الجمهــوريـــــة الجــزائــريـــــة الديمقــــــراطيـــــة الشعبيـــــة
وزارة التعليــم العالـــي والبحـــث العلمـــــي
المدرســــة العليـــا لألساتـــذة " بوزريعـــة "
نيابـة مديريـة المستخدميــن والتكويــن
والنشاطـــات الثقافيــة والرياضيـــة
مصلحــة النشاطــات الثقافيــة والرياضيــة

حصيلة النشاطات الثقافية والرياضية
للسنة الجامعية 2018-2017

الرقم

الجهة ال ُمن ِظمة
للنشاط

اإلشراف

عنوان النشاط

تاريخ النشاط

الزمن

المكان

محاضرة
Etud day

مصلحة

1

2

3

مصلى عائشة أم المؤمنين
رضي هللا عنها
مصلحة النشاطات الثقافية
وقسم التاريخ والجغرافيا

4

نادي اللغة االنجليزية
Teacher’s Mini
World

5

االتحاد العام الطالبي الحر

النشاطات

الثقافية

"ال تنتظر الغد كن أستاذ
اليوم"

معرض الكتاب
" اقرأ ترتقي"
محاضرة بمناسبة ذكرى
اندالع الثورة التحريرية

2017/10/07
2017-10-16
إلى
2017-10-26
2017-10-29

10:00سا16:00-سا

10:00سا16:00-سا

10:00سا12:00-سا

مدرج مولود فرعون

رواق المدرسة

مدرج مولود فرعون

و
" دورة تدريبية في فن الخطابة
والمناقشة الجدلية"

2017-11-06

08:30سا16:00-سا مدرج مولود فرعون

الرياضية
ورشة تعريفية باالتحاد العام
الطالبي الحر

08:30 2017-11-06سا16:00 -سا

ساحة المدرسة

الدعم
اللوجيستي

مصلحة

6

نادي الطالب المتميز

النشاطات

محاضرة ":القراءة في الوطن
العربي والجزائر"

2017-11-12

09:00سا13:00-سا

مدرج مولود
فرعون

-Agrafes2
علبة دبابيس 2
حافظات أوراق40

الثقافية

جمعية المعرفة العلمية
 -فرع أفاق-

و

7

محاضرة في التنمية البشرية
" استراتيجيات التخطيط في
مجال التعليم"

2017-11-13

20:00سا22:00 -سا

مدرج مولود
فرعون

الرياضية
8

االتحاد العام الطالبي الحر

أوراق-A3-A2
أقالم كتابة()12شهادات()12حامالتشهادات12
 إطارات ()4 ورق تغليفالهدايا
-Marqueurs2
-Agrafeuse 1

محاضرات إلحياء ذكرى
اندالع الثورة التحريرية

2017-11-16

09:00سا16:00-سا

مدرج مولود
فرعون

مصلحة
النشاطات
9

نادي ياسين الفلسطيني

نشاط افتتاحي

الثقافية
و
الرياضية

2017-11-14

09:00سا16:00-سا

مدرج مولود
فرعون

أوراق)20( -A3-A2
أقالم كتابة()12شهادات()15حامالت شهادات ()15 إطارات ()4 ورق تغليف الهدايا-Marqueurs2
-Agrafeuse 1
-Agrafes2
علبة دبابيس 2
حافظات أوراق40
أقالم سبورة ()3 شريط الصق()5دبابيس()1مقص()3 سجل)3(:  20ورقة ملونة إطارات10 : -أقالم رصاص3:

10

نادي اللغة االنجليزية
Teacher’s Mini
World

مصلحة

" نشاط التطوير الذاتي
والتنمية البشرية"

2018-11-20

09:00سا16:00-سا

مدرج مولود
فرعون

النشاطات
11

جمعية تطوير قدرات الطلبة
ADCJ

2018-11-27/26

الثقافية
الرياضية

09:30سا16:00-سا

ساحة المدرسة

12

13

نادي اإلحياء التاريخي

مصلحة

النشاطات
نادي ياسين الفلسطيني

نشاط إفتتاحي

حملة تحسيسية بذكرى النكبة
الفلسطينية

2018-04-30

09:00سا14:00-سا

08:30 2018-05--14/12سا16:00 -سا

مدرج مولود
فرعون

الرواق

الثقافية

14

و
نادي مولود فرعون

الرياضية

نشاط ثقافي بمناسبة االحتفال
بالذكرى العاشرة لتأسيس النادي

2018-05-15/14

09:00سا16:00-سا

مدرج مولود
فرعون

مطويات  550نسخة
شريط الصق كبير2:أوراق A3
أقالم3:
سجالت2:مقص -غراء-
دبابيس()1
طبع  150نسخة
شهادات تكريم30:
حامالت شهادات30:
أوراق A3
سجالت2:كتب

15

مصلحة
نادي ياسين الفلسطيني

النشاطات
16

نادي اإلحياء التاريخي

17

نادي الطالب المتميز

شهادات شرفية30:
حامالت شهادات30:
الملتقى السنوي للنادي
" أوجاع النكبة ولت وتباشير
العودة حلت"

نشاط ثقافي
مناقشة كتاب
" ثالثية غرناطة"

