
عباسسطيف1 فرحات بجامعة 2022-2021 الجامعي الدخول لتابعة الحلية الخلية تنصيب

رقم الوزاري للقرار وتبعا سطيف، عباس فرحات بجامعة الجامعي للدخول الجيدة الظروف تهيئة على حرصا

يوم تم ،2022- 2021 الجامعي الوسم سير لتابعة محلية خلية تنصيب على ينص الذي 22/08/2021 في الؤرخ 918

جامعة مدير السيد بإشرف الخلية تنصيب بلقاسم نايت قاسم مولود الحاضرات بقاعة ،2021 سبتمبر 21 الالثاء

العام المين الجامعة، مدير نواب السادة: بحضور ،وذلك الهادي محمد لطرش الستاذ سطيف عباس فرحات

البية(، تنظيمات + )نقابات الجتماعيون الشركاء العام، المين السيد العهدين، ومديرا الكليات عمداء للجامعة،

بالجامعة. إاارات

البرتوكول اعتماد ضرورة على ذلك بعد مركزا الحضور لكافة ترحيبية بكلمة اللقاء هذا الجامعة مدير استهل

الخلية دور أن حيث التلقيح، عملية حول التحسيس ولسيما الحضورية، النشطة لتسيير بالجامعة الخاص الصحي

إن عادية غير اللقاءات ذلك في بما السنة، اوال عادية دورية لقاءات عقد يقتتضي الجامعي الوسم لتابعة الحلية

المر. إقتتضى

ارف من بالجامعة، الحضورية النشطة بتسيير الخاص الصحي البرتوكول لضامين عرض اللقاء هذا تخلل

وصحة أمن على الحافظة متطلبات يراعي بما داود ا حرز الستاذ بالبيداغوجيا الكلف الجامعة مدير نائب السيد

تسيير مبدأ ويحترم الجامعي، الحرم داخل وأعوان( تقنيين إداريين، أساتذة، )البة، الجامعية السرة أفراد جميع

الهياكل، وتعقيم تنظيف الكمامة، إرتداء الجسدي، والتباعد ،19 كوفيد فيروس من الوقاية بقواعد باللتزام النشطة

تنظيم مع والدارية، البيداغوجية النشااات في بعد عن التواصل تقنيات كافة استعمال وتيرة من الرفع ذلك في بما

أساليب ضبط ولسيما الخط، عبر والدراسة حضوريا بالدراسة الرتبط الدفعات لنظام وفقا البيداغوجية النشطة

السنة. نهاية مشاريع ومناقشة المتحانات إجراء

اللئمة الصحية الظروف تهيئة تم بأنه فيها أقر كلمة نذير زادي السيد 1 سطيف الجامعية الخدمات مدير قدم

مركز فتح إمكانية مع الظروف، بهذه الرهونة التحديات من بالرغم النقل ووسائل والطاعم، الجامعية بالقامات

إقامة. كل مستوى على الجامعية الخدمات ومستخدمي الطلبة للتلقيح

واقتراح مناقشتها تم حيث بهم، الخاصة النشاالت مختلف الطلبية التنظيمات ممالو ارح تامة، بشفافية

تقتضيه لا وفقا عليها والرد النشاالت لختلف للستجابة أهمية إعطاء بضرورة الجامعة مدير إقرار مع لها، حلول

الطلبة. حقوق على حفاظا بها العمول والجراءات القوانين

على يجب أنه على مؤكدا الجامعة مدير ارف من والتوجيهات التوصيات من العديد بتقديم اللقاء هذا اختتم

الجتماعية الشاكل مختلف حلحلة في بفعالية تساهم مواانة جامعة أجل من اليد في اليد ووضع التحاد الجميع

ووانيا. جهويا، محليا، للساكنة،


