسام و للبين ما االستعمال المشترك للتجهيزات والوسائل  -

 اتسمؤسللالجامعية، يمكن لطلبة نفس والية اإلقامة استعمال الوسائل البيداغوجية 

 بها بعد التنسيق مع اإلدارات المعنية ،مسجلين الخرى غير األجامعية ال
 ن األساتذة في تقنيات التعليم عن بعد،تكويمواصلة مجهود  -

عبر الخط من خالل المنصات   2021-2020وستقد م دروس السنة الجامعية  -

 ليةائم االتصاعالبيداغوجية للمؤسسات الجامعية، والبث التليفزيوني، وكل الد
 األخرى.

رقية تالكليات على تحسين و انشاء إدارة للتعليم عن بعد تسهر على التنسيق مع  -

 عملية التعليم عن بعد .

ط الخ تقع على عاتق عمداء الكليات و مدراء المعاهد متابعة و ضعية الدروس عبر -

مة لالزا، و ملزمون باالشرف على استكمال جميع الدروس ، و اتخاذ كافة التدابير 

 . لوضع هذه المحاضرات عبر الخط
 

 :التعليم الحضوريإعادة تنظيم  .2

ايير توفر الشروط الصحية الضرورية واحترام المععلى يعتمد هذا النمط التدريسي 

ضع كل و عمداء الكليات و مدراء المعاهدوبالتشاور مع مدير الجامعة . إن  لمقررةا

 الترتيبات العملية الالزمة الستئناف الدروس. ويتعلق األمر بـ:
 ل منمد ة زمنية مغلقة بكمن الطلبة ول دفعاتتنظيم الدروس الحضورية عن طريق  -

 طالبيةات ال. يسمح هذا التنظيم بتسيير التدفقاألقسام على مستوى الكليات و المعاهد

جامعة وهران للعلوم في إطار احترام المعايير الصحية سواء على مستوى 
 ،لطلبة الجامعة أو على مستوى اإلقامات الجامعيةوالتكنولوجيا 

 ستر بدءية مالبة السنة الثانالتحضير الستقبال، في المقام األول، طلبة الدكتوراه وط -

  2020أوت  23من 
على شكل تكون يمكن تنظيم حصص تدريسية حضورية لتكملة الدروس عن بعد  -

 ،في الوحدات األساسية  مرافقة و/ أو مراجعة

 عند استئناف الدروس الحضورية ال تحتسب غيابات الطلبة. -



3 

 

الخطورة في األزمة الصحيّة فإن الدروس  استمرارمالحظة: في حال 

 والتقييمات تتّم حصريا عن بعد.
 

 :التطبيقية األعمال تنظيم .3
سة وخصوصية كل  يجب وبعد أخذ رأي فرق التكوين،  تخصصحسب المواد المدر 

 : يقية على النحو التاليوتنظيم األعمال التطبمراعاة األوضاع 

مال لألع محاكاة مع تقديم حصيلة موجزةالم باألعمال التطبيقية عن طريق االقي -

 عبر الوسائط االلكترونية.

   ضورلمن يستطيع الح واإلجراءات للمعايير الصارمالحضور مع االحترام أو  -

أو عن طريق تسجيل حصص لألعمال التطبيقية منجزة للعرض من قبل  -

ه عمالأاألساتذة وعرضها على الخط. إن  هذه اإلمكانية تسمح للطالب متابعة 

 التطبيقة وتقديم تقارير عن كل حصة إلى األستاذ للتقييم عبر الخط. 
 .تقييم التقارير المنجزة عبر الخط تقديم

ب نا يجواعتبارها ديو ، في حال تعذ ر إجراءها،تأجيل األعمال التطبيقيةأو  -

 عندما تسمح الظروف بذلك. ،2021/2022تصفيتها خالل الموسم الجامعي 

 . بعملية التاجيل ليسانس غير معنين لبة السنة الثالثةط

حسب  ذلك يمكن اعتماد التقييم لالعمال التي تم إنجازها قبل اغالق الجامعة و -

 مدى التقدم المنجز .
 

