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أعضاء المجنة المحمية
بناء عمى القرار الداخمي ،رقم /085م.ع.إ.أ/ن.م.م 2020 /و المتضمن تشكيل و ميام الخمية
المحمية لمتابعة اختتام السنة الجامعية  ،2020-2019خاصة في مواده  ،01و  ،02و ،03
تتشكل المجنة المحمية الخاصة بالمدرسة العميا إلدارة األعمال من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
 ساىل سيدي محمد

مدير المدرسة (رئيس الخمية).

 بن حمو فتيحة

األمينة العامة لممدرسة.

 بن بوزيان محمد

نائب المدير المكمف بالبيداغوجية.

 عميان عبد الغاني

نائب المدير المكمف بالعالقات الخارجية.

 مطعيش محمد األمين

نائب المدير المكمف بالدراسات ما بعد التدرج.

 ماحي عبد الحكيم

ممثل عن كمية البيولوجيا.

 بوحصيدة نور الذين

طبيب عمى مستوى المدرسة.

 شعباني عبد الكريم

طبيب عمى مستوى الخدمات الجامعية.

 تايت فتيحة

طبيبة عمى مستوى الخدمات الجامعية.

 بودالية أمال

ممثمة عن الطمبة.

 بن يخمف إيمان

ممثمة عن الطمبة.

 زعيتر نوفل

ممثل األساتذة.

 ثابت زاطمة زىية

المكمفة باإلعالم واالتصاالت ونظم المعمومات.

 بمياشمي إسماعيل

ممثل عن اإلقامة  700لمبنات.

 الرقو عبد الحق

ممثل عن اإلقامة منصورة  04لمذكور.
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مرجعيات قانونية عامة
تم وضع ىذا المخطط اإلطار

(  )Mode Opératoireالخاص بالمدرسة العميا إلدارة

األعمال بتممسان ،بناء عمى مراسالت األمين العام التالية:
 القرار الوزاري رقم  453المؤرخ في  15جويمية  2020والمتضمن إنشاء خمية
مركزيو وخاليا محمية لمتابعة سير اختتام السنة الجامعية  2020-2019والدخول
الجامعي .2021-2020
 رقم /683أ.ع 2020/و المتضمنة التسيير في ظل أزمة كوفيد.19 -
 رقم /719أ.ع 2020/بتاريخ  26جويمية  2020و المتضمنة متابعة عممية اختتام
السنة الجامعية  2020-2019و تحضير الدخول الجامعي .2021-2020
 رقم /720أ.ع 2020/بتاريخ  26جويمية  2020و المتضمنة متابعة عممية اختتام
السنة الجامعية  2020-2019و تحضير الدخول الجامعي  ،2021-2020و
التنصيب الفعمي لمخاليا المحمية.
ووفقا:
 لممحضر رقم /63م.ع.إ.أ.ت 2020/الوؤرخ في

 22جويمية  2020والمتضمن

تنصيب تنصيب الخمية المحمية لمتابعة سير إختام السنة الجامعية 2020-2019
وتحضير الدخول الجامعي 2021-2020
 لممحضر رقم  ،02بتاريخ  29جويمية  2020الخاص بالمجنة المحمية التابعة لممدرسة
العميا إلدارة األعمال تممسان ،والمتضمن متابعة اختتام السنة الجامعية

-2019

.2020
لإلشراف عمى التحاق كافة المنتسبين لممدرسة (أساتذة ،طالب ،وعمال) بداية من يوم
 23أوت  2020في شروط صحية مطابقة لمبروتوكول المرجعي في ظل ما فرضتو ظاىرة
كوفيد 19-من احت ارزات صحية ووقائية ،وأيضا،

التخاذ كافة التدابير الخاصة بالجوانب

البيداغوجية والصحية ،و كذا تمك المتعمقة بالخدمات الجامعية

(اإليواء ،اإلطعام و النقل)،

بالنظر إلى خصوصيات المدرسة (اليياكل اإلدارية والبيداغوجية ،عدد الطالب المسجمين في
المدرسة ،عدد الموظفين والعمال) المدرجة أدناه،
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خصوصيات المدرسة
.1مقدمة حول المدرسة ومياميا

أنشأت المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في

2010

بموجب المرسوم رقم  162-10المؤرخ في  28جوان  ،2010وتم تحويميا إلى مدرسة عميا في
 2016بموجب:
 )1المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  14جوان  2016والمتضمن القانون
األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 )2المرسوم التنفيذي رقم  86-17المؤرخ بـ 15 :فبراير  ،2017والمتضمن تحويل
المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لتممسان إلى
مدرسة عميا إلدارة األعمال.
مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وثقافي

