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 الجمهورٍة الدٍمقراطٍة الشعبٍة

 وزارة التعلٍم العالٌ و البحث العلمٌ

 الدٍوان الوطنٌ للخدمات الجامعٍة

 مدٍرٍة الخدمات الجامعٍة بسكرة شتمة

 

 بطاقة تقنٌة " المسابقة الوطنٌة للذاكرة "

 

 

 

 

 

 

 الجامعٌة للذاكرة الوطنٌة البطولة

 

 الطبعـــة األولى

 

 الخدمات الجامعٍة بسكرة شتمةمدٍرٍة من تنظٍم 

 تحت إشراف مؤسس البطولة العربٍة للذاكرة

 0281أفرٍل – 08 – 02 – 81 - 81أٍام 

 تحت شعار

ذاكرة  ل لخارقة"ا لطالب نجاحمفتاح  ا  "ا
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تنفٍذذذذذذا لتواذذذذذٍات النذذذذذدوة الوطنٍذذذذذة التنسذذذذذٍقٍة لنظذذذذذام ل   م   د  وخااذذذذذة الورشذذذذذة الرابعذذذذذة مددددد    :

و فذذذذٌ إطذذذذار السٍاسذذذذة المنتهجذذذذة مذذذذن ،  0282سذذذذنة  المنعقذذذذدة بقاذذذذر ا مذذذذماة الطالبٍذذذذة الخااذذذذة بالحٍذذذذ

و  وزارة التعلذذذذذٍم العذذذذذالٌ و البحذذذذذث العلمذذذذذٌ الرامٍذذذذذة إلذذذذذي تشذذذذذجٍ  النشذذذذذاط ال قذذذذذافٌ و العلمذذذذذٌ طذذذذذرف

بطولذذذذة ارتذذذذدت مدٍرٍذذذذة الخذذذذدمات الجامعٍذذذذة بسذذذذكرة شذذذذتمة بتنظذذذذٍم الرٍاضذذذذٌ فذذذذٌ الوسذذذذط الطالبذذذذٌ  ، 

حٍذذذث تجذذذدون ضذذذمن  ذذذذ   0281أفرٍذذذل  08إلذذذي  81ة الممتذذذدة مذذذن وطنٍذذذة جامعٍذذذة للذذذذاكرة فذذذٌ الفتذذذر

للطلبذذذة الذذذرا بٍن البطاقذذذة التقنٍذذذة برنذذذامة المسذذذابقة باةضذذذافة ةسذذذتمارة المشذذذاركة قاذذذد اة ذذذالم الواسذذذ  

 المشاركة فٌ  ذا النشاط المفعم بالتشوٍق و المنافسة  فٌ 

التذذذذكر العلمذذذٌ  اسذذذتراتٍجٍاتمذذذن  لالسذذذتفادةإ طذذذار فراذذذة للطلبذذذة الهددد ل العدددال مدددة المسدددابقة :

 فٌ المجال الدراسٌ   استغاللهو 

 األه ال ال اصة :

   نشر  قافة تنمٍة الذاكرة لدى طالب الجامعات 

   النهوض و استغالل القدرات الذ نٍة للطلبة فٌ شتي المجاالت 

   تنمٍة الحس التنافسٌ بٍن الطلبة 

  المدٍرٍات و الجامعات  تشجٍ  التبادل و التنافس العلمٌ بٍن طلبة 

 شروط المشاركة :

  بر الوطن؛المسابقة موجهة للطلبة و الطالبات  لي مستوى البٍدا وجٍا و اةقامات الجامعٍة  

  رئٍس وفد، سائق(؛طالب، طالبة، )  أشخاصٍتكون كل وفد من أربعة 

 ؛فٌ حالة تجاوز  ذا العدد ستكون ا ولوٍة با تماد تارٍخ استقبال القوائم 

 إاطحاب بطاقة الطالب إجبارً؛ 

   قرارات لجنة التحكٍم  ٍر قابلة للطعن 
 

 لبطولة :ا تنظٌللجاة 

 لجنة اةستقبال و التوجٍه   -

 لجنة اةٍوار   -

 لجنة النقل   -

 لجنة اةطعام   -

 لجنة التحكٍم   -

 لجنة اة الم و اةتاال   -
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 اإلطار المكانً و الزمانً للبطولة :

 اإلطار المكانً : -

   اةقامة الجامعٍة شتمة 

   قا ة المحاضرات بالقطب الجامعٌ شتمة 

 بالقطب الجامعٌ شتمة و كلٍة الحقوق و العلوم السٍاسٍة  القا ات بكلٍة العلوم اةنسانٍة و اةجتما ٍة  

 مطعم اةقامة الجامعٍة شتمة  

 اإلطار الزمانً : -

  0281أفرٍل  08إلي  81الفترة الممتدة من   

 المنظمة للبطولة :الهٌئات 

  : مدٍرٍة الخدمات الجامعٍة بسكرة شتمة  التنظٌل 

  مؤسس البطولة العربٍة للذاكرة  إشرال :تحت 

 قائمة الم عوٌة لحضور البطولة : 