 الزمن البيداغوجي: تسيير .4

 كلفي  تخفيض األعدادعات من الطلبة فإنه ينبغي أيضا دفإضافة إلى تنظيم الدروس عبر 

إلى  ةمتاحتطلب رفع الفترات الزمنية الوهو ما ي والمباعدة في برمجة مختلف األفواج فوج

نهاء (مساء، وللمصادقة على الدروس المقد مة عن بعد وإ18.00غاية الساعة السادسة )
ع ، ميةتخفيض المدة الزمنية المخصصة للحصص التعليم برنامج الفصل الثاني فإنه ينبغي

 يلي:كما  كوين،المحافظة على جودة الت

 سا( بالنسبة للحصص النظرية )الدروس(. 1ساعة واحدة )  -

 سا( بالنسبة لحصص األعمال الموجهة. 1ساعة واحدة ) -

 سا(  بالنسبة لحصص األعمال التطبيقية. 2ساعتان ) -

 دمج الحصص النظرية ) الدروس( مع االعمال الموجهة 

 
 

 

 :معايير يتعين احترامها .5
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 داغوجيايفي كل البنايات المخصصة للب ،حسب التخصصاتيجب االحترام الصارم، 

 البا ط 16 "،المعيار "اإلطار (األعمال التطبيقيةقاعات األعمال الموجهة ومخابر  )مدرجات،

 وزيادة على ذلك يتعين : . 2م 50 في مساحة

 التعقيم الدوري لألماكن البيداغوجية واإلدارية، -

 ذلك دورات المياه، ضمان التهوية والصيانة لألماكن بما في -

 واإلقامات الجامعية، الجامعة تنظيم الحركة داخل  -

 منع التجمعات، -

 ،امعيةالوضع اإلجباري للكمامة واحترام التباعد الجسدي لكل مكونات األسرة الج -

 مضاعفة نقاط غسل اليدين )خزانات للماء والصابون(، -

 الوقائية،تحمل األسرة الجامعية مسؤولية احترام اإلجراءات  -

  الوقائية،  ت، يذكر بالتوصياواإلعالموضع نظام لإلعالنات  -

 
 

 اإلجراءات الصحية: .6

 بالنظر للوضعية الصحية واستشراف استئناف النشاطات البيداغوجية الحضورية فإن  

تكفل ي الفالوحدات الصحية والوقائية وخاليا االستماع والمساعدة النفسية لها دور كبير 

ة بهذه ت خاصانالصدد فإن ه أخذ بعين االعتبار إجراء تكويهذا الجامعية. وفي بأفراد األسرة 
 حتمال.ل المواجهة ك تناالفئة. باإلضافة إلى الوسائل الخاصة المرافقة التي ستضعها مؤسس

اتذة اية األسلحم التي يتعين احترامها جزية(ا)الح لبوادر التقييديةإنه من األهمية التذكير با

 والعمال والطلبة: 

  القياس المنتظم للحرارة عند الدخول إلى الجامعة، -

تحضير كميات معتبرة من اآلن، في حدود  وضع الكمامة إجباري، وعليه سيتم -

 اإلمكانيات المتاحة

 ، وضع سائل الهيدروكحول -

ة لمديرية من قبل ال السائل الكحولي سيتم  توفير تطوير لبحث العلمي والالعام 
صناعة السائل  نالمؤسسات يمكنجامعتنا ، و  تصرف تحتويوضع التكنولوجي 

ل، الهيدروكحولي شريطة توفر المواد األساسية لصناعته في السوق : اإليثانو
 الغليسيرول، الماء األكسجيني.

 . م(1.5)ونصف ترم واحدما بين األشخاص بمسافة  لجسدياحترام التباعد ا -

، جلمخاراو المداخل-)اتجاه التنقالت تسيير اتجاه تدفقات الطلبة وتجنب التقاطعات -

.)... 

 تهوية وتنظيف وتعقيم البنايات بالقدر الممكن وبقدر االحتياج. -
 

 تنظيم الحضور بالمؤسسة من خالل: -
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 .منع دخول الغرباء عن المؤسسة الجامعية 

 ,منع التجمعات  

 من،)توزيعات الز المنصات الرقمية والشبكاتواالتصال على  اإلعالمنظمنة 
 ...(.العالمات، نشر  برنامج االمتحانات،

 ،أثناء حصصهم فقطوالذين يجب حضورهم  تفضيل التنقالت المرنة للطلبة 

خذ األ البيداغوجية )إعادة النظر في توزيعات الزمن إذا كان ذلك ضروريا مع

 بعين االعتبار خصوصية كل مؤسسة(.

  كل اإلعالنات البيداغوجيا تتم عبر الخط 
 

  2020/2021تحسين المنظومة ابتداء من : التعليم عن بعد.  8

 .الجامعتن التكوين الجامعي درسا تغطي جميع المواد المدرسة في جميع أطوار 3.000

 إنجاز قاعدة معطيات تشتمل على مجموع الدروس تعكف وزارة التعليم العالي على 
البيداغوجية الخاصة بالممارسات  المعاييرالموضوعة في المنصات الرقمية وفق 

ني م التقمركز البحث في اإلعالوفي ذات الوقت فإن قدرات  البيداغوجية للتعليم عن بعد.

