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: مقدمة

 تسبب في تأخيرقد عطل الكثير من المصالح و '' 19كوفيد ''إن الوضع الذي يعيشو العالم في ظل جائحة الوباء العالمي 
العديد من القطاعات عن سيرورة عمميا ، وعمى رأسيا قطاع التعميم العالي والبحث العممي ، لقد طالت األزمة لتتجاوز 

 حمول إلنياء ما تبقى من الموسم الجامعي ، ونحاول بيذا التمييد إيجادالخمسة أشير مما جعل لزاما عمينا أن نفكر في كيفية 
. لمنظومة تعميمية متطورة نجابو بيا األزمة الحالية واألزمات القادمة عفانا اهلل منيا 

 2020-2019   وعميو جاء ىذا البروتوكول من أجل تسييل عممية استئناف النشاطات البيداغوجية لمسنة الجامعية 
يراعى فيو الوضعية العامة لألزمة وكذلك الوضعية الخاصة  ، 19 في ظل جائحة كوفيد 2021-2020والدخول الجامعي 

 صالح بوبنيدر " 03بالقطب الجامعي قسنطينة 

كما أنو جاء في صيغة مبادئ عامة ألن فيو اختالف وخصوصيات من كمية إلى  أخرى، أضف إلى ذلك أنو قد يتغير مع    
تغير الظرف الصحي سواء إلى األحسن أو إلى األسوأ ، وىو نابع عن الخمية المحمية لمتابعة تسيير اختتام السنة الجامعية 

 مساءا 14 عمى الساعة 2020 جويمية 27 يوم 3والدخول الجامعي  التي تم تنصيبيا من طرف السيد مدير جامعة قسنطينة 
 خمية مركزية وخاليا محمية ء المتضّمن إنشا2020 جويمية 15 المؤّرخ في 453 الوزاري رقم بمديرية الجامعة طبقا لمقرار

كل ذلك مستمد من اإلجراءات العامة . 2020/2021 والدخول الجامعي 2019/2020لمتابعة سير اختتام السنة الجامعية 
التي تضمنيا البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة الوصية بناءا عمى اقتراحات المؤسسات الجامعية وبعد التشاور مع 

. الشركاء اإلجتماعيين عمى المستوى المركزي

  كما أن مدير الجامعة يبقى الشخص الوحيد الذي يحق لو تقدير خطورة الوضعية الصحية من عدميا حسب توصيات السيد 
.  وزير التعميم العالي والبحث العممي

 2020-2019 السنة الجامعية 3 إحصائيات طمبة جامعة قسنطينة-1

Inscription Système LMD 2019-2020 

Faculté 

Licence LMD Master LMD 

Total 

Système 

LMD 

1
ère

 

Année 

2éme 

Année 

3éme 

Année 

S/Total 

Licence 

1
ère

 

Année 

2éme 

Année 

S/Total 

Master 

Total 

Faculté 

Faculté d’Architecture et 

d’Urbanisme 
236 206 199 641 245 305 550 1 191 
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Faculté de Génie des Procédés 524 414 429 1 367 262 161 423 1 790 

Faculté des Sciences de la 

Communication, de l’Information 

et de l’Audio-Visuel 

476 428 726 1 630 285 246 531 2 161 

Faculté des sciences politique 74 75 36 185 75 51 126 311 

Faculté des Arts et de la Culture 193 106 125 424 59 44 103 527 

Institut de Gestion  des Techniques 

Urbaines 
98 95 39 232 69 229 298 530 

Total 1 602 1 325 1 555 4 482 995 1 036 2 031 6 513 

Inscription Système Classique 2019-2020 

Faculté 
1

ère
 

Année 

2éme 

Année 

3éme 

Année 

4éme 

Année 

5éme 

Année 

6éme 

Année 

7éme 

Année 

Total 

Système 

Classique 

Faculté de Médecine 1 248 1 277 1 521 2 167 1 624 1 014 521 9 372 

Inscription Système LMD + Classique 2019-2020 en graduation 15 882 

  2020-2019السنة الجامعية طلبة مابعد التدرج 

Faculté 
Doctorat 

LMD 

Doctorat 

Science 
DEMS DESM TOTAL 

Faculté de Médecine 0 0 1 719 160 1 879 

Faculté d’Architecture et d’Urbanisme 97 209 0 0 306 

Faculté de Génie des Procédés 34 29 0 0 63 

Faculté des Sciences de la Communication, de 

l’Information et de l’Audio-Visuel 
31 40 0 0 71 

Faculté des sciences politique 37 18 0 0 55 

Faculté des Arts et de la Culture  7 0 0 0 7 

Institut de Gestion  des Techniques Urbaines  65 31 0 0 96 

Total 271 327 1 719 160 2 477 
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 المجموع العام

