
 

 
ّـيم  اإلفـ امم كلفيففةم ألدبم اعفرإلفم  الفنفون فممأأّيفـمم الف  

 2022م ـامم17/18/19:مأأفّيـم
م

ُدم         ّـيم  اإلفـ ا "ايئةم اتن يقم اعلميةم م اتنظيميةماتظـارة  تشيعـماإلـ اـتم  و اهم الللةم َت ْسع "مأأفّيـمم الف
ْـسافوم مييم امو اهم اممتمّييـم فم اللةم  ألدبم  النونم ـمككّيم اشـ عـتم اشج ارأةم  ر كجم البحم  النونمم أنم َت
 فم متللم اتمخّيخـتممإالم امتـاكةم فماهذم العـايةةم  اتفم تتفـممإلبليةم ألدبم اعرإلفم  النونمم فم لعتمـمم

م اممتخّيةِتم فمم2022م ـامم17/18/19:م أل المأأفّيـم م  انـ  تِت م  انتـ ـتِت ةم يحم تُدتفـمُدم شمواةٌةم ـم العـايـتِت
:م شـلم آلد بم  النونةم  اتفم تُدلر جُدم  َتتَتوزّياُدماللمأأفّيـمماهذم اتظـارةم النّييَتةِتم  اإلـ ايةِتمكـاتـاف

:مم افنفـ  ت -1
 م.نـ ةم ولم ابتـإلةم اتعرأة
 منـ ةم ولم املبونم  اتعرم اتعلف.
 نـ ةم ولم ا ردم  ابتـإلةم ار  ايةم  اتخخية. 
 نـ ةم ولم ابتـإلةم اـا  ية. 
 نـ ةم ولمكتـإلةم ا ينـاأو. 
 نـ ةم ولم امو يتلم  اللوام اشج ارأة. 
 ّـيم امُدنمنمـت  .نـ ةم ولم امطم اعرإلفم  

 : اففواشففـت -2
 م. اشةم ابتـإلةم اتخخية
 اشةم ابتـإلةم  اإلـ ام اتعرا . 
 اشةم ابتـإلةم ام ر ية . 
 اشةمكتـإلةم ا ينـاأو . 
 اشةم الو وغر  يـ . 
 اشةم اليلمم اتخير . 
 اشةم ار مم  النونم اتتبيلية . 
 اشةم ابـايلر  يـ . 
 اشةم اتخميم . 



 اشةم اتمثيك . 
 اشةم امو يتل . 

 : افمعفـاضم  ام ـإلتفـت -3
 ممم(شعرةمقخّيةةما  أةةما مم  نونم تبيلية)  ـإلتفـتم فم اإلـ ام ألدإلفم  النّيفمم.
 (. الللة+م أل ـ هة) عـاضم نيةمم 

 اميئةم اعلميةم  امنظمة : 
 اميـمكليةم ألدبم اعرإلفم  النون:مدمإلـمأتوم اشيالاف.مأ: ارايس. 
 ااي ةم الشنةم اعلميةمات مم النون:مإلو  لوكمخـأشة.ممد: ن تةم اتظـارة. 
 مايئةم اتن يقم اعلميةم  اتنظيمية: 
 نـاهم اعميـمامـمإلعـم اتـاجم  البحم اعلمف:مقفـضفم اتيخ.مد. 
 منـاهم اعميـمالليـ غو يـ:مإلوغـزام بيممم.مد.
 نخوامكرأمةمااي ةم امشلسم اعلمفمالبلية.مد . 
 اـ رمشرقفمااي ةم يـ نم النون.د. 
 م.كو فمأ مـماايسم يـ نم اللةم م ألدبم اعرإلف.د
 مااي ةم الشنةم اعلميةماألدبم اعرإلف:م رأبفم ليبة.مد.
 ماايسمق مم اـا  ـتم ألدإليةم  انتـأة:م امبر مم عيـ.مد.
 ماايسمق مم اـا  ـتم اللوأة:م عمرمالـمهللا.مد.
 مكمـلمالـم ااهماايسمق مم النون.
 م ا يّـي تم  ا ّيـدةماؤ ـءم اتعهةم   ؤ اوم اتمخّيخـت.
 م للةم اـكتوا ذم فم اللةم اعرإليةم آد إلمـم  النون.
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 إستمارة المشاركة
2022ماي  17/18/19: أيّـام الفـنّ واإلبـداع  

 .: .........................................................................................اسم ولقب المشارك- 

 ...........:.......................................................................................جامعة االنتماء- 

:.......................................................................................................  التخصّص -

 .........................:...................................................................................الهاتف- 

 .................................:..............................................................البريد اإللكتروني- 

 :الورشة التي ترغب المشاركة فيها/ 1

 ..............................................ورشة الكتابة القصصية -3

 ......................................ورشة الكتابة واإلبداع الشعري -4

 ..............................................ورشة الكتابة المسرحية -5

 .................................................ورشة كتابة السيناريو -6

 .................................................... .ورشة الفوتوغرافيا -7

 .................................................. ...ورشة الفيلم القصير -8

 ..................................... ورشة الرسم والفنون التشكيلية -9

 ......................................................ورشة الكاليغرافيا -10

 ........................................................  ورشة التصميم -11

 .........................................................  ورشة التمثيل -12

 ...................................................... ورشة الموسيقى -13

 :المشاركة في المعارض والمسابقات/ 2

 ....................................................... أمسيات شعرية -14

 ...........................................مسابقة وقراءات قصصية -15

 (................................... الطلبة+ األساتذة)معارض فنية  -16

 ...................................................... قراءات مسرحية -17

 ....................................................  مسابقة في الرسم -18

 على  2022 أفريل14قبل سَلُ ،  وتُرْترفق هذه االستمارة ببطاقة أو شهادة تسجيل الطالب :مالحظة*

 :إحدى العناوين اإللكترونية التالية

khadidja.boumeslouk@mosta-univ.dz 

brahim.abdesadouk@univ-mosta.dz 

mansour.bouich@univ-mosta.dz 
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