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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 خنشلة –جامعة عباس لغرور 

 

 2022-2021كلمة مدير الجامعة بمناسبة حفل افتتاح السنة الجامعية 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 و الصالة و السالم على أشرف المرسلين

 السيد المحترم والي والية خنشلة

 السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي

 السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه

 األمنية العسكرية والمدنية و ممثلو السلطات السادة 

 أسرة الشهيد البطل عباس لغرور، األسرة الثوريةأعضاء 

 العدالةالسادة ممثلو سلك 

 السابقون لجامعة عباس لغرورزمالئي المدراء 

 السيدة مديرة المدرسة الوطنية العليا للغابات

 بالوالية التنفيذيون السادة المدراء

 الجامعةو إطارات مسؤولو السادة 

 السيد مدير الخدمات الجامعية، السادة مدراء اإلقامات 

 زميالتي زمالئي األساتذة

 أسرة اإلعالم

 بناتي أبنائي الطلبة

 أيها الضيوف األكارم

، ونقول لكم أهال و سهال و مرحبا بكم جميعا في هذا الصرح العلمي

 قبل أن تسعكم جامعتنا، و شرفتمونا بحضوركم الكريموسعتكم قلوبنا 

 في هذا اليوم المبارك.

اب اسمحوا لي بداية أن أدعوكم للوقوف دقيقة صمت و قراءة فاتحة الكت

رونا ترحما على أرواح شهداء الواجب و شهداء الحرائق و شهداء كو

 الذين فقدناهم هذه السنة و منهم األستاذ ... 
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تح وم في هذا الحفل لنفتالفرح و السرور أن نلتقي اليإنه لمن دواعي 

و اسمحوا لي بداية أن أشيد  ،2022-2021الموسم الجامعي الجديد 

بالمجهودات الجبارة التي بذلت من طرف الجميع، أساتذة و طلبة و 

إدارة النهاء العام الماضي رغم الظروف االستثنائية التي فرضتها 

 جائحة كورونا. 

ة تقي بكم في هذه المناسبة الطيبة ضيوفا ومسؤولين وطلبسعداء أن نل

هللا  ، جامعة عباس لغرور رحمهالطموحة نا الفتيةفي رحاب جامعت

هذا  ورحم جميع شهدائنا الذين صنعوا لنا من دمائهم مدادا نكتب به مجد

 الوطن.

و ة رني سعادة بالغة بوجودي بينكم في هذه الوالية المجاهدمتغو إنه ل

م ننعباركة التي مسفوح جبال األوراس األشم مهد ثورة التحرير العلى 

 و الكرامة و العزة و الشموخ .. بفضلها بالحرية اليوم

 تناني للسيد وزير التعليممعن شكري واأغتنم هذه السانحة ألعبر و 

 وتشريفي بهذه المسؤولية الكبيرة العالي والبحث العلمي على تكليفي

 يالتي وضعت ف في مستوى الثقةو أرجو أن أكون  ،لمهمة النبيلةبهذه ا

 .المؤسسةلن أدخر أي جهد لتقديم األفضل لهذه  سوف ، وشخصي

 أن أتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر وجميل االمتنان علىيفوتنيال كما

على  و ،حظيت به لدى قدومي إلى هذه الواليةحسن االستقبال الذي 

تقديم وبذل  ما سيدفعنيإلىو هو .. كرم الضيافة الذي غمرتموني به

جهد للرقي بهذه الجامعة والوصول بها إلى أعلى ما لدي من أقصى 

كل افراد مشاركة ومساهمة إالب.. ولن يتحقق ذلك هللا بإذن المراتب

ية و كل الخيرين و ودعم السلطات الوالئية والمحلاالسرة الجامعية

 .الغيورين على هذا الوطن

لقد أثبتت التجارب عبر الزمن أن معيار االرتقاء و التميز هو العمل و 

التعاون و تظافر الجهود و أن مقياس االرتقاء إلى مصاف العالمية 

ممكن جدا لكل من حمل في ذاته ضميرا حيا يعرف قيمة العطاء و 

الحرص و االهتمام. و ليست الجامعة إال ميدانا تتجسد فيه الجهود 
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بدءا بالطالب و  ،تظافر فيه مجهودات االسرة الجامعيةالعلمية و ت

