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 يسعدني ويشرفين بامسكم مجيعا أن أتقدم بأمسى آيـا الشـكر والعرفـان را را ـي
هذا احلفل السيد الوالي احملرتم،

 نعتــحب ورـ

اجملل

الســة األكــة أعرــةا الاملــةر تير ت ـ  ،وتةلسـ د الضة ــي ـ

الشعيب ال ال ي.
҉

ونتبة ك ت ج

 ونتشرف أيرة ت ج

السة الر ف من ت ن

الشق قة؛

أصحةب الضر لة؛

 السة املسؤول ر العسكري ر واملدن ر ل الية تبسة؛
أمن ال الية؛
 الس د





الس د املدير اجله ي للجمة ك؛
جمل قرةا تبسة والس د النة ب العة ؛
الس د
الس دات و السة أعرةا ه ئة التد ي وكي اطة ات و مسؤولي اجلةمعة ؛
الطلبة األ ة ي وكي أهةل هم؛

 الس د مدير اخلدمةت اجلةمع ة والسة مد اا اإقةمةت اجلةمع ة؛
 االسر الث ية ومن خالهلم منظمة اجملةهدين ،ومنظمة أتنةا الشهداا؛
 وأ را أسر اإعال .
 أرحب ترحيبا خاصاً بالسادة اإلخوة والزمالء مدراء اجلامعات ضيوف تبسة؛
مرحبا بكم جميعا ضيفا ضيفا ،وأهل وسهل بكم في هذا اليوم السعيد الجميل ،الذي ازداد جماال وازدان
بوجودكم ،فما أسعدها من لحظات وما ألطفها من أوقات
إن جامعة بسسة شةجة ييةة فةي أبا مةابكة ويةسةا يعمةةة وخع ةو سةام ا فةي سةةما الج ا ةة لابية  ،والك مة
الطية باقي ال بموت وأن لجامع بسس ديدنها ال ب ول ،وهةي بةيةا العلةول وب ةوق الل ةوم و سةمو بةاربوا بسةدا
وهدى ،أنى لها وهي بتجدد كل عام مةبين ،مة باستلةال كوكة من املتعطشةين ل ةنع الحيةا  ،ومةة أرةةى عنةدما
ب ف رةيجيها كنهة يتجدد من نةع ممتد يسلي لام عطا ا وحيا  ،فالجامعة سةهم فةي بنةا ننسةان أعظةم اةةوات
الوين.
كما يسعدني في هذا اليوم املشهود  ،أن أقول لكةم بماةان كةةيم وبلةةل مةن الجميع،وهةذا اليةوم هةو
يةةوم السةةاد والعشةةةين مةةن سةةهة بماةةان ،وال ةذي يوافةةي لي ة السةةايع والعشةةةين مةةن هةةذا الشةةهة العظةةيم والتةةا
نأمةةل أن بكةةون لي ة اللةةدب  ،واليةةوم أياةةا هةةو الواحةةد والعشةةةون مةةن جةةوان ،أي هةةو أيةةول يةةوم فةةي السةةن و داي ة
ال ةةي  ،وه ةةو أيا ةةا ،ي ةةوم ب ةةةج الط ة ة ف ةةي الس ةةنوات النها ي ة وه ةةو ق ةةدبهم أيا ةةا وانعت ةةاقهم م ةةن إلتزام ةةا هم بج ةةا
الجامع لكنهم سيكونون أمام إلتزامات عديد أمام هةذا الةوين الع ية  ،وإنهةا ملةدعا ف ةة واعتةزاز لجامعتنةا ،لتة ةَ
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الش ةةأن الكةي ةر ال ةةذي ب ت ة بفا ةةل با ةةافة جه ةةود لاس ةةابذ وامل ةةوضفين ال ةةذين ق ة ح كعي ةةرون م ةةنهم ج ةةل حي ةةا هم ف ةةي
ردم الجامع وردم ي ةتها ،ف هؤال كل نحترام والتلدية،
عزيزاتي الخريجات ،أعزائي الخريجين،
بةةد ا ،أهن ة كم وأهي ة أه كةةم وأحةةةا كم وأصةةدقا كم بكةةم ،هةةا أنةةتم بلطفةةون اليةةوم امةةاب سةةنوات مةةن العمةةل
الجاد على ملاعد الدباس  ،فهني ا لكم ما صنعت أيديكم ويوبى لكم.
ليس هناك أكثر سعاد اليةوم مةن الخةيجةات والخةةيجين ييةر أمهةا هم وآبةاههم وذويهةم ،فلةد بةذل هةؤال ال ةايي
والنفةةيس والجهةةد والوقةةت فةةي التربي ة والةةدعم ،يحةةذو كةةل واحةةد مةةنهم لامةةل فةةي أن يةةأ ي اليةةوم الةةذي يةةةى فية الشةةاب أو
الشةةام بةبةةدي أو يةبةةدي هةةذا العةةوم العجي ة الطويةةل وخعتمةةة ب ة اللةع ة املةبع ة ذات الشةسةةو ؛ وهةةا قةةد أ ةةى ذاك
اليةةوم ونحةةن فية  ،فةةدعونا نعة ةة عةةن امتناننةةا العميةةي وبلةةديةنا لألمهةةات وآلابةةا ولاهةةل لكةةل مةةا بةةذلو  ،وأياةةا لوفةةاههم
لليم يحي لشعةنا الج ا ةي أن يف ة بأن ي ة ةع ةي ةها فوق كل الليم نجتماعي لارةى ،قيم التع يم والتع م.
أيها الخريجات والخريجون...لكل واحد منكم أياا،انجاز الشخص ا ،لكن اليوم نحتفل بانجازنةا جميعةا،
ف ةةأنتم ع ةةون وعا ةةد الدول ة وأن ةةتم الة ةذين بة ة ودبم يع ةةد الع ةةم واملعةفة ة  ،ف ةةأنتم ال بلف ةةون عل ةةى أعت ةةام ودا ه ةةذا
الةيت ،أال وهو بيت الع م فالجامع مفتوح لكم دوما.
سادتي الحضور ألافاضل
