
 

 
 ابقطاع الشبتقديم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : مقدمة

حققت مديرية الشباب و الرياضة لوالية البليدة أشواطا معتبرة في مجال التكفل بالشريحة 

مفتوحة عبر  الشبانية و توجيهها الوجهة السليمة من خالل تخصيص أنشطة  و فضاءات

مؤسسات الشباب المترامية عبر كل بلديات الوالية   و كذا الهياكل القاعدية و القاعات الرياضية 

و المركبات الرياضية الجوارية الرامية إلى تنشيط المحيط  بالشراكة مع مختلف القطاعات ذات 

و دمجهم داخل المجتمع    الصلة و الموحدة الهدف الذي هو خدمة أبناءنا  فلذات أبنائنا أكبادنا ، 

و الحياة اليومية المتزنة السليمة ، كما عمل القطاع جاهدا مع المجتمع المدني والحركة 

 الجمعوية الشريكة الشبانية منها  و الرياضية  و حتى ذات الطابع االجتماعي الترفيهي.

لمستوى الوالئي   و إستجابة لرغبات و متطلبات الشباب المتردد على المؤسسات الشبانية على ا

في مجال النشاط الهادف الموجه إلستثمار الوقت الحر  مؤسسة شبانية 56و التي يبلغ عددها 

 للشباب حيث أنشئت بموجب ذلك نوادي متعددة نوردها على النحو األتي:

 

، ألعاب : اإللكترونيك، علم الفلك، اإلعالم اآللي، فضاء األنترناتالنوادي العلمية

 الشبكة، البيئة، نادي السمعي البصري، األوتوكات و ألعاب الفيديو .

 

: فضاءات المطالعة، النادي الفكري و األدبي ، نوادي محو األمية الدعم النوادي الثقافية

 المدرسي ، نوادي المواطنة   و التاريخ ، البحوث و النشريات .

 

ون الدرامية ، الفنون التشكيلية ،الفنون :المجموعات الصوتية ، الفنالنوادي الفنية 

 التقليدية  الفنون الموسيقية ،الرقص العصري ، الرسم ، الخط العربي و األشغال اليدوية 

 

: الشطرنج، الكرات الحديدية، تنس الطاولة، كرة السلة،   الترفيهيةالرياضة نشاطات 

 الفنون القتالية، الهيب هوب و األيروبيك .

 

: باإلضافة إلى النشاطات الدائمة بالمؤسسات الشبانية تنظم هذه  الطلق نشاطات الهواء

األخيرة  تبادالت شبانية ما بين واليات الوطن، خرجات في الهواء الطلق، نهايات 

 أسابيع مطولة ، جوالت راجلة و رحالت سياحية . 

 

 



 

منخرط منهم  17236:  2015خالل موسم  بلغ عدد منخرطي المؤسسات الشبانية

 . شاب 12065شابة   و  5171

 
باإلضافة للمنخرطين الذين يستفيدون من النشاطات الدائمة المتعددة في مختلف              

الورشات المحتلفة  الموجودة على مستوى المؤسسات الشبانية ، تجدراإلشارة إلى  و النوادي

لمسجلة عبر المحاور اإلستراتجية المحددة من طرف وزارة الشباب النشاطات الغير الدائمة و ا

والرياضة لمرافقة الشباب قصد توعيته وتحسيسه باألفات واألمراض اإلجتماعية   ومحاربة 

العنف، الورشات التطوعية النفعية للشباب ، الترفيه و الرياضات الجماعية ، النشاطات 

   قنيات التكنولوجيا الحديثة اإلعالم ، إكتشاف المواهبالنسوية، اإلصغاء و اإلعالم و تطوير ت

 و تشجيع حركة تنقالت  الشباب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : 2015لموسم  إحياء األعياد و األيام الوطنية و العالمية 

 

 الرقم 

 

 طبيعة العملية

 عدد المستفيدين عدد المشاركين 

 إناث  ذكور إناث ذكور 

 780 910 620 680 2015فيفري  18اليوم الوطني للشهيد   01

 2480 780 1870 560 2015مارس  08اليوم العالمي  02

 1269 1386 1008 977 2015مارس  19عيد النصر  03

األيام العالمية للشجرة،للماء ، و األرصاد  04

  2015مارس  23و 22، 21الجوية 

950 600 2100 1300 

 1240 1050 620 780  2015أفريل  05اليوم العالمي للصحة  

 2230 2110 1215 1525 2015أفريل  16يوم العلم  05

 1540 1150 700 600  2015ماي  01اليوم العالمي للشغل  06

 31اليوم العالمي لمخاطر التدخين واإلدمان  07

  2015ماي 

870 460 1750 980 

 1279 1121 820 830 1945ماي  08ذكرى مجازر  08

 1459 1651 1050 1170  2015ماي  19عيد الطالب  09

 2585 3715 2086 2444  2015جوان  01اليوم العالمي للطفولة  10

 1143 1797 840 1230  2015جوان  05اليوم العالمي للبيئة  11

 970 1080 610 830 2015جوان  16يوم الطفل اإلفريقي  12

 1800 1250 1181 879  2015شهر رمضان الكريم  13

الذكرى المزدوجة لعيدي اإلستقالل            14

  2015جويلية  05و الشباب 

1919 1670 2443 3077 

 968 1452 756 1134  2015أوت  20يوم المجاهد  15

 1333 1917 917 953  2015أكتوبر  17اليوم الوطني للهجرة  16

 1290 3080 1100 1090 2015نوفمبر  01الثورة الجزائرية  إندالع 17

 01اليوم العالمي لمكافحة داء السيدا  18

 .  2015ديسمبر

800 700 1280 2030 

 المجموع 

 
20221 18823 32022 29753 

 المجموع الكلـــــي 

 

 مستفيد   61775 مشارك  39044

 

 

 

 

 



 :العمليات المحلية و الوطنية المنجزة و المشارك فيها 

 
 :التظاهرات الوطنية

 
      المنظمة من قبل وزارة الشباب  :" ألعاب ما بين المدن "المشاركة في تظاهرة    -

 30إلنتقاء  2015ماي  17و  15،16و الرياضة حيث نظمت تصفيات والئية أيام 

 مشارك . 132في المرحة النهائية من أصل  إضافيين إحتياطيين 10مشارك   و 

 

" المنظمة من قبل وزارة الشباب حيث نظمت  جائزة الشاب المتميزالمشاركة في:"  -

 05و تمت المشاركة النهائية يوم  2015جوان  16و  15تصفيات والئية يومي 

و ذلك في كال من مادة  : الرياضيات ، التاريخ ، اإلمالء    الكلمات  2015 جويلية

 المتقاطعة و لعبة الشطرنج .

 14منهم  مستفيد 26بلغ عدد الشباب الممثل لوالية البليدة في  المرحلة الوطنية      

 . 140إناث من أصل 

  

عزيز بوتفليقة و بإشراف تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد ال   -

 "" تظاهرة  دار الجزائر الرياضة  في :  ووالية البليدة  شاركت مديرية الشباب 

 2015سبتمبر  08جويلية إلى  14بالمركب األولمبي محمد بوضياف خالل الفترة من 

هو اليوم المبرمج لعرض الموروث الثقافي لوالية  2015جويلية  30حيث كان تاريخ 

         شكل قعدة بليدية تعكس التراث الثقافي و التاريخي و الفني و السياحي  البليدة في 

و العادات و التقاليد إلى جانب معروضات في فن الطبخ  و المأكوالت و اللباس التقليدي 

 الذي تزخر به الوالية .

المشاركة كانت جد مشرفة و عرفت إقباال كبيرا من الزوار و العائالت المتوافدة        

 مستفيد . 2000على المركب و أجنحة العرض و بلغ عدد زوار جناح البليدة حوالي 

 

 



شاركت والية البليدة في عملية الورشات النفعية التطوعية للشباب المسطرة من قبل  -

ن خالل تبادل قوافل شبانية فكانت الوجهة نحو واليتي : وزارة الشباب و الرياضة م

مشارك و تم إستقبال وفدي هاتين الواليتن في نفس السياق     40بومرداس و المدية ب 

 شبان في كل دورة . 05بمعدل  2015و ذلك خالل شهري جويلية و أوت 

 

 :حصيلة العمليات الوطنية المشارك فيها 

 

 عدد المؤطرين المستفيدينعدد  طبيعة العملية

 إناث ذكور إناث ذكور

 02 06 16 24 ألعاب مابين المدن

   14 12 جائزة الشاب المتميز

 50 30 800 1200 دار الجزائر

 01 04 / 40 الورشات النفعية التطوعية

 08 40 830 12780 المجموع 

 

 
 

 :التظاهرات المحلية  

وزارة الشباب و الرياضة المتعلقة بالمهرجانات و اللقاءات الوطنية  تطبيقا لرزنامة -

نظمت مديرية الشباب و الرياضة التصفيات الجهوية للمهرجان  2015للشباب لموسم 

جوان  29إلى  26الوطني للرقص الشعبي للشباب بنادي الفروسية خالل الفترة من 

 عنها . 05واليات و تغيبت  10ت ، بلغ عدد الواليات المشاركة في هذه التصفيا 2015

 عرفت هذه العملية إقباال ملحوظا من قبل العائالت و الشباب .        

 

نظمت سهرات فنية موسيقية  2015و في إطار إحياء ليالي شهر رمضان الكريم لموسم  -

متنوعة في الفن األندلسي، الشعبي و كذا عروض مسرحية و أخرى عروض في األناشيد   

 بنادي الفروسية لفائدة العائالت البليدية .



