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رسالة السيد العميد ألسرة الكلية
بمناسبة انتهاء السداس ي ألاول وبداية السداس ي الثاني والانتهاء من مسابقات الدكتوراه
الصميالث والصمالء ألاطاجرة.
بىاحي الؼالباث أبىائي الؼلبت ألاغصاء.
أخىاحي ئخىاوي الادازياث والادازيين والػامالث والػماٌ.
الظالم غليىم حميػا وزحمت هللا وبسواجه؛
أطسة اليليت الىسام؛ بمىاطبت اهتهاء الظداس ي ألاوٌ وبداًت الظداس ي الثاوي ،والىجاح الباهس الري حللخه اليليت في جىظيم مظابلاث
الدهخىزاه للظىت الجامػيت  ، 2021/2020وهظسا للظسوف الاطخثىائيت التي وػمل فيها- ،أخاػبىم مً خالٌ هره السطالت لخػرز الللاء

املباشس بىم-؛ ألغبر لىم غً فائم امخىاوي وشىسي لىم ملا أبدًخمىه مً زوح املظئىليت ،والجدًت في أداء مهامىم ،والليام بىاحباجىم املهىيت
والبيداؾىحيت مخحلين بأخالق أهل الػلم والفظيلت.
وكبل أن أغسض غليىم فحىي هره السطالت ،البد مً جلدًم واحب الشىس والػسفان للظيد مدًس الجامػت ألاطخاذ املحترم غبد الظالم
طيف ،الري وان املحسن واملدبس ألاوٌ ليل إلاهجاشاث التي حللىاها غلى مظخىي هره اليليت بفظل خبرجه وزحاحت أزاءه ،وجفاهيه في جلدًم
الىصح والخىحيه لىا همظاغدًً له في حظيير هره الجامػت املسمىكت ،هما ال ًفىجني أن أشىس الظيد زئيع املجلع الػلمي لليليت ومً خالله
ول الهيئاث الػلميت ،والبيداؾىحيت وول الؼاكم إلادازي لليليت مً هىاب الػميد واملشخؿلين في املصالح الخابػت لهم ،وزؤطاء ألاكظام

وهىابهم واملشخؿلين في مخخلف املصالح الخابػت لهم ،والظيد ألامين الػام لليليت وزؤطاء املصالح الخابػت لألماهت الػامت واملشخؿلين فيها ،وول
أغىان إلادازة  ،وألامً والىظافت والشسواء الاحخماغيين مً الجمػياث الؼالبيت والىىادي الػلميت ومً خاللهم ول الؼلبت ألاغصاء ،غلى ول ما
برلخمىه خالٌ هرا الظداس ي الفازغ وأثىاء ئحساء مظابلاث الدهخىزاه التي واهذ فخسا لىا حميػا وأطسة مخظامىت مخىحدة حىٌ أهدافها
مخفاهيت مً أحل جحليم الخميز وبلىؽ ألاهداف.
أطسة اليليت الىسام؛ هما غشخم مػىا هرا الظداس ي وان الظسف اطخثىائيا؛ بظبب وباء وىزوها( )covid19حيث جم جىييف ػسق الخيىيً
والخلييم وفم ما ًلخظيه هرا الظسف الػصيب ،مً الخدزيع و والخلييم غً بػد واختزاٌ مدة الخيىيً الحظىزي في أزبػت أطابيؼ فلؽ،

وكد وان ذلً طببا في ػسح الػدًد مً الاشياالث والاوشؿاالث ،ولىً بفظل غصمىم وحػاوهىم ،وبفظل جفهم أبىاءها الؼلبت وصبرهم،
ججاوشها جلً الػلباث مً خالٌ املخابػت اليىميت لإلدازة غلى مظخىي اليليت وألاكظام ومً خالٌ الللاءاث الدوزيت مؼ مخخلف الفاغلين في

الهيئاث السطميت لليليت ،ومؼ الشسواء الاحخماغيين املمثلين للؼلبت ،وبفظل جىفس الىيت الصادكت لدي الجميؼ ملػالجت املشىالث التي