ن على اادرتوالق تانرجعيالمؤسستان الوطنيتان الموهما  ،وجامعة التكوين المتواصل والعلمي
ن مالحجم  بهذا ال تستطيعان على المدى القصير إنجاز هذه القاعدة ،إنجاز القاعدة المعطياتية

 التسجيالت ونشره.

وس ية للدربناء على ذلك بإنجاز قاعدة معطيات وطن أيضا، ،وزارة التعليم العالي  فيتكتس
عدادهم )والذين يبلغ ت األولى ليسانسلتعليم عن بعد لفائدة طلبة السنوات لالمرجعية 

  من العدد اإلجمالي للطلبة(.  %24طالبا ) ما يعادل  368.000

مدير  تكلف ،تامعالجالجهوية ل المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بالتشاور مع الندوات
 لعملية.اهذه  ومدير جامعة التكوين المتواصل بتنفيذ مركز البحث في اإلعالم التقني والعلمي

بعة وفي كل ميدان/تخصص للتكفل بإدماج ومتا تناتعيين أستاذ باحث من كل مؤسسسيتم 

 العملية.
ا مؤسسات لتطوير قدراتهتتخذها سهذا بغض النظر عن جميع التدابير المحلية التي 

 وبرامجها بخصوص التعليم عن بعد.

االت التصلالجزائرية تحسين التدفقات لتسهيل الولوج إلى منصة الجامعة وهذا بالتشاور مع 
بين  ة ماومركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، ومشاركة الدروس عبر الخط بجودة جيد

 المؤسسات،

 توافق وسائل التكوين عن بعد بكل مؤسسات التعليم العالي، -

 لخط،اين لهم صعوبات مادية لمتابعة الدروس عبر دراسة وضعية حاالت الطلبة الذ -

 تعديل النصوص القانونية للتكفل بنظام التعليم عن بعد. -

 

 
 

 :تسجيل حملة البكالوريا الجددتوجيه و. 10
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 أبواب مفتوحة على الجامعة بنمط افتراضي،  -

 إجراء التوجيه والتسجيل األولي  عن بعد،  -
ها في وسيجرى تطوير تنقل الطلبة( مقترحة،لتسجيل عن بعد )دون ل ات جديدةاءإجر -

 ،اآلجال المناسبة

قمية اقتراح ضمان المقابلة عبر الخط عن طريق الزوم وجوجل ديو أو أي وسيلة ر -
 أخرى. 

 

 التقييم . 11

 :االمتحانات 

 ريق فرقطعن  ،للتجديد وإدخااهناك إمكانية  إضافة إلى أساليب التقييم التقليدية والمعروفة،
وخصوصا  ،قواعد الصحيةالالتي تسمح باحترام التقييم شكال أتنويع في  المرونة ،التكوين

ت لمقاربااراح ويمكن اقت مع السهر الكلي على احترام المعايير البيداغوجية. ،جسديالتباعد ال

 التالية:

 المدة الكالسيكية المقررة لالمتحانات. تخفيض 

  والمقاربات ذات الصلة.بواسطة أسئلة متعد دة االختيارات التقييم 

 ل األعمال المقدمة من طرف الطلبةمها من خاليبعض الدروس يمكن تقي. 

  ن او م/والتقييم للتقييمات المستمرة يكون من خالل اعمال تنجز و ترسل لألساتذة

 تي انجزاو احتساب التقييمات التو/خالل ادماج التقييم مع االمتحانات النهائية 

للجان اديرات ، االمتحانات النهائية( تعود لتقةالمستمر ات)التقييمنمط تقييم الطلبة  -

 يتم وضع سيناريو يعتمد كليا على التقييم عن بعد تحسبا ، البيداغوجية،

اط ايجاد أنممسؤولي الوحدات التعليمية االستكشافية والعرضية، سيشجعون على  -
حانات ون برمجة امتمن اجل انجاز االمتحانات النهائية بدأخرى للتقييم عن بعد 

 حضورية .

صفة تدرس حاالتهم ب، بسبب قاهر ،ئبيناالحاالت الخاصة للطلبة واألساتذة الغ -

فئة ل ، يمكنتقديرات مدير المؤسسة والفرق البيداغوجية باألخذ بعين االعتبارة لصمنف

لمشاركة ا أوت الطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد بسبب نقص االمكانيا
دون بلسنة، ا إعادة)انتقال بديون، ن تعالج مسألتهم بصفة خاصة ، أفي التقييم عن بعد

 تأخر بيداغوجي محتسب(

مات )مديرية للخدتوزيع جدول االمتحانات على مختلف األطراف المعنية.   مالحظة:
     الجامعية، الطلبة، األساتذة(.

