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 التعليم العالي  مع السيدات والسادة مديري مؤسسات لة رؤساء الندوات الجهوية باالتصاداالس

 السيد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية باالتصال مع مديري الخدمات الجامعية   
 

 

 الرياضي الثقافي لطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة. دالثانية لألولمبياتنظيم الطبعة :الـموضوع

 

لوطنية واسترجاع السيادة ا الحتفال بستينية عيد االستقاللفي إطار سنة ا

، وتنفيذا لمهام التنسيق بين المؤسسات 2023مارس  19وتزامنا مع اإلحتفاالت بعيد النصر

لطلبة من المشاركة في مختلف األنشطة الوطنية امكين الجامعية والخدماتية لت

جامعة زيان يشرفني أن أعلمكم بأن التي تشرف عليها مديرية الحياة الطالبية، المسطرة 

عاشور الجلفة بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية الجلفة، والرابطة الوالئية لرياضة 

الثانية لألولمبياد الرياضي الثقافي للطلبة ذوي  تعتزم تنظيم الطبعةالمعاقين، 

المحددة من الفترة  يف "رياضة وعلم.....لتحقيق حلم"اإلحتياجات الخاصة تحت شعار

ركة، ، تجدون رفقة هذا اإلرسال البطاقة التقنية واستمارة المشا2023سمار 15إلى  13

 .الرياضي الهامفي هذا النشاط  مشاركةلطلبة لللقصد اإلعالم الواسع 

كآخر  2023مارس  10تاريخ  المشاركة إلى لجنة التنظيم قبلات إستمارترسل 

وللمزيد من المعلومات يرجى  ، touatilazhari@yahoo.fr: البريد اإللكتروني لىع أجل

 .07.91.11.00.34،  06.55.34.34.27، وعلى األرقام:027.63.92.91اإلتصال على الفاكس: 
 

 تفضلوا، بقبول فائق اإلحتـرام والتقديـــــر

 

 

 

 
 

ن العام  د األمي  ة لإلعالم: السي 
 
سخ

 
 ن
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عاشورجامعة ان لفةز   با
مع سيق   :بالت

امعية*  ا دمات ا لفةلواليةمديرة ا  

لواليةمديرة* الراضة و لفةالشباب ا  

ال*  االرابطة لراضة لفةملوالئية با ن   عاق

  مـــــــــتنظ

والثقا الرا اصةوملبياد ا حتياجات ذوي   لطلبة

  2023مارس15إ13من

شعار وعلم: تحت حلم.......... راضة   لتحقيق

  

  

  

  

 

 

02 الطبعة الثانیة   
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ا الر اصة والثقا وملبياد ا حتياجات ذوي   لطلبة

لفةجامعة با عاشور ان   2022مارس15ا13منز

املشرفة الوالئية نة   ال
اللقب  الرقم و ن  املؤسسة  سم   التعي

اج/أ  01 ا عيالم لفة  د ا جامعة س  مدير الوالئيةالرئ   نة

سالم  02 اضةمدير  طارق والر الوالئية  الشباب نة ال س رئ   نائب

اري   03 لز ي امعةاملدير  توا با اضية والر الثقافية العلمية شطة لأل نة  الفر ال س لرئ ي الثا   النائب

الياس  04 ري لوالية طا امعية ا دمات ا لفةمدير املنافسة  ا ع   املشرف

ا  05 زكر لفةمدير  كروعة ا ي الوال ا الر بالتنظيم  املركب لف   التنافم

كمال.د  06 بح علوم  رو د مع اضيةمدير الر و البدنية شاطات ال تقنيات البطولة  و سق   م

ي  07 درعثما الوالئية  قو الرابطة س امعيةرئ ا اضة البطولة  للر سق م   نائب

عزز  09 ي الوالئية  قضا الرابطة س لفةرئ با ن املعاق اضة التحكيم  لر نة س   رئ

الطيب.د/أ  10 م شاطات  ف ال تقنيات و علوم د اضيةمع الر و التقنية  البدنية نة ال س   رئ

إسماعيل. د  11 اضية  كيحل الر و البدنية شاطات ال تقنيات و علوم د التقنيةنائب  مع نة ال س   رئ

