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 .كتشاف املواهب والابداعات الثقافية في الوسط الطالبي والعمل على صقلهاإ -1

 .الفعل الثقافي تنشيط -2

 .الثقافيتعرف الطلبة على ثقافات الغير والتفاعل معها من خالل التبادل  -3

 .ألاوبريتتعريف الطلبة بشكل مباشر على ماهية فن  -4

 .تنشيط املحيط الجامعي -5

ستغالل اوقات فراغ الطلبة من خالل تحضير الاعمال واملشاركة في املنافسات إ -6

 .الوطنية 

 .املتميز نطقة تندوف وطابعهابراز الجانب السياحي ملإ -7

 .الجامعياملسرح  جعل والية تندوف قطبا من اقطاب -8

              

 

 

 



 

يهتم بالجانب التنافس ي للمهرجان من خالل العروض  : 1

الوطنيةاملشاركة من مديريات الخدمات الجامعية والجامعات واملراكز الجامعية 

 .واملعاهد واملدارس العليا

 .إحياء نشاطات على هامش املهرجان لفائدة الطلبة: 2

ض الوفود املشاركة ملختلف إنجازاتهم العلمية فضاء لعر  : 3

 .املهرجان  اياموالثقافية والرياضية طول 

فضاء تكويني لفائدة الطلبة املشاركين في املهرجان الذي  : 4

 .يشرف عليه أساتذة في الاختصاص 

 .يــــــة الاخراج املسرحــــــــــــورش -

 .يلــــة التمثـــــــــــــــورش -

 .ة تصميم الديكور ــــــــــــــورش -

 .اـــــــة السينوغرافيــــــــــــــورش -

 .اـــــــــــة الكورغرافيـــــــــــــورش -

فضاء تناقش فيه الاعمال املعروضة يوميا في حلة  : 5 

 .مسائية يشرف عليها أساتذة مختصين وبحضور كل املشاركين

6 : 

 .مسرحية محلية ووطنيةتكريم شخصيات  -

 .الهيئات واملؤسسات املساهمة تكريم -

 



 

 

  : ) املهرجان الوطني الجامعي لألبيريت )الطبعة الثالثة 

  :) سوف يحدد ال حقا ( 

 :  مديرية الخدمات الجامعية لوالية تندوف بإشراف السيد املدير

وزير  للسيدالعام للديوان الوطني للخدمات الجامعية وبالرعاية السامية 

 .التعليم العالي والبحث العلمي ووالي والية تندوف

  :مدينة تندوف. 

  :  الثقافة , بيت  سرير , دار  099املركز الجامعي , الاقامة الجامعية

 .الشباب , مراكز التكوين املنهي والتمهين 

  : 90 ايام. 

  : 90 1911ديسمبر  21 الى. 

  : 20 كحد أقص ى فرقة. 

  : 110  طالب وطالبة. 

 : 40 مرافق. 

 : 90 يلي : استاذ موزعون كما 

 .اعضاء لجنة التحكيم 30                                 

 .اعضاء التنشيط والاشراف على الورشات  30

 وض .اعضاء الاشراف على مناقشة العر  30

  : ()سوف يحدد الحقا. 



 

 .قاعة العروض بدار الثقافة : 

عروض باملركز الجامعي وكذا الاقامة الجامعية القاعة  : 

 .ومالحق دار الثقافة

 

 .سرير  077الاقامة الجامعية  -

 .بيت الشباب -

 .مراكز التكوين املنهي والتمهين -

إحدى فنادق تندوف أو إقامة الوالية بعد إذن السيد  : 

 الوالي.

 

 سرير لفائدة الطلبة املقيمين 099الاقامة الجامعية  -

 املركز الجامعي لفائدة الطلبة الخارجيين -

 مرافق أخرى بالتنسيق مع الجمعيات الثقافية املحلية -

 سرير  099بمطعم الاقامة الجامعية  :

 املركز الجامعي , دار الثقافة : 

نقل املشاركين داخل الوالية  من خالل استغالل حافالت النقل الجامعي  :

 .وفق البرنامج السياحي للمهرجان 