إن المدرسة العميا إلدارة األعمال تممسان
ّ
وميني .تتمتّع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي .إنيا قطب امتياز لمتكوين العالي تضمن

تكوينا عالي التأىيل لفائدة مختمف قطاعات النشاط  .وتتمثل مياميا طبقا لممرسوم التنفيذي رقم

 176-16المؤرخ في  14جوان  2016والمتضمن القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا
خاصة المواد ( ،20 ،19و )21في التالي:
المادة  :19تتولّى المدرسة ،في إطار المرفق العمومي لمتعميم العالي،

ميام التكوين العالي

وميام البحث العممي واالبتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجي.

المادة  :20تتمثل الميمة األساسية لممدرسة ،في مجال التكوين العالي في ميدان أو في ميادين
تخصصيا فيما يأتي:

 ضمان تكوين إطارات مؤىمة تأىيال عاليا.
 ضمان التكوين التحضيري من أجل االلتحاق بالتكوين في الطور الثاني.
 تمقين الطمبة مناىج البحث وضمان التكوين بالبحث ولمبحث.
 المساىمة في إنتاج ونشر العموم والمعارف وتحصيميا وتطويرىا.
 إدخال االبتكار والتحويل التكنولوجي والمقاوالتي في كل من التكوين أو في البحث.
 تمقين الطمبة االبتكار والمقاوالتية.
 ضمان التكوين لمينة األستاذ لصالح قطاع التربية الوطنية.
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عالوة عمى ذلك ،يمكن أن تضمن نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد
المعارف لفائدة إطارات القطاعات االجتماعية ،واالقتصادية.

المادة  :21تتمثل الميمة األساسية لممدرسة ،في مجال البحث العممي والتطوير التكنولوجي في
ميدان أو ميادين تخصصيا ،فيما يأتي:


المساىمة في الجيد الوطني لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.



ترقية العموم والتقنيات.



المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية.



المساىمة في تطوير البحث األساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية
والخاصة عن طريق تشجيع االبتكار.



المساىمة في تثمين نتائج البحث العممي ونشر اإلعالم العممي والتقني.



المشاركة ضمن المجموعة العممية الدولية في تبادل المعارف واثرائيا.



ترقية اإلنتاج العممي وتشجيع التنافس.

لإلشارة لقد باشرت إدارة المدرسة عممية إعادة ىيكمة المدرسة مند صدور المراسيم
والق اررات والمنشورات التنظيمية وفق توصيات الو ازرة الوصية خاصة منيا ما تعمق بتمك
الصادرة من األمين العام وتماشيا مع التنظيم الجديد طبقا لـ:
 المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  14جوان  2016المتضمن القانون
األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 المرسوم التنفيذي رقم  86-17المؤرخ في  15فبراير  2017المتضمن تحويل
المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لتممسان إلى
مدرسة عميا إلدارة األعمال.
 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  9جمادى الثانية عام  1439الموافق  25فبراير سنة
 ،2018يحدد التنظيم اإلداري لممدرسة العميا وطبيعة مصالحيا التقنية وتنظيميا.
فالعممية مستمرة إلى يومنا ىذا حيث مست ك ّل مصالح المدرسة (البيداغوجية ،المالية،

المستخدمين ،المكتبة ،المصالح الفنية والتقنية. )......

.2موقع المدرسة :تقع المدرسة العميا إلدارة األعمال في المجمع الجامعي بحي بوىناق ،بمدية
منصورة ،شارع بركة أحمد رقم .01

.3مرافق المدرسة :يمكن الولوج إلى المدرسة من خالل مدخمين رئيسيين ،وبيا  03أجنحة
منفصمة عن بعضيا البعض .وىي كالتالي:
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 الجناح األول خاص بالمصالح اإلدارية ،الصحية والوقائية

