
 

  الجمھوریــة الجزائـریــة الدیمقـراطیــة الشعبـیــة
République Algérienne Démocratique et Populaire  

  الــتعلـیـم العـالي والبـحـث العلـميوزارة 
  "سعیدة" جامعـة الـدكتور موالي الطاھر 

  األمــــانة العامــــــــة          
  ةــشطـــة لألنـــرعیـــة الفـــریـــدیـــمـــال

ریاضیـــــــــــــةـة الــیـافـقـثـال ة،ـیـمـعللـا  
2016/م ف أ ع ث ر/أ ع/ج س:....../رقم  

Ministère  de l’enseignement Supérieure  

Et  de la recherche scientifique 

Université Dr. Tahar Moula-SAIDA 

Secrétariat générale 

Sous-direction des Activités scientifiques, 
Culturelles et Sportives 

  
 

تعلن المدیریة ، لعید الطالب) 60( الستون ذكرىلفي إطار االحتفاالت المخلدة ل           
مع الرابطة الوالئیة للریاضة  بالتنسیق یة، الثقافیة والریاضیةالفرعیة لألنشطة العلم

  :فيریاضیة  دورةظیم عن تنالجامعیة 

  .)ماي 19كأس (. )قاماتبین اإل(إناث / )مابین الكلیات (ذكور كرة القدمفي دورة  -
 ).مابین الكلیات (دورة في كرة القدم لعمال الجامعة واألساتذة -
 .تنس الطاولةفي دورة  -
 .الشطرنجفي دورة   -
  .Scrabble في دورة -

المدیریة  مقر التقرب من الراغبین في المشاركة واألساتذة والعمال فعلى الطلبة          
موالي الطاھر  .جامعة دبالكائن مقرھا الفرعیة لألنشطة العلمیة، الثقافیة والریاضیة 

  .بحي النصر" سعیدة"

   :مالحظة

  ).ممثل لكل كلیة( تتم المنافسة بین الكلیات  -

  04/05/2016آخر أجل الستالم القوائم  -

 المدیریة الفرعیة                          
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تعلن المدیریة ، لعید الطالب) 60(في إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى الستون           

بالتنسیق مع الرابطة الوالئیة للریاضة  الفرعیة لألنشطة العلمیة، الثقافیة والریاضیة

  :    في كرة القدمظیم دورة عن تن الجامعیة

  

ا ـرھـقـن مـفعلى الراغبین في المشاركة التقرب من المدیریة الفرعیة الكائ            
  .حي النصرـب" دةـسعی"اھر ــوالي الطــم. ة دـامعـة جــریــدیـمـب

      saida.dz-sda.sg@univ :mail-E    02.35.69.07.07  :أو االتصال برقم الھاتف

على مستوى الكلیة سواء بالنسبة االساتذة والموظفین او الطلبة،  فریقیتشكل ال :مالحظة
 .ینالعب 12یتكون من  حیث

 المدیریة الفرعیة
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تعلن المدیریة ، لعید الطالب) 60(في إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى الستون           

مسابقات حول الحدث تتمثل فیما  ظیمالعلمیة، الثقافیة والریاضیة عن تنالفرعیة لألنشطة 

  :یلي

 .أحسن قصیدة شعریة حول الحدث ·
 .أحسن مقال حول الحدث ·
 .أحسن رسم حول الحدث ·
          .أحسن رسم كاریكاتیري حول الحدث ·

  
  

 المدیریة الفرعیة

 

 

 


