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 باملدرسة العليا 2023/2022لتنسيقية الوالئية للتعليم العالي سطيف تنظم حفل االفتتاح الرسمي للسنة الجامعية ا

 لألساتذة مسعود زغار سطيف

، من طرف 2023/2022، تنظيم حفل االفتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2022سبتمبر  17تم  صبيحة اليوم السبت 

عالي سطيف بقاعة املحاضرات عبد الحميد مهري  باملدرسة العليا لألساتذة مسعود زغار التنسيقية الوالئية للتعليم ال

محمد  2فرحات عباس، جامعة سطيف  1مدراء املؤسسات الجامعية الثالثة )جامعة سطيف  :سطيف، وذلك بإشراف السادة

، وبحضور  2وسطيف  1ية سطيف ملين دباغين، املدرسة العليا لألساتذة مسعود زغار سطيف( ومديري الخدمات الجامع

ء، السيد رئيس دائرة العلمة، وممثلي السلطات املدنية والعسكرية، السادة املسؤولين باملدينة الجامعية سطيف: نواب املدرا

األمناء العامون، عمداء الكليات واملعاهد، الشركاء اإلجتماعيون، بما في ذلك العديد  من الفاعلين على مستوى املدينة 

 (.معية سطيف )أساتذة، إداريين وطلبةالجا

حكيم، عقبه وقفة استماع للنشيد الوطني، ليليها تقديم كلمة من استهلت مراسيم هذا الحفل بآيات بينات من الذكر ال

الذي أشاد من خاللها بالجهود املبذولة خالل  رورة عليبوقطرف مدير املدرسة العليا لألساتذة مسعود زغار سطيف األستاذ 

طالب من املؤسسات الجامعية الثالث، مشيرا أن املدينة  14000ة الجامعية الفارطة والتي أثمرت عن تخرج  حوالي السن

طالب جديد حامل لشهادة البكالوريا، حيث تطرق إلى مختلف  15000الجامعية سطيف تستعد الستقبال ما يقارب 

 2000ـ: باملقدر  اإلداري التأطير  أستاذا و 2500 :بيدغوجي املقدر بـاملكتسبات التي تحوزها املدينة الجامعية من حيث التأطير ال

ط مستخدما من اإلداريين، التقنيين وأعوان املصالح، وأشار إلى األنشطة البحثية اإلبتكارية، ومراعاة االنفتاح على املحي

 ن.املحيط الدولي في إطار الشراكة والتعاو اإلقتصادي و اإلجتماعي، والسمعة الدولية التي تحظى بها من خالل االنفتاح على 

 عقبها بعد ذلك، قراءة رسالة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ألعضاء األسرة الجامعية من طرف مدير جامعة

ة مروناألستاذ قش ي الخير التي تضمنت الحث على املشاركة الفعالة في تعزيز مكانة الجامعة واالرتقاء بها مستقبال ب 2سطيف 

 وحزم، وتحقيق النقلة النوعية من أجل تعزيز الثروة، واملساهمة بشكل فعال في النمو االقتصادي للبالد.

 العلمي والبحث العالي التعليم وزيرتضمن مراسيم هذا الحفل أيضا، قراءة املساهمة الفكرية لألستاذ كمال بداري كما 

دمة"، حيث عكف على قراءتها نائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات بموضوع حول: "مسؤولية الجامعة تجاه األجيال القا

 قسم منا باش مهور  الحليم عبد األستاذ بعد ذلك قدم، حيث مامي اللطيف عبد نوال ألستاذةا  2الخارجية بجامعة سطيف

  االفتتاح حفل ممراسي اختتام عن بعدها ليعن ،املوضوع نفس حول  افتتاحيا أيضا درسا 2 سطيف بجامعة اإلجتماع علم

 .الجامعي املوسومنجازات والعطاء خالل هذا تحقيق املزيد من النجاح، واإل  في الرغبة تحذوه والجميع

  


