كلمة ترحيبية لألرسة الجامعية بمناسبة انطالقة الدروس الحضورية

بمناسبة انطالقة الدروس الحضورية نحن عميد الكلية نرحب باألرسة
ى
ونتمن لهم عودة
الجامعية وبشكل خاص ببناتنا الطالبات وبأبنائنا الطلبة
ميمونة وإقامة صحية ى يف رصح الكلية  ,ى يف إقامتهم أو اإلقامات الجامعية.
أيتها الطالبات أيها الطلبة األعزاء انتم ذخرنا وانتم آمالنا ومن حقكم علينا ان
ى
ى
وف
نخدمكم بواجب وليس بفضل .وثقوا أننا لن نذخر جهدا يف خدمتكم ي
المساهمة ى يف نجاحكم .لكن بالمقابل عليكم أنتم كذلك مساعدة أنفسكم
ومساعدتنا ىف وقايتكم وسالمتكم .وذلك با ى
اللتام ر
بشوط الوقاية واألمن
ي
الوقائ .وتحسيس زمالئكم الطلبة به .وال تستهينوا
للتوتوكول
والتطبيق
الصح ر
ي
ي
بالفتوس ألنه ما زال يعيش ى يف وسطنا.
ر
ومن ناحية اخرى ى
التموا بالجد واالجتهاد خالل فتة دفعتكم .وشاركوا زمالئكم
الذين تعذر عليهم الحضور بتوزي ع ما يسلم لكم من ررسوحات من طرف
األساتذة الكرام .فال تبخلوا عليهم ألن العلم ينمو بالعطاء مثل المال ينمو
ى
كبتة
باإلنفاق .واحذروا من اإلشاعات .ولتكن ثقتكم يف أساتذتكم وإدارتكم ر
ى
كت .وما توفيقكم إال باهلل.
وثقتكم يف هللا أ ر

وال تنسوا الفضل بينكم وتسلحوا بسالح األخالق بينكم ى
وف إتجاه أساتذتكم
ي
ومسؤوليتكم  .فإنما األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبوا أخالقهم ذهبت.
رى
رى
ذهبيتي من استاذي ى يف الثانوية سنوات
نصيحن لكم
وأختم
بنصيحتي
ي
الثم انيات .األستاذ المفت ش المرك زي المتقاع د ى يف م ادة الرياضي ات .الشيخ
ملوح لخض .خفظه هللا  .وكنا ندرس بالفرنسية.
-

] Attention à la tangenteحذاري من االنزالق[

  ] Il ne faut pas lâcherتمسك مهما كانت الصعاب [لزمالئ األساتذة  :وفقكم هللا وجزاكم هللا خ رتا عىل
ومن خاللكم اوجه كلمة
ي
المجهودات الن بذلتموها ى
.
عىل أبناءنا الطلبة ى يف
ا
وصت
المنصات
ف
ر
ي
ي
ي
ى
ر
الشوحات .وكونوا بردا وسالما عليهم يف التقويمات.
رى
رى
واإلداريي امدكم هللا بالعون ى يف مساعدة ومرافقة كل
الموظفي
وكلمة لزمالء
األرسة الجامعية وخاصة بناتنا الطالبات وأبنائنا الطلبة .كان هللا ى يف عون
العبد ما دام العبد ى يف عون أخيه.

الخت للجميع .ونجح طلبتنا ورفع عنا هذه الجائحة
وفقنا هللا تعال اىل ما فيه ر
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