 

 

 تنظيم المسابقات

 .ي إلجرائهافكييوم واحد  :لدكتوراهل بالنسبة

هوية اكز جمن خالل إنشاء مرالتقليل من تنقل المترشحين لمسابقات التكوين في الدكتوراه 
 للمسابقات،
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 علىم والتقنيين والخدمات الملزمين بحضور دائ اإلداريينإجراءات خاصة بالعمال  -12

  على الخصوص: نذكر منهاوالتي  ،مستوى المؤسسات

ات ذالمكاتب لضمان التباعد: التباعد، لوحات زجاجية بالنسبة للخدمات تهيئة  -

 االتصال الواسع مع الطلبة واألساتذة، مصلحة التمدرس ، مصلحة الموظفين،

 تجهيز أماكن العمل بوضع وتوزيع الصابون وسوائل التعقيم لنظافة األيدي، -

علين ان، الفوضع توصيات ووسائل خاصة لحماية عمال االستقبال وعمال األم -

ل الم حولمخاطر، التحسيس بالمسؤولية، اإلعبااألساسيين لتسيير األزمة: التحسيس 

قريب تافي، معايير التباعد االجتماعي، وضع الكمامات، استعمال المعقمات بالعدد الك
 دورات المياه ونقاط الماء،...

   

 والتنسيق: المرافقة -14

 453قم (، طبقا للقرار رمؤسستنامحلية )على مستوى  ةية وخلتنصيب خلية مركزيتم  -

خ في   ،2020جويلية  15المؤر 

ة ألرضيضمان التنسيق ما بين الخلية المركزية للمتابعة والخاليا المحلية عبر ا -

 علمي.الرقمية المخصصة لهذا الغرض، على موقع وزارة التعليم العالي والبحث ال

ذ بعين )استعمال األرضيات( مع األخ عن بعدعلى تقنيات التعليم  األساتذةتكوين  -

 2020 لمارس وأفريشهري  بدايةمنذ الشروع في العملية االعتبار النقائص المسجلة 
من  ةمتابعوال وجامعة التكوين المتواصل(، مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني،)

 طرف مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومديرية الشبكات.

ات تخصيص هياكل معزولة في المؤسسات واإلقامات الجامعية في حالة وجود وضعي -

 حساسة.

 ئيةالفيزياائية والتي يوف رها مركز البحث في التحاليل الكيمياقتناء السوائل التعقيمية  -

(CRAPC) في توزيعها الندوات الجهويةبمساهمة و. 

يق عن طر سيتم االتصال بها مديريات التعليم والتكوين المهنيين اقتناء الكمامات: -

 .لتوفير هذه الكمامات وزارتهم الوصية في أقرب اآلجال

 التجهيزات والمؤهلين مخابر، لديهاتطوير مراكز الكشف في المؤسسات التي  -

امة ية الععلى غرار المراكز التسع العملية المتكفل بها من طرف المدير ،المالئمين
 للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 إشراك الفاعلين والهيئات البيداغوجية والمنظمات الطالبية والنقابية. -

لى دمة عجم عن الجائحة )خاالمرافقة النفسية لألسرة الجامعية لمواجهة الضغط الن -
 ،(الخط تحت رعاية خاليا المساعدة النفسية الجامعية

 حسيستي النقابات فإشراك الفاعلين والهيئات البيداغوجية والمنظمات الطالبية و -

 األسرة الجامعية، 
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الصحة  البلدية، مديرية ،الدائرة ،)الوالية لسلطات المحليةمع ا التام التنسيق -

 (.العمومية،...

 .بكل مؤسسة جامعية وضع مخطط لالتصال والتواصل مكيف حسب الوضع -
 

 

  وإجماال

 

 :حول العامة المبادئ تتمحور
 إجراءات الحواجز، ،التنظيف/ التعقيم -1

 ،المخابر ،المدرجات قاعات الدروس،استغالل   -2

 استقبال الطلبة على دفعات، -3
 ،تسيير حركة الطلبة والموظفين -4

 ،تسيير اإلقامات الجامعيةاستغالل  -5

 والمؤكدة. الحاالت المشتبه فيهاالتكفل ب -6
 

 