إن ي ة ة الع ةةم ي ةةتم بارم ةةل والعم ةةل مع ةةا ،وك ةةذا ب ةةالفة والحة ة ن والش ةةجن والس ةةكين والسة ة ي والطم ةةو
وإلاباد والعة م والنجةةا والعلة  ،فةةأنتم العاقةدون العة م علةةى الوصةةول مهمةةا يالةت الطةيةةي وامل ةةةون علةةى النجةةا
مهما كثرت العلةات ،أبجو منكم أن ستشعةوا مسؤوليابكم بجا ما قدم لكم ويننةا العظةيم ،ممةا يسةة لكةم أن
بكونوا أفال حاال وأوفة حاا من الكعيرين؛
إخواني ألافاضل ....أيها السادة الحضور
إن ق النجا مكتة بأل ق م ،على أل وبق و أل ل  ،إيى أل أفي بحة مةن الطمةو علةى ألة
سةةجاد بيةة مةةن الةةدمو بحكةةي ألة يةةوم أو ي يةد مةةن العمةةة  ،بةةدأت ونحةةن نحةةن وانتهةةت ونحةةن آرةةةون ،وإذا سة نا
ق نا بدأت ونحن آرةون ولم بنتها إال وقد صةنا نحن .
قصةةش تشةةب الفسيفسةةا التةةا ينظةةة إليهةةا النةةاضة عةةن يعةةد ف ةيظن أن جمعهةةا سةةهل ونظمهةةا يسةةير حتةةح إذا
اق ةت ة ةةم منهةةا وبمع ةن بةةةين ل ة أن لكةةل حجةةة فيهةةا حكاي ة ولكةةل لةةون مسةةاب ،فةةي هةةذ الفسيفسةةا نل ةةأ ق ة لاسةةتاذ
وق ة الطال ة وق ة املوض ة وق ة العامةةل وق ة لام وق ة لام وق ة الجميةةع فكةةل حجةةة ية ةكمل آلارةةة
وكل ل ق وحكاي  ،فكما ق ت إنها فيسفسا يان ة ةها الةعض يسيط النظم يسير لالةوان ويةاهةا املتة ةة عاملةا
متكامل من الةوع وإلابدا .
*** سادتي الحضور ألافاضل
إن هةةذا الحفةةل مولةةد عظةةيم ل طاقة إلايجابية  ،فةةأل بحية ل ةةذين قةةةبوا أن يتة ة ينوا بتةةاج الع ةةم ولارةةلق
فهني ةةا له ةةم ابب ةةداههم وس ةةا الت ةةةج وقةعتة ة  ،وعلة ة ك ةةر ألاخة ة  ،أبن ةةاطي الط ةة ة  ،إذا كن ةةا ق ةةد بافلن ةةاكم ر ةةلل
دباسةةتكم علةةى أن عةةدوا ل نجةةا عدب ة  ،وإذا كنةةا كمةةا نفعةةل نحاةةكم علةةى النجةةا ونحةةعكم إلي ة  ،فةةل يعيةةا ذل ة
النجا بأي امةن ،فكمةا قيةل لةمن مةح الحكمةش فةي نةير أن رةرال املةر الةد يا وي سةر أخ قة  ،النجةا نعةم ،لكةن
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النجةةا الحةةي هةةو ذاك امللتةةرن بةةاررلق  ،فجامعتنةةا قةةد اسةةت ت رةةلل ه ةذ السةةن علةةى سةةعاب كنةةت قةةد أعن ةةت
ع ي في حفل افتتا السن الجامعي أال وهةو "الجةودة والمميةف فةي إ ةار ألاخة الجامعيةش" ،فةل جةود وال بميةز إال
في إياب أرلق الةحث العملي التا يتمس بهةا الجميةع ،ف لةد دأبةت الجامعة علةى العمةل الجةاد للح ةول علةى مكانة
مةموق  ،وسةمع بفيعة  ،لتكةون لاكثةر بميةزا ،ولاكثةر إبةداعا فةي مجةاالت الةحةث الع مةا والتع ةيم وإلاداب والخةدمات،
وذل ة مةةن رةةلل بةةوفير بي ة مل م ة ل ط ة ة ؛ بي ة أكاديمي ة هةةدفها بعاي ة إلابةةدا  ،والتميةةز ونبتكةةاب فةةي كةةل املجةةاالت،
وذلة بالةةدعم املوصةةول ماديةةا ومعنويةةا ،وبس ة ي الج ةةامع نحةةو التميةةز والجةةود واملكان ة املةموق ة علةةى مةةداب علةةود مةةن
ال من ،فإنها ستةلى مشعل ضيا ل مجتمع ،وقا د ل ت يير ،وعنوانا ل تلدم والتطوية.
إ نا ؤمح أن الجميع في الجامعش أساتذة ،وإدارة ،و لبش أسرة واحدة رجمعهة الاحتةاام والةود ،وال أجمةل
مح أرام الجامعش ،إ كل نير فيها م ملف ،ول مذا آخر ربقى عالقا في الذاكرة ،ويحمل في ياتة عبة الةذكر
الجميلش ،وفي هةذا نيةاب أذكةة بالةدوب الةةابز الةذي ب عةة خليةش ضةمان جةودة المعلةي العةا ي لجامعتنةا ،مةن رةلل
دوبات التكوين امل ت ف  ،ومةافل كل نشايات الجامع وبمعيل الجماع في الخابج.

أيها الحفل الكري ،
مةا أجمةل أن ن تلةي فةي معةل هةذ املناسةة ال الية ونحةن نحتفةل بت ةةي هةذ الدفعة الجامعية مةن ي ةة
جامع ة العةب ةةي التس ة ا الت ةةا حةص ةةنا عل ةةى س ةةميتها باس ةةم س ةةهيد الج ا ةةة ،امل ةةلزم لاول "محم ةةد ع ةةح عرف ةةش" ،وه ةةذا
بلةةديةا ووفةةا ا لشةةهدا نا لاب ةةاب و ربا نةةا املجاهةةدين ،كتةةذكاب دا ةةم نظيةةرا مل ةا قةةدمو مةةن بسةةحيات جسةةام فةةي سةةسيل
استللل هذا الوين الع ي وبحةب الشع الج ا ةي آلابي ،فةسال نوفمبر هي بسةال رالةد فةي الجامعة بةلةى أبةد
الدهة ويول السنين.

