
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 سيدايت، ساديت،

 زمياليت الفاضالت، زمالئي األعزاء؛

 ميأيها احلضور الكر 

 سالٌم عليكم ورمحٌة من هللا تعاىل وبركات

ىا من أعمارىم وْ أفن َ  هم بعد سنواتٍ عَ يغادرون مواقِ ُزْمَرًة من زمالئنا الذين  بتكرمي لنحتفلَ نلتقي اليوم 
 ا بال مناز. تِ دَ مهنة التدريس، أمِّ ادلهن مجيعا وسيِّ ىرة شباهبم يف خدمة وزَ 

على ما أسدوه من جليل  ، األساتذة و اإلداريني،وإين، إذ أقف اليوم وإايكم تقديرا واحرتاما لزمالئنا
 ابألسف  الحرتامِ ا والتقديُر قليب يف يف ذىين و  جُ ِز تَ مْ يَ من موقعو، لَ  الا اخلدمات كُ 

أابنوا عنو مجيعا طيلة حياتم ادلهنية من إخالص وتفان يشهد ذلم بو العام قبل دلا  ذلم واحرتام تقديرٌ 
دلا  ق  مستحَ  اخلاص، وحيمده ذلم كل من خالطهم طيلة مسارىم، من تالميذ وطلبة وزمالء  تقديرٌ 

أيديهم ا أسهم  دل احرتامٌ بذلوه من جهد وما جادوا بو عن طيب خاطر من تضحية ونكران ذات، و 
 من أساتذة وابحثني وأطباء ومهندسني وغريىم يف خترجو 

ال خيفف من غلوائو  لكن ىذا التقدير وىذا االحرتام خيالطهما أسف لفراق ىؤالء األحبَّة، أسفٌ 
أو وشاب مدرسا  يف كيفية العطاء، ألن من شبَّ  لٍ و  تََ  دَ ىذا احملطة ستكون رلرَّ  نا أبنسوى يقينِ 

نا أن من اعتاد حىت آخر رمق، ويقينِ  ديكنو إال أن يظل كذلكال وىب حياتو يف خدمة الطالب، 
  فلس  أشك حلظة يف أن مهنتكم أيها الزميالت والزمالء األعزاء العطاء ال ديكنو أن يتوقف عنو أبدا

بعد مرحلة التقاعد ستظلون  البحثالعمل و ستالحقكم طيلة حياتكم، وأنكم حىت وإن مل تواصلوا 
  وعزة اً هبا، وكفاكم هبذا فخر  ادلغربية واالرتقاءِ  جلامعةا ىمِّ تطويرِ نا مجيعا، مِّ حاملني ذلَ على األقل 



يومكم األول يف ىذه ادلهنة النبيلة، ، تذكرون للنزول من قطارٍ  وال شك أنكم اليوم، وأنتم كادلستعدِّ 
، وكيف أو ادلكتب ليعاجل أوىل مهامو فضاَء القسم ليلقي أول دروسو واثقوكيف اقتحم ادلرء بقلٍب 

الثناء واألجر استقبلتم مسؤوليتكم العظيمة جَبناٍن اثبٍ  وإدياٍن راسٍخ بنُ ْبِل ادلهمة وثَِقِل الوِْزِر وعظيم 
من هللا ومن  مْ كُ لَ ف َ ، كل من خالطكمدلن أحسن عمال  وقد أحسنتم مجيعكم عمال، يشهد لكم هبا  

 ستحقون ما تعلى ذلك الناس من الشكر 

ال نعين ادلدرس وحده، وإن كان ىذا  ،حني نتحدث عن مهنة التدريس ،أيها السيدات والسادة ،إننا
ما نسعى يف  أو بعيدٍ  من أسهم من قريبٍ  ، لكننا نعين كلَّ غرَي َيسرياألخري يتحمل من ادلسؤولية جزءا 

 ه  ؤُ و وارتقاان كلِّ بلدِ  مسو   ذلك السموِّ  ألن يف، امعتناإليو مجيعا من مسو وارتقاء جب

وعمداء الكليات، الذين كان إلدارتم  دارسوعلى رأس ىؤالء أذكر السيدات والسادة مدراء ادل
الفضل الكبري يف حسن سري العملية التعليمية، فحملوا األمانة وسارعوا احلكيمة وقيادتم الرصينة 

