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المركز الجامعي بلحاج بوشعيب  -عين تموشنت-

كلمة السيد مدير املركز مبناسبة عيد الطالب اجلزائري
 91ماي 0202

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
والصالة والسالم على الرسول الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني
أبنائي الطلبة ،بنايت الطالبات..
بكل خشوع أمام التضحيات اليت ق ّدمها اجليل األول..
بكل خشوعّ ..
بكل خشوعّ ..
نقف اليوم ّ
من الطلبة الذين لبوا نداء الوطن ..فسجلوا صفحة ابرزة يف سجل اتريخ الكفاح الوطين ..للتحرر من
نري االستعمار الفرنسي البغيض.
بكل فخر واعتزاز ..ألننا امتداد للمسرية اخلالدة اليت سار فيها هؤالء األبطال األفذاذ،
نقف اليوم ّ
وما إحياؤان هلذه املناسبة العظيمةّ ،إال دليل عرفان ألولئك الطلبة الذين غادروا مقاعد الدراسة يف 91
ماي  9191والتحقوا بصفوف الثورة التحريرية املض ّفرة.
بكل فخر واعتزاز ..ألنّنا ننتمي مجيعا جليل هنل من املبادئ واملثل العليا اليت ضحى من
نقف اليوم ّ
ت هذه التضحيات ثقافةً لنا ،أل ّن حامل الثقافة هو
أجلها أوالئك الطلبة اخلالدون بتضحياهتم ،ف غد ْ
اإلنسان ،وحامل احلضارة هو اجملتمع ..ومعىن الثقافة هي القوة الذاتية ،اليت تكتسب ابلتنشئةّ .أما

احلضارة ،فهي قوة على الطبيعة ،عن طريق العلم.

أبنائي الطلبة ،بنايت الطالبات..
إ ّن ما ق ّدمته أجيال وأجيال من خرجيي اجلامعة اجلزائرية ،عرب مشاريع وأحباث ،للنهوض بشىت مناحي
احلياة الكرمية،يف حمطّات كربى من اتريخ اجلزائر املستقلة ،يكلّل ابهلبَّة البحثية العلمية يف شىت
املختربات اجلامعية ،ملواجهة األخطار اليت هتدد اجلزائر والعامل وعلى رأسها جائحة كوفيد  ،91حيث
وقف األساتذة وطلبتهم وقفة رجل ثوري يف مركزان اجلامعي على غرار مجيع اجلامعات يف الوطن ض ّد
كل القطاعات احليوية وعلى
هذه اجلائحة ،بتحضري سوائل التعقيم واملمرات اليت وضعت حتت ّ
تصرف ّ
معربا عن االستجابة لنداء الواجب الوطين.
رأسها قطاع الصحة العمومية ..فكان املشهد ّ

أبنائي الطلبة ،بنايت الطالبات..
بكل فخر واعتزاز ..نقف اليوم لنحتفل بعيد الطالب املصادف للتاسع عشر مايو من كل عام ..
ّ
حنتفل بروح العملية التعليمية ،حنتفل ابستالمنا املشعل اخلالد من صناع احلرية ،بوفاء وإخالص لصنّاع
احلياة ومشوع املستقبل...
ويف األخري أتق ّدم ابمسي وابسم كل األسرة اجلامعية ،أساتذة وإداريني وعماال وكل امل ْست ْخدمني ،أبمسى

آايت التهاين ..وأقول لكم  ،أبنائي الطلبة ،بنايت الطالبات ..كل عام وحنن وأنتم نرسم لوحة احلب
والعلم واملعرفة من اجل جزائران احلبيبة.
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