الجمهورية الجزائريــــــــة الديمقراطيــة الشعبيـــــة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 3
صالح بوبنيدر

الخدمات الجامعية
عين الباي

S/DASCS

جامعة عبد الحميد مهري
قسنطينة 2
S/DASCS

التظاهرة الوطنية الجامعية في رياضة الشطرنج )الطبعة الرابعة(
بطاقة تقنية
تنظم جامعﺔ عبد الحميد مهري قسنطينﺔ  2وجامعﺔ صالح بوبنيدر قسنطينﺔ  3بالتعاون مع مديريﺔ
الخدمات الجامعيﺔ عين الباي تظاهرة وطنيﺔ جامعيﺔ ﻓﻲ رياضﺔ الشطرنج يومﻲ 11و 12ديسمبر2018
تزامنا والذكرى التاريخيﺔ لمظاهرات  11ديسمبر  ˓1960حيث تمثل هذه التظاهرة الطبعﺔ الرابعﺔ من
المسابقﺔ بعد الطبعﺔ اﻷولى والثانيﺔ بقسنطينﺔ " تنظيم مشترك بين جامعتﻲ قسنطينﺔ  2وقسنطينﺔ "3وكذا
الطبعﺔ الثالثﺔ التﻲ نظمت السنﺔ الماضيﺔ بالمدرسﺔ الوطنيﺔ لﻺعﻼم اﻵلﻲ بالجزائر العاصمﺔ.





طبيعة النشاط :رياضﻲ "الشطرنج"
المكان :جامعﺔ عبد الحميد مهري قسنطينﺔ  _ 2جامعﺔ صالح بوبنيدر قسنطينﺔ 3
التاريخ 11:و 12ديسمبر2018
الجهة المنظمة:جامعﺔ عبد الحميد مهري قسنطينﺔ  / 2جامعﺔ صالح بوبنيدر قسنطينﺔ /3مديريﺔ الخدمات
الجامعيﺔ عين الباي








الصنف :أكابر ذكور وأكابر إناث
شعار التظاهرة" :حاﻓظ على هدوءك والعب الشطرنج "Keep calm & play chess
العدد المحدد للمشاركين 200:مشارك )ة(
المدعوون :كل المؤسسات الجامعيﺔ عبر الوطن.
مكان اﻻستقبال:المدينﺔ الجامعيﺔ عين الباي قسنطينﺔ
مكان اﻻيواء واﻻطعام :الخدمات الجامعيﺔ عين الباي قسنطينﺔ * :الذكور/اﻹقامﺔ الجامعيﺔ عين الباي .6
* اﻻناث /اﻹقامﺔ الجامعيﺔ عين الباي .7

 برنامج البطولة:
التاريخ
 10ديسمبر2018
 11ديسمبر2018
 12ديسمبر2018

التعيين
وصول و استقبال
عشاء
اجتماع تقني
انطﻼق اليوم اﻷول المسابقة
اليوم الثاني للمسابقة +حفل اﻻختتام

التوقيت

14:00
19:00
8:30
9:00
9:00
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الخدمات الجامعية
عين الباي

استمارة المشاركة
التظاهرة الوطنية الجامعية لرياضة الشطرنج

جامعة:

..............................................................................................................................

م .خ .ج:

...........................................................................................................................

المدرسة العليا:
الرقم

.................................................................................................................

اﻻسم و اللقب

الجنس

تاريخ و مكان الميﻼد

الشعبة

01
02
03
04
تأطيــــــر الوفـــــد
الرقم

اﻻسم و اللقب

الصفة

01
02
مدير المؤسسﺔ

نقاط تنظيمية:
 حدد عدد المشاركين ب  200مشارك)ة( وﻓﻲ حالﺔ تجاوز العدد تكون اﻷولويﺔ باعتماد
تاريخ إرسال قوائم المشاركﺔ.
 على كل وﻓد مشارك أن يتحمل مسؤوليﺔ النقل إلى المدينﺔ المنظمﺔ ذهابا وإيابا.
 اﻻستقبال يكون يوم  10ديسمبر  2018باﻹقامات الجامعيﺔ التابعﺔ للمدينﺔ الجامعيﺔ عين
الباي.
 يتكون كل وﻓد من  4مشاركين بين رياضﻲ ورياضيﺔ كحد أقصى مع ضمان مشاركﺔ
متسابقﺔ واحدة على اﻷقل ﻓﻲ صنف اﻹناث إن أمكن.
 المشاركﺔ ﻓﻲ التظاهرة تتم بعد استﻼم الدعوة النهائيﺔ للمشاركﺔ.
 ﻻ تقبل أي قائمﺔ دون إمضاء مدير المؤسسﺔ)مدير الجامعﺔ  -مدير المدرسﺔ العليا  -مدير
الخدمات الجامعيﺔ(.
 يتم إرسال القوائم عبر البريد اﻻلكترونﻲ المدون أدناه قبل تاريخ 29نوﻓمبر 2018
 القوائم التﻲ ترسل بعد تاريخ 29نوﻓمبر  2018ﻻ تؤخذ بعين اﻻعتبار.
 على كل رئيس وﻓد تحمل المسؤوليﺔ الناجمﺔ عن التصرﻓات الصادرة عن أعضاء الوﻓد
المشارك طيلﺔ مدة الفعاليات.
 dasc.uc3@gmail.com أو dasc.uc2@gmail.com
أو عبر جهاز الفاكس على الرقم التالﻲ031-78-61-23:
ﻷي استفسار يرجى اﻻتصال باﻷرقام التاليﺔ:
٭ 031-78-61-23
٭ 0560-98-42-93
٭ 0558-03-54-15

