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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de l’ouverture solennelle, 

le 13 septembre 2015, de l’année universitaire 2015/2016  

 

 الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف املرسلني: بسم هللا

 والــي الوالية احملرتم س يدي  -

 الواليئ  س الشعيبالس يد رئيس اجملل -

 السادة املسؤلون من السلطات احمللية العسكرية واملدنية -

 الس يد ال مني الواليئ للمنظمة الوطنية للمجاهدين -

  االإعالم ممثلوالس يدات والسادة  -

 زمياليت و زماليئ ال ساتذة. -

خواين املوظفني والعامل . -  أ خوايت واإ

 بنايت و أ بنايئ الطلبة ال عزاء . -

 الس يدات و السادة الضيوف الكرام . -

 أ هيا احلضور الكرمي  -
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 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته :

اخلاص أ رحب بضيوفنا الكرام وأ شكرمه جزيل لك أ عضاء ال رسة اجلامعية  و ابمسي   ابمس         

لس نة اجلامعية ا افتتاحالشكر عىل تلبية ادلعوة ملشاركتنا هذا احلفل الرمزي املنظم مبناس بة 

2015/2016 . 

ن          عىل  دلالةل  السلطات احمللية  احلضور الشخيص للس يد الوايل و للوفد املرافق هل من اإ

هامتم ادلوةل اجلزائرية بقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي و  جناح  افزا لنا حاإ عىل العمل من أ جل اإ

 هذه الس نة اجلامعية اجلديدة.

منذ عدة أ شهر  2016-2015ة فرحات عباس  يف حتضري ادلخول اجلامعي لقد رشعنا  يف جامع

لضامن دخول جامعي أ مثل. حيث  أ س متر النشاط قصد تعزيز االإصالحات ومعاجلة النقائص 

كل ابلتكفل ذاليت تزامنت مع شهر رمضان الكرمي و  خالل فرتة العطةل الصيفية، املكثف حىت 

يداع بطاقات الرغبات بعملية تسجيل حاميل شهادة الباكلوراي بتداءا من اإ  اجلدد يف لك مراحلها اإ

جامتعات حملية ووطنية ىل غاية التسجيالت الهنائية و عقد عدة اإ  الس تقبالو هتيئة لك الظروف  اإ

 التطبيقية.  ابل عاملالطلبة من نظافة و ترممي للهيالك و اقتناء للمعدات و املواد املتعلقة 

 مس يدي  والــي الوالية احملرت 

 س يدايت و ساديت،
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تكوين االإطارات يف خمتلف  الاهامتم ملسأ ةلوزارة التعلمي العايل و البحث العلمي قدرا كبريا من تويل 

جامتعات خصت اللجان كل مت ذل. اجملاالت وفقا ملا تتطلبه برامج التمنية الوطنية و احمللية عقد عدة اإ

 وية و الوطنية  ملدراء اجلامعات ونواهبم و اكنتالبيداغوجية الوطنية خملتلف امليادين والندوات اجله

جامتعات وضع   هذه الغاية من و   Le référentiel des Domainesمدونة وطنية للميادين االإ

 عىل املس توى الوطين   La mise en conformité des Licences مطابقة فروع الليسانس 

ىل ابالإضافة .للتامتىش و متطلبات التوظيف انون التوجهييي للبحث العلمي والتطوير حتضري الق اإ

 التكنولويج والتكفل ابنشغاالت ال ساتذة فامي خيص مسارمه املهين.

شاركت جامعة فرحات عباس  يف هذه النشاطات بلك فعالية و هنا وجب علينا حيث      

سداء  اجلامعية خاصة السادة رؤساء امليادين عىل   االإطاراتو  ةذال ساتجزيل الشكر للك  اإ

 املسامهة  بلك جدية  بفتح نقاش متواصل مع لك ال طراف املعنية وتقدمي الاقرتاحات املناس بة. 