 :ويشمل كافة المصالح

اإلدارية والمالية ،والتقنية ،المديريات الفرعية والمصالح المنصوص عمييا في الييكل

التنظيمي لممدرسة .كما تتواجد في ىذا الجناح:
 oوحدة الطب الوقائي وىي مجيزة لتمكين التدخل المستعجل عند االقتضاء،
ويرأسيا طبيب عام رئيسي وتساعده مختصة نفسانية .كما تسير وحدة الطب
الوقائي عمى المتابعة الصحية لكافة المنتسبين إلى المدرسة (طالب ،أساتذة
وعمال إداريون وتقنيون).
 oالصيانة والنظافة :يقوم عمال مينيون بالسير عمى نظافة مرافق المؤسسة
(المرافق اإلدارية األجنحة البيداغوجية ،المرافق الثقافية والرياضية ،المخزن).
باإلضافة إلى الصيانة اليومية (إصالح اإلنارة ،التدفئة ،الطالء ،النجارة،
تصميح دورات المياه ،استبدال الزجاج المكسر...إلخ).
 oوحدة األمن الداخمي :تسير ىذه الوحدة عمى أمن الطمبة وتجنب اإلخالل
بالنظام العام وتأمين المرافق والعتاد .فيي تقوم بكل الميام المنوطة بيا وفق
ما يخول ليا قانون.
 الجناح الثاني خاص بالمرافق البيداغوجية:

الجدول رقم  01الموالي:
البيداغوجي المبينة في
ّ
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ويشتمل عمى المرافق اإلدارية والدعم

الجدول رقم  01يبين المرافق اإلدارية ومرافق الدعم البيداغوجي لممدرسة
ّ
طبيعة المرافق

مدرج

قاعة المحاضرات

قاعات الدروس كبيرة

قاعات الدروس متوسطة

قاعات الدروس صغيرة

قاعات األعمال التطبيقية في اإلعالم اآللي

قاعة االنترنيت

قاعة السمعي البصري
مكتبة

قاعة األساتذة
مخبر المغات

مكاتب إدارية

قاعة لالجتماعات

العدد

الطاقة النظرية

المساحة بالمتر مربع(م.م)

01

300

500

200

05
07

200

60

09

60

30

05

30

20

03

25

25

01

40

20

01

40

30

01

50

150

01

120

15

01

30

20

40

40

02

01

18
40

50

في إطار التحضير الختتام السنة الجامعية  2020-2019أوصت المجنة المشرفة عمى

تسيير ىذه العممية بتخصيص  03مدرجات (مساحة المدرج الواحد تعادل
الستقبال الطمبة في شكل أفواج (ال يفوق عدد طالب الفوج الواحد

 200متر مربع)

 55طالب) وتكون مجيزة

بالوسائل السمعية والبصرية لمتابعة المحاضرات في شكل حضوري وعن بعد.
 الجناح الثالث خاص بقاعات التدريس :يشمل ىذا الجناح عمى زيادة عمى الطابق السفمي،
طابقين تتواجد بيا قاعات التدريس المبينة في الجدول السابق .لقد أوصت الجنة المحمية
لتسيير اختتام السنة الجامعية

 2020-2019بعدم استعمال ىذا الجناح نظ ار لضيق

ممراتو وبغية تأمين التباعد بين الطمبة واألساتذة وكذا األعوان المكمفين بالمصالح التقنية
لممدرسة.
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 .4التكوين في المدرسة :تشمل عممية التكوين في المدرسة عمى:
 )1التكوين في الطور األول (األقسام التحضيرية):

تتكفل المدرسة بضمان التكوين التحضيري من أجل االلتحاق بالتكوين في الطور الثاني
وذلك وفقا للميمة األساسية لممدرسة العميا إلدارة األعمال لتممسان  ،والخاصة بمجال التكوين
العالي في ميدان أو في ميادين تخصصيا.
-2019

ولقد بمغ عدد الطالب والطالبات المسجمين في المدرسة خالل السنة الجامعية
لمجدول رقم  02الموالي).
 2020بـ 710 :طالب (ة) موزعين عمى  03أطوار (ينظر
ّ
الجدول رقم  02يبين عدد الطمبة الموجيين والمسجمين في المدرسة
ّ
خالل السنة الدراسية 2020-2019

األطوار

الطور األول

السنة

المسجمين ذكور

المسجمين إناث

تعداد المسجمون

الثانية

55

109

164

األولى
الثالثة

الرابعة

الطور الثاني
طمبة الطور الثالث

الخامسة

المجموع

74

163
69

28

59

50
35

102

04

244

97

109

67

02

237

06

471

715

وعمال بتوجيات الو ازرة الوصية خاصة منيا ما جاء في البروتوكول اإلطار والذي يحث
عمى توفير الظروف الصحية لطمبة ،أوصت المجنة المحمية لمتابعة تسيير اختتام السنة
الجامعية  2020-2019باستقبال الطمبة بداية من

