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 كلمة السيد مدير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

ستا  : حسين عبد القادرر ذ الدك تو الأ

 بمناسبة 

 6102/6102اختتام السنة الجامعية 

 
 السيد الفاضل والي والية الشلف 
 السيد المحترم رئيس المجلس الشعبي الوالئي 
 السيدات والسادة نواب البرلمان بغرفتيه 
 السادة أعضاء اللجنة األمنية الوالئية 
  العسكريون و المدنيون لوالية الشلف المسئولونالسادة 
 السادة رؤساء الدوائر و البلديات 
 نالسادة المدراء التنفيذيو 
  و الصناعية االقتصاديةالسادة مسؤولو المؤسسات 
 السيدات و السادة مسؤولو الجامعة في كل المستويات 
 اإلخوة و األخوات أساتذة و عمال الجامعة 
  ، الشركاء االجتماعيون ، مسؤولو التنظيمات و النوادي الطالبية 
  اإلعالمأسرة 
 بناتي و أبنائي الطلبة 
 .ضيوفنا الكرام 
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 بركاتهالسالم عليكم و رحمة هللا تعالى و 

لعيد االستقالل اهنئ كل الحاضرين بهذه المناسبة التي تحتم  55بمناسبة الذكرى الـ 
األبرار,   4551أرواح شهداء ثورة أول نوفمبر  علينا أن نكون في مستوى تضحيات

انها مناسبة لتجديد االعتراف و العرفان لمجاهدينا   كما  .ثورتنا التحريرية المجيدة
 .فاحهم و تضحياتهم التي تكللت بتحرير وطننا المفدىك  ومجاهداتنا نظير

تعيش جامعتنا اليوم فعاليات االحتفال  .تيمنا بهذه المناسبة الخالدة خلود الشهداء، 
بعد عام حافل بالنشاطات البيداغوجية  6142/6142باختتام الموسم الجامعي

 في مجمله. واإلبداع و اإلدارية تميز بالحداثة ،العلمية

الهياكل المستلمة، َعَمَد الطاقم المسير للجامعة إلى التطبيق  االستغالل لغالبيةفبعد 
 افريل  42عليه في  الُمصادق 6161التدريجي لمخرجات مشروع الجامعة آفاق 

 :فيما يليوالذي تمحور أساسا  6142

 

  محليا، إقليميا، ودوليا،األصعدةجميع  محيطها علىانفتاح الجامعة على : 
  إلقليماالتنافسية ِوْفَق طبيعة  األقطابالتدريجي للجامعة في سياسة االنخراط 
  االلكترونية. اإلدارةِاّتساع رقعة 
 .الشروع في عملية التقييم الذاتي لمختلف مكونات الجامعة 

 

 

 

 السيدات و السادة األفاضل
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كّل النشاطات التي شهدتها الجامعة خالل الموسم الجامعي والتي ستعرض بعد  إن
مدروسة ُممثَّلًة في انغراس الجامعة ضمن محيطها  إستراتيجيةحين تنخرط في 

االقتصادي واالجتماعي بغية جعل الجامعة محرك عجلة التنمية اإلقليمية على 
 المدى المتوسط.

 السيدات و السادة األفاضل

استقرارا بتظافر كل الجهود، مّما مكن من نجاح  أخرىمرة  شهدت جامعة الشلفلقد 
و إنهاء كل النشاطات البيداغوجية في آجالها وفق  6142/6142الموسم الجامعي 

والشروع في  6145/6142الرزنامة السنوية المسطرة نهاية الموسم الجامعي 
يالت الجامعية التي ، و التسج6142/6142التحضير الفعلي للموسم الجامعي 

انطلقت لتّوها لخير دليل على ذلك بما فيها السنة األولى ماستر والفضل يعود إلى 
كل مسؤولي الجامعة، الشركاء االجتماعيين والتنظيمات الطالبية والنوادي العلمية 

 وكل شركائنا فشكرا لكم جميعا. 

األطوار  طالب موزعين على كل 29912 لقد شهد الموسم الجامعي تسجيل  
في 100 الماستر و في طور و 3186 و 4095 في طور الليسانس   تخرج منهم 

وهذا بفضل التأطير الذي توفره الجامعة،   أستاذ  84 و كذا تأهيل  طور الدكتوراه
في األيام القليلة  موظف. و ستشهد الجامعة  1180و 1134 األساتذة فقد بلغ عدد

طريق  بعد عملية الترشح عن األصنافالقادمة انطالق عملية التوظيف لكل 
األرضية الرقمية كأّول تجربة على مستوى التراب الوطني التي ثمنت من طرف 

 المديرية العامة للوظيف العمومي،

 السيدات و السادة األفاضل
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في ختام كلمتي هذه يسعدني أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن األسرة الجامعية  
عرفانا للسيد المحترم والي والية الشلف عن وقوفه اإليجابي و دعمه المستمر 

 .ومتابعته كل مشاريع الجامعة

 .أحيي كل المؤسسات الداعمة و الممولة لهذا النشاط     

سها السيد والي والية الشلف، شركائنا من أحيي السلطات العمومية على رأ  
، كافة و طلبة إداريين أساتذةالجامعية من  األسرة أدعوالقطاع السوسيواقتصادي، و 

هود مواصلة الج إلىالشركاء االجتماعيين، التنظيمات الطالبية والنوادي العلمية 
 للرقي بالجامعة إذ ُتعّد مكسبا من المكاسب الهامة للوالية.

تني ان أقدر دعم السيد مدير الخدمات الجامعية في تحسين الخدمات و ال يفو 
 المقدمة للطلبة وكذا مساهمته في فك مشكلة اإليواء التي ترهق الكثير من األساتذة.

 
شاركونا فعاليات هذا الحفل.داعيا المولي  الذيو في النهاية أشكر كل الحضور 

 .األمانو  األمنيديم علينا  أنيحفظ بلدنا و  أنعز و جل 
 

 و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته.

 