رعزوز  12 س  طا سيققسمرئ امعيةاملراقبةوالت ا دمات ا ة فات  مدير شر بال لف   م

ع  13   زل

ب   غو
محمد سم قو امعية ا قامة ور –مدير    -ذ

ضر شنوف امعية ا قامة   - اناث–مدير

بااليواء لف   م

ع  14 سيد ا  حميدة أم قرود امعية ا قامة املركزي * مدير لف  املطعم   باالطعام م

خليل  15 دمات  رضوان ا ة بمدير اضية الر شاطات ال ة مص س سيق  رئ بالت لف دماتامل   با
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ا الر اصة والثقاوملبياد ا حتياجات ذوي   لطلبة

لفة با عاشور ان ز   2023مارس15ا13 منجامعة

ان لفةوالية:امل   ا

لفةجامعة: التنظيم  با عاشور ان  ز

سيق    : مع بالت

لوالية § امعية ا دمات ا لفةمديرة  ا

لوالية § الراضة و الشباب لفةمديرة  ا

ال § االرابطة لراضة لفةملوالئية با ن  عاق

امعية § ا للراضة الوالئية   الرابطة

ن § املشارك ور: عدد ذ إناث/          (...........)الطلبة  (...........)الطالبات
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التنظيم   :ان

ة § دار نة محمد:  ال ن عمري امعةم ل س/العام  الرئ

معمر* ي*  قا ليلمال ا دقيم* عبد بن القادر*بخ عبد فاطمة*ضامن   قو

مداح: *  عالمنة § اء كر* زكر بو مراد* سراي ة  ط

ال § نة اضيةال اسماعيل/ د.أ:     ر س/كيحل  الرئ

الرحمان/د.أ*  عبد كسال/د*   جرعوب ز عز رشيد/د* نايل ي  برا

رضوانيد/د*                            ب ب ب* ا حب الرحمان*نوري عبد  حا

نة § عمر/ د.أ:  الثقافيةال دي سم هللا/ د*  الرئ جاب ي/د*بوجمعة حر  سليم

النور / د* عبد كمال/ د*   زوامبية عطية نورالدين/ د*بن دومة/ د*علوي بن   كرفاوي

أحمد/د*                         م عالل/ د* قز سليم/ د* عماري نادية/ د* شنة عمراوي /د*عبدو    أسامة

باية/ د* دراح جم/د* بن شة باملدية( عا فارس ي  ) جامعة

ستقبال  ان لوالية:م امعية ا دمات ا ة لفةمدير  ا

طعام  و يواء ان لوالية:   م امعية ا دمات ا ة لفةمدير   ا
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ا الر اصة والثقاوملبياد ا حتياجات ذوي   لطلبة

لفة با عاشور ان ز   2023مارس15ا13 منجامعة

 
  برنامج األولمبیاد

  

  
  

خ ن التار ان  التعي  التوقيت امل

  

  

  2023 مارس13 الثالثاء

املشاركة*  الوفود   إستقبال

 

 عشاءالوجبة*

  

 التقجتماع *

 

محمد*  سم قو امعة ا   قامة

  

محمدقامة* سم قو امعة   ا

  

امعية*  ا دمات ا لفةمديرة   با

 

من   14:00ابتداء

 

19 :00  

  

20:00  

 

  

  

عاء  2023 مارس14ر

حفل*    فتتاحمراسيم

 التصفيات*

الغداء*    وجبة

  التصفيات* 

العشاء*   وجبة

ا* الر املركب لفةنوفم1ديوان   با

ا*  الر املركب   مضمار

محمد* سم قو امعة ا   قامة

ا*  الر املركب لفة1ديوان با   نوفم

محمد * سم قو امعة ا  قامة

08:30 - 09:00   

09:00 – 12:00  

12:00  

14:00 - 17:00  

19:00 

  

  

س  م  2023مارس15ا

  التصفيات*

الغداء*  وجبة

  الوفودةومغادر ختتاممراسيم*

 

ا*  الر املركب لفة1ديوان با    نوفم

محمد * سم قو امعة ا   قامة

ا*  الر املركب لفة1ديوان با   نوفم

 

08:30- 13:00   

12:00  

16:00  
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اوملبياد     اصة والثقاالر ا حتياجات ذوي   لطلبة