 

  

EFFECTIF INSCRIT EN 

GRAGUATION  

EFFECTIF INSCRIT EN POST 

GRAGUATION  
TOTAL 

GENERAL 
Système 

Classique  

LMD 

Licence 

LMD 

Master 

Doctorat 

Science 

Doctorat 

LMD 
DEMS DESM 

Total  9372 4 482 2031 332 266 1719 160 
 337 منها 18359

 طلبة دوليين

 

 3تعداد األساتذة بجامعة قسنطينة 

  Prof. 
M.C. 

(A) 

M.C. 

(B) 

M.A. 

(A) 

M.A. 

(B) 

M-A 

Hospitalo-

universitaire 

TOTAL 

Faculté de Médecine 107 58 35 12 2 246 460 

Faculté d'Architecture et d'Urbanisme 19 21 19 107 9 0 175 

Faculté de Génie des Procédés 5 20 28 19 6 0 78 

Faculté des Sciences de la 

Communication, de l'Information et 

de l'Audio Visuel 

4 22 19 19 5 0 69 

Faculté des sciences politique 3 7 18 34 1   63 

Faculté des Arts et de la Culture  3 1 5 8 0 0 17 

Institut de Gestion  des Techniques 

Urbaines  
3 8 12 49 0 0 72 

Total 144 137 136 248 23 246 934 

 

     3المقاعد البيداغوجية في جامعة قسنطينة - 2

 تجعل من إنجاح عممية انياء السنة الجامعية والدخول 3إن شساعة وكبر الكميات بجامعة قسنطينة 
الجامعي المقبل أمر في المتناول خاصة من حيث تحقيق التباعد اإلجتماعي نظرا لقدرة اإلستيعاب اليائمة  

: فيوالمتمثمة  
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 الكلية قدرة اإلستيعاب عدد الطلبة

 كلية الهندسة المعمارية والتعمير  مقعد بيداغوجي4000 1497

 كلية الثقافة والفنون  مقعد بيداغوجي4000 534

 كلية العلوم السياسية  مقعد بيداغوجي4000 336

11251 

 3000+  مقعد بيداغوجي 8000

مقعد بيداغوجي بمجمع حي 

 الصنوبر

 كلية  الطب

 كلية هندسة الطرائق  مقعد بيداغوجي4000 1853

 كلية اإلعالم واإلتصال  مقعد بيداغوجي4000 2232

 معهد تسيير التفنيات الحضرية  مقعد بيداغوجي4000 626

 المجموع  مقعد بيداغوجي35000 18359

 

يمكن للكليات التنسيق فيما بينهم لتغطية العجز الموجود في بعض الكليات ذات التعداد /  مالحظة    

 الكبير للطلبة من أجل تحقيق تباعد اجتماعي أفضل

 2020 – 2019اإلجراءات البيداغوجية الواجب اتخاذها إلنهاء السنة الجامعية - 3

تقييم عممية التعميم عن بعد والتأكيد عمى استمراريتيا  -1
 قريب جدا ما يضطرنا إلى اإلستمرار في عممية التدريس عن بعد في ظل تزايد األزمة 2020 أوت23إن موعد 

 :الصحية وعميو يجب مايمي
األعمال الموجية وحتى األعمال التطبيقية إن أمكن، خاصة بالنسبة و محاضراتاستمرار التدريس عن بعد بالنسبة لل-1

 .االستكشافية والوحدات األفقية لموحدات
ة، ويكون بمثابة مراجعة بعض المحاور أو النقاط التي لم تكن األساسي الوحدات الحضوري يقتصر فقط عمى  التعميم -2

  .مفيومة من طرف الطمبة أثناء التعميم عن بعد
وضع الدروس في قرص مضغوط من أجل مساعدة الطمبة الذين لم يتمكنوا من اإلطالع عمى الدروس عبر األرضية  -3