 مستفيد . 1200و مست هذه األخيرة  سهرات 10بلغ عدد السهرات الرمضانية          

نظمت مديرية الشباب و الرياضة تحت إشراف دار الشباب األربعاء بالتنسيق مع  -

 04جوان إلى  28المجلس الشعبي البلدي أيام جهوية في الموسيقى الشعبية خالل الفترة من 

 مستفيد . 450واليات و حصدت هذه المسابقة الجهوية  04بمشاركة  2015جويلية 

اب و الرياضة تحت إشراف الجمعية العلمية الترفيهية و سياحة نظمت مديرية الشب     -

الشباب  "ياسر" المعرض الجهوي األول للصورة الفوتوغرافية في الهواء الطلق بحديقة بن 

 . 2015أكتوبر  10بوالعيد  يوم السبت 

ي واليات : البليدة ،الجزائر ، بومرداس ، المدية ، تيز 07عرفت هذه التظاهرة مشاركة     

 شاب و شابة . 432وزو،  بجاية و البويرة و إستفاد منها 

 حصيلة التظاهرات و العمليات المحلية :

 
 عدد المؤطرين  عدد المستفيدين  طبيعة العملية  الرقم

 إناث ذكو ر إناث  ذكور
التصفيات الجهوية للمهرجان الوطني  01

 للرقص الشعبي للشباب 

588 392 30 / 

 50 150 480 720 إحياء ليالي شهر رمضان  02

األيام الجهوية للموسيقى الشعبية  03

 للشباب .

315 135 60 / 

المعرض الجهوي األول للصورة  04

 الفوتوغرافية .

259 172 16 / 

 المجموع 

 

1282 1179 256 50 

 العــــــام المجموع 

 
2461 306  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :  حمالت تحسيسية حول تنظيف المحيط 

 

 التاريخ مكان اجراء العملية الرقم

 

 عدد المستفيدين

 300 05/09/2015 حي بونعامة الجياللي 01

حي سيدي عاشور و المنطقة  02

 الصناعية

12/09/2015 700 

 400 19/09/2015 بن بوالعيد 03

 450 03/10/2015 حي بونعامة الجياللي 04

 1200 10/10/2015 ساحة الحرية 05

 500  ساحة الحرية  06

 400 17/10/2015 دار الشباب عين عيشة 07

 بوفاريك 08

 

29/10/2015 1500 

 400 07/11/2015 دار الشباب جبابرة 09

 500 21/11/2015 موزاية 10

 العـــــــــام  المجموع
 

6350 

 

 :  2015المشاركة  المهرجانات و اللقاءات الوطنية للشباب المشارك فيها لموسم 

 
المهرجان أو اللقاء الوطني 

 للشباب

 الهيئة المشاركة التاريخ

 
الملتقى الوطني إلبداعات الشباب بوالية  

 الوادي .

مارس  28إلى  25من 

2015 

الجمعية اإلعالم األلي للتطبيقات 

العلمية التابعة لمركز التسلية 

 العلمية خديوي محمد .

اللقاء الوطني لإلبداعات الثقافية بوالية 

 سطيف .

ماي  10إلى  06من 

2015 

الجمعية الثقافية كنوزالتابعة لدار 

 الشباب بوقرة

. 

التجوال الوطني للمشي على األقدام بوالية  

 وهران .

ماي  31إلى  29من 

2015 

جمعية المنظر الجميل لحماية البيئة   

و التنمية المستدامة التابعة للمركز 

 الثقافي بوعرفة.

نس الطاولة بوالية المهرجان الوطني لت

 تيارت .

جوان  14إلى  10من 

2015 

جمعية نشاطات الشباب التابعة لدار 

 الشباب وادي العاليق .

التصفيات الجهوية للمهرجان الوطني  

العاشر لألنشودة الوطنية للشباب بوالية 

 المدية  .

جوان  24إلى  21من 

2015 

 جمعية الثقافية النسيم العفرون

 التابعة لدار الشباب العفرون .

المهرجان الوطني السادس عشر لمسرح  

 األطفال بوالية قسنطينة .

 

 

جوان  17إلى  14من 

2015 

جمعية نشاطات الشباب التابعة لدار 

 الشباب بن بوالعيد .



المخيم العلمي لألنشطة العلمية للشباب  

 بوالية جيجل .

جويلية 30إلى  25من 

2015 

جمعية المنظر الجميل لحماية البيئة   

و التنمية المستدامة . التابعة للمركز 

 الثقافي بوعرفة

المشاركة في المهرجان الوطني الحادي 

عشر للعزف الفردي و الثنائي بوالية برج 

 بوعريريج .

 04أكتوبر إلى  30من 

 2015نوفمبر 

 الجمعية الثقافية رياض األندلس .

الوطني  للشباب  المشاركة في اللقاء

العلمي        و الشاطر الصغير بوالية 

 تيزي وزو .

 04أكتوبر إلى  30من 

 2015نوفمبر 

الجمعية اإلعالم األلي للتطبيقات 

العلمية التابعة لمركز التسلية 

 العلمية خديوي محمد .

المشاركة في اللقاء الوطني للنوادي 

 الخضراء بوالية بومرداس .

 04أكتوبر إلى  30من 

 2015نوفمبر 

جمعية المنظر الجميل لحماية البيئة   

و التنمية المستدامة التابعة للمركز 

 الثقافي بوعرفة .

المشاركة في الملتقى الوطني لألشرطة 

 السمعية البصرية و الومضة اإلشهارية .

 03أكتوبر إلى  31من 

 2015نوفمبر 

الجمعية العلمية الترفيهية و سياحة 

الشباب " ياسر " التابعة للمركب 

 الجواري أوالد يعيش .

 

 

 

 

 

 

 : حصيلة المخطط األزرق و المخيمات الصيفية

إن مديرية الشباب و الرياضة لوالية البليدة ما فتئت تسعى لترجمة التطلعات على أرض 

الواقع بشكل منسجم مع كافة الشركاء و المتعاملين، و بخاصية ما يتعلق بإستثمار الوقت الحر 

للشباب  و األطفال في الفترة الصيفية أين مكنهم ذلك من قضاء عطلة سواء على مستوى مراكز 

 عطل و الترفيه أو من خالل عملية المخطط األزرق، و كذا تنقالت الشباب. قضاء ال

 المخطط األزرق -

 المجموع المرافقين/المنشطين  إناث ذكور عدد الحافالت المجموع العام

 2863 274 978 1611 27 شهر جوان

 1795 241 450 1104 32 شهر جويلية

 4486 602 1193 2691 79 شهر أوت

 9144 1117 2621 5406 138 المجموع

 

 



 المخيم الصيفي -

 1الفترة 
 

 الدائرة

 

 المستفيد

  الجنس

 أ ذ المجموع

 

 البليدة

 27 02 25 مقر الدائرة

 30 03 27 بلدية البليدة

 09 01 08 بلدية بوعرفة

 28 05 23 أوالد يعيش أوالد يعيش

 08 04 04 الشريعة

 40 09 31 العفرون العفرون

 25 00 25 وادي جر

 

 موزاية

 23 03 20 موزاية

 22 02 20 شفة

 19 00 19 عين الرمانة

 

 وادي العاليق

 26 01 25 وادي العاليق

 20 00 20 بني تامو

 19 00 19 بن خليل

 15 05 10 ديوان مؤسسات الشباب

 38 05 33 مديرية الشباب والرياضة

 15 04 11 الشبابرابطة نشاطات الهواء الطلق الترفيه وتبادل 

 364 44 320 المجموع اإلجمالي

 2الفترة 

 

 الدائرة

 

 المستفيد

  الجنس

 أ ذ المجموع

 18 06 12 الصومعة

 25 01 24 بوعينان بوعينان

 24 02 22 الشبلي



 32 00 32 األربعاء األربعاء

 14 01 13 صوحان

 25 04 21 بوقرة بوقرة

 20 01 19 أوالد سالمة

 33 03 30 مفتاح مفتاح

 15 04 11 الجبابرة

 110 15 95 مديرية الشباب و الرياضة

 316 37 279 المجموع

 

 
 أ ذ 

 المستفيدون
 المجموع العام

 
599 81 680 

 

 

 

 : تعداد مؤسسات الشباب 
 

 العدد طبيعة المؤسسة 
 17 دور الشباب  

 14 المراكز الثقافية 
 09 المركبات الرياضية الجوارية 
 09 القاعات المتعددة النشاطات  

 04 بيوت الشباب 
 01 مخيمات الشباب و الترفيه  

 01 خاليا اإلصغاء 
 01 قاعات المطالعة  

 56 العـــــــــــام  المجموع
 



 
 :قائمة المؤسسات و الهياكل الشبانية بالوالية  

 
 رقم المؤسسة قطاعية غير قطاعية مالحظات

  X  01 العفروندار الشباب 

  X 02 دار الشباب بني شقران ، تمزقيدة 

  X 03 دار الشباب وادي العاليق 

  X 04 دار الشباب بن بو العيد البليدة 

  X 05 دار الشباب بوفاريك 

  X 06 دار الشباب بوقرة 

  X 07 دار الشباب األربعاء 

 08 دار الشباب كريتلي مختار X  مقر ديوان مؤسسات الشباب

  X 09 دار الشباب قرواو 

  X 10 دار الشباب الحساينية بوينان 

  X 11 دار الشباب عين عائشة ، بن خليل 

  X 12 دار الشباب أهل الوادي ،شفة 

 X  13 دار الشباب جبابرة 

  X  14 دار الشباب رمضان شقوان أوالد السالمة 

  X  15 دار الشباب أوالد يعيش حي عدل 

  X  16 دار الشباب بني مراد 

  X  17 دار الشباب مفتاح 

  X 18 المركب الرياضي الجواري العفرون 

  X 19 المركب الرياضي الجواري وادي العاليق 

  X 20 المركب الرياضي الجواري الشبلي 

  X 21 المركب الرياضي الجواري أوالد يعيش 

  X  المركب الرياضي الجواري الريحان

 موزاية
22 

  X  المركب الرياضي الجواري سيدي المداني

 شفة

23 

 24 المركب الرياضي الجواري بريان بوفاريك  X  حالة سيئة

  X  المركب الرياضي الجواري بن دالي علي

 األربعاء
25 

 X   المركب الرياضي الجواري األربعاء

 األروقة 
26 

  X 27 بيت الشباب البليدة 

  X  28 بوفاريكبيت الشباب 

  X  29 بيت الشباب بوقرة 

 30 بيت الشباب المقطع األزرق حمام ملوان X  في حالة إعادة تهيئة

  X 31 قاعة متعددة النشاطات شفة 

 32   02قاعة متعددة النشاطات حي دريوش  X إرجاعه لمصالح البلدية 

 X  33 قاعة متعددة النشاطات صوحان 

 X   34 قاعة متعددة النشاطات جبابرة 

 X  35 قاعة متعددة النشاطات حساينية 

  X  36 قاعة متعددة النشاطات موزاية 

  X  37  01قاعة متعددة النشاطات حي دريوش 

  X  38 قاعة متعددة النشاطات أوالد يعيش 

 X   39 عين الرمانة قاعة متعددة النشاطات 

 40 مخيم الشباب و الترفيه بهلي الصومعة X  مغلق)عائالت منكوبة (



 X   41 المركز الثقافي محمد خداوي البليدة 

 X  42 المركز الثقافي أوالديعيش 

 X  43 المركز الثقافي الشبلي 

 X  44 المركز الثقافي بوينان 

 45 المركز الثقافي الصومعة  X حالة سيئة 

 X  46 المركز الثقافي بوقرة 

 47 المركز الثقافي بوعرفة  X عائالت منكوبة (مغلق) 

