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  الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة

  مدیریة الخدمات الجامعیة بسكرة شتمة

  "المسابقة الوطنیة للذاكرة 

  الجامعیة للذاكرة

  الخدمات الجامعیة بسكرة شتمة

  تحت إشراف مؤسس البطولة العربیة للذاكرة

  2018أفریل 

لطالب نجاح   "ا

الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة

مدیریة الخدمات الجامعیة بسكرة شتمة

المسابقة الوطنیة للذاكرة " بطاقة تقنیة 

 

  

الجامعیة للذاكرة الوطنیة البطولة
  

  الطبعـــة األولى

الخدمات الجامعیة بسكرة شتمةمدیریة من تنظیم 

تحت إشراف مؤسس البطولة العربیة للذاكرة

أفریل – 21 – 20 – 19 - 18أیام 

  تحت شعار

لخارقة تاح  ا نجاحمف

  

بطاقة تقنیة 

  

  

  

  

  

من تنظیم 

تحت إشراف مؤسس البطولة العربیة للذاكرة

ذاكرة " ل لخارقةا ا
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د  وخاص�����ة الورش�����ة الرابع�����ة . م . تنفی�����ذا لتوص�����یات الن�����دوة الوطنی�����ة التنس�����یقیة لنظ�����ام ل :م�����دخل 

و ف����ي إط����ار السیاس����ة المنتھج����ة م����ن ،  2016س����نة  المنعق����دة بقص����ر األم����ماة الطالبی����ة الخاص����ة بالحی����

و  وزارة التعل�����یم الع�����الي و البح�����ث العلم�����ي الرامی�����ة إل�����ى تش�����جیع النش�����اط الثق�����افي و العلم�����ي ط�����رف

بطول����ة ارت����أت مدیری����ة الخ����دمات الجامعی����ة بس����كرة ش����تمة بتنظ����یم الریاض����ي ف����ي الوس����ط الطالب����ي  ، 

حی���ث تج���دون ض���من ھ���ذه  2018أفری���ل  21إل���ى  18ة الممت���دة م���ن وطنی���ة جامعی���ة لل���ذاكرة ف���ي الفت���ر

للطلب���ة ال���راغبین البطاق���ة التقنی���ة برن���امج المس���ابقة باإلض���افة إلس���تمارة المش���اركة قص���د اإلع���الم الواس���ع 

  .المشاركة في ھذا النشاط المفعم بالتشویق و المنافسة في 

الت���ذكر العلم���ي  اس���تراتیجیاتم���ن  لالس���تفادةإعط���اء فرص���ة للطلب���ة :الھ���دف الع���ام م���ن المس���ابقة 

  .في المجال الدراسي  استغاللھو 

  :األھداف الخاصة 

  نشر ثقافة تنمیة الذاكرة لدى طالب الجامعات. 

  النھوض و استغالل القدرات الذھنیة للطلبة في شتى المجاالت. 

  تنمیة الحس التنافسي بین الطلبة. 

  المدیریات و الجامعات تشجیع التبادل و التنافس العلمي بین طلبة. 

  :شروط المشاركة 

  عبر الوطن؛المسابقة موجھة للطلبة و الطالبات على مستوى البیداغوجیا و اإلقامات الجامعیة 

  ؛)رئیس وفد، سائقطالب، طالبة، (  أشخاصیتكون كل وفد من أربعة 

 ؛في حالة تجاوز ھذا العدد ستكون األولویة باعتماد تاریخ استقبال القوائم 

 إصطحاب بطاقة الطالب إجباري؛ 

  قرارات لجنة التحكیم غیر قابلة للطعن. 
  

  :لبطولة ا تنظیملجان 

 .لجنة اإلستقبال و التوجیھ  -

 .لجنة اإلیواء  -

 .لجنة النقل  -

 .لجنة اإلطعام  -

 .لجنة التحكیم  -

  .لجنة اإلعالم و اإلتصال  -
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  :اإلطار المكاني و الزماني للبطولة 

 :اإلطار المكاني  -

  اإلقامة الجامعیة شتمة. 

  قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي شتمة. 

 بالقطب الجامعي شتمة و كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  القاعات بكلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة. 

 مطعم اإلقامة الجامعیة شتمة. 

 :اإلطار الزماني  -

  2018أفریل  21إلى  18الفترة الممتدة من . 

  :المنظمة للبطولة الھیئات 

  مدیریة الخدمات الجامعیة بسكرة شتمة : التنظیم. 

  مؤسس البطولة العربیة للذاكرة :إشراف تحت. 

