


 البطوالت والتظاهرات الوطنية للرياضات الفردية والجماعية المبرمجة 

2022/2021للسنة الجامعية   

 الفترة  المالحظة
المؤسسة المقترحة 

 الحتضان النشاط
 الرقم نوع الرياضة

  31أكتوبر إلى  20من 

  2022جانفي  
 القطر الوطني

للكؤوس  والوالئيةلتصفيات المحلية ا

الوطنية للمؤسسات الجامعية في 

 الرياضات الجماعية ذكور وإناث 

01 

   تيسمسيلتجامعة  2021نوفمبر  13   
التظاهرة الوطنية الجامعية لرياضة 

 السادسةالطبعة في الجبال المشي 
02 

ديسمبر  12إلى    09

2021 

مديرية الخدمات 

 الجامعية العفرون

لكرة القدم  الرابعةالبطولة الوطنية 

 إناث
03 

 2022جانفي   27
المؤسسات  تنسيقية

 الجامعية قسنطينة

   للشطرنجالتظاهرة الوطنية الجامعية 

 عن بعدالطبعة السابعة 
04 

فيفري  08إلى  03من 

2022 
 02جامعة وهران 

التظاهرة الوطنية الثانية في رياضة 

 عن بعدالكاراتي دو كاتا 
05 

فيفري  05إلى   02من 

2022 

مديرية الخدمات 

 الجامعية باتنة وسط   

للكرة التظاهرة الوطنية الجامعية 

 الحديدية 
06 



 الفترة  المالحظة
المؤسسة المقترحة الحتضان 

 النشاط
 الرقم نوع الرياضة

 جامعة سوق أهراس  2022فيفري  08يوم 
جزائري تونسي نصف ماراطون 

 "ساقية سيدي يوسف"
07 

 20 إلى 16 من

   2022  فيفري

، معسكر، سكيكدةميلة، 

، البويرة، المدية، تيارت

 بشار والجلفة

للكؤوس الوطنية التصفيات الجهوية 

في الرياضات للمؤسسات الجامعية 

 الجماعية ذكور

08 

 27 إلى 24 من

  2022 فيفري

بالتنسيق  02 باتنةجامعة 

   فسديس باتنة جخ  ممع 

البطولة الوطنية الجامعية الثالثة 

   للكراتي
09 

 12 إلى  09 من

 2022مارس 
   الطارفالمدينة الجامعية 

التظاهرة الوطنية الجامعية الثالثة 

 لتنس الطاولة 
10 

 20 إلى 16 من

   2022  فيفري

، سعيدة، عين عنابة، تبسة

، البويرة، تموشنت

 المسيلة، بسكرة واألغواط

للكؤوس الوطنية التصفيات الجهوية 

في الرياضات للمؤسسات الجامعية 

 الجماعية إناث

11 
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 الفترة  المالحظة
المؤسسة المقترحة الحتضان 

 النشاط
 الرقم نوع الرياضة

مارس  12إلى   09 من

2022 

مديرية الخدمات الجامعية 

 بومرداس

الثالثة البطولة الوطنية الجامعية 

 القوى أللعاب 
12 

 وزو   تيزيالمدينة الجامعية   2022مارس  12   
التظاهرة الوطنية الجامعية لرياضة 

   السابعة الطبعة الجبال في المشي 
13 

مارس  15إلى  12 من

2022 
 جامعة بجاية 

عن الرياضية الفردية أولمبياد األلعاب 

 الثانية بعد  الطبعة
14 

 16إلى   14 من  

   2022مارس  
 الجلفةجامعة 

لطلبة الرياضي والثقافي األولمبياد 

 ذوي االحتياجات الخاصة
15 

مشارك  200

 في كل تربص 

مارس  24إلى  18من 

2022 
 تحدد الحقا ثالث واليات 

في كرة لتكوين الحكام تربص وطني 

 اليد، كرة السلة والطائرة   
16 

   ماي 14 إلى 11 من

2022  
 البليدةالمدينة الجامعية 

للكؤوس الوطنية للمؤسسات نهائيات 

في الرياضات الجماعية الجامعية 

 ذكور وإناث

17 
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 الفترة  المالحظة
المؤسسة المقترحة 

