
 

 

 

 القليعة في:                                          مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية

 

 2017/2018والرياضية للموسم الجامعي  ةالبرنامج السنوي لألنشطة الثقافي

  

ليست المدرسة فضاء للدراسة وتبادل المعارف والمعلومات فقط، بل هي أيضا فضاء واسع إلبراز  

والقدرات والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلبة في مختلف المجاالت الثقافية واالجتماعية المواهب 

والفنية، وذلك من اجل تنمية شخصية الطالب واثراء شخصيتهم وتبصيرهم بطبيعة المجتمع ودور النشاطات 

 فني.في عملية تنمية الذات والقدرات الشخصية، فضال عن نشر الوعي الثقافي واالدبي وال

وتسعى مدرسة الدراسات التجارية العليا الى تكوين الطالب الجامعي من خالل تلقيه الدروس  

 وممارسته للنشاطات العلمية والثقافية والرياضية عن طريق مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.

النشاطات  تعتبر مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية همزة وصل بين اإلدارة الممثلة في مصلحة 

 والطالب الجامعي من خالل البرنامج السنوي في كل موسم جامعي.

 يتركز البرنامج السنوي للنشاطات على مواهب طلبة المدرسة من خالل المشاركة في:

 النشاطات العلمية والثقافية-1

 النشاطات الرياضية-2

 النشاطات العلمية والثقافية:  –أوال 

مجموعة من النشاطات وبالتنسيق مع رؤساء النوادي والجمعيات تقوم مصلحة النشاطات بتسطير  

 تحت اشراف مدير المدرسة والمتمثلة في:



 

 

 

 إحياء أيام تاريخية )اول نوفمبر يوم الشهيد......(. -

 حمالت تحسيسية لفائدة الطلبة )حملة للتبرع بالدم، حملة للمحافظة على المحيط......(. -

 ؤسسات )المستشفيات، مركز الطفولة المسعفة، متاحف، مناطق اثرية...(.زيارات ميدانية لمختلف الم -

 المساهمة في تنظيم الملتقيات واأليام الدراسية على مستوى المدرسة. -

 النشاطات الرياضية:-ثانيا 

 ككل سنة تقوم مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية للمدرسة، ضمن إطار يتركز على النقاط التالية:  

 المشاركة في البطوالت الجامعية الوطنية لمختلف الرياضات )والئية جهوية وطنية(. -

 اعداد وتنظيم الفرق الرياضية للمدرسة وتحضيرها. -

 المشاركة في كاس الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية. -

 الهدف من النشاطات الرياضية ●

 تشجيع المواهب وابداعات الطلبة في المجال الرياضي. -

 توعية الطلبة بأهمية الرياضة في الوسط الجامعي )المحاضرات، الدورات ......(. -

 تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة الجامعية. -

 العمل على توثيق العالقة بين الطالب واإلدارة في المدرسة من خالل األنشطة الرياضية. -

 

 



 

 

 

 

 2017/0182والرياضية للموسم الجامعي  ةالبرنامج السنوي لألنشطة الثقافي 

 طبيعة النشاطات التاريخ الرقم

 شهر ديسمبر 01

 القيام بدورات وتظاهرات رياضية خاصة بطلبة المدرسة.  ●

القيام بتظاهرة ثقافية )مسابقة فكرية بين المدارس العليا الوطنية( من  ●

بالتنسيق مع مصلحة النشاطات أيام    ALLUMNIتنظيم النادي العلمي 

 .2017ديسمبر  /07/08/09

من تنظيم النادي  Skills Of The Future تنظيم يوم عمل بعنوان ●

 بالتنسيق مع مصلحة النشاطات.   ALLUMNIالعلمي 

 شهر جانفي 02

استفادة الطلبة من دورة تكوينية في اإلسعافات األولية بالتنسيق مع وحدة  ●

 الحماية المدنية القليعة.

 زيارة سياحية لجبال تيكجدة بوالية البويرة. ●

تنظيم  من Marketing Digitalتنظيم ورشة عمل تحت عنوان  ●

 مع مصلحة النشاطات. بالتنسيق Startجمعية   

 شهر فيفري 03

    ركة في البطولة الوطنية الجامعية لمختلف الرياضات.المشا ●

بين المدارس  المتحدث الرسمي بالغة اإلنجليزيةمسابقة فكرية بعنوان  ●

بالتنسيق مع مصلحة    INGLIZالوطنية من تنظيم النادي العلمي 

 النشاطات.

تحت إشراف  Tonicومصنع  Henkelزيارة الى المؤسسة الصناعية 

 ومصلحة النشاطات. STARTجمعية 



 

 

 

 باإلضافة الى النشاطات التي سبق ذكرها فان المصلحة يقع على عاتقها:

وتنس  هتكوين الفرق الرياضية في الرياضات الجماعية ككرة القدم ......والرياضات الفردية كالكاراتي ●

 الطاولة والشطرنج ....

 السعي إلبرام اتفاقيات مع المركب الرياضي لمدينة القليعة وبالتحديد كرة القدم والسباحة. ●

 افية للمدرسة. انشاء نادي علمي تابع لمصلحة النشاطات الرياضية والثق ●

تبادل االتصاالت والتظاهرات العلمية والثقافية والرياضية مع مختلف الجامعات والمدارس الوطنية  ●

 ونخص بالذكر المدارس الوطنية للقطب الجامعي بالقليعة.

 شهر مارس 04

 

لمي من تنظيم النادي الع   innovation Dayتنظيم نشاط ثقافي بعنوان  ●

ALLUMNI   .بالتنسيق مع مصلحة النشاطات 

من  Open Innovation Plateformeتنظيم نشاط ثقافي بعنوان  ●

 بالتنسيق مع مصلحة النشاطات.   ALLUMNIتنظيم النادي العلمي 

   ALLUMNIمن تنظيم النادي العلمي     Juicy Warنشاط ترفيهي  ●

 بالتنسيق مع مصلحة النشاطات.

  شهر أفريل 05

 زيارة سياحية لألثار الرومانية لوالية تيبازة. ●

  WEBDAYS HEC ALGER    تنظيم نشاط ثقافي بعنوان●

 شهر ماي 06

 تنظيم الناديمن  MARKETING DAY   تنظيم نشاط ثقافي بعنوان●

 بالتنسيق مع مصلحة النشاطات.   ALLUMNIالعلمي 

زيارة لمركز األطفال المصابين باألمراض المزمنة من تنظيم النادي  ●

 بالتنسيق مع مصلحة النشاطات.   INGLIZالعلمي 

 



 

 

 

ة الطلبة المشاركة في التظاهرات الوطنية الثقافية والرياضية التي تنظمها مديرية تحسين إطار حيا ●

 تنشيط في الوسط الجامعي.وال

فتح صفحة خاصة بالتظاهرات الثقافية والرياضية والعلمية في موقع المدرسة ومواقع التواصل  ●

 االجتماعي. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية                                                               

 

 

 