إخوتي الكرام .....أيها املحمفلون
فةةي هةةذا يةةوم نسةةترا في ة ف ةةا بط ةتنةةا و مةةا حللةةو رنفسةةهم وويةةنهم ،سةةيد الةةوا ي إن حضةةورك ه ةذا
اليةةوم هةةو تكةةري للعلة و لبمة  ،وتشةةريف لنةةا جميعةا ،والشةةكة موصةةول مةةن رللكةةم إيةةى كةةل مةةن يلة ر ة كةةل
منج ة ف ةةي ه ةةذ الجامع ة  ،الت ةةا أر ةةذت عل ةةى عابله ةةا مس ةةؤولي نش ةةة الع ةةم والتع ةةيم الج ةةام ي بمس ةةتوياب و ةامج ة
امل ت ف ومتايع مستجداب بما ي دم وخسهم في التنمي املح ي ل والي وبنمي هةذا الةوين ال ةايي ،فةأهل ومةحةةا
بكم داعما لهذ الكوكة من الخةيجين والخةيجات ومشابكتهم فةحتهم بهذ املناسة السعيد .
سةةادتي الحضةةور ...إنمةةا يجةةد يالة الع ةةم فةةي هةذا الةةوين الكةيةةر مةةن شةةجيع وبيسةةير وبعاية ال يمكةةن أن
يجةةدها ييةةر فةةي ويةةن آرةةة  ،فليادبنةةا الةسةةيد ممع ة فةةي ف امةةش رسةةمن الجمهوريةةش السةةيد عبةةد العزيةةز عوتفليقةةش،
أولت التع يم العايي جل اهتماما ها،
إن ف امم يؤكةد دومةا علةى أن الواجة علةى الجامعة الج ا ةية أن بن ةة فةي بحليةي التنمية املسةتدام
والش ةةام  ،ع ةةن يةي ةةي ع ية ة عاونه ةةا م ةةع الش ةةةكا نقت ةةاديين ونجتم ةةاعيين ،مم ةةا يس ةةم ملنتجا ه ةةا الع مية ة أن
ب ةةةبةل بت ةية ة نحتياج ةةات املح ية ة  ،الوينية ة والدولية ة وحت ةةح العاملية ة  ،حية ة حة ة ف اممة ة الطلب ةةش ف ةةي رس ةةالم
للةةذكر الواحةةدة والسةةمين لعيةةد الطالةةه لهةةذ السةةنش )  91مةةا  ( 1097عل ة ضةةرورة التس ة ب عةةالعل وإلارمةةان
عةةالو ح ،وهةةذا نفةةس الل ة ا الةةذي يةك ة ع ي ة السةةيد معةةايي وزيةةة التع ةةيم العةةايي والةحةةث الع مةةا ،ألاسةةما ةةاهر
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حجةةار فةةي النةةدوات الو نيةةش ل جامعةةات مةةح ك ةل سةةنش ،مةةح خ ة د ت كيةةد عل ة ضةةرورة اسةةمعماد الحةةوار ك ليةةش
لمجس ةةيد الاس ةةمقرار املؤسس ةةاتي  ،م ةةن أج ةةل بك ةةون منظوم ة التع ةةيم الع ةةايي الوس ةةي املعل ةةى ل تربي ة عل ةةى املواينة ة
والتربي على الهوي الوينية  ،وعلة كةر الةو ح ،فةإن أعةدا ج ةنةا ال الية  ،أصةحام الفكةة الاةال يترب ةون بنةا
وخسةةتهدفونكم أنةةتم بالةةذات ،فكونةةوا سةةدا منيةةع وح ةةنا ح ةةينا فةةي ووجةةوههم ،وصةةفا واحةةدا مةةع قيةةادبكم الةسةةيد
في سسيل حفظ لامن ودعم مسير التنمي والتطوية ،مستشعةين واج الدفا عن الوين ،قوال وفعل.
وهذا ما ردفعنر ع ن اهيه عالدور الهام الذ أدت ألاسرة الجامعيش في الا م اعةات التشةرععيش املاضةيش
سوا كمترشحين أو منت ةين من أسابذ  ،إدابيين وي ة  ،والتةا جةا ت يعةد عةديل الدسةتوب الةذي اببلةى بةالج ا ة
إي ةةى م ةةاف ال ةةدول املتلدم ة ة ذات التعددية ة السياس ةةي والديملةايي ة ة الةاس ةةخ  ،وأن ةةا بة ةةدوبي أدع ةةو ك ةةل نسة ةةة
الجامعية ة م ةةن أج ةةل نلتف ةةاف ح ةةول مكتس ةةةات الدس ةةتوب الجدي ةةد وص ةةيانت بم ةةا يحم ة ة ف ةةي منط ةةوق م ةةواد وم ةةن
ضمانات دستوبي لتطوية العم ي السياسي في الج ا ة .
أيها الحضور الكرام
أ ةةا ارجةةو مةةنك جميعةا أن تةةدركو عكةةل روو و نيةةش أن الجامعةةش تشةةارو عةةدور عةةاري فةةي تحقية الاسةةمقرار
الةةو نر مةةح خ ة د املشةةاركش السياسةةيش البةةارية فةةي كةةل نةةؤون الةةو ح عمةةا ر ل ة الةةو ي واليق ةةش الاسةةتااتيجيش
تجا كل مح ال رريد خياا بهذا الو ح ،وهذا مح أجل الارتقا عو ننا ودرمومش اسمقرار .
أيها الحفل الكري
أستسةةمحكم عةةذبا أن أوج ة بةةا ي رطةةابي إيةةى بلةةديم الح ةةي السةةنوي لجامعتنةةا إذ ال ن فةةي عةةنكم س ةةا
إذا ق نا بأن جامع العةبي التس ا قد حللت نتا جد مةضي على كل املسةتويات منةذ مةاسةةنا ل سةن الجامعية
وننظ ةةلق الفعل ةةي ل ةةدبو ي ةةوم  21س ةةستمبر  ،1026إي ةةى أن س ة في بالجامع ة ال ي ة ال كةي ةرا إي ةةى أن بك ةةون جامع ة
بسس  ،جامع نموذجي في م اف الجامعات الويني والعاملي .