 . عمى موقع الكميات و الجامعةPDFوكذلك وضعيا في شكل . الرقمية
  استمرار تقديم الدروس عبر تقنية الفيديو واستغالل األساتذة اإلمكانيات المتوفرة في كمية اإلعالم واإلتصال -4
 – 2020الخبرة المكتسبة في التعميم عن بعد يجب أن تثمن وتستمر عبر استمرار التدريس عن بعد لمسنة الجامعية  -5

 . ووضع جميع الدروس في األرضية الرقمية لمجامعة2021
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مسألة تكوين األساتذة ىي مسألة ميمة ومستعجمة في الوقت الحالي، مما أدى إلى ضرورة تنظيم دورة تكوينية في  -6
 .2020شير سبتمبر 

 .إلزامية تكوين األساتذة من أجل اإلستمرار في عممية التعميم عن بعد وتحسينيا -7
 

 برمجة الحصص حضوريا من أجل المراجعة والوقوف عمى جاىزية الطمبة -2
يعتمد التدريس الحضوري عمى شروط الوقاية المعتمدة من وزارة الصحة وتوصيات وزارة التعميم العالي والبحث 

. العممي كما سنراىا الحقا
 (رأي فريق التكوين) دمج المحاضرة مع األعمال الموجية   -1
 .تم اعتماد خطتين إلستقبال الطمبة إلستئناف الدروس حضوريا وفي المواد األساسية فقط  وحسب خصوصية الكميات -2

 
األولوية لطمبة السنة الثالثة ليسانس وطمبة السنة الثانية ماستر / الخطة األولى 

 
 السنة طمبةل األسبوع األول والثاني بعد انطالق الدراسة تكون دفعات طريق عن  لمطمبةالحضورية الدروس تنظيم- 

 األولى والسنة ليسانس الثانية السنة لطمبة  أما األسبوع الثالث والرابع يكون مخصصليسانس  والثالثة  ماستراألولى
 ماستر

 من أجل التكيف مع بعض المسائل البيداغوجية من أجل   712 و711انتظار ما سوف يتقرر بشأن القرارين     - 
 . 2019/2020إنقاذ السنة الجامعية 

تقميص الحجم الساعي إلى ساعة واحدة بدل ساعة ونصف في األعمال الموجية والمحاضرات       - 
وساعتان بالنسبة لألعمال التطبيقية 

 برمجة يوم السبت كيوم عمل من أجل ربح الوقت -
 مساءا حسب توصيات الوزارة الوصية 17يمكن الذىاب في البرمجة إلى غاية الساعة  -
 ال يعني ىذا التقميل من قيمة الشيادة، بل الحفاظ عمى جودة التعميم  :مالحظة       
 

األولوية لطمبة السنة الثالثة وطمبة السنة الثانية ماستر / الخطة الثانية         
 طمبةل تكون السبت واألحد )تنظيم الدروس الحضورية لمطمبة عن طريق دفعات بتقسيم أيام األسبوع كاآلتي  -

 ( ليسانسوالثالثة األولى السنة
 

 (ماستر األولى والسنة ليسانس الثانية السنة لطمبة  يكون مخصصاإلثنين والثالثاء)
 (الثانية ماستر وطمبة الدكتوراه األربعاء والخميس) -
 وىذا تقريبا طيمة شير سبتمبر -
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الخطة الثانية ممكنة التحقيق وىذا كما قمنا سابقا لتوفر المقاعد البيداغوجية بالجامعة : مالحظة
. وكذلك اإليواء

 
 اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذىا- 4

ىذه اإلجراءات ىي نتيجة توصيات وزارة الصحة، وزارة التعميم العالي والبحث العممي والمجنة المتكونة من أطباء 
 الممثمين في الخمية المحمية لمتابعة تسيير إنياء السنة الجامعية الحالية والدخول الجامعي المقبل 3جامعة قسنطينة 

