اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة
مبارك بن حممد إبراهيمي امليلي اجلزائري

تسيري هناية السنة اجلامعية 2020/ 2019
والدخول اجلامعي  2021/2020يف ظل كوفيد19-

الطريقة العملياتية
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املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

تبسط الوثيقة احلالية اإلجراءات العملية ،وتلقي الضوء على النقاط اهلامة اليت تعتمد عليها املدرسة العليا لألساتذة
ببوزريعة ،يف تنظيم استئناف خمتلف النشاطات اإلدارية و التعليمية والبيداغوجية (التقييم ،االمتحاانت ،املقابالت )....
يف ظرف يتميز بوجود وابء كوفيد .19-مع العلم أن هذه الرتتيبات ميكن أن تتغي ابلنظر إىل تطور الوضعية الصحية يف

البالد .كما أن هذه الوثيقة مستوحاة من الوثيقة اإلطار  protocole cadreاملرسلة من طرف وزارة التعليم العايل و
البحث العلمي.
هتدف كل اخلطوات املوصى هبا إىل ضمان استئناف النشاطات البيداغوجية وإختتامها للسنة اجلامعية
 2020/2019وحتضي الدخول اجلامعي  2021/2020يف سياق هادئ وبعيد عن اهللع واالرتباك.
 .1التذكري ابجملاميع من حيث األعداد املسجلة ابملدارس العليا لألساتذة19.200:
 تذكي مبجاميع الطلبة ابملدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة:عدد الطلبة

السنوات
سنوات التخرج

2164

سنوات األوىل

929

سنوات الثانية

591

سنوات الثالثة (عدا ملمح االبتدائي)

1027

سنوات الرابعة (عدا ملمح املتوسط)

641

ماسرت1

111

ماسرت2

155

اجملموع الكلي

5618

ابلنظر للتفاوت املسجل بني املؤسسات وخصوصية كل مؤسسة جامعية ،سواء من حيث األعداد ،اليت ترتاوح ما بني
 500إىل  50.000طالبا ،أو من حيث املوقع اجلغرايف والفضاءات والبناايت وتشكيلها وتصميمها املعماري ،فإن ذلك
يقودان إىل تقدمي الطريقة العملياتية "اإلطار" اليت توضح املبادئ العامة والقواعد اليت ينبغي احرتامها ،ويكون رئيس
املؤسسة هو الوحيد املخول لتقدير الوضعية يف مؤسسته واختاذ التدابي "املناسبة" ابالستناد على الطريقة العملياتية
"اإلطار" ،وهذا ابلتشاور مع اهليئات البيداغوجية ،ومسؤويل اخلدمات اجلامعية ،وبدعم من السلطات احمللية.
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و عليه قامت إدارة املدرسة بصياغة هذه الطريقة العملياتية مراعية فيها خصوصيات املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة و
بتشاور مع كافة الشركاء املعنيني بسي املؤسسة.
تتمحور هذه الطريقة العملياتية حول النقاط التالية:
 .2االستمرار يف التعليم عن بعد وتعزيزه:

إن الوضعية الصحية احلالية حتتم علينا استخدام أمناط أخرى ملزاولة الفعل البيداغوجي وتنظيمه:
 اإلبقاء على تنظيم التدريس عن بعد (حماضرات وتطبيقات) ،إلكمال السنة اجلامعية  ،2020/2019وذلكبتخصيص قاعتني لإلعالم اآليل جمهزتني للتعليم عن بعد ،بطاقة استعاب  15مقعد لكل قاعة حتت اشراف
مديرية الدراسات و بتأطي أستاذتني يف اإلعالم اآليل.
 وضع  05قاعات (منها  02ابملكتبة) حتت تصرف الطلبة ،كفضاءات األنرتنيت ووسائل لإلعالم اآليل معضمان االحرتام الصارم للتباعد اجلسدي.
 اإلستعانة ابجلامعات اجملاورة ابستالف مدرجات بقدرة استيعاب بني  300و 500مقعد. مواصلة جمهود تكوين األساتذة يف تقنيات التعليم عن بعد ،ابلشراكة مع املؤسسات اجلامعية. ستقدم دروس السنة اجلامعية  2021-2020بطريقتنيالبيداغوجية

