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Evaluation de la présence des étudiants depuis le 19 septembre 2020 

1ère Vague du 19/09/2020 au 24/09/2020 

 

I. Commentaires : 

 L’Université Oran1 est composée de 5 Facultés ; 

FM, FSNV, FSEA, FSHSI et FLA et 2 Instituts ; ISTA et 

IT. 

 Le nombre total d’étudiants est de 26.302.  

 Le taux total de présence des étudiants est 

d’environ 77 % en tenant compte que le transport hors Wilaya qui était assuré par les 

DOU’s n’a commencé efficacement qu’à partir du 21/09/2020 (le 22/09/2020 pour 

l’Institut de Traduction). 

 Il est de 65,03 % si on ne tient pas compte de la FM. 

 La Faculté de Médecine n’est pas concernée par l’Enseignement en Présentiel. Elle 

assure actuellement les évaluations (Examens) estimés à 94.50 % de participants. 

 L’Université Oran1, compte 4.074 étudiants hors wilaya sur les 26.302 étudiants, soit 

15,50 % 

 L'UO1 reçoit des étudiants de Tindouf (1.479 km), d’Adrar (1.233 km ), d’El Tarf 

(1.001 km), de Annaba (950 km), de Batna (911 km), de Guelma (891 km), de 

Ghardaia (667 km), etc. 

 L’analyse qui est une moyenne sur l’UO1 ne tient pas compte de l’écart des effectifs 

qui peut exister entres certaines Facultés/Instituts. 
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والمعاهد العطاء دفعا قويا  الكليات  هياكل  مع تجديد  موازاة 
  للجامعة

تستأنف الدراسة واالمتحانات بنسبة  وهران   جامعة احمد بن بلة 
بالمائة 77    

أحمد بن بلة  1استأنفت الدراسة حضوريا بمدرجات جامعة وهران 
الماضي بشكل عادي، بعدما عرفت تذبذبا في  خالل نهاية األسبوع 

لنقل بالنسبة للطلبة القاطنين خارج اليوم األول والثاني بسبب غياب ا
االمر الذي جعل ادارة الجامعة تستنجد بمصالح  والية وهران، 

السانيا ، بير الجير، ) المديريات الجهوية للخدمات الجامعية الثالث 
لتدراك الوضع حيث تم وضع تحت تصر الطلبة حافالت ( بلقايد

ُنشر  وفق مخطط  لنقلهم إلى مؤسساتهم الجامعية التي يدرسون بها، 
 .عبر صفحات المديريات في مواقع التواصل االجتماعي

هذا وحسب رئيس خلية االعالم واالتصال بجامعة وهران 
العباسي فقد وصلت نسبة حضور الطلبة إلى  البروفيسور محمد 

بالمائة  77أحمد بن بلة ، أكثر من  1المدرجات بجامعة وهران
ائة في كلية الطب التي تشهد بالم 59وكانت أعالها أكثر من  ، 

وأدناها  إجراء اإلمتحانات خالل هذا األسبوع، 
قسم الفنون بكلية األداب بسبب غياب النقل خارج  في  بالمائة 02

تبسة، قسنطينة، ) خاصة جهات الشرق الجزائري مثل . الوالية
أدرار، بشار بحكم ان هذا : والجنوب الجزائري مثل( ،..سطيف

 1وطني ، هذا وقد وفرت ادارة جامعة وهرانالتخصص دو توجه 
أحمد بن بلة كل الشروط الالزمة الستئناف الدراسة حضوريا 

واستقبال الطلبة، في ظروف مالئمة، بتطبيق البرتوكول الصحي، 
من تعقيم للهياكل البيداغوجية واالدارية :بالتدابير الوقائية، والتقيد 

ية وهران، والحماية بالتنسيق ومساهمة الجمعيات الناشطة بوال
وتوفير مقياس درجة حرارة الجسم لكل الكليات  المدنية، 

تجديد  ، هذا وفي مجال . والمعهدين، مع فرض التباعد في المدرجات واالقسام، والمكاتب االدارية
للكيات بغية ضمان  رئيس جامعة وهران البروفيسور أحمد حمو على تنصيب عمداء جدد  الهياكل كان 

وفقا لتوجيهات الوزارة الوصية األخيرة التي تضمن  حسن لها وتحسين األداء البيداغوجي السير ال
واألقسام حيث تم تنصيب الدكتور رشيد  جديدة للجامعات والكليات والمعاهد  إعطاء ديناميكية 

الذي  بن سهلة احمد ثالث عميدا جديد على مستوى كلية العلوم الطبيعية والحياة خلفا للمرحوم  صنهاجي 
بالتنمية  مكلفا  رشيد مغبر  الدكتور  وافته المنية مؤخرا ، كما تم تنصيب 

خاصة وان  لضمان ترقية جامعة وهران الى مصاف الجامعات العالمية  والتوجيه  واالستشراف 
تسعى الى ترقية اداء الجامعات الجزائرية الوزارة   . 

 محمد بن ترار
 

 