  :قائمة المدعوین لحضور البطولة  

 .والي والیة بسكرة  -

 .السلطات المحلیة للوالیة  -

 .عمید جامعة محمد خیضر بسكرة  -

 .إطارات بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة ب إطارات  -
 " .ضیف شرف " بطل العالم العربي في قوة التذكر  -

  :إختبارات البطولة 

 . األجنبیةإختبار في تذكر اللغات  -

 . المعادالت الریاضیةإختبار في تذكر  -

 .األدبیة  إختبار في تذكر النصوص -

 .إختبار تذكر الشعر العربي  -

 .العشوائیة  التواریخإختبار في تذكر  -

  .العشوائیة  إختبار تذكر األرقام -

  .  و الوجوه إختبار تذكر األسماء -

 . العشوائیة إختبار تذكر الكلمات -
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  :جوائز المسابقة 

   تسلم شھادات لكافة الطلبة المشاركین. 

  اختبارتسلم میدالیات ألصحاب المراتب الثالثة األوائل من كل . 

  االختباراتتسلم میدالیات ألصحاب المراتب الثالثة األوائل في الترتیب العام لمجمل . 

 الترتیب العام األولى حسب رتبة مكأس البطولة  لصاحب ال میدالیة و تسلم .  

 : البطولةبرنامج 

  التوقیت  مكان النشاط  النشاط  التاریخ

  

18/04/2018  

  14:00إبتداءا من الساعة   اإلقامة الجامعیة شتمة  استقبال الوفود 

  20:00إبتداءا من الساعة   اإلقامة الجامعیة شتمة  وجبة العشاء 

  بعد وجبة العشاء  اإلقامة الجامعیة شتمة  حفل فني على شرف الضیوف

  

  

  

  

  

  

  

19/04/2018  

  06:30إبتداءا من الساعة   مطعم اإلقامة الجامعیة شتمة  وجبة الفطور

  08:30إبتداءا من الساعة   قاعة المحاضرات  اإلفتتاح الرسمي للبطولة

  09:30إبتداءا من الساعة   قاعة المحاضرات  محاضرة خاصة بموضوع الذاكرة

  فترة راحة

خاصة باختبارات  تكوینیة ورشات

  المسابقة

  :القاعات 
  .  كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة

  . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  11:00إبتداءا من الساعة 

  13:00إبتداءا من الساعة   مطعم اإلقامة الجامعیة شتمة  وجبة الغداء

  الجزء األول من المسابقة بدایة المسابقة 

 . األجنبیةإختبار في تذكر اللغات  -

 . المعادالت الریاضیةإختبار في تذكر  -

 .األدبیة  إختبار في تذكر النصوص -

  .إختبار تذكر الشعر العربي  -

  :القاعات 
  .  العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةكلیة 

  . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  16:00إبتداءا من الساعة 

  20:30إبتداءا من الساعة   اإلقامة الجامعیة شتمة  وجبة العشاء 

  06:30إبتداءا من الساعة   مطعم اإلقامة الجامعیة شتمة  وجبة الفطور  
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20/04/2018  

  08:00على الساعة   عقبة ، مدینة مشونشمدینة سیدي   جولة سیاحیة 

  11:30إبتداءا من الساعة   وجبة الغداء محمولة  وجبة الغداء

   12:15على الساعة   صالة الجمعة بمسجد الصحابي عقبة بن نافع

  13:30على الساعة   العودة لإلقامة الجامعیة شتمة

  :بدایة المسابقة الجزء الثاني من المسابقة 

 .العشوائیة  تذكر التواریخإختبار في  -

  .العشوائیة  إختبار تذكر األرقام -

  . و الوجوه  إختبار تذكر األسماء -

  .العشوائیة  إختبار تذكر الكلمات -

  :القاعات 
  .  كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة

  . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  17:00إبتداءا من الساعة 

  20:00إبتداءا من الساعة   شتمةاإلقامة الجامعیة   وجبة العشاء 

  بعد وجبة العشاء  اإلقامة الجامعیة شتمة  منوعحفل فنی

  

  

21/04/2018  

  06:30إبتداءا من الساعة   اإلقامة الجامعیة شتمة  وجبة الفطور

  حفل اإلختتام یتم فیھ إعالن النتائج 
  و توزیع الجوائز

    قاعة المحاضرات 

  12:00إبتداءا من الساعة   اإلقامة الجامعیة شتمةمطعم   الغداء و تودیع الوفودوجبة 
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  الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة

  مدیریة الخدمات الجامعیة بسكرة شتمة

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  :التارخي                                               

 ٕامضا ء مد�ر املؤسسة                                                                                             

  إستمارة المشاركة

 "المسابقة الوطنیة للذاكرة " 

  ....................................................المؤسسة

  ......................................................ج .خ.م

 ................................................المدرسة العلیا

 الشعبة ومكان المیالد تاریخ الجنس االسم واللقب الرقم

   طالبة  01

   طالب  02

   المرافق  03

   السائق  04