للمدرسة

العليا

لألساتذة

 oعرب اخلط من خالل املنصة
،/http://elearning.ensb.dz
 oو عرب البث التليفزيوين جملموعة من الدروس ابلتنسيق مع مديرية التعليم والشهادات والتكوين املتواصل
ومديرية أنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات اخلارجية ،وكل دعائم االتصال األخرى.
 .3إعادة تنظيم التعليم احلضوري:
يعتمد هذا النمط التدريسي على توفر الشروط الصحية الضرورية واحرتام املعايي املقررة .ويتعلق األمر بـ:
 تنظيم الدروس احلضورية عن طريق ثالث دفعات من الطلبة وملدة زمنية مغلقة: oالدفعة األوىل
 oالدفعة الثانية
 oالدفعة الثالثة
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يسمح هذا التنظيم بتسيي التدفقات الطالبية يف إطار احرتام املعايي الصحية على مستوى املدرسة العليا.
لألساتذة ببوزريعة و ذلك لصغر املؤسسة و نقص اهلياكل البيداغوجية.

رزانمة النشاطات البيداغوجية الختتام السنة اجلامعية .2020-2019
أ-

جماميع الطلبة لكل دفعة:

أبخذ أعداد الطلبة يف احلسبان ،نقرتح استقبال الطلبة على ثالث دفعات كما يلي:

الدفعة األوىل :سنوات التخرج جلميع املالمح (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي) وهذا للتعجيل بتسليمهم ملفات
خترجهم وااللتحاق مبناصب عملهم الرتباطهم بعقود عمل مع وزارة الرتبية الوطنية.
عدد الطلبة2164 :
الفرتة الزمنية :من  23أوت إىل غاية  21سبتمرب ( 2020الفرتة الفعلية لتواجد معظم الطلبة تكون من 23
أوت إىل  03سبتمرب .)2020
الدفعة الثانية :سنوات الثالثة والرابعة ملالمح متوسط و اثنوي
عدد الطلبة1668 :
الفرتة الزمنية :من  12سبتمرب إىل غاية  01أكتوبر 2020
الدفعة الثالثة :سنوات األوىل والثانية جلميع املالمح (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي) مع سنوات األوىل والثانية
ماسرت (قدوم بعض طلبة املاسرت  2يكون ألجل إجراء امتحاانت السداسي الثالث املتأخرة والبعض اآلخر
ملناقشة مذكرات خترجهم و منهم من انقشها يف شهر جوان .)2020
عدد الطلبة1786 :
الفرتة الزمنية :من  03أكتوبر إىل غاية  22أكتوبر 2020
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رزانمة األنشطة البيداغوجية املتبقية للسنة اجلامعية 2020-2019

نظرا لنسب تقدم الدروس يف كل األقسام ،وبعد التشاور الذي جرى يف اإلجتماع التنسيقي املنعقد يوم
 12جويلية  2020حبضور السيدة مديرة املدرسة والسيد مدير الدراسات ورؤساء األقسام وابإلطالع على
تقارير اللجان البيداغوجية لألقسام ،ونظرا للتوجيهات املقدمة يف إجتماع يوم  03أوت  2020ألعضاء اخللية
احمللية املسؤولة عن سي اختتام السنة اجلامعية  2020-2019والدخول اجلامعي  ،2021-2020تقرر
مايلي:
 األولوية يف الرجوع ملقاعد الدراسة يكون لسنوات التخرج. حتديد فرتة أسبوع دراسة وأسبوع امتحاانت لسنوات التخرج إلرتباطهم بعقود عمل مع وزارة الرتبية الوطنيةولنسب تقدمهم املقبولة يف الدروس.
 حتديد فرتة أسبوعني دراسة وأسبوع امتحاانت لباقي السنوات.و سنعرض يف اجلداول أدانه الرزانمة العامة لألنشطة البيداغوجية اخلاصة بكل الدفعات.
رزانمة األنشطة البيداغوجية لسنوات التخرج (الدفعة األوىل)
النشاط

التاريخ

املدة الزمنية

عودة الطلبة وبداية الدراسة احلضورية

من  23إىل  27أوت 2020

إجراء امتحاانت السداسي الثاين

من  29أوت إىل  03سبتمرب  2020أسبوع واحد

االطالع على النقاط و سلم التنقيط عن بعد من  05إىل  10سبتمرب 2020

أسبوع واحد

مالحظات
مراجعة

أسبوع واحد

مداوالت الدورة العادية

 13و  14سبتمرب 2020

يومني

ميكن تقدمي هذا التاريخ حسب األساتذة

تسليم ملفات التخرج

من  17إىل  20سبتمرب 2020

ثالث أايم

ميكن تقدمي هذا التاريخ حسب جاهزية امللفات

إجراء امتحاانت االستدراك

من  15إىل  19سبتمرب 2020

 04أايم

مداوالت الدورة االستدراكية

 21سبتمرب 2020

يوم واحد

مالحظات :أي طالب مل يتمكن من حضور امتحان الدورة العادية ألسباب مربرة ،يسمح له التعويض يف امتحان الدورة اإلستدراكية على أن
حتتسب له يف الدورة عادية.
-