 الحتضان النشاط
 الرقم نوع الرياضة

 ماي 14إلى  11من 

2022 
 18 البطولة الوطنية الجامعية للجيدو  المدينة الجامعية قالمة

   2022  ماي14يوم 
تنسيقية المؤسسات 

 الجامعية قسنطينة
 19   الرابعنصف ماراطون الجامعي 

تحضير أللعاب البحر 

 2022األبيض المتوسط 

 ماي 28إلى   25من 

2022 

المدينة الجامعية 

 وهران 

الطبعة الثانية لأللعاب الجامعية 

 الشاطئية 
20 

بالتنسيق مع مديرية 

 التعاون والتبادل الجامعي

 25  إلى ماي 25 من

   2022 جوان

مدن جامعية تحدد  04

 الحقا 

في لكأس اإلفريقية الجامعية تصفيات ا

 كرة القدم ذكور
21 

 05إلى   02من 

 2022جوان  

تنسيقية المؤسسات 

 الجامعية قسنطينة

التظاهرة الوطنية الجامعية الرابعة 

 للسباحة 
22 

 18إلى   15من 

  2022 جوان 

مديرية الخدمات 

 الجامعية جيجل 

البطولة الوطنية الجامعية الثانية  

 للدراجات الهوائية
23 

بالتنسيق مع مديرية 

 التعاون والتبادل الجامعي

جوان  إلى   29من 

 2022جويلية  05
   عنابةالمدينة الجامعية 

في لكأس اإلفريقية الجامعية نهائيات ا

 كرة القدم ذكور
24 
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 رزنامة الكؤوس الوطنية للمؤسسات الجامعية للرياضات الجماعية

 2021/2022للسنة الجامعية 

08: عدد الرياضات الجماعية  -1   

كرة القدم ذكور، كرة القدم إناث، كرة اليد ذكور، كرة اليد إناث، كرة السلة ذكور، : الرياضات الجماعية-2

. وكرة الطائرة إناث كرة السلة إناث، كرة الطائرة ذكور  

:التصفيات الوالئية-3   

   2022جانفي  31أكتوبر إلى غاية  20من : الفترة •

نفس اللجنة الوالئية المنصبة السنوات المنصرمة، إال في حالة تغير بعض األعضاء، يصدر : اإلشراف•

 السيد مدير الجامعة مقرر تعديلي؛

يتأهل فريق واحد في كل رياضة جماعية عن كل والية، شريطة تنظيم تصفيات والئية تصفوية : الصيغة•

أو دورة رياضية إلنتقاء الفريق الممثل للمدينة الجامعية أو المؤسسة في حالة عدم وجود أكثر من فريق، 

وتبلغ الوزارة بتقرير التصفيات أو الدورة الرياضية، ماعدا ذلك ال يمكن قبول أي فريق في التصفيات 

 .الجهوية

  



 

 
 رزنامة الكؤوس الوطنية للمؤسسات الجامعية للرياضات الجماعية

 2021/2022للسنة الجامعية 

 
 :مالحظات هامة 

الفريق الحائز على : يتأهل صاحب المرتبة األولى في كل رياضة وفي كل والية

 أكبر عدد من النقاط للتصفيات الجهوية ؛

 إدراج فريق في التصفيات الجهوية مرهون بتنظيم تصفيات والئية أو دورة

 رياضية انتقائية؛

إبالغ الوزارة الوصية بمحاضر الجلسات الدورية للجان الوالئية ضروري  . 
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 :التصفيات الجهوية ذكور -4 

؛2022فيفري  20إلى 16من : الفترة 

تشرف على البطوالت الجهوية لجان تنصب على مستوى كل مدينة مستضيفة تتكون من مسئولي : اإلشراف
 مختلف المؤسسات البيداغوجية والخدمات الجامعية لهذه الوالية ويترأسها مدير الجامعة أو األمين العام للجامعة؛