 عدار ةةش عحص ةةيلش نش ةةام ياع ةةش مدرري ةةش المك ةةويح الع ةةا ي ف ةةي الط ةةوريح ألاود وال ةةاني والمك ةةويح املموا ةةل
والشةهادات والمكةويح العةةا ي فةي المةدر ؛ فةةإني أوال أهية نف ة ا وكةةل ي ةتنةا وكةل سةةكان والية بسسة علةةى ب ةوق جامعة
العةبي التس ا هذ الدبج حيث ب َ عداد ي ةتها ما ي يد  17.061يال موزعين على  06ك يات ومعهدين.
وحي ةةث با ةةم الجامع ة حالي ةةا ع ةةدد إجم ةةايي ل مس ةةاقات بل ةةدب بة ة 34 :مطابل ة ب ة ف ةةي ال يس ةةانس ،و 33
في املاستر  ،هذا باالضاف إيةى ميةدان املنةاجم ذا التلةجيل الةوييا والةذي يحتةوي علةى 3
عم ي موا م ب
ةات الجديةد التةا بةم
ات في املاستر ،كما سيفت التكةوين عةدد مةن الت
ات في ال يسانس و 3ب
ب
ةةات مهنية ة ف ةةي مي ةةدان ع ةةوم الطةيعة ة والحي ةةا  ،منه ةةا عةضة ةين ل تك ةةوين ف ةةي
اقتراحه ةةا وقةوله ةةا ورول م ةةة كت
ال يسانس و  3عةا بكوين واحد في املاستر ؛
كمةةا ب ةةَ عةةدد املت ةةةجين لهةةذ السةةن ( )1027/1026ب ة ة 6701يال ة  ،مةةنهم 4373يال ة فةةى يةةوب ال يسةةانس
و4111يال ة ف ةةى ي ةةوب املاس ةةتر .وق ةةد ب ةةَ ع ةةدد الط ة ة لاجان ة م ةةن م ت ة ال ةةدول لاجنسي ة  213يالةةةا مةةن س ةةع
()01دول سليل وصديل :
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أمةةا الجان ة الةةذي يةةةبةل بهةةذ نحتفالي ة فهةةو الطال ة ودوب الفعةةال فةةي معادل ة النهةةوا بالجامع ة وردم ة
الةةوين ،و مةةن وبا ذلة مةةن رةةلل عم ة الةةد وم علةةى النجةةا والتفةةوق أوال ،اةةم املسةةاهم ب ةةدق فةةي كةةل نشةةا جةةاد
يةف ةةع م ةةن س ةةمع الجامع ة الج ا ةي ة وخس ةةاهم ف ةةي بةقي ة عطاهه ةةا ،وبه ةةذ املناس ةةة ف ةةإني أب ةةابك املة ةةادبات الت ةةا بنظمه ةةا
املنظمات الطلبي وأسيد بها نظةا ملا لها من دوب إيجابي في بحليي التلابم بين الط ة مةن م ت ة الجامعةات وبةةادل
لافكاب والتجابم الناجح .
كما يتم دا ما لجيل يعض انش االت الط ة منها ما هو ذو يايع محلي بم التكفل ب  ،ومنها ما هو
ذو يايع وييا بم بفع إيى الندو الجهوي لجامعات الشةق ول وزاب الوصي ل متايع واملعالج .
وفي اياب النشايات بيدايوجي ذات يايع وييا فلد بم بكوين لاسابذ الجدد في إياب الدوب لاويى
التا بم إجةاهها أيام  23 ،24و  23ديسمبر  1026والدوب العاني فلد سة فيها ابتدا من بابيخ  21إيى ياي 26
فيفةي  ،1027حيث سم ت هذ العم ي  46أستاذ مساعد "م".
كما بم ايلق عم ي التلييم الذا ي يوم 13جانفي ،1027من رلل إنشا لجن التلييم الذا ي،
والتا باسةت نشايا ها يعلد عدد من الدوبات التكويني  ،واللجن ب دد إعداد بلةيةها النهاطي إلبسال
ل وصاي  ،كما بم بنظيم ندو ويني ب وص ميدان هندس معمابي  ،عمةان ومهن املدين بجامع العةبي
التس ا ،وذل يومي  21و  24أفةيل .1027
إذ عتة ةةزم إداب الجامع ة ة بة ةةوفير كة ةةل إلامكانية ةةات املادي ة ة وإلانسة ةةاني مة ةةح أجة ةةل إ جة ةةاو الة ةةدخود الجة ةةام ي
للموس الجدرد  ،1092/1097الستلةال ما ي يد عن  3000يال جديةد فةي يةوب ال يسةانس واسةتلةال مةا نسةست
 %10يال جديد فةي يةوب املاسةتر مةن الط ةة املت ةةجين حسة التربية وهةذا بةالنظة إيةى إلامكانيةات الةيدايوجية
وحجم التأيير املتا  ،لي ة عدد الط ة إلاجمايي املنتظة ل سن الجامعي اللادم ينةاه  11261يالة جةام ي ،
حيةةث س ةةتلام و بنفي ةةذا لتع يم ةةات ال ةةوزاب الوص ةةي أب ةةوام مفتوح ة يع ةةد اع ةةلن نتةةا الةكالوبي ةةا ف ةةي من ة س ةةهة
ةةات التع يمية و التكوينية املتةةوفة بالجامعة  ،و كمةةا سةتم
جوي ية  ،ي ةةةا التعةية بالجامعة وجميةةع الت
ات ذات التلجيل الوييا املةسل إلينا من يةف الندو الجهوية و الةذي بتةوفة فية جامعة بسسة
عةا الت
علةى ب ة املنةةاجم ،إضةةاف إيةةى أنة سةةيكون آنةةذاك عةةا سةةامل ل تع ةةيم العةةايي بةةالج ا ة املو ة ح بة مةةن يةةةف
الوزاب ،
كما رنبغي إلانارة إ كون أن عمليش التسجي ت لحاملي نهادة عكالوريا جوان  1097ستعةف
