
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على خير العرب والعجم، 

  .وعلى آله وصحبه هداة األمم

  ما بعد؛أ

مة اهللا تعالى وبرآاته، يسرني السالم عليكم ورح: أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية خير األديان

األوائل على مستوى جامعة الحاج لخضر بباتنة في حفل اختتام السنة الجامعية  ممثال للطلبةأقف  أن

ني أشعر بنورها إن لم أستطع رؤيتها فإالتي و هذه الوجوه الطيبة م، قلت أقف أما2015-2014دفعة 

جاهي، وعبق جوانحها التي غمرتني بالدفء والحنان، يسرني أن أآون الوهاج ومشاعرها النبيلة ُت

من طلبة هذه الجامعة التي فتحت لنا صفحات مجلداتها نغوص من خاللها في أعماق العلوم  واحدًا

باسم جميع الطلبة المكرمين أن  وأنا أمامكم يويسعدن ،واآلداب، ننهل منها لنروي عقولنا وجوارحنا

أبى إال الذي " والي والية باتنة"شكر السيد ن ،الذين شرفونا وأسعدونا بتواجدهم آل الحاضرينأشكر 

 شكر السيد مدير الجامعة هذا الرجل العمالق الذي آّرس نفسهنيشارآنا فرحتنا، ووأن يكون بيننا 

لخدمة العلم والمتعلمين فكان دائما يشجع ويحث الطلبة على االجتهاد والمثابرة لنيل الدرجات العليا، 

علما  ناثيرا على ما قدموه لآ شكرهمن ،دون ذآر األسماء ناشكر آل أساتذتنونحن ثمرة ذلك االهتمام، 

الذين  ناوزمالئ ناشكر آل زميالتن وهاجة تضيء لنا طريق العلم، ًامصابيح نافقد آانوا ل ونصحًا وحنانًا

  .انعينأوأبصرت  ناماقدأبهم مشت 

ستنشقه نالهواء الذي كانوا فآل ما يملكون  نابالدفء وقدموا ل اغمرونالذين  نالياشكر أهن

شكر آل الهيئات العاملة ندفعا لمواصلة السير في الدرب المنير،  ا، فيدفعننايهز جوانحوالنسيم الذي 

في الجامعة؛ اإلداريين والعمال الذين قدموا ومازالوا يقدمون عرق جبينهم لخدمة الطالب وتوفير 

سأل نحققوه وهنئ آل الطلبة المتفوقين بهذا النجاح الباهر الذي ناألجواء المناسبة للتمدرس والبحث، 

اهللا سبحانه وتعالى أن يجعلهم مصابيح تنير سماء الجزائر بنورها الوهاج فتكون خير خلف لخير 

  .سلف

وفي الختام نسأل اهللا أن يتقبل صالتنا وصيامنا ويجعلنا من الداخلين الجنة من باب الريان 

     . والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبرآاته
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