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1954 نوفمبر 1 الثورة ننالع ذكرى تحيي 1 سطيف عباس فرحات جامعة
حريرية اعتت اعثورة لندلع تون ّت واع اعّاباة باعذكرى اعحتفاء 2021 نوفمبر 03 الربااء يوم صبيحة تم

عطرش الستاذ الجاماة مدير اعّيد بإشراف وذعك ، 1 سطيف اباس فرحات جاماة طرف من الجيدة،

مدير نواب اعّادة: وبحضور واعرياضية، اعثقافية اعالمية، علنشطة اعفراية الديرية وتنشيط اعهادي، محـمد

رئيس بّطيف، علمجاهدين اعوطنية علمنظمة اعولئي المين الااهدين، ومديري اعكليات امداء الجاماة،

سطيف، عولية الجاهدين مدير الحوامات، في اعتخصص مدرسة ممثل سطيف، اعبلدي اعشابي الجلش

اعولئي الكتب أمين بّطيف، اعشهداء أبناء لنظمة اعولئي الكتب أمين علتجارة، الجهوية الديرية مديرة

اعولئي التحف مدير بّطيف، اعّاباة اعتاريخية علولية اعولئي الكتب أمين ،1945 ماي 8 لجماية

السرة أاضاء من اعاديد ذعك في بما الجاهدين، أبناء لنظمة اعولئي المين بّطيف، علمجاهدين

وطلبة(. إداريين الجاماية)أساتذة،

أفراد كافة وقوف اقبها ، 1956 ماي 19 بّاحة اعوطني علنشيد بالستماع اعذكرى هذه تخليد استهل

النظم اعتاريخي الارض زيارة بادها عيتم البرار، شهدائنا أرواح الى ترحما صمت دقيقة الجاماية السرة

الجاماة مدير أعقى الناسبة هذه وفي ، الجاهد متحف طرف من بلقاسم نايت قاسم موعود الحاضرات بقااة

البرار، شهدائنا بتضحيات خلعها ومذكرا الحضور، بكافة فيها مرحبا كلمة اعهادي محـمد عطرش الستاذ

كلمة بادها عيليها الفدى، وطننا تجاه بواجبهم باعوفاء الجميع حث مع الجزائرية، باعذاكرة الاتزاز وأهمية

مدير نائب طرف من نوفمبر أول بيان قراءة ولسيما بّطيف، علمجاهدين اعوطنية علمنظمة اعولئي علمين

من حنان بركون الستاذة طرف من تاريخية مداخلة وإعقاء حرزاداود، الستاذ باعبيداغوجيا الكلف الجاماة

اباسسطيف. فرحات جاماة

عباض اعتكريمات أجواء إلى اعكلمات منصة من باعنتقال اعذكرى هذه إحياء فااعيات اختتام تم

الحاضرين.

آمنة. حرة الجزائر، ااشت البرار، عشهدائنا والخلود الجد