مستجدات على مستوى كيفيات وإجةا ات التلجيل بندبج في إياب الت في من الةيروقةايي على الطال
ات
وبل ي الوقت واقت اد الجهد واملال ،بحيث أن التلجيلت سةلها عم ي نرتياب ل شع والت
والتا ستتل إيى حدود الث ريابات زا د واحد ) بدال من ست  6ريابات التا عمل بها السن املاضي وقد
كان معموال ب ة عشة  20ريابات في السابي ،هذا فال عن كون أن عم ي التلجيلت ستكون ويني مةاسة
على الخل و إسةاف من وزاب التع يم العايي والةحث الع ما عن يةيي بةمجي ( )PROGRESالذي كونا في عدد
معتبر من املهندسين ومن لاعوان لادابيين.
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أم ةةا م ةةح احي ةةش حص ةةيلش الجامع ةةش ف ةةي المك ةةويح الع ةةا ي ف ةةي الط ةةور ال الة ة و الم هي ةةل الج ةةام ي و البحة ة
العلمة ةةي والمكة ةةويح العة ةةا ي فيمة ةةا عة ةةد المة ةةدر ؛ فالجامع ة ة باة ةةع كة ةةل التسة ةةهيلت وبة ةةذلل كة ةةل ال ة ةةعام أمة ةةام كة ةةل
املترشةةحين ،و عمةةل مةةن رةةلل امل ةةابة املتةةوفة علةةى ب ويةةد املجتمةةع بةةالةحوث الجةةاد ونكتشةةافات امل ت فة التةةا مةةن
سأنها أن سهم في حل مشكلت املجتمع وبدفع بالوبير التنموي إيى لامام.
موزعين على مستوى 00
ومسجل في الجامعش  111يال دكتوبا ع وم ،موزعون على  23ب
كليات ومعهدرح ،وقد بم مناقش  90أيةوح دكتوبا رلل السن الجابي .1027/1026
ا موزع
أما فيما يتع ي بدكتوبا الطوب العالث "ل.م.د" ،فجامع العةبي التس ا بحتوي على  26ب
على  06ك يات بتعداد  213يال دكتوبا ل،م.د ،.وقد بم رلل هذ السن الجامعي مناقش  03أيةوحات
كالتايي ( 04في نعلم آلايي ،و 02في الفيزيا ).
كما علغ عدد العروض املقدمش للسنش الجامعيش  1027/1026وامللةول ( 113عةضا يعدد مناص قدبت
ورول مة في جامع بسس وهما
ب ة 232من ) ،هذا إيى جان فت عةضين فيما يعد التدبج املت
معا).
نعلم ونب ال ندابي ب ة  31من
التسيير املايي وندابي ل مؤسسات ،وب
ب
وقد نظمت جامع العةبي التس ا  26مسابل دكتوبا يوم  16أكتو ة  1023لت ل الح ي إلاجمالي
لعدد ي ة الدباسات ملا يعد التدبج  327يال أي ب ياد  203يال دكتوبا عن السن الجامعي املاضي
التا قدب عدد ي ةتها ب ة.424 .
أما فيما يتع ي بالتأهيل الجام ي رلل هذ السن  ،فلد ب َ عدد امل فات املودع ل تأهيل الجام ي32
منها
م فا رلل هذ السن  ،منها  43م من دارل الجامع و  27من رابجها ،موزع على  10ب
على مستوى الجامع
23ب
ات املتوفة على مستوى جامع العةبي
وإيى ياي سهة جوان  1027بم مناقش  43م فا في الت
التس ا وقد بم في وقت سابي بحويل  20م فات إيى جامعات آرةى ،
أما فيما يتع ي اجتماعات املجلن العلمي ل جامعش ،فلد اجتمع الث دوبات على مداب السن الجامعي ،
كما ت إعاد إنت ام الهي ات الع مي رلل هذ السن بجميع الك يات و بحويل امل ل وزاب الوصي من أجل
إست داب امللةبات الوزابي املشك لها ،اضاف إيى ب مم قاعد بيانات ملشابخع الةحث CNEPRUبام جميع
املع ومات الخاص باملشابخع املتوفة بجامعتنا ،و كذا مكتة إلكتروني بام جميع أيةوحات الدكتوبا
ومذكةات املاجستير املناقش ،
أما في رمعل عمما عش أنشطش البح العلمي و ت مين ماسج  ،في مجال الةحث الع ما بم التكفل
بمتايع أنشط  24م بر على مستوى الجامع  ،وكذا التكفل إيى حد آلان ب ة ة  213علد مشةو بحث
 C.N.E.P.R.Uبالنسة لسن 1027/1026
 أما فيما رمعل عحصيلش الع قات الخارجيش و المعاون و المنشيط و الاتصاد و الم اهرات العلميش ،
يجدب بي اللول أن جامعتنا قد أحةزت بقما قياسيا في املؤبمةات الدولي التا ب ت  06مؤبمةات استاافت
العديد من الةاحعين نجان  ،وكذا بقما باهةا ب َ  13م تلى وييا وأيام دباسي وندوات ويني وعاملي هام
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ومفيد  ،و عتزم إداب الجامع بنظيم  42بظاهة في الشي العلثي نرير من سن  ،1027كما سج ت كما مفيدا
من نبفاقيات ل تعاون مع الشةي السوسيو اقت ادي ،بما في اللطا العام واللطا الخاص بةمتهم والتا
ب ت  12ابفاقي مح ي سابي املفعول ،ومن املنتظة في لافاق بوقيع  33ابفاقي أرةى ،و عاون بابز في اياب
