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                                        عیة لٔ��شطة العلمیة، الثقاف�ة و الر�ضیة املد�ریة الفر 

  

  ماي من لك س�نة 19لالح�فال بعید الطالب املصادف لـ  املقرتحالرب�مج 

  بقا�ة احملارضات مولود قامس �یت بلقامس 2017ماي  18یوم امخل�س 

 اجلانب الثقايف:  /1

  یة یت�ل�: تنظمي حفل �ملناس�بة التارخي 

   .عرض ف�مل قصري من ٕانتاج الطلبة -

  .وصالت ٕا�شادیة -

 .القاءات شعریة -

 .مرسح�ة ( لو�ة ف�یة ) -

  .عرض مونولوج -

 .تنظمي مسابقة فكریة "طالب من ذهب" -

   �كرميات  -

 تنظمي معرض ٕالبدا�ات النوادي العلمیة �ىل هامش احلفل.  

 ارس ا�كتوراه تنظمي مسابقة " �ٔحسن ابداع لطلبة ا�كتوراه" مبد 

 اجلانب الر�يض:  /2

 الشطرجن ،�رة الطا�رة ،�رة القدم :تنظمي دورة يف. 

 البطو� الوطنیة ٔ�لعاب القوى ( تصف�ات املناطق) �لباز 

  ملس�بح أ�مل�ــــي الباز  2017ماي  19و  18البطو� الوطنیة �لس�با�ة �ٔ�م� 

 2017ماي 14ٕاىل  10ات �ىل مدار �ٔس�بوع من مالحظة: نظمت �ىل مس�توى اجلامعة سلس� من ال�شاط
  �رب اللكیات و املعاهد و إالقامات اجلامعیة 
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                                       املد�ریة الفرعیة لٔ��شطة العلمیة، الثقاف�ة و الر�ضیة  

  التصور العام لرب�مج �ح�فال �لیوم الوطين �لطالب

  بقا�ة احملارضات مولود قامس �یت بلقامس 2017ماي  18امخل�س 

  �ارج القا�ة: /1

 اس�تق�ال الضیوف  -

  رفع ال�ش�ید الوطين -

 وضع �قة زهور ٔ�مام النصب التذاكري بقا�ة احملارضات مولود قامس �یت بلقامس -

 قراءة فاحتة الك�اب  -

 الطلبة  نوادي ز�رة املعرض �تلف ٕابدا�ات -
 :ةالقا� دا�ل /2

  لكمة اف�تاح�ة ملد�ر اجلامعة أ�س�تاذ ا�كتور عبد ا�ید ج�ان 

 القاءات شعریة 

  مونولوج عرض 

  وصالت ٕا�شادیة من تقدمي �دي املوس�یقى 

 "عرض مرس� " ا�لو�ة الف�یة 

 "عرض ف�مل روايئ من ٕانتاج الطلبة "اح�یال �وم 

 مسابقة طالب من ذهب  �كرمي الفا�ز�ن يف 

  دورات �رة القدم، �رة الطا�رة، الشطرجنيف �كرمي الفا�ز�ن 

  كرميات �اصة� 
 � خ�تام� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