 48 المركز الثقافي حمام ملوان    X جناح من حضيرة البلدية 

 المركز الثقافي بني تامو   X حالة سيئة 

 
49 

 المركز الثقافي موزاية   X حالة متوسطة 

 
50 

 X   المركز الثقافي شفة 

 
51 

 X  المركز الثقافي واد جر 

 
52 

 X   53 المركز الثقافي معصومة 

 54 المركز الثقافي الحاج المحفوظ    

 X   55 خلية اإلصغاء 

 X   56 قاعة المطالعة جبابرة 

 

 

 

 : حالة مدققة لمؤسسات الشباب على مستوى الوالية

 
 رقم المؤسسة إسم المسير الرتبة جهة التعيين 

 01 دار الشباب العفرون زهير زاوي  مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب و الرياضة 

 02 دار الشباب بني شقران ، تمزقيدة تمزي محمد ملحق إداري  مديرية الشباب و الرياضة 

 03 دار الشباب وادي العاليق عبد الحكيم بلقاسيمي مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 04 دار الشباب بن بو العيد البليدة محمد عابد مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب و الرياضة 

 05 دار الشباب بوفاريك مراكب قمر الدين  مربي رئيسي للشباب ديوان مؤسسات الشباب

 06 دار الشباب بوقرة سعاد موسلي مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب و الرياضة 

 07 األربعاءدار الشباب  شرقي محمد مستشار الرياضة  ديوان مؤسسات الشباب 

 08 دار الشباب كريتلي مختار مقر ديوان مؤسسات الشباب  / /

 09 دار الشباب قرواو نعيمة بوضياف مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 10 دار الشباب الحساينية بوينان مواسي عمر مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 11 دار الشباب عين عائشة ، بن خليل سعيدون عبد الغني  مربي رئيسي للشباب الرياضة مديرية الشباب و 

 12 دار الشباب أهل الوادي ،شفة وكال دراجي مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 13 دار الشباب جبابرة ميساوي بوعالم مربي ريسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

دار الشباب رمضان شقوان أوالد  ساسي محمد  مربي الشباب مديرية الشباب و الرياضة 

 السالمة 
14 

 15 دار الشباب أوالد يعيش حي عدل  شيخ مسعود محمد مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 16 دار الشباب بني مراد  بوقروي زين الدين عون إعالم ألي  مديرية الشباب و الرياضة 

 17 دار الشباب مفتاح  شبوب فتيحة  مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 18 المركب الرياضي الجواري العفرون هجيرة عامر مربي رئيسي للشباب  ديوان مؤسسات الشباب 

المركب الرياضي الجواري وادي  طيب مسوس مربي رئيسي للرياضة  مديرية الشباب و الرياضة 

 العاليق

19 

 20 المركب الرياضي الجواري الشبلي حماني علي  مديرية الشباب و الرياضة 

المركب الرياضي الجواري أوالد  دشيشة سليم مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 يعيش

21 



المركب الرياضي الجواري الريحان  المعيزي ربيع مربي الرياضة  مديرية الشباب و الرياضة 

 موزاية
 

22 

المركب الرياضي الجواري سيدي  فيصل بوزيري  مستشار للرياضة  مديرية الشباب و الرياضة 

 المداني شفة

23 

المركب الرياضي الجواري بريان  سلماني ياسين مربي رئيسي للرياضة  مديرية الشباب و الرياضة 

 بوفاريك 

24 

المركب الرياضي الجواري بن دالي  كحشوش سعيد مربي رئيسي للرياضة  مديرية الشباب و الرياضة 

 علي األربعاء
25 

المركب الرياضي الجواري األربعاء  رشيد سعداوي  مربي رئيسي للرياضة  مديرية الشباب و الرياضة 

 األروقة 
26 

 27 بيت الشباب البليدة عاشور أحمد مستشار رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 28 بيت الشباب بوفاريك محمد قدور مربي رئيسي للشباب  ديوان مؤسسات الشباب

 29 بيت الشباب بوقرة  فريد حماني مربي رئيسي للرياضة  ديوان مؤسسات الشباب

بيت الشباب المقطع األزرق حمام  خوضر منصور مربي رئيسي للشباب  ديوان مؤسسات الشباب

 ملوان

30 

 31 قاعة متعددة النشاطات شفة  بوعبد هللا عبد الحكيم مربي رئيسي للشباب  ديوان مؤسسات الشباب

 32 قاعة متعددة النشاطات صوحان نعماي محمد  موظف تابع للبلدية  بلدية صوحان 

 33 قاعة متعددة النشاطات جبابرة  بوعالم ميساوي مربي رئيسي للشباب  مديرية الشباب و الرياضة 

 34 قاعة متعددة النشاطات حساينية محمد تعزونت  مربي رئيسي الشباب مديرية الشباب و الرياضة 

 35 قاعة متعددة النشاطات موزاية  زروقي حورية مربي الشباب مديرية الشباب والرياضة

 36  01دريوش قاعة متعددة النشاطات حي  / / جديدة لم تفتح بعد

 37 قاعة متعددة النشاطات أوالد يعيش  لكحص محمد هشام مربي الشباب  ديوان مؤسسات الشباب 

 38 عين الرمانة قاعة متعددة النشاطات  علي حساني مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 39 مخيم الشباب و الترفيه بهلي الصومعة عابد سفيان مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 40 المركز الثقافي محمد خداوي البليدة  عمور سيدأحمد مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 41 المركز الثقافي أوالديعيش دشيشة محمد مربي رئيسي للشباب ديوان مؤسسات الشباب 

 42 المركز الثقافي الشبلي الطيب كناي مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 43 المركز الثقافي بوينان قدور زنيمي مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 44 المركز الثقافي الصومعة كمال بوكنانة  مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 45 المركز الثقافي بوقرة بشو محمد مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 46 المركز الثقافي بوعرفة مغلق / /

 47 المركز الثقافي حمام ملوان   لعرابي إسماعيل 3عون مهني صنف  مديرية الشباب والرياضة

 المركز الثقافي بني تامو  شرق العين مصطفى مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 
48 

 المركز الثقافي موزاية  برقوق محمد األمين مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 
49 

 المركز الثقافي شفة  محمد مختار مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 
50 

 المركز الثقافي واد جر عايدة محمد مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 
51 

 52 المركز الثقافي معصومة  الطيب كناي  للشبابمربي رئيسي  مديرية الشباب والرياضة

 53 المركز الثقافي الحاج المحفوظ  فضلون رحماني  مربي رئيسي للشباب ديوان مؤسسات الشباب 

تقني سامي في اإلعالم  مديرية الشباب والرياضة
 األلي 

 54 خلية اإلصغاء  أرزقي حكيم

 55 قاعة المطالعة جبابرة  ميساوي بوعالم مربي رئيسي للشباب مديرية الشباب والرياضة

 

 

 

 

 



 



 ةياأليام اإلعالمية والتحسيس
 

،  و الذي تضمن أيام إعالمية و تحسيسية 2015المسطر لسنة  على تطبيق البرنامج  مرافقة الشباب خاليا اإلصغاء فرع اإلعالم و أشرف              

 و كان ذلك على الشكل التالي: ةفات االجتماعية النفسيآلحول أخطار مختلف ا تكوينية و محاضرات 

 
 

 مالحظة المجـــمــوع  عـدد المستفيدين عدد المشاركين التاريــخ المكــان النشــــاط
 إناث ذكور إناث ذكور

أبواب مفتوحة  للتعريف بالديوان مؤسسات الشباب   

 وملحقاته

إلى   04/01/2015 مقر الديوان المؤسسات الشبانية  

11/01/2015 20 50 1000 590 
 ملصقة  100إنجاز   1660

 مطوية 500

 قرص مضغوط 100

محاضرة  حول تقنبات اإلصغاء الحديثة لفائدة 

 اإلخصائيين النفسانيين

  24 20 02 02 01 2015جانفي  17 المكتبة العلمية

 02إلى  26/01 المؤسسات الشبانية والتربوية حول أهمية الحوار المدرسي أيام تحسيسية

/02/2015 

01 03 75 112 191  

يوم تكويني لفائدة اإلخصائببن النفسانيين لخاليا 

  اإلصغاء حول  تقنية االسترخاء النفسي

  29 25 02 02 00 2015 فيفري08 المركب  الرياضي الجواري اوالد يعيش

دورة الثورة الجزائرية في تنمية قيم محاضرة حول 

 المواطنة لدى الشباب

مدرسة الشهيد محي الدين دربال حي 

 مسكن 1000

  73 40 30 02 01 2015فيفري  18

 2015فيفري  10 دار الشباب األربعاء محاضرة حول تأثير المنشطات على الصحة 

 

01 02 30 15 48  

اإلجتماعي للفتيات قافلة تحسيسية حول التاهيل النفسي 

 المقبالت على الزواج

 مؤسسات الشباب  04 

 