لفة با عاشور ان ز   2023مارس15ا13 منجامعة

  الداخلي للبطولة النظام
  

أج:1ملادةا § املشاركةأخر استمارة إلرسال سل م    0061:الساعةع2023مارس10  ا

ت:2املادة § املشارك وفد ل مليتحمل إيابا و ابا ذ النقل لفةدينةاليف   ،ا

خ:3املادة § تار عد املرسلة املشاركة استمارة ضمن موجود الغ و املشارك شارة يحمل ال البطولة املشاركة طالب ألي يمكن ال

  .2023مارس10

من: 4املادة § وفد ل ون طلبةيت الثقا) 05(خمسة شاط اطلبة) 10+ (ال الر بمجموعشاط ن مرافق ثالثة للوفد18مع   .فردا

باملشاركة: 5املادة § املعنية امعية ا املؤسسة مدير مصادقة و إمضاء دون استمارة أي تقبل أو(ال الوطنية املدرسة مدير امعة، ا مدير

اضية الر و الثقافية شطة لأل الفر املدير امعية، ا دمات ا مدير   ).العليا،

اضية: 6املادة § الر بالروح التح ن املشارك الطلبة امع ا رم ا أخالق و مبادئ خاصة و ن املسئول ام اح   .و

الرابطة:7املادة § طرف من املسطر املنافسة قانون من خروج نالوالئيةل املعاق اضة لفةواليةب لر الطالبا يق الداخ النظام كذا و

تلقائيا املنافسة   .من

ن : 8املادة § املشارك الطلبة الرسستعاوملبيادع ا الر باللباس اللمؤسسةنة باسم   .املشارك

ن:  9املادة § املشارك ع كماوملبياد يمنع بذلك، خالل مسؤولية يتحملون و املحددة، ماكن و املسطر نامج ال ع روج ا م مرافق و

منظ ات توج ام اح الطلبة ع ايجب الر اصةل والثقاوملبياد ا حتياجات   ذوي

ا:10املادة § م التحكيمسند ام الر لوملبياد اصةوالثقا ا حتياجات لفةالوالئيةللرابطة ذوي با ن املعاق اضة ائيةلر ا قرارا و

للطعن قابلة غ   . و

طعام:11املادة § و يواء عملية امعيةتتم ا دمات ا ة لفةبمدير اضةوبا الر و الشباب ة ملدير الشباب حتياجبيوت   . عند

سن:12ملادةا § ا الس أجل من الداخ النظام ذا املشاركة الوفود ل التبلغ الر اصةوالثقاألوملبياد ا حتياجات  .ذوي

  

خالل:13املادة § من املشرفة ة دار نة بال   :تصال

  

الفرامل § الدير و العلمية شطة امعةثلأل اضية الر و لفةفافية با عاشور ان   0655343427  :  ز

املراقبة § قسم س سيق و رئ امعيةالت ا دمات ا ة لفةمدير   :  0791110034با

fax :027 91 92 63 

touati_lazhari@yahoo.frEmail 
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حةشاطاتال املق والثقافية اضية   الر

  

الراضية شاطات   :ال

  
املتحركة  الكرا ع السلة   كرة
رسكرة   ا
لة  ا  رمي
ل   القفزالطو
و100سباق  املتحركة200م الكرا ع  م
 .م800, م100سباق 
 الشطرنج 

  

الثقافية شاطات  :ال
الثقافية شاطات ال ل ل مفتوحة والفنيةاملسابقة ة   الفكر
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ا الر اصة والثقاوملبياد ا حتياجات ذوي  لطلبة

لفة با عاشور ان ز   2023مارس15ا13منجامعة

  إستمارة المشاركة
 
  
  

الثقا شاط ال ن   املشارك

اللقب الرقم و امليالد سم ان م و ام تارخ ا يل ال  )ضروري (رقم

01    

02    

03    

04    

05    
  

اامل الر شاط ال ن   شارك

اللقب الرقم و امليالد سم ان م و ام تارخ ا يل ال  )ضروري (رقم

01    

02    

03    

04    

05    

06     

07     

08     

09     

10     

 
    رئیس الوفد

    المدرب
    السائق

  .عضوا كأقصى حد 18یتكون كل وفد من  :مالحظة
 مدیر المؤسسة الجامعیة
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