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 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 م: أساتذة، عمال وطلبةكأعزائي أفراد األسرة الجامعية بمختلف أصناف -

 أربعة  سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، طلبتنا األعزاء قبل

قرر طلبة الجزائر األحرار ترك  1956من سنة  ستين عاما وفي مثل هذا اليومو 

بالثورة التحريرية املظفرة، ونحن نحيي اليوم ذكرى  مقاعد الدراسة واإللتحاق

أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن ننعم نحن بالحرية والكرامة، باألمن 

فخلد أسماءهم، أولئك  التاريخوكتبوا   املجد صنعواأولئك الذين والسالم، 

ة، عندما قرروا أن يتحولوا من طلبة علم إلى طلبة حري عمرأربكوا املستالذين 

إلقاء  من حملة قلم إلى حملة سالح، من تلقي دروس في العلم واملعرفة إلى

 .الحرية والتحرر الشهامة،  دروس في

 من اللحظة الفارقة في تاريخ التخلص هذهتفي بإننا اليوم وإذ نح

 ملبين نداء الذين هبوا وأجدادنا آبائنا بطوالت نستحضرالبغيض،  االستعمار

 في يمعن وأال يستمر، أال أقسموا عهد عن رجعة بال وخارجين الوطني الواجب

نحيي  ، واليومشعبنا األبي على واالستغالل والتعذيب والظلم القهر تسليطه

في ظروف استثنائية فرضتنا  الستون لليوم الوطني للطالبالرابعة و  الذكرى 

سبيلها الوقاية والوعي،  ، فإننا بحاجة إلى تضحيات أخرى 19جائحة كوفيد 

للنصر على هذا الفيروس القاتل، وعليه أدعوكم  والتباعد أداتها التضامن

الفيروس والقضاء عليه،  للحد من انتشار للتجند لتوعية إخوانكم وأهاليكم

مسؤولة اجتماعيا بمشاركتها الفعالة في باعتبارها وها هي جامعتنا تلعب دورها 

قارورة ألف  32 جها ألكثر منالهبة التضامنية التي عرفتها بالدنا، من خالل انتا

من املحلول والهالم املعقمين بمشاركة فاعلة من زمالئكم في قسم الصيدلة، 
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صمام خاصة بأجهزة التنفس  70قناع واقي وألف  15 إضافة إلى ما يزيد عن

االصطناعي ... وغيرها من املنتجات التي وزعت مجانا على املؤسسات 

 خل والية سطيف وخارجها.  االستشفائية واإلدارات العمومية د

ما يتوجب علينا فعله نحن جيل اإلستقالل عموما، السادة الحضور 

أنتم طلبة  نخبة الجزائر، أنتموأنتم خصوصا أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، 

 واشاركأن تو أن تكونوا خير خلف لخير سلف، يجب  اليوم إطارات املستقبل،

 العزيز من خالل: وطننا ، تطور وازدهارءفي بنا

 وحدة ترابه؛ و تهوسالم ه، أمنهعلى استقرار  املحافظة 

  التطور الحصول على تكوين نوعي وجيد ملجابهة ومجاراة

باقي األمم، وإبراز قدراتكم كونكم ال تقلوا شأنا التكنولوجي الديناميكي ل

 ومعرفة عنهم؛  

 منتج  العمل على تحويل كل مشروع أكاديمي وبحثي إلى مشروع

 ؛جل ترقية مجتمعناأمن ، ثروةالخلق ي

 اإلبتكار،  إخالص النية في تأدية املهام املسندة إليكم، والعمل على

 .وضع معارفكم وتكريس قدراتكم خدمة لوطننااإلختراع، 
 

 التيمحاور خارطة الطريق  بعضتلكم هي  ةبناتي الطالبات، أبنائي الطلب

 أنتم مطالبون بالعمل بها خدمة لهذا الوطن الحبيب، فدمتم ذخرا له.

 عاشت الجزائر حرة مستقلة، املجد والخلود لشهدائنا األبرار.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