 23أوت  2020في شكل دفعات وفي

فترات زمنية مختمفة (ينظر إلى الفترات كما ما ىو مبين أدناه

في الصفة رقم  ،)10لتقميص

تدفق الطالب(ت) داخل المدرسة وضمان التباعد االجتماعي ،وتأمين الشروط الصحية لكافة
المنتسبين لممدرسة (أساتذة ،عمال ،وطمبة).
وعميو تم تقسيم الطالب(ت) وفق األطوار التعميمية وسنوات التسجيل كما ىو مبين في
الجدول رقم  03الموالي:
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الجدول رقم  03يبين عدد الطالب(ت) الداخميين والخارجيين المسجمين في المدرسة خالل
ّ
السنة الدراسية 2020-2019
السنة

المسجالت إناث
المسجمين ذكور
بالتقريب
تعداد
اإلجمالي الخارجيين الداخميين اإلجمالي الخارجيين الداخميين
%
المسجمون

األولى

237

%33

الثالثة

97

%14

الثانية
الرابعة

الخامسة
المجموع

164

%23

109

%15.5

715

%100

102

%14.5

74
55
28
50
35

244

11
08
03
03
05
30

63
47
25
47
30

214

163
109
69
59
67

471

27
17
10
06
04
64

136
92
59
53
63
407

الجدول رقم  03الذي يبين عدد الطالب (ت) الداخميين والخارجيين المسجمين
بناء عمى
ّ
في المدرسة خالل السنة الدراسية  2020-2019يتبن لنا أن:
 عدد الطالب(ت) السنة األولى المسجمين في المدرسة بمغ  237طالب(ة) بما يعادل
 %33من العدد اإلجمالي لممسجمين في المدرسة حيث بمغ عدد الطالب(ت) الداخميين
 199موزعين كما يمي:
 oعدد الطالب الداخميين  63طالب مما يستمزم توفير  63غرفة فردية إليوائيم.
 oعدد الطالبات  136مما يستمزم توفير  136غرفة فردية إليوائين.
 oأوصت المجنة بتقسيم ىذه الدفعة إلى  04أفواج.
 عدد الطالب(ت) السنة الثانية المسجمين في المدرسة بمغ  164طالب(ة) بما يعادل
 %23من العدد اإلجمالي لممسجمين في المدرسة حيث بمغ عدد الطالب(ت) الداخميين
 139موزعين كما يمي:
 oعدد الطالب الداخميين  47طالب مما يستمزم توفير  47غرفة فردية إليوائيم.
 oعدد الطالبات  92مما يستمزم توفير  92غرفة فردية إليوائين.
 oأوصت المجنة بتقسيم ىذه الدفعة إلى  03أفواج.
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 عدد الطالب(ت) السنة الثالثة

المسجمين في المدرسة بمغ

 97طالب(ة) بما يعادل

 %14من العدد اإلجمالي لممسجمين في المدرسة حيث بمغ عدد الطالب(ت) الداخميين
 84موزعين كما يمي:
 oعدد الطالب الداخميين  25طالب مما يستمزم توفير  25غرفة فردية إليوائيم.
 oعدد الطالبات  59مما يستمزم توفير  59غرفة فردية إليوائين.
 oأوصت المجنة بتقسيم ىذه الدفعة إلى  03أفواج.

 عدد الطالب(ت) السنة الرابعة المسجمين في المدرسة بمغ  109طالب(ة) بما يعادل
 %15.5من العدد اإلجمالي لممسجمين في المدرسة حيث بمغ عدد الطالب(ت)
الداخميين  100موزعين كما يمي:
 oعدد الطالب الداخميين  47طالب مما يستمزم توفير  47غرفة فردية إليوائيم.
 oعدد الطالبات  53مما يستمزم توفير  53غرفة فردية إليوائين.
 oتقسيم ىذه الدفعة وفق وفقا لمتخصص:
 تخصص تسويق ()37
 تخصص إدارة األعمال والخدمات الصحية ()36
 تخصص إدارة األعمال واستراتيجيات المؤسسة ()36
 عدد الطالب(ت) السنة الخامسة المسجمين في المدرسة بمغ  102طالب(ة) بما يعادل
 %14.5من العدد اإلجمالي لممسجمين في المدرسة حيث بمغ عدد الطالب(ت)
الداخميين  93موزعين كما يمي:
 oعدد الطالب الداخميين  30طالب مما يستمزم توفير  30غرفة فردية إليوائيم.
 oعدد الطالبات  63مما يستمزم توفير  63غرفة فردية إليوائين.
لإلشارة ىنا ،لقد أوصت المجنة باستقبال ىاته الفئة من الطالب(ت) في شكل دفعات ( 10
طالب) في كل دفعة ،بغرض مناقشة مذكرة مشروع التخرج ،حيث يدوم مكوثيم في الحي
الجامعي  03أيام (يوم القدوم ،يوم المناقشة ،ويوم المغادرة).
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.5التأطير داخل المدرسة :يتم تأطير طالب المدرسة من طرف:
 66 أستاذ(ة).

