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والصالة والسالم على أشرف املرسلين

بناتي الطالبات  ..أبنائي الطلبة،
يَعودََيومَالطَالبَالَصادفَللتاسعَعشرَمنَمايَ،وفيَهذهَالذكرىَ
يجدَدَ َالطالبات َوالطلبة َالعهد َمع َأسالفهم َالجامعيين َوالثانويين َالذينَ
أَعلنوا َاإلضراب َعن َالدراسة َفي َذلك َاليوم َالشهود َمن َعام ََ،9191
َوجعلوا َمن َذلك َالحدثَ َمنطلقا َلاللتحاقَ َبالجبالَ ،واالنخراطَ َفيَ
تعزز َبكفاءاتَ َعلميةََ ،كانت س ً
ندا ًّ
قويا ُمؤز ًرا
الكفاح َالسلحَ ،الذي َ َ
للثورة املباركةَ .
حققَه َالجامعةَ ،كلَ َعامَ ،بَتَ َوالي َدَفعاتََ
َوإنَنا َاليوم َإَذَ َنعتزَ َبما َتَ َ
حَامَلي َالشَهاداتََ ،الذينَ َبلغَ َعددهَم َما َيقاربَ ََ 9ماليين َخريج َمنذَ
االستقاللَ ،نشَيدَ َبالدَور َالذي َيؤدَيه َالنتسبونَ َلألسرة َالجامعية َفيَ
ً
النهوض َبالقطاعَ ،فقد َقدموا َجهودا َوإسهاماتَ َمعتبرةَ َلخدمةَ َالجامعةَ
ُ
الجزائريةَ،تَشهَدَ َعليها َمكاسبََهامةَ،منهاَإنجاز مدارس وطنية عليا فيَ
ُ
ُ
اختصاصات َعلمية َدقيقة ،وبعث أقطاب االمتياز التي بدأ العمل بهاَ
ُ
واستحداث العديد من َمخابر البحث الجديدة ،والر ُ
ً
فع من
فعلياَ ،

1

ُ
وتحسين نوعية التكوينُ ،
ورفع كفاءة
مست ـ ـ ـوى األداء البيداغوجي،
الخريجين.
َو َكلَ َهذا َمن َشَأَنَه َأَنَ َيَساعدَ َعلى َالتمكين َلجامعةَ َقادرةَ َعلى
احتضان َالفكر َالحرَ ،والحوار الجاد ،والنقد البناءَ َ ،واالنفتاح على
مَحيطَها بمَدَ جَسو َر َالشَ َراكةَ َمع َالؤسساتَ َاالقتصاديةََ ،والثقافيةَ،
ُ
واالجتماعيةَ ،ثمَ َعلى َالعالمَ َالخارجيَبالت ُ
فاعل مع كبريات الجامعاتَ،
َوتحقيقَمَنَجزاتَعديدةَفيَالبحثَالعلميَ .
َ

َ

َوألجل َتحقيق َتلك َاألهدافَ ،أَ َوليَناَكلَ َالعنايةَ َوالتابعةَلقطاعاتََ
التحوالتَ َالجاريةَفيَالعالمَ،
التربية َوالتعليمَ ،فيَإطارَ َ َرؤيةَ َتتوافَق َمع َ َ
األمَةَ
والتَقدَم َالعرفي َوالتكنولوجيَ ،وتَقَومَ َعلى َاالسَتَثَمارَ َفي َرأسمالَ َ َ
عولَعليهاَ
القوةََالَ َ
البشريَ،بوصفهَالثروةََالحقيقةََ،وأَحَدََأكبرََعناصرََ َ
فيَبناءََجزائرََجديدةََ،مَعتدةََبَقَدَراتََوكفاءاتََشبابَهاَ .
ى َيوم َالطالب ََ..ذلكَاليومَالخالدَالشاهدَعلىَهبةَ
وإننيَفي َذكر َ
ُ
الطلبة لالنخراط في الكفاح الـمسلح ،أَتوجَهَ َونحنَنتوقف باعتزاز عند
حدث ت ــاريخي فـي سجــل أمج ـاد األمـ ـة ،بأخلص التهاني لبناتي وأبنائي
ً
الطلبة ،م ً
بناةَللجزائرَ،بسالحَالعلوم
تمنيا لهم النجاحَوالتألقَ،ليكونواَ َ
والتكنولوجيا والـمعارف ،أوفياء لعهد الشهداء ورسالتهم الخالدةَ .
َ

تحيا الجزائر
املجد والخلود لشهدائنا األبرار
2

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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