تقدم الطعون حول النقاط عن طريق الربيد االلكرتوين ويتم الرد عليها قبل اجراء املداوالت.
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بعد اهناء امتحاانت السداسي الثاين لطلبة سنوات التخرج سيقل عدد الطلبة املتواجدين ابملدرسة ،مما يسمح
ابستقدام طلبة الدفعة الثانية وبعدها طلبة الدفعة الثالثة وفق الرزانمة التالية:
رزانمة األنشطة البيداغوجية لطلبة الدفعة الثانية
التاريخ

النشاط

املدة الزمنية

عودة الطلبة وبداية الدراسة احلضورية

من  12إىل  24سبتمرب 2020

أسبوعني

إجراء امتحاانت السداسي الثاين

من  26سبتمرب إىل  01أكتوبر 2020

أسبوع واحد

االطالع على النقاط و سلم التنقيط عن بعد

من  24إىل  29أكتوبر 2020

أسبوع واحد

مداوالت الدورة العادية

 02و  03نوفمرب 2020

يومني

إجراء امتحاانت االستدراك

من  05إىل  10نوفمرب 2020

 05أايم

مداوالت الدورة االستدراكية

 12نوفمرب 2020

يوم واحد

مالحظات
مراجعة

ميكن تقدمي هذا التاريخ حسب األساتذة

رزانمة األنشطة البيداغوجية لطلبة الدفعة الثالثة
النشاط

التاريخ

املدة الزمنية

عودة الطلبة وبداية الدراسة احلضورية

من  03إىل  15أكتوبر 2020

أسبوعني

إجراء امتحاانت السداسي الثاين

من  17إىل  22أكتوبر 2020

أسبوع واحد

االطالع على النقاط و سلم التنقيط عن بعد

من  24إىل  29أكتوبر 2020

أسبوع واحد

مداوالت الدورة العادية

 02و  03نوفمرب 2020

يومني

إجراء امتحاانت االستدراك

من  05إىل  10نوفمرب 2020

 05أايم

مداوالت الدورة االستدراكية

 12نوفمرب 2020

يوم واحد

مالحظات
مراجعة

ميكن تقدمي هذا التاريخ حسب األساتذة

مالحظات :أي طالب مل يتمكن من حضور امتحان الدورة العادية ألسباب مربرة ،يسمح له التعويض يف امتحان الدورة اإلستدراكية على أن
حتتسب له يف الدورة عادية.
-

تقدم الطعون حول النقاط عن طريق الربيد االلكرتوين ويتم الرد عليها قبل اجراء املداوالت.
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طلبة املاسرت املقبلني على التخرج:

يف اجلدول التايل نعرض رزانمة إيداع ومناقشة ملفات مذكرات املاسرت

رزانمة إيداع ومناقشة ملفات مذكرات املاسرت
النشاط

2020

دراسة ملفات املناقشة من طرف

فرتة املناقشات

ث-

الفرتة األوىل
متت يف شهر جوان

إيداع امللفات

اللجنة املخولة

الدورة أوىل
الفرتة الثانية
من  23أوت إىل  17سبتمرب 2020

متت يف شهر جوان

انعقاد إجتماعني أو ثالثة خالل فرتة إيداع امللفات وكلما

2020

جتمع لدى اللجنة العديد من امللفات

متت يف شهر جوان
2020

من  01إىل غاية  30سبتمرب 2020

الدورة الثانية
من  18إىل  22أكتوبر
2020
يوم  25أكتوبر 2020
من  28أكتوبر إىل 12
نوفمرب 2020

إيداع ومناقشة الدكتوراه و التأهيل اجلامعي:
ابلنسبة لألساتذة املقبلني على التأهيل اجلامعي و طلبة الدكتوراه الذين هم يف انتظار حتديد اتريخ املناقشة
و طلبة الدكتوراه الذين أهنو حبثهم و يرغبون يف إيداع أطروحاهتم يرجى منهم االتصال بنيابة مديرية البحث
العلمي و التطوير التكنولوجي عرب الربيد االلكرتوينensb.ddrs@gmail.com:
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املخطط الزمين إلختتام السنة اجلامعية  2020-2019والدخول اجلامعي .2021-2020

