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حادية الوفي الساعة  ،ينعشر واحد وومن عام ألفين  مايمن شهر  بعارال  الثلاثاءفي يوم 
ّ عقدصباحا عشرة  مدير الجامعة ضيف عبد السلام الأستاذ المحلية برئاسة الخليةاجتماع  ؛ تم

السيدة رحمون داليا، الطبيبة وكذا عمداء الكليات ومدراء المعاهد ووبحضور أعضاء الخلية 
ية الصحة    بباتنة.المرافقة من مدير

مذكرا بأن هذا شاكرا الجميع على الحضور ، 1وبعد الكلمة الترحيبية للسيد مدير جامعة باتنة
ية وبداية الدفعة الثانية، نهاية شهر  الاجتماع تزامن مع نهاية الدفعة الأولى من الدراسة الحضور

 ّ مراسلة السيد ب على ذلك على مستوى الإقامات الجامعية وكذا للتطرق إلى رمضان وما يترت
 25بتاريخ  2021/أ.ع/664الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي )مراسلة رقم 

يل  -( والمتعلقة باحترام تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 2021أفر
 .  19كوفيد_

ّ منحت الكلمة إلى السيد نائب المدير للبيداغوجيا  ختلف لتقديم حوصلة حول م ثم
النشاطات البيداغوجية القادمة والمتمثلة في امتحانات نهاية السنة ومناقشة أطروحات الماستر 
ية  ّ تناولت الكلمة الطبيبة المرافقة من مدير وضرورة الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي. ثم

ات كما تطرقت إلى بعض التصرف 1الصحة أين نوّهت بعملية التفويج على مستوى جامعة باتنة
خلال  1مذكرة بضرورة تسطير برنامج بجامعة باتنةعلى مستوى بعض الإقامات الجامعية 

السداسي الثاني وإنهاء السنة الجامعية جرّاء المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا 
يرات ّ تناول الكلمة السيد مسؤول خلية الإعلام بالجامعة مشيرا إلى أهمية الإعلام في هوتحو . ثم

مشيرا  قب بعده ممثل نقابة العمالوعهذه الحالات حيث قّدم مقترحات في هذا المجال مثل 
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إلى ضرورة استغلال الإعلام على مستوى مواقع الكليات والمعاهد وكذا مواقع التواصل خاصة 
وأن الطلبة يتواصلون عن بعد مع أساتذتهم وإدارة الكلية. بعد ذلك تناول الكلمة السيد 

ر الخدمات الجامعية باتنة بوعقال مؤكدا على نجاح عملية التفويج وما سهلته على مديمستيري بشير 
تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى الإقامات خاصة، ثمّ شّدد على ضرورة إعادة النظر في 

يات الخدمات الجامعية  2استقبال كل طلبة الماستر مقترحا تفويجا لهؤلاء حتى يتسنّى لمدير
ية الخدمات الجامعية باتنة وسط ي ظروف صحية جيدةاستقبال الطلبة ف ، ليليه طبيب مدير

مشيرا إلى التراخي الملحوظ في المجتمع عامة وعلى مستوى الجامعة خاصة وملحّا على ضرورة 
التباعد وارتداء الأقنعة الواقية كوسيلة لمحاربة انتشار الفيروس. كما تدخل بعض المسؤولين 

وابهم مركزين على ضرورة الصّرامة في احترام التّدابير المّتخذة في هذا البيداغوجيين من عمداء ون
 الّشأن.

 في النقاط التالية: حوصلة المقترحات وتمّت
مداخل الجامعة وكذا الكليات مع ضرورة تكليف رجال أمن الجامعة بضرورة  مراقبة -1

 ارتداء ال كمامات من طرف الجميع ومنع الدخول لأي كان لا يرتدي ال كمامة.
 تحديد ممرات الدخول والخروج منفصلة حفاظا على التباعد. -2
 ارتداء ال كمامات على مستوى كل الإدارات. -3
 ر الماء والصابون.الإكثار من نقاط الغسل مع توفي -4
ية في المدرجات والقاعات والمكاتب. -5  المحافظة على التباعد والتهو
ضرورة التبليغ عن الأشخاص المصابين أو المشكوك بهم وضرورة التكفل بهم من  -6

الإقامات على مستوى على مستوى الجامعة أو سواء طرف الأطقم الطبية المتواجدة 
 الجامعية.

 يا.تقديم إحصائيات دقيقة يوم -7
ية أو على مستوى مكتبات  -8 غلق قاعات المطالعة سواء على مستوى المكتبة المركز

 الكليات والمعاهد.
 التنظيف الدائم والتعقيم المستمر لمختلف المرافق البيداغوجية. -9
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ياضي( يجب احترام التدابير الصحية:  خلال -10 القيام بأي نشاط )ثقافي، علمي أو ر
ية وتقليل عدد المشاركين.  التنظيف، توفير المعقم، التهو

لعاملات النظافة حول كيفية التعامل مع المعقمات  ،تنظيم دورات تكوينية -11
 من طرف الطبيبة المرافقة. ،وطرق استعمالها

ية للطلبة ع -12  لى مستوى الكليات من طرف الطبيبة المرافقة.تنظيم دورات توعو
تمديد فترة  ضرورة على مستوى الإقامات الجامعية وخلال الأيام الرمضانية: -13

يع وجبة الفطور تفاديا للتجمعات والطوابير.  توز
كل من سافر إلى  بعد عودةضرورة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على الأقل  -14

 خارج الوطن.
لنشر المعلومات  وكذا مواقع التواصل الخاصة بها المعاهدتفعيل مواقع الكليات و -15

 والإعلانات لاحترام البروتوكول الصحي.
 الصرامة في تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالبروتوكول الصحي. -16
ية للأساتذة ل اتفادي -17 مع الطلبة وتسهيل عملية التواصل، تقرّر إجراء لقاءات حضور

على مستوى كل كلية أو معهد لاستقبال انشغالات  تخصيص عناوين إل كترونية
 وتساؤلات الطلبة حول عدم تمكنهم من التواصل مع أساتذتهم ومؤطريهم.

النشر الواسع لكل المستجدات عبر موقع الجامعة ومواقع الكليات والمعاهد  -18
  .واقع التواصل الاجتماعيمو

 

يطة والحذر والمحافظة على تطبيق في النهاية شكر السيد المدير الجميع مؤكدا على أخذ الح
 البروتوكول الصحي ولن يتأتى ذلك إلا بمساهمة الجميع وتفاعلهم.

 

 .رفعت الجلسةزوالا  لواحدةفي حدود الساعة ا
 

 مدير الجامعة


