الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ازرة التعميم العالي والبحث العممي
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محضر تنصيب الخلية المحلية لمتابعة سير السنة الجامعية
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ع َعم ال بتوصيات و از رة التعميم العالي والبحث العممي  ،وأسوة بإنشاء الخمية
َع
المركزية لمتابعة سير السنة الجامعية الجديدة  ، 2022/2021قام السيد مدير
جامعة الجزائر  2األستاذ الدكتور السعيد بومعيزة يوم األربعاء
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سبتمبر
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بتنصيب الخمية الم حلية لمتابعة سير السنة الجامعية الجديدة ،وتتكون المجنة من:
رئيسا

ـ ـ ـ السيد مدير الجامعة أ.د .السعيد بومعيزة
ـ ـ ـ نائب مدير الجامعة لمبيداغوجيا وشؤون الطمبة

عضوا

ـ ـ ـ نائبة مدير الجامعة لمتعاون والعالقات الخارجية

عضوا

ـ ـ ـ نائب مدير الجامعة لمتنمية واالستشراف والتوجيو

عضوا

الجزائر2

عضوا

ـ ـ األمين العام لجامعة

ممثل مديرية الصحة العمومية ببوزريعة
ة
ـــ
ـ ـ ـ مسؤولة المركز الصحي لجامعة

الجزائر2

عضوا
عضوا

ممثل نقابة العم ال ( االتحاد العام لمعمال الجزائريين)
ة
ـــ

عضوا

ـ ـ ـ ممثل نقابة العمل ( سناباب)

عضوا

ـ ـ ـ ممثل المنظمة الوطنية لمتضامن الطالبي

عضوا

ـ ـ ـ مسؤول األمن بجامعة

الجزائر2

عضوا

1ـــــ مهام الخلية المحلية لمتابعة سير السنة الجامعية الجديدة
افتتح السيد مدير الجامعة االجتماع بالترحم عمى أرواح ضحايا كوفيد

19

من

األسرة الجامعية  ،كما تمنى لجميع الحضور الصح ة والعافية و العودة الموفقة
لمعمل ،واستعرض أىداف إنشاء ىذه الخمية الم ستميمة من أىداف الخ لية المركزية
الجامعي الجديدة كما شرح لمحضور ميام ىذه الييئة الحيوية.
ة
لمتابعة سير السنة
وأكد السيد المدير عمى ضرورة التزام الجميع بالبرتوكول الصحي من وضع
الكمامة والتباعد الجسدي حرصا عمى سالمة الجميع  ،وأن عمى إدارة الكميات
والمعيدين توفير مواد التعقيم والحرص التام واليومي عمى ضمان نظافة القاعات
واليياكل البيداغوجية وكل مكاتب العمل باإلضافة إلى تعميم عممية التمقيح.
وأولى السيد المدير في كممتو التوجييية

أىمية كبيرة للتمقيح الذ ي يعتبر

عصب عممية ضمان السير الحسن للسنة الجامعية  ،وأشار إلى أىمية التنسيق
المتواصل مع السمطات المحمية لبوزريعة و تكثيف التشاور والتعاون مع مديرية
الصحة العمومية بشأن توفير أحسن الظروف لتعميم التمقيح وتمكين أكبر عدد من
األساتذة والعمال والطمبة لالستفادة من ذلك  .وأشار بيذا الصدد إلى ضرورة

تسطير برنامج مكثف يتضمن التحسيس بأىمية التمقيح في الوسط الجامعي بفتح
قنوات الحوار والتوعية واستغالل الفضاءات الرقمية لإلقناع بأىمية ىذه العممية ،
وذكر أ ن باب المبادرات الطيبة مفتوح دا ئما خدمة لمعمل اليادف والبناء ل لدفع
بالعمل البيداغوجي والعممي نحو األفضل وتحقيق كل األىداف النبيمة والطموحة
التي يتطمع إلييا قط اع التعميم العالي والبحث العممي  ،الذي وضع إطارا عاما
لمتدابير الوقائية وترك المجال مفتوحا لممبادرات المحمية عمى مستوى الجامعات
مراعاة لخصوصية كل جامعة وكل كمية.
الخمي بأىمية وثيقة التمقيح التي ستكتسي مع الوقت أىمية أكبر،
ة
ونوه رئيس
حيث ستصبح جواز مرور الرتياد الكثير من المؤسسات

