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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تيسمسيلت 
 بالتعاون مع مديرية الخدمات الجامعية لوالية تيسمسيلت

   

 
 

  برعايت معالي وزير التعليم العالي والبحث العلميبرعايت معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  وإشراف السيذ والي واليت جيسمسيلتوإشراف السيذ والي واليت جيسمسيلت
 

  جامعت جيسمسيلتجامعت جيسمسيلت
  بالتعاون مع مذيريت الخذماث الجامعيت لواليت جيسمسيلتبالتعاون مع مذيريت الخذماث الجامعيت لواليت جيسمسيلت

 جـــىـــــــــظــــــــــــــــم

ملش ي في الجباى ملش ي في الجباى  الجامعيت لرياضت ا الجامعيت لرياضت التظاهرة الوطىيتلتظاهرة الوطىيتاا

"الطبعت السادست"   "الطبعت السادست"

 
 

جيسمسيلت-  بالحظيرة الوطىيت جييت الحذ    جيسمسيلت-  بالحظيرة الوطىيت جييت الحذ 

  :جحت شعار:جحت شعار

"رياضت صحيت في بيئت هقيت "    "رياضت صحيت في بيئت هقيت " 
 2021  هوفمبر 14و 13-12أيام 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تيسمسيلت 
 بالتعاون مع مديرية الخدمات الجامعية لوالية تيسمسيلت

 

ملش ي في الجباى  الجامعيت لرياضت ا الوطىيتبطاقت جقىيت للتظاهرة

 السادستالطبعت 
 

 . الطبعت السادستالوطىيت الجامعيت لرياضت املش ي في الجباى التظاهرة :هوع التظاهرة 

 . في إطار البطوالث الرياضيت الجامعيت:إطار التظاهرة

 جامعت جيسمسيلـت بالتعاون مع مذيريت الخذماث الجامعيت لواليت جيسمسيلت، وبالتيسيق مع :الجهت املىظمت

مذيريت الشباب والرياضت،الحظيرة الوطىيت املذاد، مذيريت السياحت، مذيريت التربيت، مذيريت الثقافت، ومحافظت :

الغاباث، دائرة جييت الحذ، بلذيت جييت الحذ، جمعياث الرياضت السياحيت والبيئيت، السلطاث ألامىيت و العسنريت، 

 . مذيريت الحمايت املذهيت، ألاسرة إلاعالميت

 2021 هوفمبر  14- 12: جاريخ التظاهرة

حسب ما هو موضح في املطويت ) الحظيرة الوطىيت لثييت الحذ، بلذيت جييت الحذ واليت جيسمسيلت :مهان التظاهرة

 (املرفقت

   N 1°58'11.9"E"32.2'51°35:إحذاجياث املسلو

مً املسلو يقع وسط غاباث ألارز ألاطلس ي النثيفت التي % 90طريق جاهبي بمىطقت جبليت بامتياز، و: طبيعت املسلو

 . م7 و 2علوها ما بين 

  على سطح البحر،م1600م و 1200 ملم على علو ما بين 13 :طوى املسلو

م 1600م مرورا  باملهان املسمى جييت املرالب، أعلى ارجفاع باملسلو على علو 1200البذايت مً مسطح هرهارة على علو 

 .م 1400جم هقطت الوصوى  املهان املسطح بقرب إدارة الحظيرة الوطىيت على علو 

  (ارجذاء املالبس املىاسبت)مع أجواء مغشاة بالغيوم ° 15 معذى درجت الحرارة :ألاحواى الجويت

 .(رلور وإهاث ) الطلبت مً الجيسين :الفئت املستهذفت

 . إهاث50 رلور و 150 طالب مشارك، منهم 200 في حذود :عذد املشارلين

 . جالجت أيام:مذة التظاهرة

 :مالحظاث

 . طلبت فقط04ٌسمح لكل مؤسست املشاركت ب  -

خ  -  .2021 هىفمبر 07ال جقبل أي اسخمارة مشاركت جصل بعذ جاٍر

ذ إلالكترووي -   activities-scs@cuniv-tissemsilt.dz:  إرسال اسخماراث املشاركت على البًر