 47 إطار إداري.
 43 عامل متعاقد.
 طبيب وحدة الطب الداخمي.
 مختصة نفسانية.
يتمثل توزعين أعضاء التأطير البيداغوجي واإلداري في الشكل المين في الجدول رقم
 04الموالي:
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الجدول رقم  04يبين عدد األساتذة والعمال اإلداريين والتقنيين وكذا أعوان األمن
الذين ينتسبون إلى المدرسة

تعداد المناصب
02
18
21
20
05
66
01
02
01
04
01
01
10
02
01
04
01
01
01
01
04
03
01
04
04
47
30
03
09
01
43
153

منصب العمل
أستاذ
أستاذ يحاضر قسى أ
أستاذ يحاضر قسى ب
أستاذ يساعد قسى أ
أستاذ يساعد قسى ب
المجموع الجزئي
طثية رئيسي في انصحح انعًىييح
يتصرف رئيسي
يهُدس رئيسي في اإلعالو اآلني
يهُدس دونح في اإلعالو اآلني
يهحق تانًكتثاخ انجايعيح يٍ انًستىي انثاَي
يقتصد جايعي
يتصرف
يُشط جايعي يٍ انًستىي 1
َفساَي عيادي نهصحح انعًىييح
يهحق رئسي نإلدارج
كاتثح يديريح رئيسي
يحاسة إداري رئيسي
تقُي سايي في اإلعالو اآلني
يهحق نإلدارج
كاتثح يديريح
عىٌ إداري رئيسي
تقُي في اإلعالو اآلني
كاتة
عىٌ حفظ انثياَاخ
المجموع الجزئي
عايم يهُي يٍ انًستىي األول
سائق سيارج يٍ انًستىي األول
عايم يهُي يٍ انًستىي انثاَي
حارس
المجموع الجزئي
مجموع الكلي
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التدابير البيداغوجي:

 23 أوت إمضاء األساتذة لمحضر االلتحاق مع االلتزام عمى إتمام كل النشاطات
البيداغوجية العالقة منذ  12مارس .2020
 إعالم الطمبة بمخطط االستئناف الموضوع من أجل إنياء السنة الجامعية الحالية
 2020-2019من خالل كافة وسائل التواصل االجتماعي المتاحة (موقع المؤسسة،
منصة  ،Moodleصفحة المؤسسة عمى )Facebook

 الشروط واإلجراءات العممية لمتدريس والمرافقة البيداغوجية
 استمرارية وتكثيف التعميم عن بعد بالموازاة مع طرق التعميم الكالسيكية

وىذا نظ ار

للوضعية الحالية  ،كما أوصت المجنة بالتفكير وابتكار طرق جديدة لمتدريس ،وذلك من
خالل التركيز عمى طريقتين:
 )1استئناف عممية التدريس ،والمرافقة البيداغوجية ،وتقييم الطالب(ت) من خالل
دفعات يتم استقباليا في فترات زمنية مختمفة بداية من  23أوت ( 2020ينظر
إلى البرنامج في الصفحة رقم .)14
 )2استمرار التدريس والقيام بالتقييم عن بعد بالنسبة لموحدات االستكشافية والعرضية
إلى غاية األسبوع الثالث من شير أوت .2020
 )3تدريس وتقييم الوحدات األساسية والمنيجية سيكون مختمطة  ،أي حضوري وعن

بعد ،بداية من  23أوت  2020إلى غاية نياية شير أكتوبر  ،2020وىذا من
أجل تسييل عممية المرافقة البيداغوجية للطمبة.

 )4سيتم وضع برنامج امتحانات السداسي الثاني في نياية ك ّل فترة زمنية خاصة
بكل دفعة ،أي اليومين األخيرية (األربعاء والخميس) بمعدل

 03امتحانات في

اليوم.
 احترام التباعد االجتماعي وذلك بتخصيص مدرجات ذات مساحات من شأنيا أن تؤمن
التباعد بين الطمبة.
 تقسيم عدد الطمبة إلى مجموعات واعداد قوائم إسمية
ظروف أمنية وصحية وفقا

لمطمبة لتأمين استقباليم في

لمعايير التباعد االجتماعي المشار إلييا في البروتوكول

المرجعي.
 التعاون مع المؤسسات التعميمية المجاورة (الجامعة والمدرسة العميا لمعموم التطبيقية)
لحسن استغالل اإلمكانيات البيداغوجية المتوفرة.
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 تنظيم التعميم الحضوري ووضع استعمال الزمن لكل دفعة مع احترام تعميمات تقميص
عدد الطمبة في الفوج الواحد.

