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ثقرير حول بعض املبادرات التي قامت بها
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة
ّ
في هرا الىضع الساهن والظبل التي جمىن الجامعت من لعب الدوز اإلاناط بها في مىاحهت حائحت وىزوها (وىفيد
 )19من حهت وخدمت الخنميت اإلاحليت بؼيل عام  ،كدمذ حامعت كاصدي مسباح مسباح – وزكلت  ،حملت من
المطاهمت هىحصها هما ًلي :
 .1من باب اإلاظإوليت الاحخماعيت جم الخبرع/الخناشٌ على منحت اإلاسدودًت (وليت أو حصئيت) هاعاهت من هخبت
اإلاجخمع للمظدؼفياث ،وهرا بصفت ظىعيت وغير ئحبازٍت

 ،والعمليت آلان كيد الترجيباث وؤلاحساءاث

ؤلادازٍت واللاهىهيت لالكخعاعاث  .طدخىفل لجنت الخدماث الاحخماعيت للجامعت بخلدًم هره الخبرعاث في
ػيل ججهيزاث وعخاد بناءا على زغبت مدًسٍت الصحت والظيان.
 .2علد للاء بين مسهص اإلاظاعدة النفظيت الجامعيت مع اللجنت العبيت إلاظدؼفى محمد بىضياف وذلً ئظاز
الخىفل النفس ي بالعاكم الصحي (أظباء وفسٍم ػبه ظبي وألاعىان) ،حيث جم الاجفاق على ما ًلي (اهعالق
العملياث الخيىٍنيت ًم الاثنين  05أفسٍل : )2020
 جيىٍن الفسٍم الؼبه العبي الخابع إلاصلحت الحجس الصحي في هيفيت الخىفل النفس ي باإلاصابين
بالفيروض
 جيىٍن ظلبت وليت العب اإلايلفين بالخغ ألاخضس  3030في جلنياث اطخلباٌ وئدازة اإلاياإلات
الهاجفيت
 جيىٍن ألاخصائيين النفظاهيين في طييىلىحيت الىباء والخىفل النفس ي

 .3مؼازهت ظلبت وليت العب ( الظنت الخامظت والظادطت) ،للمظاعدة في ؤلاحاباث ( الىعي ،اإلاعلىماث )... ،عبر
زكم الهاجف .3030
 .4في ئظاز الخيىٍن اإلاخىاصل لألظباء وعماٌ كعاع الصحت  ،جلىم وليت العب  -حامعت كاصدي مسباح وزكلت
بخخصيص حصء من عخادها البيداغىجي ( )mannequins de simulationفي دوزاث جيىٍنيت على مظخىي
مظدؼفى محمد بىضياف (هيفيت الخصسف مع اإلاسض ى في الىباء).

 .5وضع جحذ جصسف معهد باطخىز بىزكلت حهاش خصاهت ألابخسة (.)hotte biologique
 .6اكترح مخخبر اإلاناعت  -وليت العب  -حامعت كصدي  -مسبح – وزكلت (  20مازض  ،)2020على الىوالت
اإلاىاضىعاجيت للبحث في مجاٌ العلىم الصحيت (  ،)ATRSSواإلادًسٍت العامت للبحث العلمي والخعىٍس
الخىنىلىجي ( )DGRSDTما ًلي :
 ئظالق الخجازب الظسٍسٍت على هيدزوهس ي ولىزووىٍن.
 - جلدم خيازاث عالحيت:
o
o
o
o

L’immunothérapie passive
Agents ciblant le virus
Agents ciblant l'hôte
Thérapies ciblant la tempête cytokinique

 .7دعم مظخخدمي الصحت العمىميت من خالٌ جحضير همياث من معلم لليدًن ومعلم ألاطعح الجاهص
للسغ ،مصنعت حظب المكاًيع اإلاىص ى بها من منظمت الصحت العالمية (  )OMSوبناءا على هؼف
الخحاليل اإلاخبرًت من اإلاـسهـص الجـصائـسي إلاساكبت الـنـىعيـت والسشم  – CACQE -وزكلت ،من ظسف مخبر جثمين