 21فيفري إلى  10من 

 2015فيفري 

00 04 00 80 84  

  241 123 97 06 15 2015فيفري  12 دار الشباب مفتاح تنظيم يوم تحسيسي حول التحرش اللفظي

يوم تكويني لفائدة المكلفين بنقاط اإلعالم والتوجيه على 

 مستوى المؤسسات الشبانية

  24 16 05 01 02 2015 فيفري  29 المركب  الرياضي الجواري اوالد يعيش

يوم تحسيسي حول التاهيل النفسي اإلجتماعي للفتيات 

 المقبالت على الزواج

لفائدة منخرطات الجمعية الثقافية جسور 

 بني تامو ببلدية

  43 40 00 03 00 2015مارس  10

محاضرة حول تكريس قيم المواطنة لدى الطالب 

 الجزائري

مركز التكوين المهني معيزي فاطمة 

 الزهراء

  90 35 50 03 02 2015مارس  15

يوم تحسيسي حول ظاهرتي التدخين واإلدمان على 

 المخدرات

  154 48 102 03 01 2015 مارس 17 مركز التكوين المهني طالب عبد الرحمان

التحضير النفسي  للطلبة المقبلين على اإلمتحانات 

 النهائية

أفريل  29إلى  07من  المؤسسات التربوية

2015 

00 04 200 400 604  



التحضير النفسي  للطلبة المقبلين على اإلمتحانات 

 النهائية

ماي  16إلى  02من  المؤسسات التربوية

2015 

00 03 250 430 683  

قافلة تحسيسية للكسف المبكر لسرطان الثدي وعنق 

 الرحم

جمعية بدر لمساعدة  –إذاعة البليدة 

 المؤسسات الشبانية  –مرضى السرطان 

أفريل  20إلى  03من 

2015 

00 04 00 450 454  

معرض لصور وإرشادات   514 180 300 14 20 2015أفريل  28 مقر ديوان مؤسسات الشباب يوم تحسيسي حول الوقاية من حوادث المرور 

وإحصائيات مرورية توزيع 

 600مطوية و400حوالي 

 ملصقة

يوم تحسيسي حول مكافحة التدخين والتحسيس 

 بأخطاره

 توزيع مطويات للجمهور 323 200 120 04 08 2015ماي  31 مقر الديوان 

حملة تحسيسية وتوعوية حول مخاطر التدخين  لصالح 

 الشبانية ومراكز التكوين المهنيمنخرطي المؤسسات 

مؤسسات التكوين  –المؤسسات الشبانية 

 الجمعيات الشبانية والرياضية -المهني

ماي  31إلى  15من 

2015 

 توزيع مطويات تحسيسية 3290 1200 2000 40 50

يوم إعالميى حول الصحة بعيدة عن التدخين بمناسبة 

 اليوم الوطني لمكافحة التدخين

اكتوبر  07إلى  02من  الشبابدبوان مؤسسات 

2015 

و  200توزيع مطويات   347 230 110 03 04

 قصاصات إرشادية  250

معرض للصور الفوتغرافية  في الهواء الطلق لفائدة 

 الشباب الهاوي

  432 100 250 09 73 2015اكتوبر  10 حديقة الوئام بن بوالعيد 

  1329 650 630 25 24 2015أكتوبر  17 عائشة  بن خليلدار الشباب عين  يوم تطوعي ترفيهي وتشجيري  

أيام إعالمية وتحسيسية حول خطر المنشطات 

 والمخدرات على الشباب والرياضي

 03إلى  10/ 20من  المؤسسات الشبانية ومركز التكوين المهني

 2015نوفمبر 

 250توزيع مطويات حوالي  407 90 300 06 11

 مطوية

حول اإلكتشاف المبكر  حملة إعالمية وتحسيسية

 لسرطان الثدي 

دار  –جمعيات نسوية  -المرسسات الشبانية

 إحسان 

أكتوبر  27إلى  19

2015 

توزيع مطويات على  160 150 00 10 00

 الحضور

توزيع قرص مضغوط بنك  18 12 04 00 02 2015أكتوبر  29 المركب الرياضي الجواري أوالد يعيش يوم دراسي وتكويني لفائدة  مسؤولي نقاط اإلعالم

 المعلومات 

خرجة فوتغرافية إلى منطقة سيدي الكبير لفائدة الشباب 

 الهاوي

 اخذ صور للمنطقة 78 00 70 00 08 2015نوفمبر  07 منطقة سيدي الكبير

يوم إعالمي حول مخاطر اإلفراط في إستعمال 

 األنترنت في الوسط الشباني

توزيع مطوبات لفائدة  184 70 110 02 02 2015 نوفمبر 18 مركز التسلية العلمية 

 المشاركين

أبواب مفتوحة حول دور ومهام خاليا اإلصغاء 

 والمرافقة

المؤسسات الشبانية ومراكز التكوين 

 المهني

 11/ 03إلى  22/10

2015 

10 20 315 420 765 

 

 توزيع مطويات

 12249 الـــمجـــــــــمـــــــــوع  

 
 
 
 
 



 اإلنجازات اإلعالميةحصيلة 
 
 

 النسح  و المالحظة العدد اإلنجاز

 نسخة 100 01 2015قرص بنك المعلومات 
 61إنجاز قرص فعاليات  اإلحتفال بالذكرى  

 إلندالع الثورة

 نسخة 20 01

إنجاز أقراص حول عمليات التنظيف والتحسيس 

 التي أقيمت بمختلف مناطق الوالية

 نسخة 300 07

 نسخة 600 01 حول العنف األسري مطوية
 نسخة 800 01 مطوية حول العنف في المالعب
 نسخة 200 01 مطوية حول الديوان وملحقاته

 نسخة 400 01 مطوية حول التدخين وأثره السلبية
 نسخة 400 01 مطوية حول الوقاية من حوادث المرور

مطوية حول مخاطر اإلفراط في إستعمال 

 االنترنات 

 نسخة 200 01

مطوية حول خطر المنشطات والمخدرات على 

 الشباب والرياضي

 نسخة 500 01

 نسخة 600 01 مطوية حول التحضير النقسي لإلمتحانات
مطوية حول دور ومهام خاليا اإلصغاء 

 والمرافقة

 نسخة 100 01

 نسخة 400 01 مطوية حول الصحة والتغذية السليمة
 ملصقة لمختلف المناسبات والتظاهرات 20 ملصقة 25 ملصقات تحسيسية وإعالمية

  01 نشرية شبابنا 
 
 



 

 جدول خاص بالحصيلة السنوية لخاليا االصغاء
 

 عدد المستفدين 
 

 التاريخ

 

 النشاط

 االستشارات  النفسية / 2681
 

 اليوم العالمي للمراة 08/03/2015 735
 

 اليوم العالمي للصحة 07/04/2015 186
 

3960 
 

31/05/2015 

 

 اليوم العالمي لمكافحة التدخين

2260 01/06/2015 

 

 اليوم العالمي للطفولة

407 
 

26/06/2015 

 

 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

 التحضير النفسي لالمتحانات  / 1574
 

  المجمـــــــوع  11793



 : 2015الحركــــة الجمعوية 
 

الجمعويــــة تعتبـــر شريـــك أساسي لقطـــاع الشباب و حافلــــة بحوافـــــز ان الحركــــة 

المشاركــــة و التضامن بحيـــث أضحت  تفتـــح أفــاق  جديـــدة من التضامن و التالحــــم 

    بوسعهـــا اإلستجابـــة إلحتياجات الشبـــاب و تطلعاتهـــم عن طريـــق الحاقهــــــم بهــــــا

 و التخفيـــف من العبء الموضـــوع على كاهـــل القطاع في التكفل بإنشغاالت الشباب .

و لعـــل تمويـــل مشاريـــع الجمعيـــات الشبانيـــة عن طريق الصنـــدوق الوالئــــي لترقية 

اون مبادرات الشـــباب , أضفـــى بضاللـــه على توطـــيد و توسيـــع سبل الشراكـــة و التع

و بالتالـــي تهيئـــة الظـــروف لتمكـــين هذه الجمعيـــات من أداء دورها الطالئعــــي فـــــي 

تكريـــس أشكـــال المواطنـــة لدى الشبـــاب و اشراكهـــم في تجسيـــد اختياراتهـــــــــــــــم 

 و مبادراتهــــم خـــارج الحلول المفروضة .

 85,أكثـــــر من   2015الشبانيــة شريكــة قطــاع الشـــباب سنـــة بلـــغ عــدد الجمعيات 

جمعيــــة و رابطـــة شبانيـــة , فمـــن خالل التحليـــل اإلحصـــائـــي للحركـــة الشبانيـــة  

قـــد عرفـــت تطـــورا محسوســـا خـــالل الســـنوات األخـــيرة , و ذلك ما الحضنـــاه في 

عيـــات المتزايـــد وعـــدد  المنخرطـــين داخـــل الجمعيـــات الشبانيــــة  و الذي عدد الجم

منخرط  , أما عـــدد المستفيـــدين فقـــد ارتفـــع  بالنسبـــة للسنـــــــوات  18.230بلــــغ 

 مستفيد . 110.830األخيــــرة  حيث  بلــــغ حوالـــي 

شبانيـــة شريكـــة القطـــاع  تتقـــدمت بمشاريع شبانية تنـــدرج و عليـــه فإن  الجمعيـــات ال

 ضمــــن المحـــاور العشــــرة  ذات األولويــــة الموجهــة لفائدة  الشباب و المحاور هي : 

 

 تطوع الشباب  -1

 السياحة و مبادالت الشباب  -2

 الترفيه و الرياضة الجوارية  -3

 العنفالوقاية من المخدرات و   -4

 الدعم المدرسي  -5

 اإلعالم و اإلتصال و اإلصغاء للشباب  -6

 مرافقة الشباب في المراحل الصعبة  -7

 النشاطات النسوية  -8

 اكتشاف المواهب الشابة -9

 .ترقية تكنولوجية اإلعالم و اإلتصال -10

 

أن المبالــغ المخصصــة لإلعانـــات  أما بالنسبــة للصنـــدوق الوالئــي فالحضــنا

الجمعويـــة الشبانيـــة , ترتفـــع كل سنـــة و ذلـــك راجـــع الى المجهـــودات التـــي 

تبذلــــــها الدولـــة في التكفـــل بالشريحة الشبانيـــة ,إلدماجـــهم داخــل الجمعيـــات فهــي 

ساهـــــم اجتماعيا في غرس روح الوطنية و ارساء تعـــد من الوسائـــل الناجحـــة التي ت

 القيم األخالقية و توطيد العالقات بيـــن الشباب .