نوفمرب
3

4

أكتوبر
2

1

4

3

سبتمرب
2

1

4

3

أوت
2

1

4

3

األسبوع

 16دخول املوظفني
23

إمضاء حمضر الدخول عن بعد
استمرار التعليم عن بعد

الدفعة 3
الدفعة 3

الدفعة 2
الدفعة 2

الدفعة 1
الدفعة 1

الدفعة 3+2
الدفعة 3+2
الدفعة 3+2
 20202021

الدفعة 1

الدفعة 1

التعليم احلضوري ابلدفعات
التقومي ابلدفعات (الدورة العادية)
مداوالت الدورة العادية
التقومي ابلدفعات (الدورة االستدراكية)
مداوالت الدورة االستدراكية

الدفعة 1

بداية الدروس للسنة اجلامعية 2021-2020
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 .4املعايري واإلجراءات الصحية اليت يتعني احرتامها:
جيب االحرتام الصارم ،حسب التخصصات ،ويف كل البناايت املخصصة للبيداغوجيا (مدرجات ،قاعات األعمال
املوجهة) املعيار "اإلطار" 16 ،طالبا يف مساحة  50م . 2وزايدة على ذلك يتعني :

-

التعقيم الدوري لألماكن البيداغوجية واإلدارية.
ضمان التهوية والصيانة لألماكن مبا يف ذلك دورات املياه.
تنظيم احلركة داخل املدرسة ،تنظيم حركة دخول و خروج الطلبة و املوظفني حسب خمطط حركة داخلي يسمح
ابلتنقل يف اجتاه واحد (تسيي اجتاه تدفقات الطلبة وجتنب التقاطعات (اجتاه التنقالت-املداخل واملخارج))... ،
منع التجمعات ابألروقة و املمرات.
تنظيم احلضور ابملؤسسة.
منع دخول الغرابء عن املؤسسة.
حتميل األسرة اجلامعية مسؤولية احرتام اإلجراءات الوقائية.
وضع نظام لإلعالانت واإلعالم ،يذكر ابلتوصيات الوقائية على شكل ملصقات و إعالانت على املوقع
اإللكرتوين للمدرسة وشبكات التواصل االجتماعي ( -توزيعات الزمن ،برانمج االمتحاانت ،نشر العالمات،
.)...
تفضيل التنقالت املرنة للطلبة ،والذين يوجب حضورهم فقط أثناء حصصهم البيداغوجية.
خيصص املدخل الرئيسي للدخول و املدخل الثاين اخلاص ابلطلبة للخروج.

اإلجراءات الصحية:

-

القياس املنتظم للحرارة عند الدخول إىل املدرسة.
الوضع اإلجباري للكمامة واحرتام التباعد اجلسدي لكل مكوانت األسرة اجلامعية.
توفي سائل اهليدروكحول.
احرتام التباعد اجلسدي ما بني األشخاص مبسافة واحد مرتونصف (1.5م).
هتوية وتنظيف وتعقيم البناايت ابلقدر املمكن وبقدر احلاجة.
مضاعفة نقاط غسل اليدين (خزاانت للماء والصابون).
ختصيص هيكل معزول يف املدرسة يف حالة وجود وضعيات صحية حساسة.
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 .5اخلدمات اجلامعية:
أ -اإلطعام:

 اختاذ التدابي الالزمة يف اإلطعام ابحرتام املعايي الصحية اليت يوصى هبا. توزيع الوجبات الغذائية يتم أبخذ مجيع اإلحتياطات واإلجراءات الالزمة. -متديد ساعات توزيع الوجبات الغذائية للتسيي احلسن لتدفقات الطلبة قصد ضمان حسن سي العملية.

ب-

النقل:

 احرتام نقل  25طالبا كحد أقصى يف احلافلة مع ضمان مناوابت متعددة للحافالت يوميا لغاية الساعة السادسةمساء(18سا) وفق احلصص التعليمية اليت تربجمها املدرسة.
 هذه العملية جيب القيام هبا ابلصرامة املطلوبة وأن جيند هلا كل األعوان املعنيني ،وابلتنسيق الوثيق مع املصاحلالبيداغوجية.
 .6التعليم عن بعد:

-

حتسني التعليم عن بعد ابتداء من .2021/2020

حتسني تدفق األنرتانت لتسهيل الولوج إىل منصة .
تفعيل و تطوير إستعمال املنصة الرقمية مودل من كل األطراف أساتذة و طلبة.
دراسة وضعية حاالت الطلبة الذين هلم صعوابت مادية ملتابعة الدروس عرب اخلط ،و إجياد احللول حسب كل
حالة.