فكلنا معنيون بتلبية هذا النداء الذي يعتبر حياة  ،وصوال إلى أعلى الهرم

من خالل استشعارنا أن الجامعة جزء منا قبل أن نكون جزءا منها،  ،لنا

 مما نسكنها بتواجدنا.  أكثر ،و أنها تسكننا في وجداننا

 .أيها الحضور الكريم.
يث و أمارات السعي الحث و، ا العام الجامعي الجديدنستأنف الدراسة لهذ

ءات واضحة و جلية لبناء جزائر جديدة تتسم بتشجيع الكفا ،الجهد الجاد

ى العلمية وفتح اآلفاق المستقبلية في شتى المجاالت، فكان لزاما عل

و لن يتأتى ذلك إال  ،الجامعة أن تكون النموذج الفريد و المتميز

بمجهوداتكم و تعاونكم و رغبتكم الصادقة و الصريحة في بعث روح 

يخ جديدة تشهد لها االجيال في الحاضر و المستقبل و يحفظها التار

ي ف الحافل ببطوالت و أمجاد آبائنا و أجدادنا الذين ما ادخروا جهدا

على رسالة سبيل تحرير الوطن، و نحن باذن هللا على العهد باقون و 

بذولة ال يسعنا بهذه المناسبة إال نثمن الجهود المالشهداء محافظون. و 

إطارات  التعليم العالي من أجل إعدادطرف الدولة في مجال من 

و المراهنة على مواكبة التطورات السريعة في عصر  المستقبل

...فقد توافرت لطلبتنا ظروف المعلوماتية و التكنولوجيا الرقمية

ا ة وعلمية ما كانت متوافرة لألجيال السابقة التي سلط عليهإجتماعي

بال بامكانه االقاليوم  ع الجهل والتخلف... فالطالبااالستدمار كل أنو

في  إيمانا منه بأنه ،فيتعلم باجتهاد ويبحث بجد بكل يسر على الدراسة

الب وال يقل وجود الط ،شريفة رسالة مقدسة التعلمالعلم و ف،جهاد مقدس

لجامعة عن وجود الجندي في حماية الوطن... وال حياة في ا

 خامل متخلف في هذا العصر... بل الحياة تصنع بالعلم الذي هو لشعب

 ادية.كل شعب يريد الحرية واالنعتاق من التبعية االمنية و االقتص سالح

 أيها الجمع الكريم،

 أيها األساتذة األفاضل...
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تكونوا أمناء على مستقبل لقد اخترتم هذه المهنة، وقبلتم أن 

يف معاصرة المستجدات الراهنة و التكو بتكوين رجاالت مستقبلها ةاألم

. حق الرعاية.. ، فحافظوا على األمانة وصونوا الوديعة، وأرعوهامعها

  .رسالة ةوليكن إيمانكم بتعليم أبنائكم رسالة مقدسة... وأي

طّور صة لجامعتنا لتإن اعتمادنا اليوم على نمط التعليم عن بعد، هو فر

على غرار الجامعات التي واكبت هذه  ،من أساليب التعليم والتكوين

الديناميكية والتي ستغير حتما من بعض المفاهيم المتعلقة بالبحث 

 .وطرق التفكير والمناهج في مختلف التخصصات

 أدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد للتحصيلف الطلبة أبنائيأما أنتم

العلمي في كل مراحل وأطوار التعليم، وقد توافر لكم في جامعتكم 

األستاذ والكتاب والمخبر، فأقبلوا على كل ذلك بكل عزم وعزيمة 

موجهين و ناصحين و إلى جانبكممعكم و ونشاط... وسنكون دوما 

 ...داعمين

طالب جديد يضافون إلى  2500 تستقبل جامعتنا هذا العام أزيد من

 18000الطلبة السابقين ليصبح إجمالي عدد الطلبة بالجامعة أو يقارب 

 42طالبا في الدكتوراه، موزعين على  350طالب، منهم أكثر من 

تخصصا في 38و في الماستر  تخصصا 46في الليسانس و تخصصا

 الدكتوراه و ستتدعم هذه العروض بفتح تخصصات جديدة مستقبال،

 خاصة التخصصات المهنية.

