
 األولى لكلية الطب كلمة مدير الجامعة في حفل تخرج الدفعة
 

حممد بن عبد اهلل  شرف املرسلني سيدناأمحن الرحيم والصاله والسالم على بسم اهلل الر 
حسان اىل يوم الدين إلى آله وصحبه امجعني ومن اتبعه بوع ةوالرمحة املسدا ةاملهدا ةالنعم
  :وبعد

ب سعيد جدا بلقائكم اليوم وانين ملمنون جدا لوجودي بينكم أيها احلضور الكرمي يف رحا 
جامعة عبد احلميد بن باديس املضيافة، وبالدنا اجلزائر تعيش نفحات الذكرى السابعة 

إلنشاء  14( لعيد االستقالل والشباب، وكذا الذكرى الواحدة واألربعني 75واخلمسني )
باسم كل األسرة -جامعة مستغامن، ويف خضم هاتني املناسبتني السعيدتني دعوين 

ارات التهاين اخلالصة، متمنيا املزيد من النجاحات أسدي لكم أمسى عب -اجلامعية
واالنتصارات لوطننا اجلزائر، راجيا من اهلل عز وجل أن حيفظ بلدنا من كل مكروه، وجينبه 

  .من كل سوء، ويدمي عليه نعمة األمن واألمان
 

  :السيدات الفضليات والسادة األفاضل
اليوم بتخرج الدفعة األوىل لكلية هي جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن حتتفل  ها

، وسبحان اهلل باألمس القريب كنا نتوق 9142/9142الطب يف مومسها اجلامعي 
وبفضل -لتأسيس كلية الطب، وها هو احللم يصبح حقيقة، ويتحول هذا املشروع 

  .صرح علمي حيق لكل واحد منكم أن يفتخر به إىل-اجلميعجمهودات 
تخرجني، وكلهم عزم على إعالء صرح العلم واملعرفة وخاصة مع وحنن إذ حنتفي بطالبنا امل

من أسهموا يف إرساء اللبنات األوىل لتخصص الطب يف جامعة مستغامن، وكم حنن فخورين 
وسعداء هبذا اإلجناز العلمي العظيم، والفرحة تغمر قلوبنا وقلوب بناتنا وأبنائنا الطلبة 

 .وذويهم األبرار، وحنن نقطف مثار زرعنا



بأغلى -نيابة عن األسرة اجلامعية-ليكم وال يسعنا يف هذا املقام العلمي إال أن أتقدم إ
عبارات التهاين والفرحة تغمر قلوبنا مبناسبة خترجكم، فهنيئا لكم هذا االنتصار الذي هو 

، وأعلموا أن نفحات هذا احلفل واملعطاءةانتصار ألسركم وعائالتكم وجامعتكم الفتية 
   ... عالقة يف أذهاننا وأذهانكم طيلة مشواركم املهينستبقى صورته 

دوركم  ملثابرة واالجتهاد، من منطلق أنوأعتقد جازما أن هذا احلفل سيزيدكم عزمية على ا
وخدمة اجملتمع واإلنسانية مجعاء، وما هذه الشهادة اليت نلتموها والتتويج الذي  نبيل لبناء

هادا ومثابرة لتحملوا مشعل التقدم والرقي يف هذا حتصلتم عليهم إال حافزا يزيدكم اجت
  .الوطن الغايل

 
  أيها الطلبة المتخرجون،

لقد حظيتم خالل تكوينكم الدقيق والطويل على كم هائل من املعلومات العلمية، ومل 
نوع من  تبخل عليكم اجلامعة اجلزائرية بصفة عامة وجامعة مستغامن بصفة خاصة بأي

املعنوي بغية تلقينكم تكوينا شامال وحديثا من خالل مركز احملاكاة الذي الدعم املادي أو 
يعترب مفخرة للجامعة، وكونوا على يقني بنايت الطالبات أبنائي الطلبة أن مجع كم هائل من 
املعلومات التقنية والطبية لتأهيلكم ومتيزكم يف مهنة الطب غري كاف، إن مل تكن نربة 

نكم، وإن مل تبادروا على تنميتها يوما بعد يوم يف تأدية مهنتكم اإلنسانية مغروسة يف وجدا
  .النبيلة

واعلموا بنايت الطالبات أبنائي الطلبة أن ممارسة الطب حكمة وموهبة وعطاء ومهمة إنسانية 
( قرنا تفطن طبيا شابا 97قبل أن تكون مهنة كسائر املهن، ومنذ حوايل مخس وعشرون )

نزاهة والتحلي بالصفات اإلنسانية احلميدة يف ممارسة مهنة من اليونان ملدى ضرورة ال
 الطب، ومنذ ذلك الوقت أصبح الطبيب يؤدي القسم وفاءا وتعهدا ملبادئ