 تقميص الحجم الساعي لمحصص التعميمية والتطبيقية وفقا لما ينص عميو البروتوكول
المرجعي مع إدماج الدروس واألعمال الموجية في نفس الحصة.
 عدم احتساب غيابات الطمبة.

 تمديد ساعات التدريس إلى غاية السادسة ( )18مساءا.
 تنظيم التدريس في شكل دفعات وىي  04دفعات خالل فترات زمنية مختمفة كما ىو
مبين أدناه (ينظر إلى الممحق الخاص باستعمال الزمن لمطور األول والثاني المعد عمى
شكل دفعات وأفواج).

 تنظيم التدريس والمرافقة البيداغوجية في شكل دفعات وفترات زمنية مختمفة:
 )1الفترة الزمنية  :01تمتد من  23أوت إلى  03سبتمبر ويتم فييا استقبال الدفعة األولى
حيث تكون مخصصة لـ:
 oطمبة الماستر  02لمناقشة مذكرة التخرج ويكون ذلك في شكل دفعات (أي  10مناقشات
يوميا) ،حيث يمكث كل طالب(ة) خالل فترة المناقشة  03أيام في الحي الجامعي (يوم
قدومو ،يوم المناقشة ،ويوم المغادرة) .ولقد تم إصدار ىذه التوصية حتى يتسنى استقبال
طمبة الماستر  02لممناقشة في شكل دفعات واخالء أماكن اإليواء لبقية الطالب(ت).
 oالسنة الرابعة وعددىم  104طالب(ة) ،مقسمون إلى  03تخصصات ،حيث عدد طالب
كل تخصص  34طالب(ة) يتم تدريسيم في مدرجات (عددىا  )03ذات قدرة استيعابية
نظرية لـ 200 :طالب ،مع تجييز المدرج بوسائل التعميم عن بعد في نفس وقت التعميم
الحضوري.
 oتدريس الطمبة حضوريا وعن بعد.
 oإجراء االمتحانات الخاصة بكل التخصصات (تسويق ،إدارة والخدمات الصحية ،إدارة
واستراتيجيات المؤسسة) ،حضوريا في اليومين األخيرين من نفس الفترة (أي يومي
األربعاء  02والخميس سبتمبر .)03
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 )2الفترة الزمنية  :02تمتد ىذه الفترة من  05إلى  17سبتمبر ،ويتم فييا استقبال الدفعة
الثانية وتكون مخصصة لـ:

 oتدريس الطمبة حضوريا وعن بعد في شكل أفواج.
 oإجراء االمتحانات حضوريا في اليومين األخيرين من نفس الفترة (أي يومي األربعاء 16
والخميس  17سبتمبر).
 oكما سيتم برمجة عودة طمبة السنة الثانية تحضيرية ابتداء من  24أكتوبر وذلك إلجراء
المسابقة الوطنية.
 )3الفترة الزمنية  :03تمتد ىذه الفترة من  19سبتمبر إلى  01أكتوبر ،ويتم فييا استقبال
الدفعة الثانية وتكون مخصصة لـ:
 oتدريس الطمبة حضوريا وعن بعد في شكل أفواج.
 oإجراء االمتحانات حضوريا في اليومين األخيرين من نفس الفترة (أي يومي األربعاء 30
سبتمبر والخميس  01أكتوبر).
 )4الفترة الزمنية  :04تمتد ىذه الفترة من  03إلى  15أكتوبر ،ويتم فييا استقبال الدفعة
الثانية وتكون مخصصة لـ:
 oتدريس الطمبة حضوريا وعن بعد في شكل أفواج.
 oإجراء االمتحانات حضوريا خالل في اليومين األخيرين من نفس الفترة (أي يومي
األربعاء  14والخميس  15أكتوبر).
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مالحظات ىامة:
 خالل كل فترة زمنية يتم تدريس ومرافقة الطمبة حضوريا وعن بعد كما يتم
تقييم الطمبة في نفس الفترة.
 تم إعداد ىذه الخطة العممياتية (  )Mode Opératoireالستقبال الطمبة بالتناوب
ما بين األقسام حتى يتسنى لألساتذة تصحيح االمتحانات وتسميم النتائج إلى
اإلدارة عمى أن يقوم رؤساء األقسام بالتحضير المداوالت.
 يجب عمى الطمبة إخالء الحي الجامعي بعد االنتياء مباشرة من امتحان
السداسي الثاني وذلك حتى يتسنى إلدارة الخدمات الجامعية تعقيم الغرف
المستعممة واستقبال الدفعات الموالية من الطمبة.
 اإلخالل باإلجراءات الوقائية المتفق عمييا من طرف أعضاء الخمية و الواردة
في ىذه الخطة ،من أي طرف يعرض نفسو لعقوبات صارمة.

