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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

بناتً ، أبنائً الطلبة    

 األسرة الجامعٌة الكرٌمة 

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، ورمضان كرٌم، وتمبّل هللا منا ومنكم صالح األعمال ،   

 وموفور الصحة والعافٌة واألمان.والصٌام والمٌام، بمزٌد من األجروالثواب، 

 ث  دَ بحَ  ترتبطاللوبنا، مجٌدة ،عزٌزة على ذكرىفً مثل هذا الٌوم من كل سنة تَْستْولِفُنا    

التً أصدرت  جا تارٌخٌّا فً مسار الثّورة الجزائرٌّة، والحركة الطالبٌة،رَ عَ نْ مُ  شكّلَ  ،هام

 وترن مماعد الدراسةالطلبة لالنتفاضة، فٌه دعو ٌي الذ  ،9191 ماي 91 فً ذات ٌوم بٌان

 .المباركة، وااللتحاق بالثورة فً الجامعات والثانوٌات

بصفوف جٌش التحرٌر، لخوض معركة ولد لبّى الطلبة نداء الواجب والوطن، والتحموا    

وال شن فً أّن هذا المرار التارٌخً الذي اتّخذه الطلبة الكفاح السترجاع السٌادة الوطنٌة، 

دور ورسالة المثمف ، ومولعه فً النضال لتلن النخبة  وإدران  كان تعبٌرا عملٌّا عن وعً

 .ستماللمن أجل تجسٌد لٌَِم تطلّعات شعبه للعٌش فً كنف الحرٌة واال

رمزٌة وأبعاد، ومعان إشارة بكل ما تحمله من  ،االحتفاء بهذه الذكرىجاءوعلى هذا   

 مُ هِ لْ تَ هً محطة نسْ فاستذكار للمسٌرة، واستشراف للمستمبل،ووتضحٌات، نضالودالالت، و

ًّ لتَشُكَّ الجزائر طرٌمَ  الجادّوالعمل ر، والوطنٌة الصادلة، بَ والعِ  روسَ منها الدُّ ها نحو الرل

 اعلومها وإنجازاتهبأبنائها ، ونسائها ورجالها، و لوٌةعصرٌّة جزائر  ،والتطّور واالزدهار

 .وطالبها

 تكونوا خٌرَ  أنالطلبة  بناتً ، أبنائًٌحدونا  األملَ  ، فإنّ السامٌة المعانًانطالقا من هذه   

 نجعلَ  الذي نرٌد أنْ  سوى العلم هو طلب العلم، وال شًءَ كم همُّ  وأن ٌكونَ  ،خلف لخٌر سلف

لٌَّه ، ٌكُمن فً إٌمان ه ورُ بأّن تمدّمَ  نُ مِ ٌؤْ  وطن   ،لنهوض بالوطنوسٌلة لو ،لنجاحمنه رمزا ل

 . العمل والعلم مٌمة أبنائه ب

والعلم والمعرفة والتمدم والتكنولوجً  عصر المعلوماتٌة والرلمنة العصر،هذا فأنتم أبناء 

و الجد و هد، كم إلى بذل المزٌد من الجُ عُ فَ وهو ما ٌفرض علٌكم أعباء كبرى، تدْ  المذهل،

مكُّن ٌُ ما و جامعة األدوار الرائدة من خاللكم،ال لتلعبَ  ارفالمع المثابرة فً اكتساب العلوم و
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متٌنة ،  مجاالت العلوم، على أسس   ها المشرق فً مختلفنا من وضع معالم مستمبلِ بالدَ 

 ذَ مولعها فً موكب التمدّم العلمً العالمً.ٌُتٌُح لها أخْ و

متمنٌة لكم مستمبال سعٌدا ، مكلال تحتفً بعٌدكم ،  إّن جامعة اإلخوة منتوري لسنطٌنة ، إذ   

ة. بالنجاح، مفعما بالخٌر واألمل، والعٌش الكرٌم فً كنف الحرٌة والعدالة والدٌممراطٌ

 ولمجتمعنا المزٌد من التطور واالزدهار.

 بناتً، أبنائً الطلبة األعزاء: 

 اخاصة ، إذ ٌأتً فً سٌاق أحداث تعٌشه كم ٌكتسً هذه السنة صبغة  إّن االحتفال بعٌدِ    

األمس من طالب  جٌلِ  كم حاملً أمانةَ ه بهذا النداء إلٌكم باعتبارِ أتوجّ نا، وهو ما جعلنً بالدُ

علٌها، وتمدٌم إضافات لٌِّمة لها، ألّن  عً منكم الحفاظَ الجزائر الشرفاء، ذلن أّن األمانة تستدْ 

مستمبَل الجزائر رهٌن  بما تمدّمونه اآلن من خدمات جلٌلة لهذا الوطن، وأنتم ستكونون فً 

كم، وٌتسلّمون منكم  ، الذٌن سٌمفون على إنجازاتِ الجزائرجدٌد من طالب  الغد لدوة لجٌل  

، فكونوا حرٌصٌن على هذه األمانة، وال تدّخروا جهدا فً سبٌل جزائر الغد المشعل لبناءِ 

، ِلٌُْكتََب تارٌُخكُم بحروف من ذهب وموالفكمإثراء وازدهار هذا الوطن بإبداعاتكم وأعمالكم 

 .ئر، ولٌشهد لكم التارٌخ أنّكم كنتم من خٌرة أبناء الجزافً سجل الخالدٌن

ودام األمن واالستمرار لوطننا المفدّى ،  ،ها فً عزة وكرامةؤوعاش أبناعاشت الجزائر،   

 والسالم علٌكم ورحمة هللاورمضان كرٌم، ، الجزائر بخٌركل عام وو،  الكرٌمولشعبنا 

 .وبركاته
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