وجسكيت اإلاىازد الصحساوٍت بيليت السٍاضياث وعلىم اإلاادة ،على ػيل هبت أوليت مظخعجلت لمدًسٍت الصحت
والظيان لىالًت وزكلت ،ممثلت في مظدؼفى محمد بىضياف ومظدؼفى ألام والعفل :
 120 عبىاث محلىٌ الخعليم الىحىلي الخاص باليدًن من حجم  250ملل جلسٍبا.
 45 عبىاث محلىٌ الخعليم الخاص باألطعح من حجم  5لتر (ًخفف باضافت  4أحجام
من اإلااء).
 .8جدعيما ألواصس الؼساهت بين الجامعت والمؤطعاث ألاخسي ،جم هرلً حظليم هميت من اإلاعلماث (الخعليم
الخاص باألطعح) لفائدة كعاع العدالت – الدزن الىظني وطىهاظسان (كظم الاهخاج حاس ي مظعىد).
 .9حعليم بعض اإلاسافم الجامعيت بداًت من مدًسٍت الجامعت ووليت علىم العبيعت والحياة

 ،بالخعاون مع

عناصس الحماًت اإلادهيت والعمليت مخىاصلت لدؼمل حمع ول مسافم الجامعت.
 .10اإلاظاهمت في الجهد اإلاجخمعي اإلاسجبغ بالخىعيت وؤلاعالم للظاهنت من خالٌ مىكع

الجامعت وػبياتها

للخىاصل الاحخماعي باإلضافت لؼبياث أخسي ،وذلً من خالٌ العملياث الخاليت :
 ما ًنؼس من جىحيهاث وحعليماث وشازة الصحت والظيان ووشازة الداخليت
 أطئلت وأحىبت حىٌ ظسق الىكاًت من فيروض وىزوها  +دزاطاث ئحصائيت
 ما ًنؼس في ئظاز اإلاظاهماث العلميت عبر العالم
 جحضير طلظت الىعي النفس ي والاحخماعي (فيدًىهاث من

 7– 5دكائم) لنؼس الىعي

والعمأهينت بين الظاهنت  -اهعالق النؼس ًىم الاثنين  05أفسٍل  ( 2020مسهص اإلاظاعدة
النفظيت الجامعيت).
 جحضير طلظت الىعي الاكخصادي (فيدًىهاث من  7 – 5دكائم) لنؼس الىعي والعمأهينت بين
الظاهنت  -اهعالق النؼس ًىم الثالثاء  06أفسٍل .2020
 .11حخمذ هره المزحلت اٌصعبت للجائحت العاإلايت التي ٌظببها فيروض وىزوها وىفيد ،19 -على بالدها اليىم،
وعلى غساز العدًد من دوٌ العالم. ،الخىحه لخىفير الدزوض للعلبت عن ظسٍم األهترهذ ،كصد الحفاػ على
اطخمسازٍت النؼاظاث البيداغىحيت وجمىين العلبت من مىاصلت اهدظاب اإلاظخىي اإلاعسفي والعلمي والتي
حظمح لهم باحساش الخلدم في أداء الظنت الجامعيت  ،2020/2019ومن هرا اإلانعلم وبناءا على جىحيهاث
الىصاًت ،فلد بادزث الجامعت ػأنها في ذلً ػأن الجامعاث الجصائسٍت ألاخسي ئلى وضع الدزوض وألاعماٌ

اإلاىحهت وألاعماٌ الخعبيليت وول محخىٍاث الدعم البيداغىجي ألاخسي على الخغ عبر منصتي مىدٌ
( )Moodleودوهيىض (:)Dokeos
 منصت مىدٌ (  )Moodleالتي جحخىي أهثر من  1000محخىي بيداغىجي أطاس ي وهى في
جصاًد بؼيل مظخمس ومنخظم ()https://moodle.univ-ouargla.dz
 منصت دوهيىض (  )Dokeosالتي جحخىي أهثر من  1500محخىي بيداغىجي ئضافي جدعيمي
(.)https://elearn.univ-ouargla.dz
 .12مبادزاث أخسي (كيد ؤلاهجاش):
 بسمجت جعبيلاث خاصت بدنظيم عملياث اإلاظاعدة واإلاسافلت والدعم للمىاظنين في حاحت
ماطت لإلعاهت وهرا جرليل آلاثاز الاكخصادًت و الاحخماعيت لخدابير الحجس (طيعسف ئصداز
النمىذج ألاوٌ ألاطبىع اإلالبل).