منتدى الشةاك بين الجامعات الج ا ةي والتونسي في إياب ابفاقي  3+3التا ب ت  21مؤسس جامعي ،
وبدعيما لسياس ننفتا و التواصل مع الجامعات الويني قامت جامع العةبي التس ا -بسس يعلد ابفاقيات
سةاك مع  21جامع ويني إلاضاف إيى بةمج  23ابفاقي ل توقيع قةيةا مع جامعات ويني و  03مداب
ع يا.
وقد بم بوقيع  25ابفاقي عاون مع جامعات عة ي و أجنسي في م ت أنحةا العةالم وك هةا سةابي املفعةول ،
ف ي ة ةةح ابفاقي ة ة ع ة ةةاون م ة ةةع جامع ة ةةش ماالر ة ةةا للعل ة ةةوم والمكنولوجي ة ةةا عماليفر ة ةةا ،وجامع ة ةةش س ة ةةاكاريا عتاكي ة ةةا ،وجامع ة ةةش
عمسمسيبر عالوالرات املمحدة ألامريكيش،وجامعش كاعمن في اسبا يا ،وجامعش مورياد في كيبك الكندرش.
ومةةن املنتظةةة بوقيةةع  26ابفاقي ة ل توقيةةع فةةي إيةةاب التعةةاون و الش ةةاك مةةع الجامعةةات العة ي ة و لاجنسي ة  ،كمةةا
سةةابكت جامعة العةبةةي التس ة ا فةةي نجتمةةا التنسةةيلى لمنمةةد  5+5عجامعةةش املنةةار يةةوم  23مةةاب  ،1027وأياةةا
كانةةت موجةةود بلةةو فةةي إيةةاب منتةةدى الشةةاك و التعةةاون  5+5الةةذي نظةةم بجامعة قف ة فةةي إيةةاب امل تلةةى الع مةةا
الةةدويي لاول حةةول املةةوابد املا ي ة و بليةةيم التةةأايرات الةي ي ة يشةةمال افةيليةةا أيةةام  25 ،24و  16مةةاب  ،2017هةةذا
إض ةةاف ل مش ةةابك ف ةةي وبس ة عم ةةل ح ةةول اع ةةداد بلةي ةةة التل ةةويم ال ةةدا ي ل ب ةرام لاكاديمي ة ب ةةدبي نم ةةابات العة ي ة
املتحد من  10ايى  11ماي .1027
أمة ةةا عة ةةن الترب ة ةةات ق ة ةةير املة ةةدى املمنوح ة ة ل تكة ةةوين العة ةةايي ولتحسة ةةين املسة ةةتوى  ،لألسة ةةابد وإلادابية ةةين
واملش ةةابك ف ةةي التظ ةةاهةات الع مية ة الدولية ة  ،فل ةةد ب ةةت ف ةةي س ةةن  213 ، 1026منحة ة  ،وف ةةي س ةةن 413 ، 1027
منحة  ،فةةي حةةين يتةةايع 12أسةتاذ و 05ي ةة بكوين يويةةل املةةدى بجامعةةات أجنسية في إيةةاب البرنةةام الةةوييا نسةةت ناطي
(.(Bourses PNE
وقد نظمت داب امللاولتي للجامعة  06أيةام دباسة وأبةوام مفتوحة علةى كةل ف ةول السةن ودوب بكوينية
وللا ات جوابي في كل الك يات واملعاهد.
 وف ةةي إ ةةار حص ةةيلش نش ةةا ات المنمي ةةش والاستشة ةرا والموجية ة  ،عكة ة جامعتن ةةا عل ةةى كسة ة امل ي ةةد م ةةن
الهياكةةل الةيدايوجي ة والع مي ة  ،إزا هةةذ ال يةةاد الكمي ة فةةي نسةةة اسةةتلةال الط ة ة ومةةع اسةةتلم هياكةةل جديةةد
لهةةذ السةةن الجامعي ة  ،بحيةةث جةةةى إيةةلق العديةةد مةةن الوبسةةات لتوسةةيع وإنشةةا هياكةةل جامعي ة جديةةد ب ة
معهةةد املنةةاجم ،معهةةد الفلح ة وال باع ة  ،ومعهةةد التربي ة الةدني ة وبلنيةةات النشةةا الةيال ة ا باإلضةةاف إيةةى لةةجيل
مشةو بولحاف الدية بلدب استيعام  01أالف ملعد بيدايوجي وإقامتين جامعيتين يسع  3.000سةية.،
أما عن ح ي متايع بةام الةنا والتجهيز ،فلد سيرت الجامع بةام الةنا والتجهيز رلل السن
الجامعي  1027-1026اانا عشة ( )21عم ي استعمابي موزع كالتايي:
 منها :ست ( )06عم يات بم لجي ها في سن ،1023
 ست ( )06عم يات استعمابي معست ).(Notifiées
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أما فيما يتع ي بالسكنات الوضيفي لألستاذ الجامعيين ايابات الجامع فلد بوزخع  30سكن يير
قاب ل تنازل لفا د لاسابذ  ،كما بم ننتها من أس ال التهي الخابجي  ،كما ي ةنا من الس طات الع يا
بفع التجميد عن  60و 70سكن يير قاب ل تنازل لفا د لاسابذ ،
 أمةةا فيمةةا رمعلة عالنشةةام الاع مةةي ل جامعةةش؛ فلةةد قامةةت ر ية إلاعةةلم بالتحاةةير املسةةةي ل فتةةر
التل ةةجيلت الجامعي ة ل ن ةةاجحين الج ةةدد ف ةةي الةاكالوبي ةةا ل ةةدوب ج ةةوان  1026وذل ة م ةةن ر ةةلل العم ةةل الج ةةوابي ف ةةي
إلاذاع يشكل يومي ،أي بمعدل ح إذاعي كل يوم من سة وبسسيل اجةةا ات التلةجيل والتعةية بمنظومة
التع ةةيم العةةايي وإب ةةاز امكانةةات جامع ة العةبةةي التس ة ا  ،هةةذا باإلضةةاف إيةةى التلةةجيل اليةةومي مةةع نذاع ة فةةي إيةةاب