ول ح الدخو بالمناسبة أؤكد لكم بأننا اتخذنا كافة التدابير الالزمة النجا

د الجامعي باعتماد نمط التعليم الهجين: الحضوري و عن بعد، و اعتما

نظام الدفعات و التفويج مع تدريس الوحدات األساسية حضوريا. كما 

و إعادة التسجيل في كل أنهينا كل االجراءات المتعلقة بالتسجيل 

 االطوار و أتممنا إعداد و المصادقة على البروتوكول البيداغوجي و

ي فالصحي و تهيئة الفضاءات البيداغوجية و العلمية الستقبال الطلبة 

 أحسن الظروف.   
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أستاذا  720وتكوينهم  الطلبة يسهر على تأطير هؤالءلضمان ذلك و

 نسعىمنها مخبر كوفيد الذي  ،مخابر بحث 10باحثا ينشطون في 

ى بإذن هللا. كما سنعمل عل 2022ليكون عمليا مع مطلع العام الجديد 

فتح مخابر بحث جديدة في كل الميادين و تشجيع البحث العلمي 

إيجاد  يهدفإلىالذي الذي يتماشى مع مشروع المؤسسة و التطبيقي 

 حلول للمشكالت االجتماعية و االقتصادية للمجتمع.

فإن  االقتصادي و االجتماعيانفتاح الجامعة على محيطها  انولضم

ن اتفاقية تعاو 23تعاون محلية و  اتفاقية 45 جامعة خنشلة تحوز على

، باالضافة مع شركة سوناطراك وطنية تدعمت مؤخرا باتفاقية إطار

ر مع شركة كوسيدا عن قريب قيد الدراسة و االمضاء أخرى إلى اتفاقية

Agrico في والية هام جدحصلت مؤخرا على عقد استثمار  التي

لزراعة القمح و ستخصص هكتار  17000تفوق  و على مساحةخنشلة

 لة لهاأما دوليا فإن جامعة خنش ب و الذرة و كذلك تربية المائيات.الحبو

 اتفاقية قيد آخرها ،وأسيوية ع جامعات عربية وأوروبيةماتفاقيات  10

 .الروسية ستايت مع جامعة تومسوك قريبا االمضاء

و في سياق متصل سنعمل على تفعيل دور دار المقاوالتية و تشجيع 

 و ( و مرافقتهمStart upانشاء المؤسسات الصغيرة لحاملي الشهادات )

و  (BLEUكذلك انشاء مكتب للربط بين الجامعة و المؤسسات )

ا و التكنولوجي ( و مركز دعم االبتكارCDCممركز المسارات المهنية )

(CATI( و حاضنة المشاريع )Incubateur.) 

 

 أيها الحضور الكريم،
جديدة  منشآت من خالل منشآتها القاعدية باستالمتوسعا جامعتنا تشهد 

مقعد  2000تتمثل في مكتبة جامعية جديدة بالجامعة المركزية و

 االقتصادية وبيداغوجي في القطب الجديد تم تخصيصها لكلية العلوم 

كما تدعم قطاع الخدمات الجامعية بإقامة  التجارية و علوم التسيير،

طعم المركزي و سيتم عن قريب استالم المسرير 1000جديدة بــ 
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 ما يجعل الدخول الجامعي لهذا العام يتم في أريحية تامةبالقطب الجديد، 