وحضور المناسبات

الكبرى ناىيك عن السفر ،ولذا تعد وثيقة حيوية ينبغي السعي لمحصول عمييا.
ودعا رئيس الخمية إلى ضرورة التنسيق بشكل أكثر نجاعة مع قطاع الخدمات
االجتماعية بفتح قنوات التواصل والتشارك في العمل،

وأنو من الواجب عمى

مكنيا من
ي ّك
الجامعة تقديم المعمومات الضرورية لقطاع الخدمات الجامعية وىو ما ُي

تقديم الخدمات المناسبة لمطمبة والسيما في مجال النقل واإل يواء في ظل اإلجراءات

التي ينص عمييا البرتوكول الصحي.
 2ــ تدخالت واقتراحات أعضاء الخلية
وبعد استعراض أىم النقاط المتعمقة بدور الخمية ،ف تح السيد مدير الجامعة
المجال لتدخل و استفسارات األعضاء  ،حيث ساد نقاش مطول وعميق استعرض
الكثير من المسائل ذات األىمية في أداء عمل مختمف مصالح الجامعة.

في تدخمو ،ألح ممثل الطالب عمى ضرورة توفير وسائل التعقيم عمى نطاق واسع
ف
بمختمف مرافق الجامعة حتى

تتوفر األجواء اآلمنة صحيا ل فائدة ا لطمبة وكل

مكونات األسرة الجامعية.
وأشار المدير في رده إلى أن توفير الوسائل يقع عمى عاتق الجامعة وىو ما تقوم
بو منذ تفشي الوباء باجتياد وحرص كبيرين  ،وأنو باإلضافة إلى ذلك ستخصص
نقاط الغسل الصحي بالجامعة وعمى نطاق واسع مثمما ىو الحال في بعض كميات
الجامعة إلتاحة عممية غسل األيدي التي تمثل مدخال آمنا لمنظافة والصحة
بالجامعة.
من جيتيا  ،دعت ممثمة نقابة العمال لالتحاد العام لمعمال الجزائريين إلى التعقيم
الدوري لمقاعات ومكاتب العمل وىو ما يسيم في

إنجاح المخطط الصحي

بالجامعة  ،كما أشارت إلى أن عممية التمقيح تأتي في ظل المرور بالموجة الثالثة
من تفشي فيروس كورونا مما يعني ضرورة إ

خضاع عدد كبير من العمال

وشفي
ة
واألساتذة والطمبة للتحاليل
الطبي قبل التمقيح ألن ىناك من أصيب بالو باء ُي

وىو ال يدري بذلك مما يشكل خط ار عمى صحتو في حال التمقيح.

وىنا تدخمت ممثمة الصحة العمومية لتأكد أن و ازرة الصحة ال تشترط التح اليل
الطبي إلجراء التمقيح ،وأنو لمقيام بذلك يخضع الشخص لفحص طبي معمق  ،واذا
ة
شعر الطبيب بأعراض الوباء يطلب منو إجراء التحاليل الخاصة بكوفيد  19وقد
إن اقتضى األمر.
يطمب إجراء تحاليل أخرى ْن

واستحوذت عممية سير التمقيح بالجامعة عمى حص

ة األسد من الحوار

والنقاش ،حيث أ كدت الطبيبة مسؤولة المركز الصحي الجامعي أن التنسيق قائم
بدءا من تسجيل األشخاص الم عنيين
مع المركز الصحي العمومي لمرافقة العممية َعْن
بالتمقيح خالل كل عممية إلى نقل جرعات التمقيح

والقيام بالعممية في أحسن

الظروف وتسميم شيادات التمقيح.
وفي تدخله ،أكد السيد مدير الجامعة استعداد الجامعة لتوفير كل المتطمبات
الضرورية إلنجاح تعميم عممية التمقيح ،كما ذكر أنو من الضر وري التكفل النفسي
بالمصابين بوباء كوفيد

19

من منتسبي جامعة الجزائر  2عمى مستوى المركز

الصحي بالجامعة  ،بيدف مرافقتيم والتخفيف من اآلثار السمبية التي يمكن أن
يخمفيا الوباء.
وعن الطاقم الطبي المكمف باإلشراف عمى العممية ،أشارت مسؤولة المركز الطبي
الجامعي أن الفريق الطبي جاىز لمقيام بالميمة عمى أكمل وجو  ،وأن عدد موظفي
الصحة كاف لمسير عمى إنجاحيا ،كما أن المعدات الطبية متوفرة لمتابعة ىذه
العممية و تحقيق النتيجة الم رجوة منيا وىي تمقيح ما يفوق