 

 : توزيع الجمعيات المتعامل معها حسب التخصصات
 



 العدد طبيعة الجمعية
 44 الجمعيات الشبانية 
 10 الجمعيات العلمية 
 07 الجمعيات البيئية  

 10 الترفيهية  الجمعيات السياحية و 
 11 الجمعيات الفنية   

 03 الرابطات الوالئية الشبانية 
 02 الجمعيات الكشفية 

 01 الكشافة اإلسالمية الجزائرية 
 88 العــــــــــــام  المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قطاع الرياضة
 تقديم القطاع )الرياضة(:

تعتبر مصلحة الرياضة العمود الفقري لمديرية الشباب والرياضة في تنظيم                 
وتسهر على تطبيق  وتوجيه النشاط الجمعوي الرياضي على المسار القانوني المعمول به،

البرنامج الرياضي المسطر من طرف المديرية بغض النظر على البرنامج العام لكل 
 ياضية وتشرف هذه المصلحة على:الرابطات والجمعيات الر 

 عدد النوادي الرياضية   
 بلدية 25جمعية رياضية منتشرة على  269- 
  )االتحاد البليدة، رائد األربعاء(.  02النوادي المحترفة: - 
 .219النوادي المتعددة الرياضات:  -
     50 لنوادي المختصة في رياضة واحدة:  -

 :الرابطات الرياضية      
 ( في طور اإلنشاء )رابطة السباحة و الغوص 01و  رابطة رياضية  ناشطة والئية 25 -
 ( رابطات )الجيدو،كرة اليد،كرة القدم(.03:ثالث ) الرابطات الجهوية-
 (.25) :خمسة و عشرون الرابطات الوالئية-
 .( ناشطة06ستة منها ) (10:عشرة )الرابطات البلدية-

هذه الرابطات حسب تخصصها في تطوير وتوسيع نشاطها على مستوى والية  تقوم         
البليدة وكذا المشاركة في المنافسات والمحافل الوطنية حتى وصلت البعض منها للمشاركة 
في الدورات الدولية تشجيعا للمواهب الموجودة في واليتنا وهذا بالتدعيم من طرف والية 

 البليدة.
 

  الوطنية:الخريطة الرياضية 

تبعا للنتائج المتحصل عليها من طرف الفرق الرياضية تم تحديد االقطاب              
 طبقا للخريطة الرياضية التالية: 

 المعني االختصاص البلدية المنطقة

البليدة "واد العاليق، بني تامو،  منطقة الوسط
 يعيش، الشريعة بني مراد ، أوالد

السلة الطائرة، كرة  الجمباز ،كرة
 ياتر اكرة اليد ،الجيدو ،الك،
الدراجات، دو،المصارعة  يتر اك



لقوى،رياضة المعوقين األلعاب ا
رمي السهم  الكمة،المم ،كرة القد

، الفروسية، والسالح الرياضي
 .الرياضات الميكانيكية

بن -قرواو–بوفاريك "الصومعة 
 بوينان–شبلي –خليل 

سلة كرة ال ،رياضة المعوقين
كرة الجرس، كرة ، على الكراسي

كرة  اليد الجمباز،المالكمة،
السلة ،كرة الطائرة 
 ،الدراجات،التنس.

 المنطقة الشرقية
تنس الطاولة، كرة اليد،  األربعاء سوحان

 ألعاب القوى،كرة القدم،جيدو
 جيدو مفتاح "جبابرة

 تنس الطاولة ،كينغ بوكسينغ بوقرة ،حمام األلوان ،أوالد سالمة

عين  ،رواد ج موزاية، ،العفرون الغربية المنطقة
 الرمانة،شفة

-كرةالقدم-كرة الطائرة-الجيدو
ألعاب القوى.الفنون -المالكمة

 القتالية , السباحة, الكرة الحديدية
 
 
 

 الديموغرافيا: -

 نسمة. 1.178.305 بـ عدد سكان والية البليدة يقدر -
 نسمة. 871.101بـ  40أقل من  سنة  تقدر الفئة -

 تتجسد حسب المعطيات التالية:: أهمية الحركة الرياضية لوالية البليدة  * 
، حيث أن هذه اإلحصائيات من المفترض أن ترتفع في  21179عدد المنخرطين   - 

 السنوات المقبلة و ذلك لألسباب التالية:
 .استقبال منشآت رياضية جديدة -
 .ارتفاع عدد الجمعيات الرياضية -



في تكوين اإلطارات عن طريق المعهد العلمي و التكنولوجي للرياضة بعين البنيان  ارتفاع -
 لفائدة الرياضيين القدامى في مختلف االختصاصات.

السياسة المتبعة من طرف مديرية الشباب و الرياضة لتخفيف النقص في تأطير شباب -
 الوالية.

و ميزانية الوالية مما يساهم في  رفع الدعم المالي لصالح الجمعيات من الصندوق الوالئي-
 تحسين التكفل بالرياضيين.

 : عدد اإلطارات التقنية* 
 .02مفتش: -
 .27مستشار رئيسي في الرياضة: -
 .90مربي رئيسي في الرياضة: -
 في التكوين)تربص(. 73+26مربي: -
 
 التنسيق بين القطاعات:*
 :تنفيذ اإلتفاقيات-

  إطار.  01مديرية األمن الوطني: -مديرية الشباب و الرياضة 
  إطار. 01الجامعة: -مديرية الشباب و الرياضة 
  إطار. 01مركز التكوين المهني و التمهين: –مديرية الشباب و الرياضة 
  إطارات .  05مديرية التربية: -مديرية الشباب و الرياضة 

 :التمويل من خزينة الوالية*
لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية لسنة  المبلغ اإلجمالي للصندوق الوالئي-

 دج  موزعة كما يلي ـ:105.225.855.12:  2015
 :*التسيير

 دج ,منها  97.825.855.12إعانة مالية مخصصة و ممنوحة  للجمعيات تقدر بـ:-
 دج. 19.500.000.00إعانة مالية للجمعيات الرياضية للمعوقين قدرت بـ:-
 دج. 4.800.000.00 :يات الرياضية النسويةإعانة مالية للجمع -
 دج .  7.400.000.00 الرابطات الرياضية:-

مقدرة ب  2015المديرية من مبلغ إضافي من الميزانية الوالئية لسنة  استفادتكما          
 دج 837,26 334 .81 إجمالي المبلغ الممنوح من % 60دج بنسبة  49.334.837.26



 :*أقسام الرياضة المدرسية
بلديــــــات  2تتواجــــــــــد هــــــــــذه األقســـــــام  على مستوى المؤسســــــــات التربويـــــــــة في                    

)موزايــــــة ،األربعاء( ضمن خمس رياضـــات )كرة القدم ،كرة السلة ،كرة الطائرة ،تنس الطاولة ، 
( تلميذ يشرف 67( أقســـــام و التي تضم سبعـــــــة و ستون )10ــــرة )الجيدو( بمجمـــــوع يقدر بـ عشــ

 ( مؤطرين كل في تخصصه .05عليهم خمس )
 :المنشآت الرياضية المعتمدة*

على  ( منها نسوية 06(  منشــأة ستة ) 33و هـي في مجملهــا ثالثة و ثالثين )              
غـــــــــــرار القاعات الرياضية الخاصة الخاضعة ملفاتها للدراسة و المزمع فتحها و استغاللها الحقا . 

 و هي موزعة حسب البلديات كما يلي :
 قاعات رياضية خاصة لرياضة كمال األجسام،السباحة ،فيتنس و األيروبيك. 09:البليدة-1
 اضة كمال األجسام.: قاعة رياضية واحدة خاصة لرياألربعاء -2
 قاعات رياضية خاصة لرياضة كمال األجسام. 03:الصومعة -3
 قاعات رياضية خاصة لرياضة كمال األجسام ،السباحة و األيروبيك. 07:بوفاريك -4
 : قاعة رياضية واحدة خاصة لرياضة كمال األجسام.قرواو -5
 : قاعة رياضية واحدة خاصة لرياضة كمال األجسام.بوعينان -6
 قاعات رياضية خاصة لرياضة كمال األجسام و األيروبيك. 02: موزاية -7
 قاعات رياضية خاصة لرياضة كمال األجسام و الفنون القتالية. 04:أوالد يعيش -8
 : قاعة رياضية واحدة خاصة لرياضة كمال األجسام.بوعرفة -9

 قاعات رياضية خاصة لرياضة كمال األجسام. 02: بني تامو -10
 : قاعة رياضية واحدة خاصة لرياضة كمال األجسام.العفرون -11
 : قاعة رياضية واحدة خاصة لرياضة كمال األجسام.بوقرة -12
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 اإلحصـــــــــــــــــــــــــــائيات
 



 رابطات الرياضية المختصة و المتعددة الرياضات )الرابطات الجهوية (ال

 الرابطة الرقم
عدد الفرق 

 المنخرطة
 الرابطات

 الوالئية 
 عدد المؤطرين عدد المنخرطين

 إناث ذكور إناث ذكور
 0 0 0 2490 1 33 كرة القدم  1
 0 82 325 1052 1 23 كرة اليد  2
 0 35 261 369 1 14 الجيدو  3

 0 117 586 4911 03 70 المجموع           
 

 الرابطات
 

 ةـــــــــــالرابط الرقم
 عدد المنخرطين

 المجموع إناث ذكور
 853 195 658 الرياضة الجامعية 01
 450 00 450 رياضة و عمل 02
 1237 469 768 الرابطة المدرسية 03