استلمت الجامعة  أما في الشق االجتماعي فقد.بيداغوجيا و خدماتيا

فور  جدا لفائدة األساتذة سيتم توزيعها قريبا سكن وظيفي 50مشروع 

 . أما المشاريع قيد االنجاز فتتمثل فياالنتهاء من اإلجراءات اإلدارية

و تعميم االنترنيت و  ،مشروع ربط القطب الجديد باأللياف البصرية

ل إلى صفر حتى نتمكن من تحقيق مشروع الرقمنة و الوصواالنترانيت

ورق و تخفيف االجراءات البيروقراطية و الورقية إلى أقصى حد و 

. على حد سواء تسهيل المعامالت االدارية لالستاذ و الطالب و الموظف

 مخابر بحث 05مشروع إنشاء من المشاريع ذات االهمية أيضا  و

ستكون بدون شك فضاء مناسبا لالساتذة الباحثين و  بالجامعة المركزية

 ، وهنا أجدد شكرية الدكتوراه النجاز مشاريعهم و ابراز ابداعاتهمطلب

 ،على دعمها الدائم والمتواصل للجامعةللسلطات الوالئية والمحلية 

 فرصةالذي يعبر في كل  وأخص بالذكر السيد المحترم والي الوالية

، فله مني شخصيا على متابعتها ووقوفهلمشاريع الجامعة دعمه على

 جميل االمتنان.جزيل الشكر و 

ة خنشلة فقد استفادت والي يعلم الجميع،و كما  ،و في سياق متصل

أقره بمخطط استثنائي للتنمية أوصى به السيد رئيس الجمهورية و 

ع مجلس الحكومة في اجتماعه االخير، و هنا فإننا في جامعة خنشلة نض

 بركل ما لدينا من امكانات مادية و بشرية و من خبرة و خبراء و مخا

 التنميةتحت تصرف السيد والي الوالية لنكون رقما فاعال في معادلة 

 .في هذه الوالية

والجامعة باعتبارها قاطرة للتنمية، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت 

مضى بمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي، ومراعاة الجودة والنوعية في 

لتكنولوجيا المعلومات التكوين والتعليم وذلك باالستغالل األمثل 

واالتصاالت، وما تتيحه من فرص الكتساب واستغالل المعلومات 

 "بالثورة والمعارف واالبتكار خاصة مع ظهور ما يسمى
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التي أفرزت مفاهيم ومتطلبات جديدة ينبغي التأقلم معها   "الرابعة

 .وإدماجها ضمن المنظومة الجامعية بأبعادها البيداغوجية والبحثية

 الكريم، لحضوراأيها 
نمر منذ سنتين بمرحلة جد صعبة لم يسبق للعالم أن عرف مثلها أال 

وهي جائحة كورونا..والتي ال يزال خطرها محدقا ومهددا وخطيرا... 

نسأل هللا السالمة والعفو وندعوه أن يرفع عنا هذا البالء ويشفي 

 مرضانا ويرحم موتانا. 

هافإن التي قمنا و نقوم ب التحسيسيةكل العمليات من غم إنه و على الرو 

 علينا أن نعمل جميعاو محتشما، ف ضعيفا يبقى االقبال على التلقيح

 و التحلي بالوعي الستدراك ما فات و السعي معا لمضاعفة الجهود

اعة حيد للوصول إلى المنلحماية أنفسنا بالتلقيح الذي يعد السبيل الو

 الجماعية ..

 أيها الحاضرون االكارم، 

ل ستعرف هذه السنة أيضا مضاعفة الجهود لتحصين أنفسنا بالعلم والعم

د جامعة رائدة وطالب متفوق وأستاذ جا :الجاد، وليكن هدفنا وشعارنا

ولنعمل معا على تعزيز التكوين والبحث والتفتح أكثر على المحيط 

، مع ضمان ي ومواكبة العصر من خالل الرقمنةاالقتصادي واالجتماع

 يم بكل ابعادها و التي ستضمن حتما جودة المخرجات.جودة التعل

قد غمرتمونا هذه، أجدد شكري الجزيل لكم جميعا ف في ختام كلمتي

و خاصة بتشريفكم لنا، وهو في حقيقة األمر احتفاء بالعلم والعلماء،

كما أتقدم بشكر خاص لزمالئي مدراء السيد الوالي و الوفد المرافق له، 

الذي نقف  الدعوة و مشاركتهم لنا هذا الحفلتلبية  الجامعة السابقين على

فيه وقفة تقدير و تكريم ألساتذتنا الذين تمت ترقيتهم إلى مصاف 

األستاذية و تكريم طلبتنا المتميزين بتفوقهم و تألقهم بنيلهم مصاف 

الريادة و الصدارة فهم قدوة لمن بعدهم و ال يسعنا في هذا المقام إال أن 

 لنا و مواصلة التألق و التفوق و النجاح الذي هو أيضا نجاحنحثهم على 
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ألساتذتهم الذين لم يبخلوا عليهم بالتأطير النوعي و التكوين الصارم و 

 المرافقة المتميزة. 

 دمتم في رعاية هللا و حفظه

 و صحة و عافية دمتم بخير 

 شامخة قوية ودامت الجزائر عزيزة

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


