
 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة              
     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

     جامعة عمار ثليجي األغواط 
 

  

 

 

 
 

: مقذمة

للمىاظساث هي شهل مً أشهال الخطاب العام و هي عبازة الجامعيت املسابقت الىطىيت 

اقتصادًت، بيئيت، ) قضيت معيىت  ىل  ألثر اجىين أو طالبينعً مىاحهت بالغيت بين 

م فيها حجج في إطاز شمني (....جنىىلىحيت قدَّ
ُ
 محدد و ًدوز الىقاش في حلست عامت ج

ت مً لجىت  ت التحنيمُمَتعازضت أو ُمتصادمت جيتهي بتصٍى ْفض ي هرا التصٍى ًُ   يث 

ت حجج أ د الطسفين  .إلى جسحيح لفَّ

.وشاط جقافي :النشاططبيعة   

.للمىاظساثالجامعيت املسابقت الىطىيت  :تسمية النشاط  

مفنس الغد... متىاظس اليىم :شعار املسابقة  

. حامعت عماز جليجي ألاغىاط:الجهة املنظمة  

باث مً :تاريخ النشاط  20 ألتىبس إلى 20 ًىقسم اليشاط إلى قسمين فترة التدٍز

.( ضىزٍا ) 2022 دٌسمبر   08 إلى 03، و فترة النهائياث مً  (عبر الخط ) 2022هىفمبر   

اث الخدماث حامعاث و مدازس عليا (ذمىز و إهاث  ) طلبت حامعيين :املشاركين  و مدًٍس

.الجامعيت  

.مشازك 200 :عذد املشاركين  

  .الىطًأساجرة و محنمين مً داخل و خازج  :التحكيمو لجنة التذريب 

     debat@lagh-univ.dz  :البريذ الالكتروني

 029.13.72.52 :الهاتف/ الفاكس
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/ 2022ًجب أن ًهىن املشازك في املسابقت طالبا حامعيا للسىت الجامعيت  :المادة األولى

2023.  

ق أو ألثر:المادة الثانية . مل مؤسست حامعيت لها الخق باملشازلت في املسابقت بفٍس  

ق مً أزبعت طلبت جالجت طلبت أساسين و طالب ا تياطي:المادة الثالثة . ًتهىن الفٍس  

. ًتم التسجيل عبر ملء الاستمازاث لتمثيل مل فٍسق:المادة الرابعة  

ًجب أن جهىن استمازاث املشازلت ممضيت مً طسف مدًس املؤسست  :المادة الخامسة 

.الجامعيت   

. ال جقبل أي مشازلت بدون إمضاء مدًس املؤسست:المادة السادسة  

ججسي املسابقت بالىظام الشسق أوسطي املعتمد في البطىالث الدوليت  :المادة السابعة

. دقائق 4 دقائق و خطاب زد مدجه 7بحيث ًهىن لهل متىاظس   

ب ٌستفيد منها حميع املشازلين للفترة  :المادة الثامنة جبدأ فعالياث املسابقت بفترة جدٍز

. و جهىن عبر الخط2022 هىفمبر 20 ألتىبس إلى غاًت 20املمتدة مً   

بعد اهقضاء مس لت التسجيل ًتم التىاصل مع حميع الطلبت املسجلين عبر  :المادة التاسعة

باث  د الالنترووي لتحدًد بسهامج التدٍز .(التىقيت و املىصت السقميت )البًر  

باث بمس لت التصفياث ألاوليت و التي ًحدد فيها الطلبت   :المادة العاشرة جختتم فترة التدٍز

ً املتأهلين للنهائياث  .املتىاظٍس  

 و 2022 دٌسمبر  08 إلى غاًت 03جمتد مس لت املىاظساث النهائيت  مً  :المادة الحادية عشر

.جهىن  ضىزٍا للطلبت  املتأهلين للنهائياث  

.  لغت التىاظس جهىن العسبيت و فقط :المادة الثانية عشر  

  قساز لجىت التحنيم غير قابل للطعً أو املساحعت :المادة الثالثة عشر

   debat@lagh-univ.dz جسسل استمازاث املشازلت عبر الاًميل :المادة الرابعة عشر

 .2022 ألتىبس 18 إلى 13جسسل استمازاث املشازلت مً  :الخامسة عشرالمادة 

 .2022 ألتىبس 18ال جؤخر بعين الاعتباز أي استمازة جسد إليىا بعد  : عشرالمادة السادسة

 . 06.58.42.49.98/ 029.13.72.52للتىاصل أو الاستفساز 
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: ..............................................المؤسسة الجامعية  

: ......................................................اسم الفريق   

 املتنااظ  وو 
: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 WhatsAppيجب أن يكون مربوطا بحساب : .......................... رقم الهاتف 
   …………………………………………......……………:البريد االلكتروني

 

 املتنااظ الثاني
: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 WhatsAppيجب أن يكون مربوطا بحساب : .......................... رقم الهاتف 
  …………………………………………......……………:البريد االلكتروني

 

 املتنااظ الثالث
: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 WhatsAppيجب أن يكون مربوطا بحساب : .......................... رقم الهاتف 
  …………………………………………......……………:البريد االلكتروني

 

 املتنااظ الظابع 
: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 WhatsAppيجب أن يكون مربوطا بحساب : .......................... رقم الهاتف 
  …………………………………………......……………:البريد االلكتروني

 

                                                     إمضاء مدير المؤسسة

 


