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يهتن تالداًة التٌافسي للوهزخاى هي خال العزٍض الَطٌية  : هحَر العزٍض

الوشاركة هي هذيزيات الخذهات الداهعية ٍالداهعات ٍالوزاكش الداهعية ٍالوعاهذ 

 .ٍالوذارس العليا

 .إحياء ًشاطات على هاهش الوهزخاى لفائذة الطلثة  : هحَر تٌشيط الوحيط

فضاء لعزض الَفَد الوشاركة لوختلف إًداساتهن  العلوية ٍالثمافية  : هحَر الوعارض

 .ٍالزياضية طَال هذة الوهزخاى

فضاء تكَيٌي لفائذة الطلثة الوشاركيي في الوهزخاى يشزف عليه  : هحَر الَرشات

 .أساتذة في ااختصاص

 ٍرشةاإخزاج الوسزحي. 

 ٍرشة التوثيل. 

 ٍرشة تصوين الذيكَر. 

 ٍرشة السيٌَغزافيا. 

فضاء تٌالش فيه اأعوال الوعزٍضة يَهيا في حلة  : هحَر هٌالشة العزٍض

 .هسائية يشزف عليها أساتذة هختصيي ٍتحضَر كل الوشاركيي 

 :هحَر التكزيوات
. تكزين شخصيات هسزحية هحلية ٍٍطٌية

 
 



 (الطثعة الثاًية  )الوهزخاى الَطٌي الداهعي لأتيزيت : التسوية

 .ٍيزتمي تالذٍق العــام ....الفي يصٌع الدوــال : الشعار

 .  تٌذٍف هذيزيـة الخذهـات الداهعيـة لَايـة:الوٌظن
تإشزاف السيذ الوذيز العام للذيَاى الَطٌي للخذهات الداهعية ٍتالزعاية الساهية *

 .لوعالي ٍسيز التعلين العالي ٍالثحث العلوي ٍ ٍالي ٍايـة تٌذٍف 

 .ٍايـة تٌذٍف  : الوـكــاى

 سزيز ، دار الثمافة ، تيت الشثاب 500 الوزكش الداهعي، اإلاهة الداهعية :الهياكـل 

 .، هزاكش التكَيي الوهٌي ٍالتوهيي 

  أيـــام 05 :  هذة التظاهــزة

  .2021 ديسوثز 11 الى 07هي  : هَعذ التظاهــزة

 . فزق كحذ ألصى 10: عذد الفزق الوشاركة

 . طالة ٍطالثة 150: عذد الطلثة الوشاركـيـــي

 . هزافك45 : عذد الوزافميــي

 : أساتذة ، هَسعَى كوا يلي 10 : عذد الضيــَف

 .أعضاء لدٌة التحكين  : 06                   

  .تأعضاء التٌشيط ٍ اإشزاف على الَرشا : 03                   

 .أعضاء اإشزاف على هٌالشة العزٍض  : 03                   

:.... تسوية دٍرة هذا الوَسن كالتزاح 

 

 
 



 .لاعة العزٍض تذار الثمافة  : هكاى الوٌافســات

 . لاعة عزٍض تالوزكش الداهعي ٍكذا اإلاهة الداهعية:الَرشات التكَيٌيــة

  :إلاهة الوشاركيي في التظاهــزة

 . سزيــز 500اإلاهة الداهعية  -

 .تيَت الشثــاب  -
 

 .هزافـــك إيــَاء هٌاسثــة :الاهة ضيَف الوهزخـــــاى

  :العزٍض الداًثيــة

 . سزيز لفائذة الطلثة الوميويي 500 اإلاهة الداهعية _

 . الوزكش الداهعي لفائذة الطلثة الخارخييي_

.  هزافك أخزى تالتٌسيك هع الدوعيات الثمافية الوحلية_
 

.  سزيز 500توطعن اإلاهة الداهعية  : اإطعــام
 

 .دار الثمافة+ الوزكش الداهعي : الوحاضزات 

استغال حافات الٌمل : ًمل الوشاركيي  داخل الَاية ٍفي الثزًاهح السياحي 

 .الداهعي

 

 

 

 
 

 



 

 .استمثال الَفَد اتتذاءا هي الساعة الثاًية تعذ الشٍال  (:الثاثاء)اليَم ااٍل 

 . حفل اافتتاح10:00 (:اارتعاء)اليَم الثاًي 

 .  تٌاٍل ٍخثة الغذاء12:30

 . اًطاق الوٌافسات14:00

 . الَرشات18:00

 . تٌاٍل ٍخثة العشاء20:00

 .  خيوة هٌالشة العزٍض21:00

 . هَاصلة الوٌافسات09:00 (:الخويس)اليَم الثالث 

 . تٌاٍل ٍخثة الغذاء12:30                         

 . هَاصلة الوٌافسات14:00                            

 .  ٍرشات 18:00                            

 .  تٌاٍل ٍخثة العشاء20:00                            

 . خيوة هٌالشة العزٍض21:00                            

  سيارة السَق ااسثَعي 09:00  (:الدوعة)اليَم الزاتع 

 . خَلة حزة للتعزف على هذيٌة تٌذٍف 10:00                          

 .  تٌاٍل ٍخثة الغذاء12:00                          

 . هَاصلة الوٌافسات16:00                          

 . تٌاٍل ٍخثة العشاء20:00                          

  خيوة هٌالشة العزٍض 21:00                          

 : اًطاق الثزًاهح السياحي للوهزخاى الوتوثل في09:00 (:السثت)اليَم الخاهس 

 .سيارة الوسدذ العتيك -                            

 (للعة أهل العثذ)سيارة الوعلن التاريخي - 

 سيارة هعلن هزكالة- 

 .(تٌاٍل ٍخثة الغذاء على الهَاء الطلك   ) : هاحظة

 16:00حفــل ااختتـــام . 