ران الذات والتفاين واإلخالص  ، وكانوا مثال حُيتذى يف نكللتضحية ابلوق  والصحة من أجل ذلك
وإين أَلعرف منهم كثريين قضوا ليايل طويلة ساىرين لتأمني حسن سري العمل، فلم يَ تَ بَ رَّْم منهم أحد 
وال شكا أحد، بل اشتغلوا من وراء الكواليس غرَي ابغني شكرا وال طامعني يف عرفان، مكتفني برضا 

 رهبم وراحة ضمريىم، ونِعَم الِكفاية 

لنا إخواان كان ذلم شرف احلصول  دواعي سروران واعتزازان يف جامعة عبد ادلالك السعدي أنَّ  وإن من
جاءت كالتاج تزين مسارىم ادلهين  ملكية أومسة تشريف نيلهمعلى اعرتاف وتقدير آخر، ََتَثَّل يف 
 هبم  مجيعا، وىنيئا لنا التكرمي ادلولوي اهبذ وتزيده ََتَل قاً وفخرا  فهنيئا ذلم مجيعا

َلنافإىل ىؤالء مجيعا أتوجو ابلشكر اجلزيل، أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئهم،  مجيعا شكرا  و قَ ب ْ
فكنتم ذلم  ،العلم وادلعرفة دروبَ  ذلم جيال بعد جيلٍ  تُْ رْ ن َ أَ لكم ابسم طلبتكم، أبنائكم وبناتكم الذين 

سيتسلم  بعضُهم، وصنعتم منهم نساء ورجاال داةٍ ىُ  فكنتم خريَ  راجا مضيئا، وىديتموىم السبيلَ سِ 



 أخرى كان لكم كبريُ  نٍ هَ مِ  مارَ اقتحم غِ  وبعُضهم اآلخرُ ليواصل أداء ادلهمة النبيلة،  منكم ادلشعل
 .من موقعو ومكانو الَّ قادرين على النهوض ابدلسؤولية كُ  هم ذلا وجعلهم أكفاءَ تِ ئَ يِ يف تَ  الفضلِ 

الثقة واإلديان يف القلوب، وفتحتم  زتُ يف النفوس، وعزَّ  السنني األملَ شكرا لكم اي من زرعتم على مر 
 اآلفاق أمام الشباب  

 لبناء ىذا الوطن  من موقعو، من جهدٍ  الا شكرا لكم على كل ما أسديتموه، كُ 

وادلهندس والطيار وغريىم، ممن مل يكن ذلم، لوالكم  واحملامي شكرا لكم من الطالب واألستاذ والطبيب
دينون لكم بعد هللا تعاىل بكل ما يف عقوذلم وقلوهبم من نور، ن يَ كم، أن يبلغوا ما بلغوه، ومَ الَء وزم
 عيش  وكرميِ  م فيو من نعمةٍ ما ىُ  وكلِّ 

 آن لكم أن تراتحوا، وكيف وبالدكم مازال  يف أمس احلاجة إليكم، بل أقول إنو رلردُ قد لن أقول 
يلجأ لالستضاءة بنورىا كل  ةً ريَِّ ن َ لألبد مصابيح يف ادلوقع ال أقل وال أكثر، وإنكم ستظلون  ري ٍ غَ ت َ 

 عمَّن يهديو السبيل  ابحثٍ 

م كُ البشَر عن إيفائِ  عجزان حننُ  نْ ئِ شكرا لكم على ما أبنتم عنو من صرب ومن غرية ومن إخالص، ولَ 
وما ستظلون تظون بو  ،يف ما تظون بو اليوم نَّ هللَا سبحانو ذلك، وإ م من الشكر فلن يُعِجزَ كُ حقَّ 

ُر دليٍل على شكرِ مِ  وتقديرٍ  واحرتامٍ  دٍّ من وُ  ،إىل األبد  هللا لكم ورضاه سبحانو عنكم   ن الناس خَلَي ْ

 عون تِّ مَ تَ مُ ىم لَ وتقديرِ  الناسِ  لَقو، وإنكم حببِّ فيو خَ  بَ بَّ فمن أحبو هللا حَ 

  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 

 

 