 والٌ والٍة بسكرة   -

 السلطات المحلٍة للوالٍة   -

  مٍد جامعة محمد خٍضر بسكرة   -

 إطارات بوزارة التعلٍم العالٌ والبحث العلمٌ  -

  الدٍوان الوطنٌ للخدمات الجامعٍة ب إطارات  -
 بطل العالم العربٌ فٌ قوة التذكر " ضٍف شرف "   -

 إ تبارات البطولة :

 . األجنبٌةإ تبار فً تذكر اللغات  -

 . المعا الت الرٌاضٌةإ تبار فً تذكر  -

 .األ بٌة  إ تبار فً تذكر النصوص -

 إ تبار تذكر الشعر العربً . -

 .العشوائٌة  التوارٌخإ تبار فً تذكر  -

 .العشوائٌة  إ تبار تذكر األرقال -

 .  و الوجوه إ تبار تذكر األسماء -

 . العشوائٌة إ تبار تذكر الكلمات -
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 جوائز المسابقة :

    تسلم شهادات لكافة الطلبة المشاركٍن 

  اختبارتسلم مٍدالٍات  احاب المراتب ال ال ة ا وائل من كل   

  االختباراتتسلم مٍدالٍات  احاب المراتب ال ال ة ا وائل فٌ الترتٍب العام لمجمل   

 الترتٍب العام   ا ولي حسب رتبة مكدس البطولة  لااحب ال مٍدالٍة و تسلم 

 : البطولةبرنامج 

 التوقٌت مكاة النشاط النشاط التارٌخ

 

18/04/2018 

 14:00إبت اءا مة الساعة  اإلقامة الجامعٌة شتمة استقبا  الوفو  

 20:00إبت اءا مة الساعة  اإلقامة الجامعٌة شتمة وجبة العشاء 

 بع  وجبة العشاء اإلقامة الجامعٌة شتمة حف  فنً على شرل الضٌول

 

 

 

 

 

 

 

19/04/2018 

 06:30إبت اءا مة الساعة  مطعل اإلقامة الجامعٌة شتمة وجبة الفطور

 08:30إبت اءا مة الساعة  قاعة المحاضرات اإلفتتاح الرسمً للبطولة

 09:30إبت اءا مة الساعة  قاعة المحاضرات محاضرة  اصة بموضوع الذاكرة

 فترة راحة

 اصة با تبارات  تكوٌنٌة ورشات

 المسابقة

 القاعات :
 . كلٌة العلول اإلنسانٌة واإلجتماعٌة
 . كلٌة الحقوق و العلول السٌاسٌة

 11:00إبت اءا مة الساعة 

 13:00إبت اءا مة الساعة  مطعل اإلقامة الجامعٌة شتمة وجبة الغدار

 الجزء األو  مة المسابقة ب اٌة المسابقة 

 . األجنبٌةإ تبار فً تذكر اللغات  -

 . المعا الت الرٌاضٌةإ تبار فً تذكر  -

 األ بٌة . إ تبار فً تذكر النصوص -

 إ تبار تذكر الشعر العربً . -

 القاعات :
 . العلول اإلنسانٌة واإلجتماعٌةكلٌة 

 . كلٌة الحقوق و العلول السٌاسٌة

 16:00إبت اءا مة الساعة 

 20:30إبت اءا مة الساعة  اإلقامة الجامعٌة شتمة وجبة العشاء 

 06:30إبت اءا مة الساعة  مطعل اإلقامة الجامعٌة شتمة وجبة الفطور 
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20/04/2018 

 08:00على الساعة  عقبة ، م ٌنة مشونشم ٌنة سٌ ي  جولة سٌاحٌة 

 11:30إبت اءا مة الساعة  وجبة الغ اء محمولة وجبة الغدار

  12:15على الساعة  صالة الجمعة بمسج  الصحابً عقبة بة نافع

 13:30على الساعة  العو ة لإلقامة الجامعٌة شتمة

 ب اٌة المسابقة الجزء الثانً مة المسابقة :

 العشوائٌة . تذكر التوارٌخإ تبار فً  -

 العشوائٌة . إ تبار تذكر األرقال -

 و الوجوه .  إ تبار تذكر األسماء -

 العشوائٌة . إ تبار تذكر الكلمات -

 القاعات :
 . كلٌة العلول اإلنسانٌة واإلجتماعٌة
 . كلٌة الحقوق و العلول السٌاسٌة

 17:00إبت اءا مة الساعة 

 20:00إبت اءا مة الساعة  شتمةاإلقامة الجامعٌة  وجبة العشاء 

 بع  وجبة العشاء اإلقامة الجامعٌة شتمة منوعحف  فنٌ

 

 

21/04/2018 

 06:30إبت اءا مة الساعة  اإلقامة الجامعٌة شتمة وجبة الفطور

 حف  اإل تتال ٌتل فٌه إعالة النتائج 
 و توزٌع الجوائز

  قاعة المحاضرات 

 12:00إبت اءا مة الساعة  اإلقامة الجامعٌة شتمةمطعل  الغ اء و تو ٌع الوفو وجبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