رشة ع عىل التأ هيل من أ جل التسجيل يف ادلكتوراه يق   1من هجة أ خرى حضيت  جامعة سطيف

عىل اترخي  االإعالنو قد مت  ،طالب و طالبة يف ادلكتوراه 102ختصصات  لضامن تكوين  10

جراء  17املسابقات و بدأ ت اللكيات يف اس تقبال امللفات عىل أ ن جترى لك املسابقات يف  اإ

 .2015أ كتوبر

ىل أ ساساتطوير عروض التكوين هيدف  ناإ   ربطتسهيل حركية الطلبة و الباحثنب و  تطوير  اإ

ضافةرشاكة وطيدة مع الرشاكء الاجامتعيني و الاقتصاديني و  تفتقد لها  تاصاصاختمساكل يق  اإ

جممتع  عىلاملعىن احلقيقي ملبدأ  املنافسة و املسامهة يف التمنية املس تدامة و الانفتاح  الإعطاءعتنا جام 
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 هذها مت اعامتد اختصاص جديد و هو  اجلغرافية و الهتيئه الريفية  تنطلق فيه ادلراسة ذهة و ل فاملعر 

 .  ال رضو علوم  املعامرية الس نة عىل مس توى معهد الهندسة

 ساديت:و يت س يدا        

عادة تسجيل الطلبة الناحجني، يرتقب بلوغ  عدد جبامعة  الطلبة  يف انتظار اس تكامل تسجيل واإ

حامل شهادة   طالب  10000طالب وطالبة ، من بيهنم حوايل  32000 أ كرث من  1سطيف

 . 2014/2015طالب  بعنوان الس نة اجلامعية  6310،  كام يُنتظر خترج حوايل 2015باكلوراي 

ىلطلبة اجلدد لل  الهائل  عددالبنا  ىأ د الهيالك البيداغوجية مبا فهيا ملحقة محمد اس تغالل لك  اإ

ىلالصديق بن حيي و برجمة ادلراسة من يوم السبت  ىل صباحا امخليس من الساعة الثامنة اإ  اإ

  امسة مساءا.اخل

 س يدي الوايل، زماليئ وزمياليت ال ساتذة، ضيوفنا الكرام 

امعة تلعب دورا حيواي يف بناء اجملمتع ويف متكني الطلبة من التكيف من الواحض أ ن اجل

ن جامعة فرحات عباس مثابرة  بشلك أ فضل مع متطلبات العوملة الرسيعة و املزتايدة، و من مث فاإ

عىل حتسني نوعية التعلمي و قد جسل الانطالق الفعيل لدلراسة ببعض ال قسام و التخصصات 

 اختاذومت  ا.ذيعمم عىل مس توى مجيع ال قسام ابتداء من يومنا ه أ نعىل سبمترب  06ابتداء من يوم  

لك التدابري كتوزيع املرافق البيداغوجية و وضع رزانمة س نوية مجليع ال نشطة  البيداغوجية و 

 العلمية.
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ىل اكفة أ عضاء تناس بة أ ن أ  و يسعدين هبده امل  اجلامعية من أ ساتذة و طلبة و موظفني  ال رسةوجه اإ

ىلو  ادلخول اجلامعي يف هدوء و طمأ نينة الإجناحسواي  العمل  لآجل بنداء مسؤويل  لك  جتند اإ

دارية  دارة اجلامعية يف لك املس توايت و يف اجملاالت البيداغوجية و العلمية و اخلدماتية و االإ االإ

  .عىل اس تقرار اجلامعة بتوفري لك االإماكانت املادية و البرشية ابلعمل 

 ا الهدف ميثل ذه انفتاح اجلامعة عىل حميطها الاقتصادي و الاجامتعي و الثقايف  هوسعينا   كام أ ن

آذاان صاغية من قبل السلطات احمللية  متىن أ ن جيد مطلبنا هدا أ  و  جامعتنا أ حد حتدايت  و عىل أ

 الوالية احملرتم. وايل  رأ سهم الس يد 

ال أ ن أ عرب عن امتناين  للجميع لتل  بية ادلعوة و مشاركتنا هذا احلفل و يف ال خري، ال يسعين اإ

آملني امليض قدما ل جل بناء جامعة قوية يف ظل هذه الس نة اجلامعية اجلديدة.  أ

 كام أ متىن النجاح لطالبنا و التوفيق ل ساتذتنا و موظفينا.

 لمجاهد فرحات عباس رمحه هللا :ل و أ خمت لكميت مبقوةل   

ن لطلب العمل ذلة، و لتلقني العمل ذلة و ل  لجامعة يف تعزيز القمي هممة فذة ""اإ

 و السالم عليمك و رمحة هللا.

 

 