 :التنفيذ يعتمد على خمسة نقاط أساسية

 ،فيزيائيالتباعد العلى  اإلبقاء -1

 ،الحاجزيةتطبيق البوادر  -2
 ،الحد من اختالط الطلبة -3

 ،تنظيف وتعقيم البنايات واألجهزة -4

 .واالتصالاإلعالم  التكوين، -5
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 1الملحق 

 

 ةستئناف النشاطات البيداغوجيبرنامج التوقيت العام ال

 

 2020أوت  16ابتداء من 

ظروف جية واستئناف العمال اإلداريين والصيانة والنظافة إلعداد الفضاءات البيداغو -

 اإلقاماتاستقبال الطلبة سواء كان ذلك على مستوى الجامعات أو على مستوى 

 الجامعية، ال سيما وضع نظام صحي مناسب.

-2019ي التسيير" لنهاية الموسم الجامع بروتوكولتذكير األسرة الجامعية بنظام " -

 جميع وسائل االتصال. ستخدام، وذلك با2021-2020والدخول الجامعي  2020
 

 :2020أوت  23يوم 

نشطة الخط، مع التزام األساتذة بمواصلة األ عبرالتوقيع على محاضر االستئناف  -

 .2020مارس  التي بدأت شهرالبيداغوجية 

الدخول ، و2020-2019إعالم الطلبة ببرنامج التوقيت الخاص بنهاية السنة الجامعية  -
طبقا لبروتوكول إطار  من طرف المؤسسة المعتمد، 2021-2020الجامعي لسنة 

 .التسيير

 وضع رزنامة الجتماعات اللجان البيداغوجيا على مستوى األقسام عبر الخط -
 

 ماستر(:وطلبة السنة الثانية ال توراهدكالطلبة )استئناف  2020أوت  31إلى  23من  -

بة ا الطلوكذبمؤسسات التعليم العالي لطلبة السنة الثانية ماستر  التكويناستئناف  -
بحاثهم اصلة أالجامعية للسماح لهم بمو باإلقاماتفي الدكتوراه، واستقبالهم  المسجلين

 مغلقة.الأو لتحضير مناقشتهم 

رفون ين يشالتحاق األساتذة بأقسامهم من اجل متابعة طالب السنة الثانية ماستر الذ -

 عليهم 

بة برمجة االختبارات االستدراكية للفصل األول او أي نشاط بيداغوجي يخص طل -
 السنة الثانية ماستر
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 : 2020سبتمبر  أولابتداء من 

 هة.األعمال الموجّ و الدروس المزاوجة بينمواصلة التعليم عن بعد ب     

عمل الحضوريا:  مدمجة، يمكن تقديمها األعمال الموجهةوالمحاضرات  عندما تكون -

أربعة "عادل " ما يتدريس مكثف"لمدة أسبوعين عات في شكل دفاستقبال الطلبة على 

 :"أسابيع

 2020سبتمبر  15إلى  01 منى األول الدفعة -

 .2020سبتمبر  30إلى  16 منة الثاني الدفعة -

لية او كفي الحسب تعداد الطلبة  ،2020أكتوبر  15إلى  01منة الثالث دفعةال -
 المعهد

 الذين لم يزاولوا التدريس في الفصل 1االستثناءات بخصوص تخصصات الماستر بعض 

 الثاني ، سيتم استقبال طلبتهم على دفعتين ،

ليات و الك األولوية في الدفعة األولى لطلبة السنة الثالثة ليسانس ، مع مراعاة خصوصيات

 المعاهد .

 

هيئات مشاركة كل البوال األشكباستعمال كل  الدفعات الطالبيةتقييم الطلبة حسب  -
أكتوبر إلى  17من  االستدراكيةالدورة العادية والدورة امتحانات  نظيمالبيداغوجية لت

 .2020نوفمبر  10

 .تنظيم المداوالت حسب الترتيب الزمني لالمتحانات المبرمجة -

 

 :2021 -2020نوفمبر  18 مبرمج يوم 2021 -2020الدخول الجامعي  -

  :التعليم يكون عن بعدالسنة األولى ليسانس،  

 األطوار األخرى، تفضيل التعليم عن بعد، 

 على عاتدف شكل فيتنظيم الطلبة  يجب، بصفة حضورية دراسةال تستوجبوعندما  -

عاتالطلبة  عدد تقليصل، ايوم 15 كل منها فترات  .في المجم 

 

 األعمال فية المحتملالتعليم عن بعد، فإّن غيابات الطلبة  ه تم تفضيل طريقة: بما أنمالحظة

 ال تحتسب. موّجهةالتطبيقية وال

  

 