 .7توجيه وتسجيل محلة البكالوراي اجلدد:
 أبواب مفتوحة على اجلامعة بنمط إفرتاضي. إجراء التوجيه والتسجيل األويل عن بعد ،إجراءات جديدة للتسجيل عن بعد (دون تنقل الطلبة) برجمة املقابلة عرب اخلط عن طريق تطبيق زوم و سكايب وجوجل ديو وميت أو أي وسيلة رقمية أخرى. إنشاء خلية إتصال و إصغاء للتكفل بكافة تساؤالت و إنشغاالت الطلبة.10
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 .8التقييم

من اجل السهر الكلي على احرتام املعايي البيداغوجية .ميكن اقرتاح املقارابت التالية:
 -ختفيض املدة الكالسيكية املقررة لالمتحاانت بساعة واحدة.

-

التقييم بواسطة أسئلة متعددة االختيارات واملقارابت ذات الصلة بعد استشارة اللجان البيداغوجية .
احلاالت اخلاصة للطلبة واألساتذة الغائبني ،بسبب قاهر ،تدرس حاالهتم بصفة منفصلة ابألخذ بعني االعتبار
تقديرات مدير املؤسسة والفرق البيداغوجية .كما ميكن لفئة الطلبة الذين مل يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد
بسبب نقص االمكانيات أو املشاركة يف التقييم عن بعد ،أن تعاجل مسألتهم بصفة خاصة (انتقال بديون ،إعادة
السنة ،بدون أتخر بيداغوجي حمتسب)

مالحظة:ستوزع جداول االمتحاانت على خمتلف األطراف املعنية قبل عودة الطلبة (مديرية اخلدمات اجلامعية،
الطلبة ،األساتذة).
 .9إجراءات خاصة ابلعمال اإلداريني والتقنيني ،امللزمون حبضور دائم على مستوى املدرسة ،واليت نذكر منها
على اخلصوص:

-

هتيئة املكاتب لضمان التباعد ،بوضع لوحات زجاجية ابلنسبة للخدمات ذات االتصال الواسع مع الطلبة
واألساتذة (مصاحل التمدرس  ،مصلحة املوظفني.)...
جتهيز أماكن العمل بوضع وتوزيع الصابون ووسوائل التعقيم لنظافة األيدي.
وضع توصيات ووسائل خاصة حلماية عمال االستقبال وعمال األمن ،الفاعلني األساسيني لتسيي األزمة ،ألجل
التحسيس ابملخاطر و ابملسؤوليات امللقاة على عاتقهم واإلعالم حول معايي التباعد االجتماعي.

 .10املرافقة والتنسيق:

-

تنصيب خلية حملية (على مستوى املدرسة العليا لالستذة) ،طبقا للمقرر رقم  131املؤرخ يف  20جويلية .2020
ضمان ال تنسيق ما بني اخللية املركزية للمتابعة واخلالاي احمللية عرب األرضية الرقمية املخصصة هلذا الغرض ،على
موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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تكوين األساتذة على تقنيات التعليم عن بعد (استعمال األرضيات) مع األخذ بعني االعتبار النقائص املسجلة
منذ الشروع يف العملية بداية شهري مارس وأفريل ( 2020مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين ،وجامعة
التكوين املتواصل) ،واملتابعة من طرف مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومديرية الشبكات.
إشراك الفاعلني واهليئات البيداغوجية واملنظمات الطالبية والنقابية.
املرافقة النفسية لألسرة اجلامعية ملواجهة الضغط الناجم عن اجلائحة (خدمة على اخلط حتت رعاية خالاي
املساعدة النفسية اجلامعية).
إشراك الفاعلني واهليئات البيداغوجية واملنظمات الطالبية والنقاابت يف حتسيس أسرة املدرسة.
التنسيق التام مع السلطات احمللية (الوالية ،الدائرة ،البلدية ،مديرية الصحة العمومية.)...
هتيئة خمطط لالتصال والتواصل للمدرسة.
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إمجاال
تتمحور املبادئ العامة حول:
-1

التنظيف /التعقيم ،إجراءات احلواجز.
إستغالل قاعات الدروس ،املدرجات ،املخابر.
إستقبال الطلبة على دفعات.

-4

تسيي حركة الطلبة واملوظفني.
إستغالل تسيي اإلقامات اجلامعية.
التكفل ابحلاالت املشتبه فيها واملؤكدة.

-2
-3

-5
-6

التنفيذ يعتمد على مخس نقاط أساسية:
-1

اإلبقاء على التباعد الفيزايئي.

-2

تطبيق البوادر احلاجزية.
احلد من إختالط الطلبة.
تنظيف وتعقيم البناايت واألجهزة.
التكوين ،اإلعالم واالتصال.

-3
-4
-5
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