ًؼسحها الظسف الىبائي.
للد جم ئهجاش ول اليشاػاث البيداؾىحيت في ظسوف حظىت وملبىلت لدي حميؼ ألاػساف ،حيث أجمىىا الظداس ي ألاوٌ مثلما خؼؼىا له،
ودخلىا ئلى الظداس ي الثاوي مباشسة في ظل هفع الظسوف ،وهخمنى أن جخىفس هفع الػصيمت والازادة والخفهم التي غشىاها في الظداس ي ألاوٌ؛
حتى هىجص مخؼلباث هرا الظداس ي بظالطت وأزيحيت؛ وذلً مً خالٌ إلاطساع في وطؼ الدزوض غبر املىصت ،وجىشيؼ ألاغماٌ املىحهت في بداًت
الفصل حتى ًلىم الؼلبت باهجاشها في مدظؼ مً الىكذ ،هما هىىه أن هرا الفصل مخصص إلهجاش مرهساث الخخسج ،ولهرا نهيب بصمالئىا
ألاطاجرة الخحلي بسوح اللين واملسافلت لؼلبتهم مً خالٌ الخفاغل مػهم بمخخلف وطائؽ الاجصاٌ ،والسد غليهم دون ئبؼاء وي ًىجصو أغمالهم

في طػت مً أمسهم.
أطسة اليليت الىسام؛ للد شهد الظداس ي ألاوٌ جىظيم مظابلاث الدخىٌ للخيىيً في الؼىز الثالث (دهخىزاه  ،)LMDوكد وان هصيب وليدىا
مً هره الػمليت الحظ ألاوفس ،أًً جم احخياش ثماوي مظابلاث في جخصصاث مخخلفت في ميدان الػلىم الاوظاهيت والاحخماغيت ،وهرا ما
جؼلب مىا وادازة مشسفت غلى هره الػمليت الضخمت حهىدا حبازة ،جمثلذ في ججىيد ول الؼاكاث البشسيت واملادًت ،ئذ اهؼللذ الػمليت مً
 04مازض 2021ئلى ؾاًت  08أفسيل 2021؛ كسابت ألازبػين ًىما واليليت مجىدة بمظئىليها وإػازاتها و ئدازييها وغمالها الحخياش هرا الخحدي
الىبير ،وبفظل جظافس حهىد اليظاء والسحاٌ مً أبىاء اليليت ،و الحسص الشدًد لظمان الشفافيت الخامت للمظابلاث ،والخىفل الجيد

باملمخحىين ،و املإػسيً اطخؼػىا جحليم ألاهداف املظؼسة بدكت ومهىيت مىلؼػت الىظير.
أطسة اليليت الىسام؛ ئن املهمت املىىػت بىا هي جلدًم جيىيً حيد لؼلبدىا الرًً هم ذخس أمخىا ومظخلبلهاً ،لصمىا هجماغت غلميت أوادًميت
الاطؼالع بمهامىا بيل مظئىليت ومهىيت ،طف الى ذلً املظئىليت الاخالكيت والاحخماغيت التي جحخم غليىا طسوزة الخىفل الجيد باوشؿاالتهم
والظهس غلى جلدًم أفظل ما لدًىا ،ولرلً أطحى لصاما غليىا احخىاء هره الفئت والخػامل مػها بسفم وجفهم ملا حػيشه مً طؿىػاث جفسطها
الفترة الػمسيت ،والظسوف الاطخثىائيت التي وطػخىا فيها الجائحت ،ومً هرا الصاويت أهيب بىم شميالحي شمالئي الاطاجرة الحسص غلى جىثيف
الخىاصل مؼ ػلبخىم وجحمل بػع املشاق لخجاوش هره الفترة الػصيبت.

هما أػمئن أبىاءها الؼلبت بأن ئدازة اليليت مظخمسة في ههجها الري غسفخمىه؛ وهى الظهس الدائم واملظخمس في الاطخماع لىم والخىفل بيل
اوشؿاالجىم حتى ًدظنى لىم جحليم أهدافىم الىبيلت التي دخلخم مً أحلها ئلى الجامػت ،وهرا ًخؼلب مىىم هرلً حؿليب زوح املظئىليت
والاهظباغ والخػامل الساقي مؼ أطاجرجىم ومخخلف ألاغىان الرًً ًلىمىن غلى خدمخىم ،هما نهيب بىم أن حشازوىا مً خالٌ وشاػاجىم
املخخلفت في جسكيت وليخىم وأكظامىم.
وفي ألاخير أجمنى لىم حميػا الىجاح في مهامىم وجحليم ملاصدهم ،هما أؾخىم فسصت حلىٌ شهس زمظان الفظيل أن أطاٌ هللا لىم
صياما وكياما ملبىلين ئن شاء هللا.
باثنة في  10أفريل 2021
عميد كلية العلوم الانسانية والاحتماعية
أد  /كمال بوقرة

