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بيان صحفي
حول احتفالية يوم الطالب
 19ماي 2017
في تقليد دأبت جامعة ابن خلدون تيارت على احيائه كلما حلت املناسبة ،سطرت املديرية الفرعية لألنشطة
العلمية والثقافية والرياضية برنامجا ثريا بمناسبة اليوم الوطني للطالب املصادف لـ  19ماي من كل سنة،
والذي امتد على مدار أسبوع كامل ،عرفت فيهه مختلف كليات الجامعة ومالحقها نشاطات نوعية ،تمايزت بين
املاحاضرات والندوات ،املسابقات الفكرية وكذا الدورات الرياضية .لتختتم صبياحة اليوم  18 -ماي - 2017
باحتفالية رسميةُ ,أ ُ
ستهلت بتنقل افراد االسرة الجامعية بمعية السلطات الوالئية وعلى رأسهم والي الوالية السيد
بن تواتي عبد السالم الى مقبرة الشهداء ،لوضع اكليل من الزهور وقراءة الفاتاحة ترحما على من استشهدوا في
ُ
سبيل الوطنُ .لينتقل بعدها مباشرة الى قاعة العروض اين نظم الطلبة معرضا للصور واللوحات أتبع بماحاضرة
تاريخية وعرض لفيلم وثائقي يؤرخ للحقبة النضالية ضد االستعمار الفرنس ي.
التظاهرة لم تخلوا أيضا من جو التكريم ،حيث مناحت جامعة ابن خلدون شهادة دكتوراه فخرية  -بعد مناقشة
مطولة ألعماله من طرف لجنة علمية مؤهلة  -للشاعر الجزائري ابن والية تيارت السيد أحمد بوزيان ،قدمها له
السيد والي الوالية.
فيم توجه السيد مدير الجامعة أ .د خالدي مدربل بكلمة شكر وتهنئة ألقاها على مسامع افراد االسرة الجامعية
بقاعة املاحاضرات للمكتبة املركزية ُمعربا عن تمنياته بدوام النجاح للجميع ،مختتما إياها بتقديم شهادات
تكريمية ألصحاب أحسن االعمال لطلبة الدكتوراه املشاركين في تظاهرة " أيام طلبة الدكتوراه " التي نظمتها
الجامعة خالل األيام الفارطة بهدف خلق فضاء لتبادل املعارف وتقييم اعمال الطلبة من طرف لجان التكوين
لإلشارة ،عرفت التظاهرة مشاركة نوعية لـ  107طالب دكتوراه موزعين على  18ميدان تكوين.