 2540 المجموع اإلجمالي



 توزيع اإلجازات حسب األصناف )الفئات(
 اإلختصاص

عدد 

 الجمعيات

 المجموع أكابر أواسط أشبال أصاغر براعم مدارس
 المجموع العام

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1485 88 1397 00 325 08 300 10 177 15 185 25 260 30 150 17 الفنون القتالية

 537 34 503 00 00 00 18 00 30 01 154 01 154 31 147 13 كرة السلة

 988 22 966 22 944 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 20 الكرة الحديدية

 357 10 347 10 81 00 71 00 87 00 00 00 00 00 108 14 المالكمة

 121 03 118 00 04 00 18 00 40 00 31 01 20 02 05 11 الدراجات

 2510 00 2510 00 496 00 527 00 353 00 461 00 673 00 00 33 كرة القدم

 525 126 399 00 08 00 12 00 11 02 16 20 42 104 310 06 الجمباز

 1203 331 962 00 00 19 10 59 105 59 207 137 382 57 258 23 كرة اليد

 236 12 224 02 224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 اإلحتياجات الخاصة

 2802 121 2681 09 452 17 297 10 10 24 385 18 436 43 764 20 الجيدو

 3375 983 2392 18 276 24 193 56 327 88 247 626 503 171 847 30 الكاراتي

 1417 67 1350 03 380 19 256 13 259 09 246 23 209 00 00 14 كيك بوكسينغ

 615 00 615 00 49 00 52 00 62 09 172 00 00 00 280 06 المصارعة

 2418 187 2231 00 768 00 00 00 00 00 279 91 776 96 408 19 الرياضة للجميع

 296 151 145 08 10 09 09 19 22 15 11 20 13 80 80 06 تنس الطاولة

 595 241 354 17 68 21 32 26 48 42 40 54 65 81 101 04 تنس الميدان

 589 261 328 00 00 00 49 85 82 82 109 53 88 41 00 14 كرة الطائرة

 622 142 480 04 52 06 41 16 99 27 104 54 114 35 70 12 ألعاب القوى

 176 65 111 9 22 10 22 46 67 0 0 0 0 0 0 1 الفروسية

 63 15 45 10 20 0 4 1 6 2 8 2 10 0 0 3 الرمي بالسالح الرياضي

 249 95 154 10 10 7 10 10 22 13 18 15 28 40 66 5 الريشة الطائرة

 21179 2944 25065 122 6257 371 1921 439 3454 379 3976 1140 5571 811 3594 440 المجمـــوع

 

 



 إحصائيات الطواقم التقنية و الطبية 

 
 أطباء المدربين التسمية الرقم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكرة الحديدية   1

 1 0 1 15 1 9 0 2 2 0 1 0 مالكمةال  2

 0 0 0 12 0 5 1 2 2 0 2 0 دراجاتال  3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بالسيفالمبارزة   4

 0 0 0 11 0 2 0 1 4 2 2 0 ذو االحتياجات الخاصة  5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجمباز  6

 0 0 0 23 0 0 0 0 8 3 6 9 رفع االثقال  7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الشطرنج  8

 0 0 0 162 68 38 12 15 26 0 0 3 الجيدو  9

 / / / / / / / / / / / / كراتي دو  10

 0 0 0 31 0 15 0 0 12 1 2 1 المصارعة المشتركة  11

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السباحة  12

 / / / / / / / / / / / / الفروسية  13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التزحلق و رياضة الجبال  14

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرماية الرياضية  15

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تنس الميدان  16

 1 1 / 10 2 2 0 0 2 0 2 2 الطاولة تنس  17

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 القوارب الشراعية  18

 3 1 2 34 0 0 0 0 2 32 0 0 الفنون القتالية  19



 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 طايكواندو  20

21  B-BU/PW-LIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرياضة للجميع و الجوارية  22

             الرياضة الجامعية  23

             الرياضة المدرسية  24

             الرياضة و العمل  25

             الرياضة الجوية  26

             الرياضة الميكانيكية  27

             رياضة اإلنقاذ  28

             رياضة القولف  29

             رياضة الصم الجزائر  30

             الرياضية التقليدية األلعاب  31

             رياضة تبيارد  32

    15 3 11    0 0 1 كينغ بوكسينغ  33

             رياضة الريشة الطائرة  34

             الرياضة النسوية  35

 8 2 6 430 106 84 15 24 82 46 47 30 المجموع العام

 

 توزيع اإلجازات حسب األصناف

 اإلختصاص
عدد 

 الجمعيات

المجموع  المجموع أكابر أواسط أشبال أصاغر براعم مدارس

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور العام

الفنون 

 القتالية
17 150 30 260 25 185 15 177 10 300 08 325 00 1397 88 1485 



 537 34 503 00 00 00 18 00 30 01 154 01 154 31 147 13 كرة السلة

الكرة 

 الحديدية
20 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 944 22 966 22 988 

 357 10 347 10 81 00 71 00 87 00 00 00 00 00 108 14 المالكمة

 242 03 118 00 04 00 18 00 40 00 31 01 20 02 05 11 الدراجات

 2510 00 2510 00 496 00 527 00 353 00 461 00 673 00 00 33 كرة القدم

 525 126 399 00 08 00 12 00 11 02 16 20 42 104 310 06 الجمباز

 1203 331 962 00 00 19 10 59 105 59 207 137 382 57 258 23 كرة اليد

اإلحتياجات 

 الخاصة
11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 224 12 236 

 2802 121 2681 09 452 17 297 10 10 24 385 18 436 43 764 20 الجيدو

 3375 983 2392 18 276 24 193 56 327 88 247 626 503 171 847 30 الكراطي

كيك 

 بوكسينغ
14 00 00 209 23 246 09 259 13 256 19 380 03 1350 67 1417 

 615 00 615 00 49 00 52 00 62 09 172 00 00 00 280 06 المصارعة

الرياضة 

 للجميع
19 408 96 776 91 279 00 00 00 00 00 768 00 2231 187 2418 

تنس 

 الطاولة
06 80 80 13 20 11 15 22 19 09 09 10 08 145 151 296 

 595 241 354 17 68 21 32 26 48 42 40 54 65 81 101 04 تنس الميدان

 589 261 328 00 00 00 49 85 82 82 109 53 88 41 00 14 كرة الطائرة

ألعاب 

 القوى
12 70 35 114 54 104 27 99 16 41 06 52 04 480 142 622 

 176 65 111 9 22 10 22 46 67 0 0 0 0 0 0 1 الفروسية

الرمي 

بالسالح 
3 0 0 10 2 8 2 6 1 4 0 20 10 45 15 63 



 الرياضي

الريشة 

 الطائرة
5 66 40 28 15 18 13 22 10 10 7 10 10 154 95 249 

 21179 2944 25065 122 6257 371 1921 439 3454 379 3976 1140 5571 811 3594 440 المجمـــوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المؤطرين التقنيين المتواجدون على مستوى النوادي الرياضية

 اإلختصاص الرقم

 التأطير بالتوقيت الكلي

 المجموع 
 التأطير بالتوقيت الجزئي

 بدون شهادة المجموع
 المجموع

 3درجة 2درجة 1درجة م.م م.م.ر م.ر 1+2+3

 35 19 09 0 01 08 08 0 02 06 ألعاب القوى 01

 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البادمنتن 02

 26 6 6 0 0 0 20 08 09 03 كرة السلة 03

 12 05 05 01 02 02 03 0 02 01 المالكمة 04

 12 05 05 01 02 02 02 0 02 0 الدراجات 05

 85 49 18 0 12 06 18 02 15 01 كرة القدم 06

 26 0 08 0 0 08 18 03 06 09 الجمباز 07



 45 16 12 0 03 08 17 03 10 04 كرة اليد 08

 120 52 12 15 25 0 08 0 05 03 الجيدو 09

 16 0 12 0 0 12 04 01 02 01 المصارعة 10

 / / / / / / / / / / الكراتي دو 11

 08 02 02 0 0 02 04 0 02 02 التنس 12

 15 15 5 1  04 04  2 2 الطاولةتنس  13

الرماية باألسلحة  14

 الرياضية

0 0 0 0 04 0 01 05 04 09 

 32 08 10 02 0 08 14 01 11 02 كرة الطائرة 15

 / / // / / / / / / / الفنون القتالية 16

 446 170 106 20 45 60 128 18 66 34 المجموع



 النسويةوضعية الرياضة 

              

تتميز والية البليدة بتمثيل المرأة في مختلف الجمعيات              

الرياضية الناشطة المنخرطة ضمن الرابطات الوالئية المعتمدة بكل أنواع 

منخرطة لدى رابطة  3463منها على سبيل المثال  الرياضات نحصي

خرطة لدى رابطة من 1146الرياضة المدرسية لوالية البليدة تليها 

منخرطة  522الرياضة للجميع و الجوارية لوالية البليدة باإلضافة إلى 

تواجد جمعيات رياضية نسوية لدى رابطة الكاراتي لوالية البليدة كما ت

وزعة في كل من بلديات البليدة ,العفرون و األربعاء وكان تميز م 100

الميداليات في الرياضيات واضحا من خالل حصدهن لمختلف األلقاب و 

المنافسات الوطنية و الدولية جعلت والية البليدة تحتل مراكز رائدة في 

  الرياضة النسوية على مستوى الوطني و الدولي.