 المرافقة البيداغوجية وتقييم الطمبة:

أوصى أعضاء المجنة بالعمل عمى مرافقة الطمبة

وتقييميم عمى النحو التالي:

 oالوحدات االستكشافية والعرضية :يتم التقييم المستمر وامتحانات السداسي الثاني عن
بعد إلى غاية األسبوع الثالث من شير أوت .2020
 oالوحدات األساسية والمنيجية :يتم التقييم عن بعد بالنسبة لمتقييم المستمر .بينما يكون
التقييم حضوري (االمتحانات النيائية لمسداسي الثاني) في نياية كل فترة حضورية.
 oمقياس التربص الخاص بالسنة الثالثة  :نظ ار لعدم إمكانية الطالب(ت) القيام بالتربص
في الوسط الميني ،كمفت المجنة نائب المدير المكمف بالبيداغوجية بالتنسيق مع رئيس
قسم الطور الثاني وبالتنسيق مع فرق التكوين عمى أن يقدم الطمبة مشاريع بحثية تحت
إشراف األساتذة لتعويض التربص.
 oتربص مشروع التخرج الخاص بالماستر  :02طالب(ت) ال ماستر 02الذين ىم بصدد
إعداد مشروع التخرج ليسوا مجبرون بالقيام بالتربص في الوسط الميني إلنياء مذكرة

التخرج .يمكنيم إدراج في المذكرة عمل تطبيقي افتراضي بالتنسيق ما بين األستاذ
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المشرف والطالب(ة) يشمل عمى دراسات ميدانية افتراضية من خالل إعداد استبيان أو
مقابمة و إرساليا عبر تطبيق

 Google Driveو بالتالي تكييف دراسة الحالة و عدم

بقاء مشروع المذكرة الدراسة مرىون بالتربص.
 oإلزامية األخذ بعين االعتبار حاالت الطمبة الذين واجو تيم قوة قاىرة ( حالة مرضية،
غياب وسائل التواصل ،غياب األنترنت ،عدم توفر ىاتف نقال حديث أو كمبيوتر

غياب وسائل مادية أخرى ) ...منعتيم من الحضور

،

والقيام باألعمال والواجبات

التقييمية عن بعد ،عمى أن يعرضوا حالتيم عمى المج ان البيداغوجية وفرق التكوين ،
لمنظر في حاالتيم بصفة فردية والتكفل بيم ومرافقتيم في أحسن الظروف وذلك
استثنائيا (ىذه السنة فقط ،نظ ار لموضع الصحي الذي تعيشو البالد في ظل جائحة
كوفيد.)19-
 oاالمتحانات االستدراكية :بخصوص ىذه النقطة أوصى أعضاء المجنة عمى أن تتم
برمجة االمتحانات االستدراكية لمقاييس الفصل الثاني في الفترة الممتدة ما بين

 23-17أكتوبر.
 التدابير الصحية  :أوصت المجنة وبالنظر إلى البروتوكول المرجعي لمو ازرة الوصية إلى
جممة من التدابير الصحية من ضمنيا:
 oيمنع دخول المدرسة أي شخص غريب.
 oالتأكد من سالمة وصحة المنتسبين إلى المدرسة (عمال ،طمبة وأساتذة) عند دخوليم إلى
المدرسة وذلك بفص درجة الح اررة.
 oالتعقيم المستمر لكل قاعة مستعممة من طرف الطالبة .
 oمنع تجمير الطمبة في كافة فضاءات المدرسة.
 oإلزامية وضع القناع الواقي لكل شخص داخل المدرسة.
 oمضاعفة نقاط غسل األيدي.
 oاستعمال الممصقات التحسيسية الخاصة بالتباعد االجتماعي والتجمير وكذا النظافة.
 oإنشاء ممرات مختمفة لمدخول إلى المدرسة والخروج منيا.
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التدابير الخاصة بالخدمات الجامعية:
بالنظر إلى الخدمات الجامعية ،أوصى أعضاء المجنة أن يتم استقبال طالب(ت) المدرسة
في شكل دفعات وفي فترات زمنية مختمفة كما ىو مبين في الصفحة

