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محضر اجتماع تنصيب الخلية المحلية المكلفة بإعداد البروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية 

 3لجامعة الجزائر  0202/0200

( صباحا بمقر رئاسة الجامعة ببن عكنون، 22.22، وعلى الساعة العاشرة )3232سبتمبر  32في يوم األربعاء 

 3232/3233انعقد اجتماع تنصيب الخلية المحلية المكلفة بإعداد البروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية 

لدكتور مختار مزرق، وهذا بحضور ا 2في ظل جائحة فيروس كورونا تحت رئاسة السيد مدير جامعة الجزائر

 نواب المدير وعمداء الكليات ومدير المعهد وأعضاء الخلية.

امعية السنة الجألعضاء الخلية التي أنهت  بجزيل الشكرالسيد مدير الجامعة  في كلمته الترحيبية تقدمو

في هذا ت المبذولة مجددا ثقته فيهم ومثمنا المجهودا، في أحسن الظروف وفي اآلجال المحددة 3232/3232

. ثم قام بالترحيب باألعضاء الجدد، شاكرا إياهم على تلبية الدعوة لحضور االجتماع األول للخلية اإلطار

إلى  الجميعداعيا البيداغوجي والصحي، وبجانبيه  لتحضير الدخول الجامعي الجديد 2المحلية لجامعة الجزائر

 واألداء.لية بنفس العزيمة مواصلة الجهود ورفع التحدي إلنجاح السنة الحا

تقديم األفضل ومضاعفة المجهودات  آمالالدور الهام المسند للمديرية العامة للخدمات الجامعية، كما تطرق إلى 

كما تم ذلك في السنة الماضية. ليعطي بعد ذلك الكلمة إلى السيد  3232/3233من أجل إنجاح السنة الجامعية 

والتنسيق بمديرية الخدمات الجامعية )الجزائر غرب(، لموافاتنا مصطفى أونيس رئيس قسم المراقبة 

الخاصة بملف اإليواء والنقل واإلطعام، حيث قام بعرض احصائيات تتعلق بالطاقة بالتحضيرات والترتيبات 

اء الخاصة باإليو 2، ومواقيت حافالت نقل الطلبة، مؤكدا تلبية طلبات جامعة الجزائرللطلبة المقيميناالستيعابية 

اإلقامة الجامعية الجديدة بالمعالمة بالمدينة الجديدة طالب وطالبة سيتم توزيعهم على  2022والمقدر عددهم بـ 

وكذلك بالنسبة للنقل فستعمل المديرية على برمجته تماشيا مع  دالي إبراهيم.بن عكنون وسيدي عبد الله و

 جزائر العاصمة وما جاورها من مدنلل ةالمعطيات الخاصة بتعداد الطلبة وتوزيعهم على المناطق الجغرافي

( صباحا وآخر حافلة تكون 0.22. كما أن أول حافلة نقل تنطلق ابتداء من الساعة السادسة والنصف )جامعية

ل بهم ت للتكف( مساءا، وطلب من الجامعة تقديم تعداد الطلبة المتمدرسين يوم السب0.22اعة السادسة )على الس

عض بتوقع االزدحام المروري في مع  تحسبا ألي تغيير في مواقيت الحجر الصحيوتفادي أي تذبذبات 

 .دالي إبراهيم-المعالمة  الخطوط على غرار خط

مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا الدكتور عبد الحميد حسياني الذي قدم وأعطى بعد ذلك الكلمة للسيد نائب 

مثلي كم مع ممن أجل ضمان تنسيق محالكليات والمعهد  ات المتعلقة بالطلبة وتوزيعهم علىجميع اإلحصائي
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نفيذ ت الطلبة الفعال ومساهمتهم في تقليص مشاكل النقل واإليواء ومتابعة ممثلي الخدمات الجامعية وأبرز دور

 البروتوكول الصحي. 

على البروتوكول المقترح من طرف جامعة وتدخل بعده ممثل نقابة األساتذة الدكتور زكي قانة الذي أثنى 

وشدد على ضرورة التوجه للتلقيح والمشاركة في حملة التلقيح التي أطلقتها الجامعة واكتساب  2الجزائر

 لحملة تحسيسية من أجل الوقاية من فيروس كورونا. المناعة الجماعية لألسرة الجامعية والتحضير 

الذين طرحوا مجموعة من االنشغاالت، حيث طرح ثم أعطى السيد المدير الكلمة لممثلي التنظيمات الطالبية 

ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين االنشغال األول المتعلق بإيجاد حل لصعوبة التحاق الطلبة بمقاعد 

درس األول بسبب االزدحام المروري وانطالق الحافالت المتأخر نسبيا من بعض المواقف الدراسة في ال

جملة من اإلجراءات والتدابير من الذي طالب بتحقيق  2لجزائروخاصة أيام االمتحانات، وممثل طلبة جامعة ا

بيداغوجي فعل الالمرافق والنظافة في قاعات التدريس وتوفير الظروف المناسبة ألداء الأجل تحسين وضعية 

وكذلك ممثل االتحاد العام للطلبة الجزائريين الذي أكد على والنظر في إمكانية زيادة عدد دورات المياه 

ضرورة تكثيف التنسيق بين ممثلي الخدمات الجامعية والجامعة وضبط مواقيت النقل ووضع اإلعالنات 

 نطاق.أوسع على ونشرها الخاصة بذلك 

 أحال الكلمة بعد ذلك لممثل نقابة األساتذة الدكتور محمد حداد الذي دعا إلى فتح فضاءات لالتصال باألنترنت 

عملية التعليم عن بعد، والتعجيل في فتح البوابة االلكترونية  تعزيزالتدفق ومرافقة الطلبة في إطار عالية 

  ألساتذة األعمال الموجهة.

النقائص  لوقوف علىلعملية التعليم عن بعد البروتوكول السابق خاصة يات كما تمت مناقشة إيجابيات وسلب

ألساتذة في األرضيات اوالطلبة بين تجاوب الالمساهمة في رفع نسبة ومن خالل ذلك  تحديد األولوياتو

 يةفسوضمان المساعدة والمرافقة الندور المراكز الطبية في متابعة الوضع الصحي إلى  وتم التطرقالتعليمية. 

وضرورة التنسيق مع التنظيمات الطالبية والنقابية والجمعيات الطالبية من أجل تنظيم ألفراد األسرة الجامعية 

 حمالت توعوية وتحسيسية حول الوقاية من فيروس كورونا.

، 3232/3233بتسيير السنة الجامعية الخاص المقترح تمت المصادقة باإلجماع على البروتوكول وفي األخير، 

ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة ورفع  أعضاء الخلية إلىاالجتماع بدعوة السيد مدير الجامعة واختتم 

لوصية للوزارة امختلف مكونات الخلية والخلية المركزية من خالل تكثيف التنسيق والتعاون بين التحدي 

لطلبات ا عقلنةمن خالل فقط في الجانبين البيداغوجي والصحي وتسطير برنامج عمل يتضمن األولويات 
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 اإلمكانات المتاحةولظروف التي يفرضها الوضع الصحي ذلك مراعاة ل، وضروريكل ما هو في وحصرها 

 للجامعة.

         