: وىي كاألتي
 2م 50 مساحة في طالب16  بعدد الطمبة الواجب تواجدىم داخل القاعة وىيالوزارة المتعمقةاحترام توصية - 1      
. واإلدارية البيداغوجية لألماكن  المستمرالتعقيميجب - 2       
 .توفير المياه والصابون من أجل غسل اليدين المستمر-  3       
.  بإستمرارالمياه دورات تنظيف - 4       
 .التذكير المستمر بطرق الوقاية عن طريق وضع ممصقات حائطية وتسميم مطويات لكل أفراد األسرة الجامعية-5       
 ، الجامعية واإلقامات الجامعية المؤسسات داخل الحركة تنظيم-6       
  وتنظيم التحرك داخل الجامعة وكذلك منع اإلختالط بين الطمبةالتجمعات منع-7       
  إجباربة وضع الكمامة-8       

 متر  1  اإلجتماعيالتباعد احترام-9       
قياس الحرارة عند الدخول لمكميات -10   
منع دخول الغرباء -11   
نشر برنامج الدروس واإلمتحانات عبر األرضية الرقمية وعمى صفحات الفايسبوك وعبر البريد اإللكتروني         -12   

الرسمي أو المؤسساتي لمطالب لضمان وصول المعمومة وعدم التجمع في مكان ضيق، حيث تم فتح حسابات شخصية 
. من طرف فريق طبي من كمية الطب بالجامعة.مؤسساتية لكل طالب وىي سارية المفعول ويتم التعامل بيا

 تظير أن يمكن والتي فييا المشتبو بالحاالت التكفل تقنيات عمى وأطباء الجامعة الجامعية اإلقامات أطباء   تكوين-13      
 .  الجامعي الوسط في       

حيث تم تخصيص جناحين .حساسة وضعيات وجود حالة في الجامعية اإلقامات في معزولة ىياكل تخصيص-14    
.  سرير500منعزلين بسعة 

 الذي يعد فخرا لمجامعة عن طريق الدعم المستمر من المجتمع المدني     3جامعة قسنطينة  في الكشف مركز تطوير- 15    
والوزارة الوصية والسمطات الوالئية 

 عن بعد وحضوريا وذلك عن طريق دعم الطاقم الطبي بخمية دعم نفسي متكونة الجامعية لألسرة النفسية المرافقة-16     
من متخصصين في عمم النفس السريري، من أجل المساعدة النفسية لمطمبة واألساتذة والعمال والتخفيف من اآلثار النفسية 

 .لمجائحة، وكذلك وضع خط ىاتف خاص بذلك أو عن طريق اإلتصال المباشر
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  الجامعية األسرة تحسيس في والنقابات الطالبية والمنظمات البيداغوجية والييئات الفاعمين إشراك-17     
 .المحمية السمطات مع التام التنسيق-18     
تنصيب خمية إتصال لقطع الطريق عمى أية معمومات مغموطة أو من أجل إيصال المعمومات الصحيحة لألسرة - 19     

. الجامعية والمحيط الخارجي عن الجامعة
       
: توصيات خاصة بالخدمات الجامعية-7     
تم اإلتفاق أثناء تنصيب الخمية المحمية وبحضور مدير الخدمات الجامعية وكذلك حسب ماجاء في البروتوكول الوزاري       

: عمى مايمي
 
 : اإليواء -1

 
 عدد الطمبة في الغرف

 .طالب لكل    م6  -
 .طالبين لكل   م12-

 2م16الغرف باإقامة الجامعية عين الباي مساحتيا : مالحظة
  .الطمبة تصرف تحت  يوضع نترنيتأ فضاء  يجب أن تتوفر عمى جامعية إقامة كل- 
إرسال قوائم الطمبة إلى مديرية الخدمات الجامعية من أجل معرفة عدد طمبة الدفعة األولى والدفعة الثانية من أجل اتخاذ  - 

التدابير الوقائية الالزمة لتحقيق التباعد اإلجتماعي في األحياء الجامعية  
. من أجل الحجر الصحي لمحاالت المشبوىة. سرير500تم تخصيص جناحين منعزلين بسعة - 
نظرا لكون الطمبة سيمتحقون عمى دفعات ، فإن استخدام األجنحة لإليزاء سيكون بالتناوب من أجل إعادة تعقيم األجنحة - 

 .المستعممة في الدفعة األولى لمطمبة
 
 :اإلطعام-2

 
 استعمال الوجبة المنقولة- 
 الصحّية المعايير باحترام يتم الغذائية الوجبات توزيع- 
من أجل تسير أحسن لمعدد الكبير لمطمبة  الطالبية لمتدفقات الحسن لمتسيير الغذائية الوجبات توزيع ساعات تمديد- 
 .إمكانية توزيع الوجبات المنقولة مباشرة في الغرف- 
 

