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الجامعية للسرة تلقيح رافقها تحسيسية حملة فرحاتعباستنظم سطيف1 جامعة

تلقيح رافقها وتواوية تحسيسية حملة 2022 جانفي 17 اعثنين يوم اباس فرحات 1 سطيف جاماة نظمت

اعسيد باشراف تنظيمي بلقاء استهلت واعتي بلقاسم، نايت قاسم موعود الحاضرات بقااة الجاماية السرة عفائدة

الستاذ برئاسة وزارية لجنة اعسادة: وبحضور اعهادي، عطرشمحـمد الستاذ اباس فرحات – سطيف1 جاماة مدير

الدرسة مدير ممثل ، سطيف2 دباغين لين محمد جاماة ومدير باعوصاية، اعاامة بالفتشية مفتش امحـمد الي بن

علتحاعفمن اعوطني اعتنفيذي الكتب في ارفات وبوايشمحمـد حمزة راجعي اعاضوين زقار، مساود علساتذة اعاليا

لجاماة اعاام المين ، الدراء نواب سطيف: الجاماية بالدينة السؤوعين اعسادة اعوطني، اعطلبي اعتجديد أجل

1 سطيف الجاماية الخدمات مديرا والااهد، اعكليات امداء ،2 سطيف لجاماة اعاام المين و 1 سطيف

اعنوادي طلبية(، تنظيمات + اعامال الساتذة، )نقابات اعجتماايون الجاماية،اعشركاء اعقامات وسطيف2،مدراء

اعاديد ذعك في بما ،1 سطيف جاماة من اعطبي اعفريق لسيما اعولية مستوى الى اعصحي اعقطاع ممثلوا اعالمية،

وطلبة(. إداريين الجاماية)أساتذة، السرة سطيفمن الجاماية الدينة مستوى الى اعفاالين من

أهمية الى مؤكد الحضور بجميع فيها رحب 1 سطيف جاماة مدير اعسيد من بكلمة الحملة هذه استهلت

الجميع داايا اعلقاح، توفر ظل في خاصة الجميع، ااتق الى اللقاة الجتماية السؤوعية لن اعصحي، باعبرتكول اععتزام

وزارة وممثلي الجاماات، ومسيري واعطلبة والوظفين الساتذة خلعها من شاكرا أنفسنا، لحماية مسؤوعياتهم تحمل إلى

واللضي الجاماية الؤسسة داخل اعصحي علعتزام جديدة انطلقة تسجيل ممل الجتماايون، واعشركاء اعاالي اعتاليم

الحسن علسير اعضرورية اعوسائل كل وفرت الجاماة وأن سيما النظمة، اعتلقيح لحملة اعستجابة من الزيد نحو قدما

علاملية.

الدينة مستوى الى اعطبية اعتنسيقية أن فيها مؤكدا كلمة قدم 2 سطيف جاماة مدير اعسيد جهته من

السرة أفراد عكافة خدماتها تقدم وهي ، علتلقيح مراكز 5 فتح قرار اعفارط أوت شهر منذ اتخذت سطيف الجاماية

مستدل اعصحي، باعبرتوكول اععتزام بأهمية مذكرا اعتلقيح، في اعراغبين الواطنين جميع واائلتهم،وكذا الجاماية

حالت :"في أنه بصراحة تنص اعتي 4 الادة واعسياسية الدنية علحقوق اعدولي اعاهد في اعواردة اعقانونية بالرجاية

في تتخذ، أن اعاهد هذا في الطراف علدول يجوز رسميا، قيامها والالن المة، حياة تتهدد اعتي الستثنائية اعطوارئ

وواجب الحياة في الحق باحترام اعتذكير الى فضل فيه، اضو الجزائر وأن خاصة اعوضع"، يتطلبها اعتي الحدود أضيق

الجزائري، اعدستور من 38 الادة اليه تنص ما مثل سلمته الى يحافظوا كي جيل إلى جيل من ينقلوه أن اعنسان