 .  84 / 31 / 57 / 046:                  أو عبر الفاكس

اطيت و الترفيهيت السيذ :   الجامعت  -:لإلستفسار والتيسيق-     02/ 09/ 26 / 0770: شىت ابراهيم رئيس مصلحت ألاوشطت الٍر
 .   14/ 38/ 36 /0775 :  أو هائبه السيذ  قذوري  بً  شهرة

  10 /08 / 65 / 0771 : السيذ دقي التوفيقرئس قسم املراقبت و الخيسيق،   : مذيريت الخذماث الجامعيت                           -   
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تيسمسيلت 
 بالتعاون مع مديرية الخدمات الجامعية لوالية تيسمسيلت

   
 
 

ملش ي في الجباى  الجامعيت لرياضت ا الوطىيتبرهامج التظاهرة

 الطبعت السادست

 
 
 

 
 

 املهان طبيعت اليشاط التوقيت التاريخ

 الجمعت

 2021 هىفمبر 12

14:00 
ر باليسبت لللذىر 1000إلاقامت الجامعيت  بذاًت الاسخقبال والخىجيه   سٍر

ر باليسبت لإلهاث2000إلاقامت الجامعيت    سٍر

 .املطعم املركسي  وجبت العشاء 19:00

19:30 
الاجخماع الخقني لرؤساء 

الىفىد 

 .املطعم املركسي 

20:00 
أمسيت جقافيت وعروض 

 مسرحيت

 .اإوقاماث الجامعيت / قاعت املحاطراث 

 السبت 

 2021 هىفمبر 13

 مطعم إلاقامت الجامعيت  فطىر الصباح 07:00

 مً مقر إلاقامت الجامعيت الخجمع والخىجه هحى الحظيرة  08:00

 الحظيرة الىطىيت لثييت الحذ حملت حشجير  09:00

 مسطح هرهارة بالحظيرة الىطىيت لثييت الحذ اهطالق الخظاهرة  10:00

 في وسط املسار  وجبت الغذاء  12:00

م املشاركين  14:00  (مقر الحظيرة الىطىيت)هقطت الىصىل  جكٍر

15:00 
حظيرة عين / حمام سيذي سليمان / سذ بني شعيب  رحلت سياحيت

 .عىتر

 .املطعم املركسي  وجبت العشاء 19:00

20:00 
أمسيت جقافيت، عروض 

 مسرحيت، 

 .اإًقاماث الجامعيت/  قاعت املحاطراث

 ألاحذ

 2020 هىفمبر 14

 مطعم   إلاقامت فطىر الصباح 07:00

 عىدة املشاركين 08:00
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تيسمسيلت 
 بالتعاون مع مديرية الخدمات الجامعية لوالية تيسمسيلت

 2021  هوفمبر 14و 13-12 أيام ملش ي في الجباى الجامعيت لرياضت التظاهرة الوطىيتا
-  

 استمارة جأليذ املشارلت
 : ...............................................................................................................املؤسست املشارلت  

 : ......................................................................................................................مسؤوى الوفذ

 : ................................................................................................................................السائق

: ........................................................      الوظيفت:......................................................السيذ:لإلجصاى و التيسيق

 :.........................................................البريذ إلالنترووي : .............................................رقم الهاجف

  :(رلور )قائمت الطلبت املشارلين 

خ الازدًاد الاسم واللقب   الخخصص السىت جاٍر

01     

02     

 :(إهاث)قائمت الطلبت املشارلين 

خ الازدًاد الاسم واللقب   الخخصص السىت جاٍر

01     

02     

 :مالحظاث هامت

 . طلبت فقط04ٌسمح لكل مؤسست املشاركت ب  -

خ  -  .2021 هىفمبر 07ال جقبل أي اسخمارة مشاركت جصل بعذ جاٍر

ذ إلالكترووي -  . 84 /31/ 57 / 046:  أو عبر الفاكسactivities-scs@cuniv-tissemsilt.dz: إرسال اسخماراث املشاركت على البًر