تستضيف كل والية رياضتين كمايلي: الواليات المستضيفة: 

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة   ميلةمدينة : الشرق

 .الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة سكيكدة مدينة                  

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة  معسكرمدينة : الغرب

 .  الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة  تيارتمدينة                 

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة  البويرةمدينة : الوسط

 الطائرة  وكرة  السلةتستضيف كرة  المديةمدينة              

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة  بشارمدينة :  الجنوب    

             . الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة  الجلفةمدينة                          
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تجري التصفيات الجهوية في شكل بطوالت مصغرة أو في شكل إقصائي حسب عدد الفرق : الصيغة

المشاركة لمدة أسبوع في نفس المدينة، يتأهل صاحب المرتبة األولى في كل رياضة وفي كل جهة، لنهائيات 

   .2022الكؤوس الوطنية الجامعية المزمع تنظيمها بمدينة سطيف، بمناسبة االحتفاالت بعيد الطالب  ماي 
 :التصفيات الجهوية إناث -5

؛2020مارس  07إلى  03من : الفترة 

تشرف على البطوالت الجهوية لجان تنصب على مستوى كل مدينة مستضيفة تتكون من مسؤولي : اإلشراف

مختلف المؤسسات البيداغوجية والخدمات الجامعية لهذه الوالية ويترأسها مدير الجامعة أو األمين العام 

 للجامعة؛

تستضيف كل والية رياضتين كمايلي: الواليات المستضيفة: 
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 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة  تبسةمدينة  :الشرق

 .الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة  عنابةمدينة                   

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة   سعيدةمدينة : الغرب

 .  الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة  تموشنت عينمدينة                  

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة   البويرةمدينة : الوسط

 .  الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة  المسيلةمدينة             

 ؛اليدوكرة  القدمتستضيف كرة بسكرة مدينة : الجنوب

       .  الطائرةوكرة  السلةتستضيف كرة  األغواطمدينة               
  

تجري التصفيات الجهوية في شكل بطوالت مصغرة أو في شكل إقصائي حسب عدد الفرق : الصيغة

المشاركة لمدة أسبوع في نفس المدينة، يتأهل صاحب المرتبة األولى في كل رياضة وفي كل جهة، لنهائيات 

 .  2022الكؤوس الوطنية الجامعية المزمع تنظيمها بمدينة سطيف، بمناسبة االحتفاالت بعيد الطالب  ماي 
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 :  نهائيات الطبعة الثالثة للكؤوس الوطنية للمؤسسات الجامعية -6 

؛ 2022 ماي 14إلى 10من : الفترة 

تشرف على نهائيات الكؤوس الوطنية الجامعية الثالثة اللجنة الوالئية البليدة لتنظيم مختلف : اإلشراف
تحت إشراف اللجنة  سطيفالبطوالت الرياضية ، في حين تجرى أربع مقابالت نهائية بالمدينة الجامعية 

 الوطنية لتنظيم األسبوع العلمي والثقافي والرياضي، 

تجرى النهائيات حسب التواريخ التالية: الرزنامة: 

 بالبليدة ؛ 2022ماي 10االستقبال يوم 

 ؛2022 ماي 12و 11األدوار النصف النهائية يومي 

كرة القدم إناث ؛ كرة اليد  رياضاتفي  2022ماي 14المقابالت النهائية وتوزيع الكؤوس والميداليات يوم 

 ذكور، كرة السلة إناث وكرة الطائرة ذكور 

 بالنسبة لكرة القدم وكرة السلة ذكور ؛ 2022ماي 16يوم  سطيفالمقابالت النهائية وتسليم الميداليات بمدينة 

 بالنسبة لكرة اليد وكرة الطائرة إناث ؛ 2022ماي 17يوم  سطيفالمقابالت النهائية وتسليم الميداليات بمدينة 

 

  2022 ماي 19تسليم كؤوس  كرة القدم ذكور ، كرة اليد إناث، كرة السلة ذكور وكرة الطائرة إناث يوم 
 .بسطيف

 


