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 حتـــــــــــــــــت شعــــــــــــــار
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 عن بعد  فني، ثقافي : طبيعة النشاط  •
 سوق أهراس واليـــة  : مكـــــــــــان  ال •
 2021 فيفري   28 غاية لىإ 2021  جانفي 03من  : تاريـــــــــخ ال •
 مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس  : المنظـــــــــم •
 فن بال حدود  : شعار التظاهرة  •
 2021تحديات الطالب الجامعي في سنة  : موضوع المنافسة  •
 سوق أهراس الثقافة لواليةمديرية  : الجهات المساهمة  •
 ذكور وإناث  : الصنـــــــــف •
 مشارك   300 : العدد المحدد للمشاركين •
 مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس  : منظميــــــن ال •
 مختصين في الرسم الكاريكاتيري  : التحكيم •
 الطلبة الفائزون  : مدعويـــنال •
 سابقا( 4)المريس )إناث( طواجنية أحمداإلقامة الجامعية  : ستقبال مكان اإل •
 سوق أهراس حافالت النقل الجامعي : النقل •
 )إناث( طواجنية أحمد المدمجالمطعم  : طعـــــام مكان اإل •
 )إناث( 4طواجنية أحمد/مريس  ج إ - )ذكور(  1مداقين محمد/مريس إ ج : واءـــــــيمكان اإل •
  بن برينيس أحمد الصالحإلقامة الجامعية  القاعة المتعددة النشاطات ل  : مــــــالتكريمكان  •

 سابقا(  3)المريس )إناث(
  

 تقنية ال بطاقةال
 للرسم الكاريكاتيري عن بعد  الجامعية الوطنية  التظاهرة 
 2021 فيفري  28الى  2021 جانفي 03، من سوق أهراس 



 لتظاهـرةل العام برنامجال
 

 المالحظــــــــــــــة التعييـــــــــــن التاريــــــــــــخ 

   01/2021/ 03من 
 18/02/2021 إلى

مع إستمارة إرسال األعمال الفنية  
 المشاركة عن بعد 

ــي ــرونـــ ــتـــ ــكـــ اإللـــ ــد  ــريـــ ــبـــ الـــ ــى  ــلـــ ــ   عـــ ــقـــ   فـــ
soukahras@onou.dz.   
dcc@dou-souk-ahras.dz. 

   02/2021/ 21من 
 23/02/2021 إلى

تقييم األعمال من طرف لجنة  
 التحكيم

 توجيه دعوة للفائزين لحضور حفل التكريم 
 عن طريق الهاتف والبريد اإللكتروني 

   02/2021/ 27من 
 28/02/2021 إلى

اإلعالن عن اختيار أحسن األعمال 
 وتكريم الفائزين 

على مواقع التواصل   األعمال الفائزة نشر
 االجتماعي للمديرية واإلقامات الجامعية 

 تنظيميةالنقاط ال
 

جال في اآلمع إستمارة المشاركة من خالل إرسال األعمال الفنية عن بعد فق  وذلك المشاركة في التظاهرة يكون  ✓
ي التالعلى العنوان  فق  على البريد اإللكتروني 18/02/2021 إلى 01/2021/ 03من في الفترة  المحددة

.soukahras@onou.dz  أو ahras.dz-souk-dcc@dou . 
 .2020/2021متاحة لكل طالب جامعي مسجل بصفة نظامية خالل السنة الجامعية  المشاركة في التظاهرة ✓
 ."2021تحديات الطالب الجامعي في سنة  " المنافسة ضرورة احترام موضوع ✓
 و رئيس الجامعة.أ المشاركة يجب أن تكون ممضاة من طرف مدير الخدمات الجامعيةإستمارة  ✓
 .أو كلها المشاركة بأكثر من عمللطالب ل، ويمكن فق  أعمال بثالثةالمشاركة  حق لكل مؤسسة جامعية ✓
 (؛...مدير الخدمات الجامعية )مدير الجامعة، ي قائمة دون إمضاء مدير المؤسسةأ ال تقبل ✓
 .2021/ 02/ 21يتم تقييم األعمال من طرف لجنة مكونة من اخصائيين في مجال الرسم الكاريكاتوري بدءا من  ✓
ــال ✓ ــار أحســــن األعمــ ــائزين اإلعــــالن عــــن اختيــ ــر ستوالتــــي  2021 فيفــــري  28 إلــــى 27 يــــومي وتكــــريم الفــ نشــ

 ديرية واإلقامات الجامعية.معلى مواقع التواصل االجتماعي لل
 الطلبة الفائزين هاتفيا وعن طريق البريد اإللكتروني من أجل استالم جوائزهم.تبليغ يتم  ✓
 ألي إستفسار يرجى اإلتصال بلجنة التنظيم على االرقام التالية: ✓

 .037.76.43.01 مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس )الثابت(: •
 .06.59.69.71.50ع بالمديرية: -ر-رئيسة مصلحة النشاطات ث •
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 البريد اإللكتروني  رقم الهاتف  التخصص الميالد  ومكان تاريخ الجنس سم واللقباإل الرقم
01       
02       
03       

 

 (في حالة الفوز والتكريم) دـــــــــــــــــــــــــالوف تأطــــــــــير
 الصــــــــــفة ب ــــــم واللقــــــــــسإلا الرقم
 مؤطـــر   01
 السائق  02

 ......................... التاريخ: 

 المؤسسة إمضاء مدير 

 . 2021فيفري  18هو  وطلبات المشاركةإلرسال األعمال آخر أجل  -

  البريد  إحدى عنواني  علىت المـشاركة ابلعمال الفنية وطترـسل األ -

 :ينالتالياإللكتروني 

 soukahras@onou.dz 

 ahras.dz-souk-dcc@dou 

 

 إستمارة المشاركة
 ى األولالجامعية  الوطنية التظاهرة

 للرسم الكاريكاتيري عن بعد 

 ............................ .......................... .. . ..........: المؤسسة الجامعية
 .............................................. ............: الجامعيةمديرية الخدمات 
 ........... ........................................ ...................... :  المدرسة العليا
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