HYPOCRAT كما ال ننسى الدور الذي لعبه العلماء واألطباء املسلمون من ،
اء الذين أمثال ابن سينا، ابن رشد، ابن زهر، الكندي، ابن نفيس ... وغريهم من األطب



سامهوا يف ترقية مهنة الطب إىل أعلى درجة بفضل اجتهادهم وادراكهم مدى العالقة اليت 
  .تربط املريض بطبيبه: عالقة اعتماد وثقة، كادت أن تكون مقدسة

 
  :أيتها األمهات الفضليات أيها اآلباء األفاضل

طب، فقد رافقتم أبنائكم االوىل من كليه ال ةها حنن اليوم نفرح معكم مبناسبه خترج الدفع
فنعم اآلباء والرفقاء أنتم، وها أنتم تعيشون  الدراسي، وكنتم سندا قويا هلم، طيلة مشوارهم

أسعد اللحظات اليت ترون فيها بناتكم وأبنائكم ينالون شهاداهتم بكل عزم وحزم وإميان 
نوا مثار صربكم صادق، وهاهم أبناؤكم أصبحوا أطباء، فيحق لكم اليوم أن تفرحوا هبم وجت

  .وتضحياتكم، واعتقد أهنم سيكونون كما عاهدمتوهم مصدر سعادتكم
وامسحوا يل وباسم كل احلاضرين أن أهنأكم وأهنئ نفسي، متمنيا لكم دوام الصحة 
والعافية، ومتمنيا لبناتكم وأبنائكم املتخرجني التوفيق والنجاح يف مشوارهم املهين، 

د بن باديس مبستغامن ستواصل مهامها النبيلة بكل التزام وأعاهدكم أن جامعة عبد احلمي
   .واخالص من أجل بناء وازدهار هذا الوطن الغايل

يف هذا املقام تستوقفين املقولة الشهرية: " إن األفكار مل ختلق للتفكري فقط بل لنعيش وحنيا 
  "هبا لذلك فإن املشاريع ال نتخيلها ونتصورها بقدر ما حتققها يف الواقع

   .حقيقةمنذ أن كانت فكرة لتتحول إىل -جامعة مستغامن-هو حال جامعتنا 
( سنة أثبتت خالهلا جامعتنا نفسها وعززت 11( سنة من النضج، أربعون )11أربعون ) -

  .مكانتها
( سنة كانت كافية لتأطري وخترج العديد من الكفاءات العليا يف مجيع 11أربعون ) -

 .اليوم تتقلد مسؤوليات سامية يف البالدالتخصصات واملستويات هي 
( سنة استطاعت فيها جامعة مستغامن أن تثبت وتعزز مكانتها وتتحدى 11أربعون ) -

الصعاب، وتسجل امسها وتشارك يف البناء والتشييد وتتفاعل مع القطاعات االجتماعية 
  .ويلواالقتصادية والثقافية، وتسجل حضورها على املستوى احمللي والوطين والد



ميالد مشروع جامعة الذي حتقق بصفة  4252( سنة تعيدنا إىل تاريخ 11أربعون ) -
  .رمسية بعد عشرين سنة فكان احلمل مثمرا

ي اليوم متثل اخلربة اليت ( سنة من التجارب ال جيب أن نتجاهلها، فه11أربعون ) -
  .لتنميةرساء أسس مؤسسة جامعية قائمة بذاهتا عززت مقومات النمو واإمسحت ب

( سنة من العطاء والبناء والتشييد لرجال أفذاذ منهم من وافتهم املنية ونسأل 11أربعون ) -
هلم الرمحة واملغفرة، وآخرون ال يزالون على قيد احلياة نسأل هلم دوام الصحة والعافية، 
وسيشهد التاريخ هلؤالء مجيعا ملا قدموه من تضحيات جسام وسيسجلها التاريخ من دون 

  .بأحرف من ذهب شك
مدراء، أساتذة، عمال، موظفون، طلبة نتقدم إليهم بأخلص عبارات  -لكل هؤالء مجيعا -

التقدير واإلحرتام، لقاء ما قدموه هلذه اجلامعة وأناشد ملن خيلفنا هنج سبيل البناء والتشييد 
 .واحملافظة على هذا الصرح العظيم، وتطوير اجلامعة ملا هو أفضل

مرة أخرى أجدد هتانينا اخلالصة للمتخرجني، شاكرا احلضور الكرمي حسن تلبية دعواتنا 
الكرمية، متمنيا جلامعة مستغامن املزيد من النجاح والرقي، سائال املوىل عز وجل أن حيفظ 

  .بلدنا اجلزائر من كل سوء ومكروه، ويدمي علينا نعمة األمن واألمان
 .ار وحتيا اجلزائراجملد واخللود لشهدائنا األبر 

 
 9802جويلية  80مستغانم في 

 .أ/د. بلحاكم مصطفى مدير جامعة مستغانم
 


