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 بسم هللا الرحمن الرحيم



 ؛نواب رئيس الجامعة السيدات والسادة األساتذة

 ؛السادة العمداء

  رؤساء المجالس  العلمية؛ ةاألستاذالسيدات والسادة 

 ؛التكوين رؤساء مشاريعالسيدات والسادة 

 ؛السيدات والسادة أساتذة جامعة مستغانم

  ؛السيدات والسادة رجال االعالم والصحافة

 بنائي الطلبة الناجحين  الجدد؛ بناتي وأ

 الحضور الكريم؛

 غرامستانو وتويتر متابعينا عبر مواقع التواصل االجتماعي  فايسبوك 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته:

الخالصة لكّل الناجحين في المسابقة،  نا  بتهاني    نيابة عن األسرة الجامعية جمعاء؛ نتقدم  بداية 

المترشحين لباقي  أوفر  حظا  المقبلة  متَمِنيا  السنوات  ن ،  في  االْمِتنان حيث  جزيل  عن  ْعِرب 

ف ُمْضِنيَّةً  جهودا  بذلوا  الذين  اللجان،  ألولئك  مختلف  كلي  داريين،  واإلساتذة،  األ   شاكرا 

و   موظفينوال من ن ،  الّدعوة  لَبُّوا  الذين  األساتذة  لكّل  خاّصة   تقدير  تحّية  توجيه  على  ِصرُّ 

مختلف الجامعات الجزائرية، فَكانوا سنًدا ُمْعتَبًَرا وفعّاال لجامعة مستغانم  في إعداد األسئلة  

األم أعوان  وكذلك   المدنية،  والتصحيح،   والحماية  المترشحين    منوهينن  الطلبة  بانضباط 

فيها  التي جرت  االستثنائية  الظروف  في ظّل  الُمتخذة  الصحية  التدابير   باحترام  والتزامهم 

 االمتحانات. 

  ِلُكل من ساهمعبارات التقدير   أخلص  و   جزيل الشكر  قدم  أن  أ  كما ال تفوتوني الفرصة هنا  

بعيد   أو  قريب  إْنجا  من  الثالث  في  الطور  الدكتوراه  في  التكوين  مسابقات  السنة  ح  بعنوان 

و   2020/2021الجامعية   الشُّعب  جميع  حسنة  التَّخصُّصاتفي  في ظروف  مّرت  والتي   ،

 . ميّزتها روح التنافس، والشفافية

 

ان معظم النااجحين كاانوا مان الطلباة   الدكتوراهلجنة  االشراف على  الحظت  لقد  

تام اعتمااد برناامد جاد متطاور حياث   استر او الليسانس.المتوفقين في طوري الم



فااي امتحانااات شااهادة  خصيصااا وفقااط  لااي يااتم اسااتخدامهاآل اإلعااالمفااي خااص 

 .البكالوريا

ل وخاار  جامعاة مساتغانم فاي ساتذة مان داخاأ  معنا في هذا التنظيم    شاركولقد   

 يح.ونماذ  االجابة والتصح التي تحضر صبيحة يوم االمتحان سئلة وضع األ

لقااد جاارت االمتحانااات علااى مسااتوي مواقااع مختلفااة وذلااك الحتاارام التباعااد 

والبرتوكول الصحي مع استعمال تقنية التحاضر عان بعاد لمراقباة عملياة اختياار 

بكلياة الطاب و   االسئلة في المواقع المختلفة حيث شاهد الطلبة مان مواقاع مختلفاة

 .طريقة اختيار المواضيع  )سابقا ITA)   03 الموقع رقم

 93شاعبة يضام     29تأهيال    اوتام فاتح  وليكن في علمكم حضورنا الكاريم، أناه   

منصبا جديدا حيث احتلت الجامعة المرتبة األولى وطنيا من   279سعة  تخصصا ب

 في مسابقة شهادة الدكتوراه لهذه السنة. حيث االختصاصات والشعب المفتوحة 

وانتهاات يااوم الخماايس  2021مااارس  04تاااري  انطلقاات االمتحانااات ماان ولقااد 

 .2021ابريل   08الفارط  

ن تااتم عمليااة التشاافير والتصااحيح واعااادة التشاافير أعلااى  جامعتناااسااهرت لقااد 

 مة الوزاريةيساعة كما تنص عليه التعل 72والمداوالت في ظرف اقصاه 

 بنسابة   طالباا    7603  شاارك مانهم  ،  مترشاحا    26333سجل في المسابقة  حيث  

طالباا مان جامعاة  118حياث ساجلت الجامعاة نجااح   28.87 ر قدرت باحضو

و هاذا  % 58مستغانم بنسبة  جامعة  طالبا من خار     163و    %  42مستغانم بنسبة  

 .ما يطفى شفافية على المسابقة

  

 لألسافن  بعض المدونين علاى  مواقاع  التواصال أولقد الحظنا بكل أسف شديد 

زائفة وكاذبة على مجرياات االمتحاناات ، واكبار   اخبار    وينقلون  الشديد ينشرون

 دليل على اتهاماتهم الباطلة نجاح الكثير من الطلبة هنا بالجامعة وخار  الجامعاة.

 لطاقمها االداري. و أر اساءة واضحة ومبيتة  لسمعة الجامعة  بوهذا يعت



هللا نكام نجحاتم بفضال  مان  أبنائي الطلبة  أكد لكم بناتي  وؤومن هذا المنصب أ   

مان خاالل مثاابرتكم ،  ناء الليل والنهاار  أمن مجهودات جبارة    بذلتموهما  بفضل  و

ثمرة جهاود سانوات طويلاة مان الجاد والكاد   وجدكم وسعيكم لذا نجاحكم اليوم هو

كاال الوسااائل الماديااة   ريوفعلااى تااحرصاانا ولقااد  باسااتحقاو وجاادارة؛ و ونجاااح 

مان خاالل اساتاذة ذوي رتباة   هتكم خاالل تاأطيركم فاي الادكتوراقوالبشرية لماراف

 علمية ،أو مخابر  بحث أو هياكل  أخرى.

ن شااء هللا سيصادر قارار ترقياة إنه خالل هاذه االياام القادماة  أزف لكم بشارة  أو

نه بجامعتناا خماس مجاالت ا إلى ؛ باإلضافة  C مصف إلى تسعة مجالت جديدة 

حياث المجاالت على المستوى الاوطني مان  األولىلتكون   Bوواحدة  c مصنفة 

 المصنفة في قاعدة البيانات.

كّل التضحيات التاي باذلها كاّل عضاو حساب الجامعة    مدير  نحن  قّدر  نختاما       

المهّمة المنوطة به، شااكرا حسان الصابر والتضاحية مان أجال أن تكاون جامعاة 

رائدة في االستحقاقات العلمية، ومتمنيا المزيد مان   عبد الحميد بن باديس    مستغانم

جاحات والتألق  لهذه الجامعة، سائال المولى عّز وجاّل أن يارزو الجمياع نعماة الن

الصّحة والعافية، ُمْسديا أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة حلاول شاهر رمضاان 

 العظيم.

 صيام مبارك كريم وكّل عام وأنتم بخير. 

 .مصطفى بَْلحاكممدير الجامعة أ/د 