اطيت و الترفيهيت السيذ :  الجامعت: لإلسخفسار والخيسيق-     02/ 09/ 26 / 0770: شىت ابراهيم رئيس مصلحت ألاوشطت الٍر

 .   14/ 38/ 36 /0775 :  أو هائبه السيذ  قذوري  بً  شهرة

  10 /08 / 65 / 0771 : السيذ دقي التوفيقرئس قسم املراقبت و الخيسيق،   : مذيريت الخذماث الجامعيت                           -   

 : ...............................التاريخ

 إمضاء مذير املؤسست
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تيسمسيلت
 بالتعاون مع مديرية الخدمات الجامعية لوالية تيسمسيلت

-  

أحكام تنظينية عامة 
 اجلبال يف املشي لرياضة اجلامعية الوطنية للتظاهرة

 السادسة الطبعة

 

ذهابا و إيابا، كما يستوجب عليه  (تيسمسيلت)على الوفد المشارك تحمل مسؤولية النقل إلى الوالية المنظمة   :المادة األولى

 .  صباحا08:00 أو يوم التظاهرة قبل الساعة 20:00الوصول يوم قبل التظاهرة قبل الساعة 

 . ية الوطنيةالجامعالمؤسسات المسجلين نظاميا في (إناث -ذكور)المشاركة في التظاهرة تقتصر على الطلبة   :المادة الثانية

 .باإلضافة إلى المرافق و السائق  (طالب، طالبة) مشاركين 04      على أن ال يتجاوز عدد المشاركين 

 الخدمات الجامعية  (ة)المؤسسة الجامعية أو مدير  (ة)مدير ال تقبل أي قائمة دون إمضاء المدير :المادة الثالثة 

أي تاريخ في التظاهرة ال تقبل أي قائمة ترسل خارج تاريخ المحدد الستقبال استمارة تأكيد المشاركة  :المادة الرابعة

(07/11/2021). 

 الخ... حذاء جبلي، حقيبة ظهر جبلية : بدلة رياضية تتماشى مع طبيعة التظاهرة  ارتداء إلزامية  :المادة الخامسة

 مشارك، و في حالة تجاوز هذا العدد ستكون األولوية باعتماد        200: حدد العدد اإلجمالي للمشاركين بـ :المادة السادسة

 .تاريخ استقبال القوائم 

 . أي تجاوزات من أحد أعضاء الوفد المشارك خالل أيام اإلقامة، تؤدي بإقصاء الوفد المشارك من التظاهرة:المادة السابعة 

 activities-scs@cuniv-tissemsilt.dz: إرسال استمارات المشاركة على البريد اإللكتروني*  

 . 84 / 31 / 57 / 046:   أو عبر الفاكس

اطيت و الترفيهيت السيذ :  الجامعت: لإلسخفسار والخيسيق       *    02/ 09/ 26 / 0770: شىت ابراهيم رئيس مصلحت ألاوشطت الٍر

 .   14/ 38/ 36 /0775 :  أو هائبه السيذ  قذوري  بً  شهرة

  10 /08 / 65 / 0771 : السيذ دقي التوفيقرئس قسم املراقبت و الخيسيق،   : مذيريت الخذماث الجامعيت                           -   
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DEPART 

ARRIVEE 

 مسلك التظاهرة الوطنيت لرياضت المشي في الجبال 

  تيسمسيلت – ثنيت الحد –الحظيرة الوطنيت المداد 

DEPART 

ARRIVEE 

 صورة قمريت لمسلك التظاهرة الوطنيت لرياضت المشي في الجبال

 تيسمسيلت- الحظيرة الوطنيت  المداد ثنيت الحد