 

 

 

 
 



 : التمثيل النسوي في الخارطة الرياضية لوالية البليدة/ 

 

 % لوالية البليدة 100 قائمة الجمعيات الرياضية النسوية 1-1

 

 تاريخ التأسيس إسم الرئيس اإلختصاص الرياضي عدد المنخرطات إسم الجمعية

الجمعية الوالئية لترقية و تطوير الرياضة 

 AWPDSFالنسوية

 . 127الرقم  02/01/1998 عبد الرزاق أمينة جميع الرياضات /

 52الرقم  21/07/1997 محمود نعيمة اليدكرة  - WIHDA 98 الجمعية الرياضية الوحدة النسوية العفرون

 النادي الرياضي النسوي التحدي لإلحتياجات الخاصة البليدة

  ATAHADI  HAND 

 

06 

13 
 كرة الهدف -

 ألعاب القوى -

 

بن عامر فاطمة 

 الزهراء

 . 26الرقم  10/03/1998

 ASFA 46الجمعية الرياضية للرياضة النسوية األمل األربعاء

92 
 تنس الطاولة -

 كرة اليد -

 . 76الرقم  03/12/1997 ليماراد عبد الكريم

 

 USFBاإلتحاد الرياضي لفتيات البليدة 

 . 60الرقم  12/07/2012 مطار حاج عمر كرة اليد - 81

 

 تنشط على مستوى كل من بلديات العفرون، البليدة و األربعاء.  نسوية  %100جمعيات   05وعليه فإننا نالحظ تواجد  

 



 

 الرابطات الرياضية 1-4 

 

 الرقم الرابطة عدد المنخرطين

18 LIGUE DE FOOT- BALL 01 الرابطة الوالئية لكرة القدم 

162 LIGUE DE BASKET- BALL 02 الرابطة الوالئية لكرة السلة 

351 LIGUE DE VOLLEY - BALL 03 الرابطة الوالئية للكرة الطائرة 

155 LIGUE DE HAND- BALL 04 الرابطة الوالئية لكرة اليد 

339 LIGUE DE TENNIS 05 الرابطة الوالئية التنس 

44 LIGUE DE BOULE 06 الرابطة الوالئية للكرة الحديدية 

14 LIGUE DE BOXE 07 الرابطة الوالئية للمالكمة 

176 LIGUE DE KICK BOXING  08 بوكسينغالرابطة الوالئية للكيك 

00 LIGUE DE LUTTE 09 الرابطة الوالئية للمصارعة 

13 LIGUE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES 10 الرابطة الوالئية للرماية باألسلحة الرياضية 

133 LIGUE D’ATHLETISME 11 الرابطة الوالئية أللعاب القوى 

1146 LIGUE SPORT POUR TOUS 12 للرياضة للجميع و الجوارية الرابطة الوالئية 

310 LIGUE SPORT UNIVERSITAIRE 13 الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية 

16 LIGUE DES HANDICAPES 14 الرابطة الوالئية للمعوقين 

90 LIGUE DE TENNIS DE TABLE 15 الرابطة الوالئية تنس الطاولة 



11 LIGUE DE CYCLISME 16 للدراجات الهوائية الرابطة الوالئية 

00 LIGUE DE BADMINGTON 17 الرابطة الوالئية للبادمينتن 

00 LIGUE DE SPORT ET TRAVAIL 18 الرابطة الوالئية للرياضة و العمل 

87 LIGUE DES ARTS MARTIAUX 19 الرابطة الوالئية للفنون القتالية 

522 LIGUE DE KARATE -DO  20 دو-للكاراتي الرابطة الوالئية 

00 LIGUE DES SPORTS MECANIQUES 21 الرابطة الوالئية للرياضات الميكانيكية 

121 LIGUE DE JUDO 22 الرابطة الوالئية للجيدو 

126 LIGUE DE GYMNASTIQUE 23 الرابطة الوالئية للجمباز 

3463 LIGUE DE SPORT SCOLAIRE 24 الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية 

310 LIGUE DE SPORT UNIVERSITAIRE 25 الرابطة الوالئية للرياضات الجامعية 

 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 7607
 

 
 
 
 
 



 :فئة ذوي االحتياجات الخاصة 

  

 عدد المنخرطات دائرة النشاط النشاط الممارس الجمعية الرقم

 5 البليدة  -ألعاب القوى  الجمعية الرياضية األفاق للمعاقين البليدة 01

 19 البليدة ألعاب القوى –كرة الهدف  النادي الرياضي للمعوقين التحدي البليدة 02

الجمعية الرياضية أكاديمية الرياضة و اإلعاقة  03

 البليدة

 69 البليدة ألعاب القوى –كرة السلة 

 14 بوفاريك ألعاب القوى لبوفاريك للمعاقيناإلتحاد الرياضي  04

 25 مفتاح ألعاب القوى، تنس الطاولة تقوى مفتاح للرياضة المعاقين   05

 09 بوفاريك  كرة الجرس، ألعاب القوى النجم الساطع بوفاريك  06

 09 البليدة كرة الجرس النور البليدة االعاقة البصرية 07

 15 البليدة ألعاب القوى، و كرة الجرس البصرية النصر بالبلدية االعاقة 08

 21 البليدة ألعاب القوى أمل البليدة 09

 36 االربعاء ألعاب القوى مستقبل االربعاء 10

 14 بوفاريك  كرة السلة  فريق شيراف بوفاريك معاقين حركيا 11

 236 المجموع



 
 

 عدد الميداليات المحصلة كانت على النحو التالي: مالحظة :

 :03عدد الميداليات الذهبية 

 :07عدد الميداليات الفضية 

                                 

 الميداليات المحصلة الجمعية الرياضية لقب و اسم المجازات نوع البطولة نوع الرياضة

 

 

 

 

 ألعاب القوى

 

 

 

 

 وطنية

 شراف وحيدة

 

 ذهبية 02 جمعية مستقبل األربعاء

 بلحمر روميسة

 

 ذهبية 01 الجمعية الرياضية التحدي البليدة

 محيوس مالك

 

 فضية 01 الجمعية الرياضية التحدي البليدة

 مسلم شهرزاد

 
 الجمعية الرياضية التحدي البليدة             

 فضية 01

 سعودي سعيدة

 

 فضية 03 الجمعية الرياضية التحدي البليدة

 عتوي رانيا

 

 فضية 01 الجمعية الرياضية التحدي البليدة

 فضية 01 آفاق للمعوقين البليدةجمعية  ءقسوم شيما



 

 2015النتائج الرياضية لسنة  

 الجمعيات النتائج الوطنية النتائج الدولية
 الرقم

 

 

 ذهبية   جمباز 02

 فضية 01

 برونزية 04

 13-ذهبية   كرة القدم    01

 سنة

 ذهبية 01

 برونزية    العاب القوى 01

 

 

الجمعية الوالئية للمدارس 

 الرياضة البليدة

 

01 

 

 ذهبية 04

 فضية 02

 برونزية 03

جمباز قي االلعاب االفريقية كونغو 

 2015برازيل 

 –اعويقة محمد  –برغول محمد 

 متيجي هالل –رغيب محمد 

 

 ذهبية  =  جمباز 05

 فضية 04

 برونزية 05

 ذهبية   =مالكمة 01

 برونزية 02

 وداد أدبي بوفاريك

 

 

 

 

02 

 

 ذهبية  = جيدو 04

 فضية 03

 برونزية 03

البطولة العربية الفردية تونس 

المرتبة الثالثة حسب الفرق )تونس 

 ( جيدو2015

فضية = الدورة الدولية في  01

 الجزائر

فضية = البطولة العربية  01

 البحرين ) المشي ( هشام مجبر

 ذهبية  = جمباز 01

 فضية 04

 برونزية 01

 ذهبية   = جيدو 04

 فضية 01

 برونزية 05

 برونزية  = مالكمة 03

 ذهبية  = العاب القوى 04

 فضية 03

 برونزية 01

بطولة الجزائر حسب الفرق 

 تنس الطاولة

 نائب بطل الجزائر تنس الطاولة

 رائد شباب األربعاء

 

03 

 

 ذهبية  = جمباز 09 

 فضية 06

 برونزية 01

 ذهبية  = مصارعة 06

 فضية 05

 برونزية 10

 ذهبية  = كاراتي 02

 فضية 07

 برونزية  = مالكمة 02

 

 

 أسرة سريع مدينة البليدة

 

04 

 



 

المرتبة األولى مصراتي علي 

 CSIللجائزة الكبرى الدولية 

1blida  2015ماي 

المرتبة الثالثة موهوب عادل للتحدي 

 2015أوالد قسنطينة  FEIالعالمي 

المرتبة األولى موهوب عادل 

في المهرجان الوطني للشباب 

 الموهوب زرالدة

نادي الفروسية  للمتيجة 

 البليدة

 

05 

 

 ذهبية   = رمي الرمح 03 

 فضية 01

 برونزية 01

الجمعية جبالنا للرماية 

 والرياضات الجبلية

 

06 

 

 

 فضية  = العاب القوى 01

الجمعية الرياضية 

للمبادرات التربوية 

 والترفيهية

 

07 

 

برونزية للبطولة اإلفريقية كاس  01

إفريقيا حسب الفرق لنوادي اإلناث 

في الكاميرون ياوندي 

)YAOUNDE2015( 

 كأس الجزائر )أواسط إناث (

 بطولة الجزائر ) أواسط إناث(

المرتبة الثالثة قسم األول أكابر 

 إناث

 فضية تنس الطاولة 01

 برونزية 01

الجمعية الرياضية للرياضة 

 المشعل باألربعاء

 

08 

 

 ذهبية 04 

 قضية )مالكمة( 03

 عجاج-غزالي-نوال-قادري

االتحاد الرياضي لبلدية 

 بوقرة

 

09 

 

الصعود الى القسم الممتاز  

2014/2015 Badminton  

 )بومرداس(

المرتبة الثانية للبطولة الوطنية 

 حسب الفرق شلف

المرتبة الثالثة للمهرجان 

الوطني للشباب الموهوب) 

Badistes بجاية ) 

الجمعية الرياضية اتليتيك 

 النادي البليدي

 

10 

 

بطولة االمم العربية عنابة )الدرجات 

 الهوائية ( 

 ذهبية  مداح سليم  03

 برونزية بن غيو عبد الرؤوف 01

 ذهبية محمد نجيب عسال  01

 برونزية عبد الرؤوف بن غيو  01

بطولة االمم العربية مصر شرم 

 الشيخ )الدرجات الهوائية(

 فضية للدراجات الهوائية 01

بطولة الجزائر و نهائي كأس 

 الجزائركرة اليد

 الجمعية الرياضية المجد

 

11 

 