 
 :النقل-3

 
 .مساءا السادسة 18.00 الساعة غاية إلى 06.30وذلك من الساعة  الحافمة في أقصى كحد طالبا 25 نقل احترام- 
  .البيداغوجية المصالح مع وبالتنسيق ن،يالمعني األعوان كلبتجنيد   القيام يجب- 
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 :االمتحانات-8
 

باإلضافة إلى التقييم التقميدي يمكن المجوء إلى طرق أخرى لمتقييم التي تسمح بتحقيق التباعد اإلجتماعي  بما فييا -1
تقميص مدة اإلمتحان وذلك بوضع أسئمة تتالئم والمدة الجديدة 

بعض أعمال الطمبة يمكن تقييميا دون إجراء امتحان وذلك عن طريق األعمال الشخصية التي يقدميا الطالب - 2
 QCM التقييم حسب طريقة  -3
 فرق التكوين ليا الحق في تقدير الطرق المثمى لتقييم الطمبة في االمتحانات المستمرة واالمتحانات النيائية -4
 الحاالت الخاصة من الطمبة واألساتذة المتغيبين نتيجة ظرف قاىر يترك الفصل فييم لمدير المؤسسة وفرق التكوين -5
 بعد، عن التقييم في المشاركة أو اإلمكانيات نقص بسبب بعد عن التعميم متابعة من يتمكنوا لم الذين لمطمبة يمكن -6

 . التشاور مع فرق التكوين لتقييم وتقدير الوضعيةيمكن حل المشكمة عن طريق
 األساتذة الطمبة، الجامعية، الخدماتمديرية المعنية  األطراف مختمف عمى االمتحانات برنامج يجب توزيع -7

 

 التوجيو والتسجيل اإلداري لمطمبة الجدد-9
   2020 أكتوبر22 و21ومي يعن بعد  تتم  عمى الجامعة  المفتوحةاألبواب -      

إجراءات التوجيو والتسجيل األولي يتم عن بعد      -   
إمكانية تطوير طريقة جديدة لمتسجيل النيائي عن بعد     -   

   :المسابقات تنظيم- 10   
 3مسابقة الدكتوراه تتم في يوم واحد كما جرت العادة بجامعة قسنطينة -     

 . حسب األماكن المفتوحةC F Dتحديد عدد المترشحين في مسابقة الدكتوراه يرجع إلى قرار لجنة التكوين     - 
 محاولة إنشاء مراكز جيوية لممسابقات لمحد من تنقل المترشحين    - 

محاولة اإلتفاق والتنسيق بين ميادين التكوين من أجل إجراء إمتحانات الشعب والتخصصات في يوم واحد بكل    -  
 .الجامعات عمى المستوى الجيوي

 
إجراءات خاصة بالعموم الطبية - 11   

  بالمستشفى الجامعي19يمنع منعا باتا دخول الطمبة إلى المصالح الطبية الخاصة بمرضى كوفيد  -
 استعمال وسائل المحاكات في النشاطات البيداغوجية خاصة بالنسبة لمتطبيق -
 التربصات التطبيقية التي لم تتم بعد تحتسب كدين حتى تسمح الوضعية الصحية   -
  البصري في األعمال التطبيقية–استعمال وسائل السمعي  -
 استمرار التدريس عن بعد -
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 مواعيد اإلمتحانات  في العموم الطبية
 

  :األولالطور 
  استكمال الدروس عن بعد2020 أكتوبر 01 إلى أوت 23من 
  مراجعة أسبوع أكتوبر 10 إلى 04من 
  تقييم 2020 نوفمبر 01 إلى أكتوبر 11من 

 التربصات 
  اشير تربصات تطبيقية 06 : 2021 فيفري 23 إلى 2020 أوت 23التكوين الداخمي من 

 2021 مارس  27 التكوين اإلقامي من إلىمسابقة الدخول 
اميقالتكوين اإل  

 2021 اختبارات الدورة العادية لمسنة األولى نوفمبر 
2021الدورة االستدراكية ديسمبر   

 
 شيادة الدراسات الخاصة 

 2021امتحانات نيائية نياية افريل 
 2021 اوت الى نياية سبتمبر 23  من 2019/2020الدورة االستدراكية لدورة 