2018-11-22/21

2018-05-28

09:00سا13:00-سا

ابتداء من الساعة
صباحا 11

مدرج مولود
فرعون

مدرج مولود
فرعون

الثقافية
و
معرض الكتاب

الرياضية

2018-05-30/28

09:00سا12:30-سا

مدرج مولود
فرعون

كتب10:
أوسمة
أقالم3:

مصلحة
18

نادي الطالب المتميز

مصلى عائشة أم المؤمنين

الثقافية

20

قسم اللغة الفرنسة

و

الملتقى السنوي
" نفس تواقة..لربها
مشتاقة..للجنة سباقة"
محاضرتين
مسابقة لحفظ وتالوة القران
الكريم
مسابقة فكرية

21

2018-06-05

مسرحية
" األستاذ"

قسم اللغةالعربية -
قسم اللغة االنجليزية
قسم اللغة الفرنسية
قسم الفلسفة
قسم التاريخ
والجغرافيا

2018-05-29

09:00سا13:00-سا

المدرج الجديد

أوسمة

النشاطات
19

مسابقة ثقافية

شهادات شرفية10:
حامالت
شهادات10:

الرياضية
احتفاالت التخرج

2018-07-04
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-07
2018-07-08

09:00سا16:00-سا

08:00سا13:00-سا

09:00سا16:00-سا

مدرج مولود
فرعون

شهادات شرفية10:
حامالت
شهادات10:

كتب10:

المدرج الجديد

القاعة الجديدة
القاعة09
قاعة بن شنب
القاعة 10
القاعة19
مدرج مولود فرعون

الشهادات
حامالت شهادات

الجانب الرياضي
التاريخ
2017-11-05

الفرق الرياضية

الزمن

الجهة المنظمة للنشاط

نوع الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدرسة العليا لألساتذة – بوزريعة-
ضد

15سا

الديوان الوطني للخدمات الجامعية

جامعة هواري بومدين

المكان
اإلقامة الجامعية
بني مسوس

كرة اليد
2017-11-09

2017-11-14

في إطار البطولة الوطنية العاشرة
لمختلف الرياضات
()2018-2017
تحت إشراف مصلحة النشاطات
الثقافية والرياضية

 -ذكور-

المدرسة العليا لألساتذة – بوزريعة-
ضد

14سا

اإلقامة الجامعية
بني مسوس

مديرية الخدمات الجامعية جزائر -شرق-
المدرسة العليا لألساتذة – بوزريعة-
ضد
مدرسة األشغال العمومية -القبة-

14سا

اإلقامة الجامعية
بني مسوس

الجانب الرياضي
التاريخ

الجهة المنظمة للنشاط

نوع الرياضة

الفرق الرياضية

الزمن

المكان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الديوان الوطني للخدمات الجامعية
2017-11-19

في إطار البطولة الوطنية العاشرة
لمختلف الرياضات
()2018-2017
تحت إشراف مصلحة النشاطات
الثقافية والرياضية

كرة القدم

المدرسة العليا لألساتذة – بوزريعة-
ضد
المدرسة العليا لعلوم البحر

ملعب بارادو
14سا

 -حيدرة-

الجانب الرياضي
التاريخ

الجهة المنظمة للنشاط

نوع الرياضة

المشاركون

المكان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2018-03-10/07

جامعة وهران  1أحمد بن بلة
بالتنسيق مع مديرية الخدمات
الجامعية بلقايد
مديرية الخدمات الجامعية بئر الجير
الرابطة الرياضية للجيدو وهران

البطولة الوطنية الجامعية للجيدو
الطبعة -2-

طالب من قسم
االنجليزية

وهران

الجانب الرياضي
التاريخ

2018-05-08

الجهة المنظمة للنشاط

نوع الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نصف الماراطون الوطني الجامعي

تنسيقية المؤسسات الجامعية
بقسنطينة

الطبعة-4 -

بالتعاون مع الرابطة الوالئية أللعاب
القوى

المشاركون

طلبة
قسم اللغة االنجليزية
قسم اللغة العربية
قسم الفلسفة
قسم التاريخ والجغرافيا

المكان

قسنطينة

الجانب الرياضي
التاريخ

2018-05-08

الجهة المنظمة للنشاط

المنظمة الوطنية للطلبة
الجزائريين
ONEA

نوع الرياضة

دورة رياضية في كرة القدم

المكان

قاعة الرياضة

الدعم اللوجيستي

 20شهادة
 20حاملة شهادة
 40بدلة رياضية
 40قميص وتبان
 20ميدالية
كأس

الجانب الرياضي
التاريخ

الجهة المنظمة للنشاط

نوع الرياضة

المكان

الدعم اللوجيستي

2018-05-18

االتحاد العام للطلبة الجزائريين

دورة رياضية في كرة القدم

قاعة الرياضة

 20شهادة
 20حاملة شهادة
 23بدلة رياضية
 15قميص وتبان
 20ميدالية
كأسين

UGEA

الجانب الرياضي
التاريخ

2018-05-20

الجهة المنظمة للنشاط

نوع الرياضة

التضامن الوطني الطالبي

دورة رياضية في كرة اليد

SNE

المكان

قاعة الرياضة

الدعم اللوجيستي

 15شهادة
 15حاملة شهادة
 27بدلة رياضية
 27قميص وتبان
 15ميدالية
كأس

