وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة  - 1الحاج لخضر

تحت شعار :تاريخ مجيد

يسر مدير جامعة باتنة  1األستاذ الدكتور عب د السالم ضيف دعوة األسرة الجامعية لحضور فعاليات احتفاالت جامعة باتنة 1
بالذكرى  60لعيدي االستقالل والشباب .برنامج االحتفاالت التالي:

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 04/03جويلية
2022

قاعة المحاضرات
الكبرى

 تنظيم ملتقى وطني حول" :تحديات الدولة الجزائرية عشية
االستقالل " من طرف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالتنسيق مع
مخبر الدراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع المزيد

 04جويلية 2022

قاعة المحاضرات
الكبرى

 محاضرة علمية يلقيها الدكتور مختار هواري تحت عنوان
"الصعوبات السياسية واألمنية التي واجهت بناء مؤسسات الدولة
عشية االستقالل"

المكتبة المركزية
 معرض لكتب المجاهدة "جمعة جغلول"

 06/ 04جويلية
 06/ 04جويلية
 06جويلية

مصلحة مكتبة الذاكرة
الوطنية الطابق
األول
المكتبة المركزية

 معرض لصور تاريخية وصور المجاهدين والشهداء لمنطقة االوراس
 عرض لوحات فنية ورسومات لبعض من الطلبة الراغبين في المشاركة
 عرض رصيد البرايل للمكفوفين الخاص بتاريخ الثورة

 04جويلية

كلية اللغة واألدب العربي والفنون
 04جويلية على
الساعة 09:00
صباحا

قاعة المناقشات كلية
األدب

قراءات أدبية
 مسابقة أدبية إبداعية (الشعر – الخاطرة – األقصوصة)
 مسابقة فكرية حول ثقافة الثورة الجزائرية واالستقالل





 04جويلية على
الساعة 09:00
صباحا

بهو قاعة المناقشات

 04جويلية على
الساعة 15:00

دار الثقافة

 04جويلية على
الساعة 09:00
صباحا

قاعة المناقشات كلية
األدب







انتاج وعرض مسرحية لها عالقة بالمناسبة من قبل طلبة السنة  2ماستر.
عرض لوحات فنية لها عالقة بالذكرى.
مسابقة أدبية باللسان االمازيغي (الشعر ،القصة القصيرة).
معرض منوع (صور ،كتب عن تاريخ المنطقة).
عرض لوحات فنية ذات صلة بالذكرى من اعداد الطلبة
بوقالدة رضا سنة  2ليسانس فنون العرض
بولسنان عبير ماستر  2إخراج مسرحي.
دردوخ عبير ماستر  2إخراج مسرحي.
سنقوقة عيشة سنة  3ليسانس فنون درامية.
عروض مسرحية
انتاج وعرض مسرحية لها عالقة بالمناسبة (يقوم بتمثيلها واخراجها طلبة
السنة  2ماستر تخصص اخراج مسرحي).
 عنوان المسرحية :النار والنور النص والسيناريو :المرحوم الدكتور صالح لمباركية. اشراف ومتابعة :األستاذ الدكتور طارق ثابت رئيس قسم الفنون. تمثيل الطلبة :دكدوك صباح ،توشن منال ،بولسنان عبير ،بوقالدة رضا،عبد الجواد جواجي،زبادية إسالم
 سينوغرافيا :األستاذ صمادي محمد عبد هللا. اإلخراج جماعي لطلبة الماستر.2 ندوة فكرية حول المناسبة-

ندوة فكرية حول المناسبة

مديرية النشاطات الثقافية والرياضية
 28جوان 2022
على الساعة
10:00
 29جوان 2022
على الساعة
10:00
 03جويلية 2022
على الساعة
09:00
 04/03جويلية
 2022على الساعة
09:00
 04جويلية 2022
على الساعة
09:00
 04جويلية 2022
على الساعة
18:00

قسم التاريخ

 محاضرة تاريخية حول عيد االستقالل  +معرض

مقر المديرية

 مسابقة فكرية بين النوادي العلمية بالجامعة تتمحور حول تاريخ الثورة

قسم البيطرة

 دورة في الكرة الحديدية لفائدة األسرة الجامعية.

كلية العلوم اإلسالمية

 دورة في تنس الطاولة

مقر المديرية

 دورة في الشطرنج

إقامة  1500سرير

 مقابلة في كرة القدم