اعتلقيح غير بديل أي عغياب نظرا اعطلبة طرف من خاصة الجاماية السرة من الحملة عهذه واساة استجابة متمنيا

واعوقاية.
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أن خاصة الحملة عهذه اعستجابة أهمية الى أكد اعالمي باعبحث الكلف اعاليا الدرسة مدير عنائب باعنسبة

استمرارية بمثابة اعلقاء هذا ياتبر باعتالي مجاني، بشكل متوفرة اعتلقيح( اعكحولي، الحلول )اعكمامة، اعوقاية وسائل

. الستقبلية اعصحية الجراءات في اعنظر أجل من تقيمية امليات يصاحبها اعتواية، عاملية

اعشركاء ممثل اعوطني اعطلبي اعتجديد أجل من علتحاعف اعوطني اعتنفيذي الكتب اضو قدمها كلمة وفي

خاصة اعتلقيح حملة تجديد أجل من اعفالية إنطلقة تاتبر الحملة هذه أن خلعها من يأمل حمزة راجعي اعجتماايون

اعوباء. هذا لواجهة السخرة اعمكانيات ظل في التاح، الحل هو اعلقاح وأن

أوعها رئيسية، نقاط ثلث الى اعوصية باعوزارة اعاامة بالفتشية مفتش امحـمد الي بن الستاذ أكد جهته ومن

جاماة أن ثانيها الخدماتي، أو اعبيداغوجي شقه في سواء اعتطبيق قيد يزال اعذي اعصحي باعبروتوكول اععتزام أهمية

الستاداد أتم الى هم اعذين والمرضين الطباء خاصة ماتبرة ووسائل إمكانيات الى تتوفر اباس فرحات 1 سطيف

اعصحية الراكز أهم من ياتبر اعذي اعصحي الركز الى توفرها لسيما اعبشرية، بمكوناتها الجاماية السرة لرافقة

بها، النوطة الجتماية السؤوعية تأدية خلل من علمجتمع قاطرة هي الجاماة أن في تتمثل اعثاعثة واعنقطة ، الجاماية

ان ومالنا البذوعة، الجهود خلعها من شاكرا ، باعتلقيح الرهونة الحملة هذه خلل من اليه اعامل يتم ما وهذا

اعتلقيح. لحملة اعرسمي اعنطلق

وإداريين طلبة أساتذة، من الجاماية علسرة إقبال خلل من اعتلقيح عاملية اعفالي اعنطلق ذعك باد تم

اعذي اعدين زين جربواة اعدكتور النسق اعطبيب يتضمن بما علجاماة، اعطبي اعفريق طرف من استقباعهم تم اعذين

السرة مع اعيوم نامل الحتشم علقبال ونظرا هذا، يومنا غاية إلى جويلية أواخر من استهلت اعتلقيح املية أن أكد

ظل في وأننا خاصة الجمااية النااة الى علحصول اعتلقيح الى علقبال وتحفيزهم تحسيسيهم أجل من الجاماية

علنفس حماية اعتلقيح الى اعقبال أجل من الجاماية علسرة نداء خليصة تواتي اعدكتورة وجهت كما اعراباة، الوجة

اعدكتور أما سااد، وحداوي أميرة نوار والمرضتين فؤاد، زهدة اعدكتورة شاطره ما وهو مضاافته، اعفيروسومن من

الخصائية ذعك في بما اعفيروس، انتشار من الحد أجل من الجميع لصلحة الحملة هذه أن أكد فقد اعسادي زقادي

تظهر أن يجب باعتالي اعوضع خطورة ظل في اعتحسيسية اعاملية أهمية الى أكدت اعتي عطيفة زديرة اعنفسانية

الى الجاماة توفر ظل في خاصة اعلقاح، الى باعقبال واعتكيف اعتاايش خلل من اعفرد عدى القاومة استراتيجية

الجيشالبيض. في التمثل اعكفء اعطاقم