 14من ىذا المخطط

وذلك بغية تقميص من تدفق الطمبة في الحي الجامعي وتأمين التباعد االجتماعي وتوفير
خدمات من شأنيا أن تقي الطالب(ت) من أي ضرر .وبناء عمى ىذا ،التزم األعضاء
الحاضرون ممثمي الخدمات الجامعية بتوفير خدمات إلى طالب(ت) المدرسة عمى النحو
التالي:
 اإليواء :ىناك إمكانية إليواء الطمبة في حجر فردية ما دام استقبال الطالب(ت)
يكون في شكل دفعات.
 اإلطعام :تمدد مواقيت اإلطعام ما بين الساعة 12س إلى الساعة 15س بعد الزوال.
 نقل الطمبة من والى المدرسة  :نقل الطالب(ت) إلى المدرسة مع احترام حمولة
الحافمة المشار إلييا في البروتوكول المرجعي لمو ازرة الوصية ،ووفق لقوائم الطمبة
اإلسمية.
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التحفظات
أبدى أعضاء الخمية بعض التحفظات قد تحول دون التنفيذ الصارم إلجراءات ىذه
الخطة العممياتية تتعمق بالنقاط األساسية التالي:
 )1التفكير في التحضير لمدخول الجامعي

 2021-2020مرىون بمدى تفعيل إجراءات

ىذا المخطط واحترام تنفيذىا ،مع مراعات ما ستفرزه األيام المقبمة من مستجدات يمكن
عمى إثرىا إدخال تعديالت عمى ىذه الخطة .كما يجب عمى ذات الخمية االلتزام
بالرزنامة الموضوعة من الو ازرة الوصية والواردة في البروتوكول المرجعي إلعداد أي
خطة لتسيير الدخول الجامعي .2021-2020
 )2العمل في إطار الخمية المحمية الموسعة عمى مستوى المدينة الجامعية وبالتنسيق مع
السمطات المحمية عمى تييئة وتوفير الظروف المالئمة خاصة منيا ما تعمق بـ:
 الترخيص لممسؤول عن المؤسسة بالقيام ببض التحويالت في بنود الميزانية لتزويد
وتوفر بعض المستمزمات الضرورية خاصة منيا ما تعمق بالوقاية ،والنظافة ،واألمن.
 توفير المياه في الحنفيات بصفة مستمرة.
 االستجابة الفورية لمسمطات المحمية (البمدية) لتعقيم ىياكل المؤسسة وىياكل الخدمات
الجامعية عند الضرورة.
 توفير سائل التعقيم.
 توفير الكمامات.
وعمى إثر االنتياء من إعداد ىذه الخطة ومناقشتيا من طرف أعضاء الخمية ،أبدى
األعضاء الحاضرون ارتياحيم وتقبميم لما ىو مقترح ،كما تعيد الجميع عمى تييئة كافة
الشروط وااللتزام بتنفيذ اإلجراءات الوقائية التي تم وضعيا في ىذا المخطط العممياتي (

Mode

 ،)Opératoireلتأمين سالمة وصحة كافة المنتسبين إلى المدرسة من أساتذة وعمال إداريين
وطمبة واختتام السنة الجامعية  2020-20219في ظروف مقبولة.
وفي النياية أوصى أعضاء المجنة عمى المراجعة الدورية ليذا المخطط بناء عمى أي
طارئ.
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الممحق الخاص باستعمال الزمن لمطور األول والثاني
من خالل دفعات وأفواج
قسم الطور الثاني
Emploi du temps 3ème année 1ère semaine 20 septembre au 01 octobre 2020

Emploi du temps 3ème année 2ème semaine 20 septembre au 01 octobre 2020

امتحان السداسي الثاني لسنة الثالثة إدارة أعمال
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استعمال الزمن السنة الرابعة تسويق لسداسي الثاني:
األسبوع األول والثاني
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استعمال الزمان تخصص سنة رابعة إدارة أعمال الخدمات الصحية
أسبوع األول والثاني
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استعمال الزمان السنة الرابعة تخصص إدارة أعمال واستراتيجيات المؤسسات
األسبوع األول والثاني

23

قسم الطور األول
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