  2021 ديسمبر 05تاريخ مسابقات التوظيف لألساتذة المساعدين 
 2021تاريخ مسابقات الترقية جوان 

  سبتمبر  15الى 01تاريخ مسابقات رؤساء المصالح  من 
 
  اإلداريين بالعمال خاصة إجراءات- 12    
  واألساتذة الطمبة مع الواسع االتصال ذات لمخدمات بالنسبة حدود زجاجية  عبر استعمالالتباعد لضمان المكاتب تييئة-
 التعقيمو  وسائل التنظيف بوضع العمل أماكن تجييز-
 عن طريق األزمة لتسيير األساسيين الفاعمين األمن، وعمال االستقبال عمال لحماية خاصة ووسائل توصيات وضع-

 دورات  باإلضافة إلى تعقيمالمعقمات استعمال والكمامات وضع االجتماعي، التباعد معايير حول اإلعالم بالمخاطر التحسيس
.  المياه

 
المخطط العام إلستئناف النشاطات البيداغوجية  - 13    
 
 .والنظافة والصيانة اإلداريين العمال استئناف -:   2020 أوت  12  



 

 10 

 بمواصمة األساتذة التزام مع ، حسب دفعات خالل يومينحضوريا االستئناف محاضر عمى التوقيع -    :2020 أوت 23
 2020  مارس شير  بدأت التي البيداغوجية األنشطة

برمجة اجتماعات المجان البيداغوجية   - : أوت25ابتداءا من 
 ر  الستكمال الدروسالماست الثانية السنة وطمبة الدكتوراه طمبة دخول - :2020 أوت 31 إلى 23

 بعد عن أو حضوريا الماستر مذكرات إيداع  :  - 2020   سبتمبر  10   غاية إلى أوت 23 من       
 في قاعات كبيرة أو مدرجات، كما أن توقيت المناقشة الماستر مذكرات مناقشةبرمجة   : -2020 سبتمبر  20 إلى 1 من       

 .ال يجب أن يتعدى ساعتان
 2020 سبتمبر 30إلى غاية 2020 سبتمبر 01 
  بالنسبة لموحدات األساسيةالموّجية واألعمال  المحاضراتبين مع إدماج حضوريا التعميم استئناف عممية-
  يوم 15/  يوم 15استقبال الطمبة عن طريق دفعات -
 ليسانس والثالثة  ليسانساألولى السنة :2020 سبتمبر 15 إلى 01 من        
 ماستر األولى والسنة ليسانس الثانية السنة :2020 سبتمبر 30 إلى 16 من        

        أو طيمة شير بتقسيم أيام األسبوع حسب خصوصية الكميات وأعداد الطمبة فييا 
 .مع استمرار التعميم عن بعد        - 

             اإلمتحانات
 العادية الدورة امتحانات            -  :2020 أكتوبر 15 إلى 3 من         
 االستدراكية الدورة امتحانات:           - 2020 أكتوبر 29 إلى 24 من         
 النيائية المداوالت -:          2020 نوفمبر 08 إلى 04 من         

تسميم الشيادات :          - 2020 نوفمبر 12 إلى 10         من 
 إعادة التسجيل           - :2020 نوفمبر 12 إلى 02من          
تسجيل طمبة السنة األولى الجدد عبر دفعات وبمواعيد شخصية ترسل إلييم :          - 2020 نوفمبر 12 إلى 07من    

 .  في المايل الشخصي المؤسساتي
 حسب توصيات وزارة التعميم العالي والبحث العممي  2020/2021 الجامعي الدخول       

 :ويكون حسب اإلجراءات التالية 2020 نوفمبر 18 يوم       - 
 بعد وعن حضوري التعميم يكون ليسانس األولى السنة -
 إلى حين تحسن الوضعية الصحية في البالد يتم الرجوع إلى التعميم الحضوري بعد عن التعميم استمرار  األخرى األطوار -

 عدد لتقميص يوما، 15 منيا كل فترات عمى دفعات شكل في الطمبة تنظيم يجب مع اإللتزام بإجراءات الوقاية الصحية حيث
الكميات  في الطمبة

  نظرا لمظرف اإلستثنائي712 و 711عدم احتساب الغيابات في انتظار قوانين استثنائية تعدل مؤقتا القرارين - 