نشة لارةاب املح ي وبعض النشةات الجهوي والويني ؛واقام ندوات صحفي على هامش أي جديةد فةي الجامعة
أو اللط ةةا ؛ وإص ةةداب الع ةةدد  13م ةةن مج ة ة أص ةةدا الجامعة ة ف ةةي س ةةستمبر 1026؛ وننته ةةا م ةةن الع ةةدد  13لس ةةستمبر
1027؛
كمة ةةا إنط لة ةةت الح ة ة نذاعي ة ة فة ةةي اية ةةاب البرنة ةةام لاسة ةةةو ي "مة ةةن الجامع ة ة " والتة ةةا يلة ةةدمها مستشة ةةابي
الةةدكمور إدرع ةن عطيةةش كةةل يةةوم أحةةد والتةةا بتع ةةي بنشةةايات الجامع ة وجديةةدها ودوبهةةا ،إضةةاف إيةةى أنهةةا ح ة
فكةي ة ومعةفي ة استا ةةافت العدي ةةد م ةةن اي ةةابات الجامع ة والكعي ةةر م ةةن لاس ةةابذ  ،وق ةةد ب ةةَ ع ةةدد ه ةةذ الح ة
إلاذاعي  31ح أنطلقا من  03سستمبر  1026إيى ياي  21جوان 1027؛
هذا إيةى جانة املةافلة الدا مة لكةل النشةايات الع مية دارةل الجامعة وإلاسةةاف ع يهةا و طيتهةا إعلميةا
دار ةةل الجامع ة ورابجه ةةا س ةةوا عل ةةى مس ةةتوى نذاع ة أو عل ةةى مس ةةتوى وس ةةا ل نع ةةلم نر ةةةى؛ وك ةةذا إحي ةةا لاي ةةام
الوينية ة والعاملية ة املتع لة ة بالجامعة ة  ،والت طية ة نعلمية ة ف ةةي املوق ةةع نلكترون ةةي للجامعة ة م ةةن ر ةةلل الت طية ة
املسةل والةعدي بالن وص وال ةوب والتلةجيلت ال ةوبي واملة ية لكةل النشةطات العلافية والع مية والةياضةي
التا نشةف ع يها؛
و ةةوص الخةةدمات الجامعيةةش املتةةوفة  ،والتةةا بحتةةوي علةةى  07اقامةةات ،بطاقة اسةةتيعام  7.200سةةةية،
منه ةةا  01اق ةةامتين ل ةةذكوب و 03اقام ةةات ل،ن ةةاث ،والت ةةا بل ةةدم يومي ةةا  21.700وجة ة إيع ةةام ل ط ة ة ،ه ةةذا إي ةةى جان ة
املنح الجامعي املمنوح لهم ،وردم نلل ل ط ة .
وبهذ املناسة  ،أود أن أنةو كةذل بكمية ونوعية لاعمةال التةا أنج هةا الطةاقم إلادابي والةيةدايوجي والع مةا
س ةةوا عل ةةى مس ةةتوى ب اسة ة الجامعة ة أو عل ةةى مس ةةتوى الك ي ةةات ولاقس ةةام أو عل ةةى مس ةةتوى املج ةةالس الع مية ة أو عل ةةى
مسةةتوى ألاما ةةش العامةةش ل جامعةةش  ،والتةةح سةةك ت حلةةا فاةةا ل دباس ة والنلةةا حةةول مجمةةل املسةةا ل املحالة ع ةةيهم،
وإنااج امللترحات والح ول املة ة ةت ة ة بهم ،وإب ةاذ اللةةابات يشةأنها علةى مسةتواهم ،دون أن أن ة ح كةذل الةدوب الهةام
الذي قام ب العمال بم ت أصنافهم وبببهم فى إنجاز ما أوكل لهم من مهام ومنها كذل النلاسات الةنةا التةح بمةت
مةع الشةةةكا إلاجتمةةاعيين مةةن نلابةةات دارةةل الجامعة  ،ونجتماعةات الدوبية معهةةم مةةن أجةةل وجةةود الح ةةول املناسةةة
التةح ب ةدم املؤسسة والعامةل ولاسةتاذ وندابي دون إلارةةلل بال ةال العةام ،هةةذا اضةاف إيةى الحةةواب الةد ام والةنةةا
مع املنظمات الطلبي من أجل بفع ننش االت امل الف ل ط ة .
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وللة ةةد كانة ةةت مجمة ةةل النشة ةةايات إلادباي ة ة للجامع ة ة بنح ة ةةة فة ةةي  30اجتمة ةةا ملج ة ةةس املديةي ة ة  ، ،ودوببة ةةين
()01ملج ةةس اداب الجامعة  ،وهةةذا بحةةت إسةةاف ممعةةل الوزية،واانةةا عشةةة ( )21اجتمةةا وللةةا مةةع باوسةةا امليةةادين
وباسا الشع ونرت اصات وباسا لاقسام ،ناهي عن ال لا ات الجوابي نرةى.
إخوتي ألافاضل ،أيها السادة ألاكارم ...أعزائي الخرجين والخريجات
إن الدابس الجامعي ليست إعاد بةدوية ل ع ةوم واملعةابف وال اجتةراب لنتةاج نرةةين وإبث السةابلين ،وإنمةا
هةةي بنةةا قةةدبات بمكةن املةةتع م مةةن فهةةم مةةا حولة و لةةخير ب ة املعةةابف واملهةةابات واللةةيم التةةا اكتسةةبها فةةي سةةبر أيةةواب
مةةا بلةةذف بة الحيةةا أمامة مةن بحةةديات وإسةةكاالت واستشةةفاف الةةةاى والح ةةول لهةةا علةةى ب ةةير وهةةدى ،فةةأنتم أمةةل
املس ة ةةتلةل؛ ف تحلل ة ةةوا ه ة ةةذا لام ة ةةل ب ة ةةالو ي الع ة ةةةي ال ة ةةافض ل تط ة ةةةف والظ ة ة ة ةلمي والجه ة ةةل والتجهي ة ةةل ،والخةاف ة ة
ونن لق ،وأبميح لكن ولكم مستلةل باهةا في وين حة سعيد
والتدليس وال ويا ي  ،والتع