60

 %من مكونات

األسرة الجامعية لجامعة الجزائر.2
ولدى تناولو الكممة  ،أشار ممثل الخدمات الجامعبة غرب إلى أن المخط ط
يومي إلى الجامعة
ا
المناسب الستقبال الطمبة في اإلقامات الجامعية والتكفل بنقميم
ىو مخطط التدريس لمدة أسبوعين لكل مستوى

 ،وأشار نائب مدير الجامعة

لمبيداغوجيا أنه تم االتفاق خالل االجتماع المنعقد مع العمداء ونوابيم لمبيداغوجيا

عمى تبني المخطط الثاني أي التدريس لمدة أسبوعين لكل مستوى مؤكدا االنسجام
مع توجيات الخدمات الجامعية.
وأشار ممثل الخدمات الجامعية إلى أنو تم تبني مخطط يضمن النقل من السا عة
السادسة صباحا إلى السابعة مساء ويراعي حاجة الطالب إلى النقل في أوقات
الذروة وحضورىم في الوقت المناسب إلى أقساميم.
وبيذا الشأن ،ألح ممثل الطمبة عمى ضرورة احترام مواعيد النقل الجامعي لتمكين
يحرم
الطمبة من التنقل لمزاولة دروسيم وخاصة بالنسبة لمدروس الصباحية ،حيث ُي

ي قبمون دخول الطمبة بعد
بعض الطمبة منيا بسبب النقل خاصة وأن األساتذة ال َع

مضي نصف ساعة من بداية الدرس.

وىنا تم التوضيح أنو أُيعد ت برامج تدريس مرنة تراعي الظروف ،حيث يدرس
الطالب في بعض األ يام صباحا و األخرى في الفترة المسائية فقط ،كما أنو تمت
برمجة المحاضرات في

الساعات األولى من اليوم لتمييا بعد ذلك الدروس

التطبيقية ،كما أن إجراءات برتوكول التعامل مع وباء الكوفيد  ،19تقتضي مراعاة
أحوال الطمبة.
وأثار المتدخمون أيضا مسألة األمن بالجامعة ،حيث أكد مسؤول األمن
إعادة العمل بالتعاون مع الشرطة من خالل

ضرورة

حضور يومي ألعوا ن الشرطة

بالجامعة ،وىو ما يسيل العمل عمى أع وان األمن التابعين للجامعة  .ولقيت هذه
النقطة استحسان الجميع وتم التأكيد عمى ضرورة التنسيق مع ا لسمطات المحلية
بيذا الشأن خاصة وأن العممية تم انتياجيا في السابق وأتت بنتائج مرضية.

مني وحسن تنظيم دخول
وأمر السيد مدير الجامعة بإعادة تنظيم المسائل األ ة
السيارات إلى الجامعة وتحسين استقبال الزوار وتوجيييم ،وأ كد أن ه ذه المسائل
اليامة تحتاج إلى عقد جمسات خاصة موسعة لبحث تفاصيل تحس ين م ستوى
األمن بالجامعة الذي يتعمق بو السير الحسن لباقي مصالح الجامعة.
وفي الختام ،شكر السيد مدير الجامعة ورئيس الخمية كل أعضاء ىذه الييئة
مرك از عمى أىميتيا ودورىا اليام في المساىمة والعمل عمى السير الحسن لمدخول
الجامعي الجديد ،مؤكدا أن رسالة السيد معالي وزير التعميم العالي والبح ث العممي
لألسرة الجامعي بمناسبة استئناف النشاطات الجامعية

2022/2021

تعد أرضية
ُي

ووثيقة عمل أساسية إل نجاح الدخول الجا معي والسير الجيد لكل مراحل السنة
الجامعية الجد يدة وذلك بتبني استراتيجية

تشاركية تشاورية و تواصمية مع كل

مكونات األسرة الجامعية وىو ما من شأنو  ،يضيف مدير الجامعة  ،أن يبعث روح
حب العمل والمثابرة واالعتزاز باالنتساب إلى ا لجامعة والدفاع عن مصالحيا
والسير عمى السير الحسن لشؤونيا.