 ذهبية 05- 

 قضية    ) المالكمة ( 06-

 برونزية 02-

 المرتبة الثانية لكاس الجزائر

 

االتحاد الرياضي لمدينة 

 البليدة

12 

 
 ذهبية 04-

 قضية   )المصارعة ( 02-

 برونزية 05-

الجمعية الرياضية لمدينة 

البليدة االتحاد الرياضي 

 لمدينة البليدة

 

13 

ذهبية في البطولة الوطنية  03   14 جمعية اولمبي موزاية



للكرة الحديدية عمار زرقي 

 بوزيدي سمير -عثمان

 

 

 

 
فائز كأس الجزائر الكرة 

 الطائرة

 البطولة الجزائرية

الجمعية الرياضية اتليتيك 

 بوفاريك

 

 

15 

 
المرتبة الثالثة البطولة الوطنية 

 صنف أشبالت كرة اليد

 الوفاق الرياضي موزاية

 

 

16 

 ذهبية ياحياوي فاطمة الزهراء  02

 ذهبية محمدي سيد علي 01

 –فضية البطولة االفريقية مصر  01

 جيدو شرم الشيخ

 ذهبية  = جيدو 02

 فضية 04

 برونزية 02

الوفاق الرياضي لمدينة 

 البليدة

 

 

17 

 ذهبية  = مصارعة 01 

 فضية 01

 برونزية 05

الجمعية مركب متعددة 

 الرياضات مصطفى تشاكر

 

18 

المرتبة الثالثة كأس الجزائر  

 حسب الفرق  صنف أشبال

المرتبة الثانية كأس الجزائر 

 حسب الفرق صنف أكابر جيدو

 

النادي الرياضي الهاوي 

 وداد بلدية مفتاح

 

 

19 

 
 ذهبية  = جيدو 01

 برونزية 01

النادي الرياضي الهاوي 

 نجم االربعاء

 

20 

 
برونزية سادلي بالل  01

 يوسيكانبيدو

 مولودية فريق خزرونة

 

 

21 

 
 فضية  = جيدو 03

الثانية و التأهل للدور المرتبة 

 النهائي تنس

جمعية الشبيبة الرياضية 

 لمدينة البليدة

 

 

22 

 ذهبية  = المالكمة 02 

 برونزية 02

 ذهبية  = جيدو 03

 فضية 05

 برونزية 04

المرتبة االولى كأس الجزائر 

 حسب الفرق جيدو

المرتبة الثالثة بطولة الجزائر 

 حسب الفرق جيدو

النادي الرياضي الهاوي 

 اتحاد بلدية موزاية

 

 

23 

 برونزية  = جيدو 02 

 ذهبية  = كاراتي 01

 فضية 01

 برونزية 01

 ذهبية  = كيكبوكسينغ 01

الوفاق الرياضي شباب 

 بوفاريك

 

 

24 



 برونزية 01

 

 

 

 

ذهبية قي البطولة االفريقية  01

 م روميسةالكاميرون بوع

 فضية  = جيدو 01

 مالكمة ذهبية  = 04

 فضية 02

 برونزية 01

المرتبة االولى البطولة الوطنية 

 حسب الفرق صنف أشبال

المرتبة االولى البطولة الوطنية 

 حسب الفرق اناث أواسط

المرتبة االولى اجماال حسب 

 الفرق

 

النادي الرياضي الهاوي 

االتحاد الرياضي لبلدية 

 شفة

 

 

25 

 ذهبية  = جيدو 01 

 فضية 03

 برونزية 05

 فضية = يوسايكان بودو 02

 برونزية 01

االتحاد الرياضي لبلدية 

 اوالد يعيش

 

 

26 

 
 ذهبية  = جيدو 01

 فضية 01

 برونزية 01

الجمعية الرياضية شبيبة 

 االربعاء

 

 

27 

 
 ذهبية  = الكرة الحديدية 05

الجمعية البليدية للكرة 

 الحديدية البليدة
28 

 ذهبية  = كاراتي وادوري 04 

 فضية 13

 برونزية 17

 ذهبية  = كاراتي 02

 فضية 07

 برونزية 17

 جويلية االربعاء 5جمعية 

 

 

29 

 ذهبية  = كوشيكي 05 

 فضية 01

 برونزية 03

 ذهبية  = يوسايكان بودو 01

 برونزية 01

المرتبة الثانية البطولة الوطنية 

 حسب الفرق الكرة الحديدية

المرتبة الثالثة البطولة الوطنية 

 الحديديةفردي الكرة 

 

 30 شباب بلدية بني مراد

 ذهبية  = كوشيكي 03 

 فضية 02

 

الجمعية الرياضية االمل 

 لبلدية بني مراد
31 



 ذهبية  = كونغ فووشو 05 

 فضية 05

 برونزية 04

 

 

 

 

النادي الرياضي الجيل 

 الصاعد باالربعاء

 

 

32 

 

ذهبية  = فوفينام فيات  04 

 فوداو

 فضية 03

 برونزية 05

 

 

النادي الرياضي اتحاد 

 شباب االربعاء

33 

 

 

 ذهبية  = كاراتي دو 02 

 فضية 03

 برونزية 04

 المجد بن شعبان

34 

 

 

نائب بطل الجزائر في كرة  

 السلة على الكراسي المتحركة

 

 

االتحاد الرياضي للمعاقين 

 حركيا بوفاريك

35 

 

 

ذهبية اختصاص العاب  03 

 القوى

 فضية 03

 برونزية 06

 

البليدة )ذوي أمل 

 االحتياجات الخاصة (

36 

 

 

 ذهبية  = العاب القوى 12 

 فضية 11

 برونزية 09

 كأس الجزائر حسب الفرق

المرتبة الثالثة كاس الجزائر 

 فردي

 ذهبية  = العدو الريفي 03

 فضية 01

مستقبل االربعاء ذوي 

 االحتياجات الخاصة

37 

 

 

 
 ذهبية  = العاب القوى 09

 فضية 08

فريق شرف بوفاريك لذوي 

 االحتياجات الخاصة

38 

 

 

 ذهبية  = العاب القوى 02 

 فضية 10

 برونزية 02

 

تحدي البليدة لذوي 

 االحتياجات الخاصة

39 

 

 

 فضية  = العاب القوى 03 

 برونزية 01

ذهبية  = تنس طاولة حسب  03

 الفرق

 فضية 04

ذهبية  = رفع  04برونزية   03

تقوى مفتاح لذوي 

 االحتياجات الخاصة

40 

 

 



 االثقال حسب الفرق

 ذهبية  = العاب القوى 08 

 فضية 01

 برونزية 01

 ذهبية  = الجيدو 03

 فضية 02

 برونزية 04

 ذهبية  = السباحة 05

 فضية 02

 برونزية 01

 

البليدة لذوي  أفاق

 االحتياجات الخاصة
41 

ذهبية في البطولة العربية  04

 باالردن اختصاص كرة الجرس 

نائب بطل الجزائر لموسم 

 اختصاص كرة الجرس 2015

 

 42 اطع ) المكفوفين(سالنجم ال

 فضية  = العدو الريفي 02 

 برونزية 03

 ذهبية  = العاب القوى 05

 

الرياضية  األكاديمية

 للمعوقين
43 

فضية  = فوفينام فيات  01 

 فوداو

 برونزية 04

 

 44 مفتاح أبطالنادي 

الكاراتيي نائب بطل الجزائر في  

(kumiteفردي ) 
 45 نصر الزاوية

 فضية  = جيدو 01 

 برونزية 01
 46 جمعية عين الرمانة

المرتبة االولى في بطولة  

 الجزائر

المرتبة االولى في مسابقة 

 الوطنية للمدارس السباحة

 

 47 النادي المائي البليدة

 
 برونزية  = يوسينكان بيدو 02

الجمعية الرياضية أمل 

 يعيش اوالد
48 

بطل الجزائرذكور و اناث  

 سنة 12حسب الفرق أقل من 

المرتبة االولى في المسابقة 

 الكبرى فردي

 

 49 نادي متيجة للتنس بوفاريك

 ذهبية  = تنس 04 

 
 50 نادي تنس البليدة

المتأهل للدور الثاني بوزيدة كريم في 

المسابقة الكبرى المؤهلة لبطولة 

 العالم 

 فروسية ذهبية  = 01

 برونزية 01

 بطل الجزائر فردي أكابر

 

 51 رابطة الفروسية للبليدة

 ذهبية  = كيكبوكسينغ 02 

 فضية 03

اتحاد الرياضي اوالد 

 موزاية
52 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ذهبية  = كيشين طاي  02 

 جيتسو

 فضية 03

 برونزية 02

 53 الجمعية الرياضية النور

الصعود الى القسم الجهوي  

 الثاني اختصاص كرة القدم

 

 54 نادي سبورتيغ البليدة

الصعود الى القسم الوطني  

االول أكابر و نائب بطل 

سنة  18الجزائر لفئة أقل من 

 اختصاص كرة القدم

 

الشركة الرياضية ذات 

االسهم اسرعة سريع مدينة 

 البليدة

55 

نائب بطل الجزائر اختصاص  

 كرة القدم أكابر

 

 

الشركة الرياضية ذات 

 االربعاءاالسهم رائد شباب 
56 

اختصاص سامبو المرتبة االولى في 

 البطولة االفريقية الكاميرون 
 

جمعية شباب معصومة 

 شبلي
57 

 
الصعود الى القسم الجهوي 

 اختصاص كرة القدم األول

 شباب الرياضي الزاوية

 

 

58 

المرتبة الثانية في البطولة  

 الوطنية تنس الطاولة

 ذهبية  = كاراتي 01

 جمباز ذهبية  = 01

الشباب الرياضي لبلدية 

 مفتاح
59 

المرتبة االولى والثانية  طبيب بالل 

و المرتبة الثالثة طايبي فارس في 

البطولة االفريقية  في تونس 

 جوجيتسو

 المرتبة الثالثة بوعتو محمد

المرتبة الثانية جمال دهيبا في الدورة 

 2014الدولية تونس 

 
 60 جمعية ورود بني مراد