فالم ر إع ن عدارش ملرحلش جدردة مح مراحل العمر ،تز في تلك القةدرات واملهةارات واملعةار إ ة
مسةةمقبل عةةامر ع فاق ة وتطلعات ة كمةةا هةةو عةةامر عمةةا رمكن ة ا جةةاي وتحقيق ة عل ة ةةعيد الفةةرد والةةو ح ،وإنةةي
أسة د  ،أال ي يا ةةا إال إ ة حةةاد أفضةةل ،وأن رةةدر علينةةا الةةنع ال ةةر ال تقةةود إ ة تكاسةةل وألامةةح الةةذ ال رقةةود
إ ة ة ت اف ةةل والاس ةةمقرار ال ةةذ ال رق ةةود إ ة ة تواك ةةل ،والع ةةزة ال ةةر ال تق ةةود إ ة ة تجاه ةةل ،وأن رجع ةةل ع د ةةا أنش ةةط
حص ةةا ا ف ةةي قافل ةةش العش ةةريش وأعل ة ةةاسرا ف ةةي س ةةما الحض ةةارة والحري ةةش وأرق ة وس ةةام عل ة ةةدر ألارض وأخص ةةه
موس في مواس ألام ،
إخوتي ألافضل  ....أيها السادة الحضور
قبةةل أن أخةةم كلم ةةر يسةةعدني أن أأكةةد علة أن الحةةوار هةةو الوسةةيلش امل لة لمجسةةيد الاسةةمقرار الجةةام ي
إ هةةو ألاليةةش ألاعةةري لضةةمان اسةةمقرار الوالرةةش واملسةةاهمش فةةي اسةةمقرار الةةو ح ،ال ة لةةدرنا فةةي جامعةةش تعسةةش حةةو ي
) 40.000ث ثةةين ألةةف مسةةم دم( مةةح لبةةش وأسةةما ة وعمةةاد وإداريةةين ،ولكةةل واحةةد مةةله تقريبةةا انشة اد خةةا ،
وافضةةل المو ةةيات فانش ة االت هةةؤال تحةةل عل ة مسةةمو قاعةةد مةةع رأوسةةا ألاقسةةام ومةةع عمةةدا الكليةةات،
وأعمقةةد أن حةةوا ي  % 5مةةح هةةذ الانشة االت ال ةةر ترفةةع إلينةةا ،وأ ةةا عةةدور ال أتةةوانى فةةي الاسةةمجاعش لهةةا ،ولةةذلك
أعةةود داسمةةا وأجةةدد تو ةةيات لكةةل املسةةؤولين م ةةي عل ة ضةةرورة الممسةةك عةةالحور كمبةةدأ فةةي التسةةييا 0إلادار ،
والن ر إ الجامعش كمرف عمومي رقدم خدمش تعليميش عليا تسموعه الجميع.
وإ نر في مسك خمام هذ الكلمش؛ باسما و اسم منتسةوا الجامع وي ةتها،
أبوج ة بالش ةةكة الج ي ةةل إي ةةى املس ةةؤود ألاود ع ةةح ال ةو ح ،ف ام ةةش رس ةةمن الجمهوري ةةش ،الس ةةيد عب ةةد العزي ةةز
عوتفليقش؛
 أتوجة ة لة ة عالش ةةكر إ ة ة ويي ةةر المعل ةةي الع ةةا ي والبحة ة العلم ةةي وم ةةح خ لة ة الش ةةكر مو ةةود إ ة ة كام ةةل
الطاق الحكومي،
 نةةكرا خةةا جةةدا إ ة را ةةي هةةذا الحفةةل شةةكل مبانةةر ،السةةيد وايةةي الونية  ،السةةيد " علةةي عةةوقرة" ،ف ة
مي ةةا أس ةةمح عة ةةابات الش ةةكة ونمتن ةةان عل ةةى حا ةةوبك وحةص ة الش ةةديد عل ةةى بط ةةوية الجامع ة  ،وم ةةن رلل ة أيا ةةا
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الشةةكة موصةةول إيةةى السةةيد ب ةةيس وكةةل أعاةةا املج ةةس الشةةعالا الةةوالطي أسةةكةكم لشخ ةةكم الكةةةيم والهتمةةامكم
الفياا ،الشكة موصول إيى الساد البرملانيين  ،الشكة إيى كل الس طات املح ي  ،العسكةي واملدني ،
 الشكر إيى كل سةكا نا من املجتمع املدني ،وسةكا نا نجتماعيين ونقت اديين الشكة لكل النلابات ،
 الشةةكر إيةةى مج ةةس مديةي ة الجامع ة وإيةةى السةةاد نةةوابي ،وإيةةى عمةةدا الك يةةات ونةةوابهم ،وباسةةا املجةةالس
الع مي  ،وباسا اللجان الع مي وباسا لاقسام ومساعديهم؛
 الشةةكر لكةةل الط ة ة وكةةل املنظمةةات الطلبية  ،والشةةكة إيةةى كةةل العمةةال وإلادابيةةين ،والشةةكة إيةةى ر ية لامةةن
الدارلي للجامع  ،الشكة إيى لاسة إلاعلمي يشليها إلاعلم العمومي والخاص،
 والشكر الاخيا لخ ي هذا الحفل التا قامت بكل هذ التحايرات
 والشكر إيى كل من سابك وهي ولجميع زملطي الذين واص و عمةل ال يةل بالنهةاب فةي جميةع هياكةل الجامعة
وم الحها امل ت ف  ،وأر بذل أعضا هيئش المدرعن على حةصهم علةى إنجةا هةذ السةن الجامعية  ،إلةيكم
أياةةا أيهةةا الحاةةوب أجةةدد سةةكةي وسةةعاد ي بوجةةودكم  ،كمةةا ايتةةنم سةةانح هةةذا الحفةةل نرتتةةامي فةةي هةةذ لايةةام
املةابك رهي الجميع يعيد الفطة املةابك الذي أضحى على لابوام.
ونكرا ل جميع كل عاسم عل كرم تلبيش الدعوة مرة أخر  ،وعل كرم إلا ا
والس م عليك ورحمش تعا واركات .

أ.د .سعيد فكرة
مدير جامعة تبسة
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