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ألامين العام

الجزائر في 22 :أفريل 2222م

بيان لالتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
في سياق الىكىف على الىطعيت التي ٌعشفها كطاع الخعليم العالي والبدث العلمي ،الناحمت عن حائدت
وىسوها وىفيذ  ،11جم علذ احخماع حضاوسي بين وصاسة الخعليم العالي والبدث العلمي والضشواء الاحخماعيين،
ًىم  ،2020/00/20بملش الىصاسة؛ خظشه ممثال عن الاجدادًت الىطنيت للخعليم العالي والبدث العلمي ألامين
العام لالجدادًت بمعيت ممثل النلابت الىطنيت للباخثين الذائمين وممثل النلابت الىطنيت إلاسخخذمي دعم
البدث ،الزًن سخبىا بهزه اإلاناسبت التي احسعذ للنلاش اإلاسخفيع ،والتي حسنى فيها لالجدادًت عشض حملت
من الاكتراخاث العمليت ،خيث اهبثم عن الاحخماع ما ًلي:
بذاًت ،عبرث الاجدادًت عن بصادتها بالجهىد الىبيرة واإلاخىاصلت للذولت الجضائشٍت في مجابهتها لىباء وىسوها من
خالٌ جذابير السيذ سئيس الجمهىسٍت لخجاوص هزا الىطع ،وجخىحه بةصادتها لىكفخه الخظامنيت ،هما ثمنذ
من حهت ؤخشي خشص الىصاسة على ؤلاحشاءاث الىكائيت خفاظا على سالمت الاسشة الجامعيت وصحتها .من صاوٍت
ؤخشي ،هىهذ الاجدادًت بابخياساث وبهجاصاث ألاساجزة الباخثين والباخثين الذائمين ،في بطاس الخصذي لىباء
وىسوها ،وهى ؤمش ًذعى للفخش والخفائٌ بالجامعت الجضائشٍت.
وباعخباس ما جمش الجامعت الجضائشٍت من وطعيت صعبت ،حشاء حائدت وىسوها ،وىفيذ  ،11فةن الاجدادًت جشي
بإن ًندصش الاهخمام والترهيز ول ه على العمليت البيذاغىحيت والخفىير في هيفيت انهاء السنت الجامعيت الحاليت
بصىسة عادًت ،مع اجخار وافت ؤلاحشاءاث جدسبا ليل الاخخماالث الىاسدة وجبعا للظشوف.
وفي هزا الصذد ،اكترخذ الاجدادًت حملت من الترجيباث التي جشاها الصمت في بطاس استراجيجيت حسدضشف
اخخمالين ،ألاوٌ ًخعلم بدالت اهفشاج الىطع الصحي في خذود الضهش اللادم ( صهش ماي ) ،وهى ما هخمناه بن
صاء هللا ،بر فصل ممثل الاجدادًت باسخفاطت من هزا اإلانظىس؛ خىٌ بمياهيت جذاسن الخإخير وجزليل
الصعاب إلنهاء السنت بصىسة عادًت.
ؤما في خالت اسخمشاس الجائدت إلاذة ؤطىٌ ،ال كذس هللا ،فخاهذ الاجدادًت ؤهه المدالت من اللجىء بلى الخعليم
عن بعذ ،وهى ما ًفشض الترهيز الىلي على بهجاخه والضشوع في تهيئت صتى اإلاخطلباث ،وكذ طشخذ الاجدادًت
في هزا النطاق الترجيباث اإلاالئمت والالصمت ،التي جىفل بهجاح السنت الجامعيت .2020-2011

فظال عن رلً ،جاهذ الاجدادًت على وحىب الخدظير للذخىٌ الجامعي  2021-2020من آلان ،وجنبه في رلً
بلى طشوسة الخنسيم والدضاوس مع وصاسة التربيت الىطنيت فيما ًخعلم بخاسٍخ بحشاء امخدان البيالىسٍا وهخائجه،
هزا الن الذخىٌ الجامعي مشجبط بزلً ،خاصت ال سيما ما ًخعلم بمىاعيذ حسجيل الطلبت الجذد.
في راث السياق ،جنبه الاجدادًت بالخدسب إلاسإلت اعخماد الخخصصاث الجذًذة ،وهزلً جاسٍخ مسابلت
الذهخىساه ،ابخذاء من اليىم.
وفي بطاس وطع خىصلت جشصذ طشح الاجدادًت وملترخاتها في هزا الضإن ،كذم ألامين العام لالجدادًت جصىسا
جفصيليا خىٌ هيفيت بنهاء السنت؛ مسدضشفا مخخلف السيناسٍىاث التي كذ جشد خالٌ هزه الىطعيت الناحمت
عن وباء وىسوها ،بخىصيف استراجيجيت وبشهامج خاص بيل اخخماٌ كذ ًشد ،وبًذاع ول هزه الخصىساث
ملف على مسخىي السيذ الىصٍش.
والاكتراخاث في ٍّ
من حهت ؤخشي ،ومن منطلم اإلاخابعت اإلاثلى والخدىم ألاهبر في هزا الضإن ،جشي الاجدادًت بإن ٌضشف السيذ
الىصٍش بصفت شخصيت على هزه العمليت بما ًظمن ججسيذها بضيل فعاٌ .وجبلى الاجدادًت على ؤهبت
الاسخعذاد لخلذًم ول اإلاساعذاث مساهمت لنجاح هزه العمليت.
في سياق آخش ،وجخمت لهزا الاحخماع ،جم علذ للاء بين السيذ وصٍش الخعليم العالي والبدث العلمي وألامين
العام لالجدادًت الىطنيت للخعليم العالي والبدث العلمي بخاسٍخ  ،2020/00/21جم فيه الخطشق للظاًا هامت
جخص اللطاع ،في ملذمتها هيفيت انهاء السنت الجامعيت بصىسة عادًت ،والخفىير في حامعت حضائشٍت ما بعذ
وىسوها.
في هفس اليىم ،ومباصشة بعذ هزا الاحخماع ،علذث ؤماهت الاجدادًت للاء عبر منصتها الالىتروهيت ،جم خالله
جثمين دوس السيذ الىصٍش ومعاوهيه في جشكيت مبذؤ الضشاهت والدضاوس مع الاجدادًت في اللظاًا التي تهم كطاع
الخعليم العالي والبدث العلمي وجشكيخه.
هزا ومن خالٌ سهشها عن هثب ،على ول اإلالخظياث التي تهم اللطاع ،جبلى الاجدادًت مخفائلت بعىدة اإلاياه
إلاجاسيها ،داعيت ألاسشة الجامعيت للخياجف والخأصس لخجاوص هزه ألاصمت بن صاء هللا.
عو أمانة االحتادية الوطهية
للتعليم العالي والبحث العلمي
األمني العام الدكتور مسعود عمارنة
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