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جامعـــــــة باتنـــــــة  - 10-الحاج لخضــر
كليـــــــــة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

الزميالت والزمالء األساتذة.
طالباتي طلبتي األعزاء.
أخواتي إخواني االداريات واالداريين والعامالت والعمال.
السالم عليكم جميعا ورحمة هللا وبركاته؛

أسرة الكلية الكرام؛ بمناسبة الدخول الجامعي لهذه السنة ( ،)2021/2020أحييكم تحية أخوية
صادقة ،متمنيا لكم عودة موفقة إلى مقاعد الدراسة والبحث راجيا من هللا سبحانه عز وجل أن تكون هذه
السنة أفضل من سابقتها ،تملؤونها بالجدية واملثابرة ،في األداء البيداغوجي ،والتحصيل العلمي ،متجاوزين
كل الضغوطات والصعوبات التي يفرضها علينا وباء كورونا ( ،)covid19منطلقين بشجاعة وثبات لتحقيق
مقاصدكم النبيلة التي من أجلها أنتم متواجدون في رحاب الحرم الجامعي.
السيدات والسادة أعضاء أسرة الكلية الكرام؛
بداية اسمحوا لي ونحن نفتتح هذه السنة أن أعبر عن شكري وامتناني وتقديري للسيد مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبد السالم ضيف على كل الجهود املبذولة والدعم املتواتر للكلية وإلدارتها من أجل القيام
بواجبها على أكمل وجه ،وأثمن كل توجيهاته ونصائحه التي بفضلها استطعنا املرور من السنة الجامعية

السابقة ،والدخول في السنة الجديدة فلقد كان وما يزال املحرك األساس ي لنشاط الجامعة بمختلف كلياتها

ومعاهدها ،ولم يدخر جهدا رغم الظروف القاسية التي نمر بها.
كما تعلمون زميالتي زمالئي أعزائي الطلبة أن هذه السنة جاءت مباشرة بعد االنتهاء من فعاليات إنهاء
السنة املاضية ،التي أتممناها بنجاح (والحمد هلل) بفضل تظافر جهود جميع الفاعلين ،وبهذه املناسبة أهنئ
كل الطلبة املتخرجين الحاملين لشهادة الليسانس ،وشهادة املاستر ،كما أرحب بالطلبة الجدد حاملي شهادة
البكالوريا ،والناجحين في مسابقة التسجيل في املاستر متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

إن انطالق هذه السنة جاء في ظروف خاصة يعلمها الجميع ،تفرض علينا زيادة في الوعي الصحي واملنهي،
ودرجة عالية من اليقظة والحرص من أجل تنفيذ خططنا االستثنائية والشروع في العام الدراس ي الذي
يتطلب منا جميعا االلتزام بالبروتوكول الصحي ،واالجراءات املختلفة التي وضعتها الوصاية للنشاط
البيداغوجي ومختلف االنشطة الجامعية.
السيدات والسادة أعضاء أسرة الكلية الكرام؛
إن كليتكم على غرار جميع كليات الجامعة ومعاهدها وفي إطار اإلجراءات االستثنائية املسطرة من طرف
الوصاية ،ستنظم نشاطها البيداغوجي وفق نمطي التكوين املعتمدين (الحضوري ،وعن بعد) وهذا يتطلب
منا جهودا إضافية سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية الصبر واملثابرة ،وكذلك من جانب االلتزام
باملواعيد املضبوطة ضمن الخطة املعدة للعمل البيداغوجي لهذه السنة.
ولهذا فإن تحضير الدروس ووضعها في املنصة الرقمية يعد من أوكد الواجبات البيداغوجية ،وكذلك
التواصل السلس مع الطلبة عن طريق الوسائط االلكترونية (بريد الكتروني ،وسائط التواصل االجتماعي)

أصبح ضروريا للغاية ومن خالله يمكن إنجاز أغلب النشاطات واألعمال وخاصة األعمال املوجهة وتقييم
املقاييس األفقية ،ومنه فإ ننا نتطلع ألن يصبح هذا األسلوب في التعليم نشاطا عاديا ويدخل ضمن الواجبات
املهنية لكل األساتذة.

السيدات والسادة أعضاء أسرة الكلية الكرام؛
إن هذه السنة ستكون بحول هللا وعونه سنة استثنائية بأنشطتها املميزة حيث سيتم اعتماد امللتقيات
العلمية واأليام الدراسية عن طريق التحاضر عن بعد ،لذا ومن اآلن ننتظر مبادرات السادة األساتذة
الباحثين سواء بشكل مستقل أو ضمن مخابر وفرق البحث املتواجدة ضمن الكلية العتمادها في الدورة
القادمة للمجلس العلمي للكلية ،كما نتطلع ملساهمة أعزاءنا الطلبة بنشاطاتهم الثقافية والتوعوية
والتطوعية التي تتناسب والظرف الصحي الذي نمر به.
إن هذه السنة كذلك ستشهد تنظيم مسابقات الدخول للتكوين في الدكتوراه الطور الثالث في 29
تسع وعشرين تخصصا علميا في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وهذا يتطلب منا تجنيد كل الطاقات
املادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذا الحدث العلمي الكبير ،ولهذا ننتظر من طلبتنا املترشحين لهذا
االستحقاق التحضير الجيد ،من اآلن ريثما يتم اإلعالن عن مواعيد املسابقات.
وبهذه املناسبة السعيدة أريد أن أطمئن السادة األساتذة والباحثين إلى أن كل امللفات العالقة املتعلقة
بمستحقات األساتذة الدائمين واملؤقتين ،ومستحقات فرق البحث( )CNEPRU.PRFUقد عرفت طريقها
للتسوية ،وسيتم تسديد مستحقات الجميع في أقرب وقت.
وفي األخير زميالتي زمالئي أعزائي الطلبة ،أتمنى أن تمر هذه السنة الدراسية في أحسن الظروف ،وأن ينال
كل واحد منكم مبتغاه وأمله في التحصيل والترقية ،والنجاح ،وأن يرفع عنا هللا هذا البالء والوباء ،ويرزق
بالدنا العزيزة الجزائر الخالدة الرفاه واألمن واالستقرار.
باتنة في /14ديسمبر2020/
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