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 :0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة 

 أ ول/ برانمج املؤسسات حتت الوصاية 

 :والاعالمادليوان الوطين للثقافة  .2

 مالحظة الفاعل الفين النشاط املناس بة املرفق التارخي

22
ر 
توب
ك ا

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "جشرة احلياة"

  -ملدينة فوكة-مجعية املرسح 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "املدرسة وادلراسة "

  -اجلزائر-مجعية ثاليث البسمة الثقافية 

 قاعة امحد ابي بقس نطينة
 عرض مرسيح

 "جدو والضيعة الصغرية "

  -قس نطينة-الفنانني الاحرار للثقافة والرتفيهمجعية 

20 
ر 
توب
أ ك

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض ترفهيي 

 "معو ومعميو"

  -س يدي بلعباس-تعاونية شذى الطرب 

 قاعة العروض يرس
 عرض مرسيح

 "املدرسة وادلراسة"

  -تيبازة-مجعية ثاليث البسمة الثقافية

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 

 عرض مرسيح

 "جدو والضيعة الصغري"

 

  -قس نطينة-مجعية الفنانني الاحرار للثقافة والرتفيه 
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08
 

ر 
توب
أ ك

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

  -تيبازة-املهرج سلميو  عرض ترفهيي  والعاب هبلوانية

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "مصباح القبو"

  -عنابة-الطاووس الثقافيةمجعية 

  تعاونية أ فاكر وفنون العاب اخلفة مع صامو قاعة امحد ابي بقس نطينة

90 
ر 

وب
كت

أ
09

02
 

 قاعة السعادة بوهران

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "ال مانة "

  -معسكر-امجلعية الثقافية للمرسح والابداع السيامنيئ س يق

 قاعة العروض بيرس
 عرض مرسيح

 اذلئب والقايض قنفود""مينا 

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية ملرسح الغد برايق

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "بينوكيو"

  مجعية التاج بقس نطينة 

21 
ر 

وب
كت

أ
09

02
 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

" 
رة
هج
لل  
ين
وط
 ال
وم
لي  ا
ياء
ح ا

21 
ر 
توب
أ ك

24
92

" 

 عرض مرسيح

 "الشهيد"

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية زهرة بالدي 

 قاعة الاطلس
 عرض حكوايت ثوري

 "يك ل ننىس ابطالنا "

  -اجلزائر-تعاونية اخلدمات للقطاع الفين طافات

 قاعة امحد ابي قس نطينة
 عرض مرسيح

 "هذا اترخينا"

  مجعية برامع الفن الثقافية 

21 
ر 

وب
كت

أ

09
02

 

 قاعة السعادة بوهران
 مرسيحعرض 

 "أ حب وطين"

  التعاونية الثقافية اجملد الوهراين 

  -تيبازة-مجعية برامع الفن  عرض مرسيح"الشهيد" قاعة العروض يرس
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 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "هذا اترخينا"

  مجعية برامع الفن الثقافية بسكيكدة 

00 
ر 
توب
أ ك

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "ال سد املغرور"

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية زهرة بالدي 

  -اجلزائر-كرمي بوجرادة  عرض للعاب اخلفة قاعة الاطلس

 س نطينةق قاعة امحد ابي 
 عرض مرسيح

 "ابئعة الكربيت"

  مجعية اتج للفنون والثقافة

02 
ر 
توب
أ ك

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض ترفهيي 

 " الرساةل"

  -معسكر-امجلعية الثقافية اجليل 

 قاعة العروض يرس
 عرض مرسيح

 "ال سد املغرور"

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية زهرة بالدي 

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض موس يق  ترفهيي 

 "بصامت"

  التعاونية الثقافية أ فاكر وفنون 

04 
ر 
توب
أ ك

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

  -البليدة-املهرج بينقو  عرض ترفهيي  تنش يط  والعاب خفة

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "ال سد املغرور"

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية زهرة بالدي 

 قاعة امحد ابي بقس نطينة
 عرض مرسيح

 "لكنا أ طفال"

  -عنابة -فرقة معو رفيق 

2 أ ك 2 تو  ر 
ب 0 2 0 ال خبراطة 2491ماي  20قاعة  2 بر  انم ج  ال قا   -سطيف -امجلعية الثقافية للموس يقى الالكس يكية  عرض مرسيح"اللعبة" ر
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 قاعة السعادة بوهران
 عرض مرسيح

 " الإرادة "

  -سطيف-مجعية ش باب اجليل الرابع 

  -بومرداس-الثقافية مجعية املنارة  عرض حكوايت "قافةل املرح" قاعة العروض يرس

21 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ى 
كر
اذل

91 
ربى
لك
ة ا
ريري
تح
ل  ا
رة
ثو
ل  ا
لع
لند

 

 عرض مرسيح

 " مثن احلرية "

  مجعية جنوم الفن 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "بالدي امانة"

  -اجلزائر-فرقة امل اجلزائر

 قاعة امحد ابي بقس نطينة
 مرسيحعرض 

 "مسرية كفاح"

  مجعية الفنانني الاحرار بقس نطينة 

29 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران
 عرض مرسيح

 "طلقة الوحدة "

  -تيارت-مجعية الرثاي للثقافة والابداع 

 قاعة يرس
 عرض مرسيح

 "تضحية ثواران الابطال"

  تعاونية اخلدمات للقطاع الفين 

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "صوت احلرية"

  -قس نطينة-مجعية التاج 

20 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض ترفهيي  تربوي

 "الغول يف الغابة "

  فرقة ال هداف 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "بينوكيو"

  -قس نطينة-مجعية التاج
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 قاعة امحد ابي قس نطينة
 مرسيحعرض 

 "الش يطان املغرور"

  -قس نطينة-فرقة مرسح الليل 

22 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران

ر 
لقا
ج ا
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "حاكايت املسوم"

  -س يدي بلعباس-مجعية الفن للثقافة والابداع 

  -اجلزائر-معو جنيب  عرض للعاب اخلفة قاعة يرس

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 مرسيحعرض 

 "جدو والضيعة الصغرية"

  -قس نطينة-مجعية الفنانني الاحرار للثقافة والرتفيه 

24 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "الاقزام الغول"

  -تيبازة-مجعية برامع الفن 

  -اجلزائر-جميدعبد البايق  عرض للعاب اخلفة مع مميو قاعة الاطلس

  –ميةل -عامد رشير  عرض للعاب اخلفة قاعة امحد ابي بقس نطينة

02 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

  -التعاونية الثقافية وصال للمرسح والسيامن غلزيان عرض للعاب اخلفة

 قاعة يرس
 عرض مرسيح

 " لطيف نظيف"

  -بومرداس-فرقة الفرجة للمرسح 

  -جباية-فرقة يوز ماجيك  عرض للعاب اخلفة خبراطة 2491ماي  20قاعة 

09 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "لعبة احملبة "

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية زهرة بالدي 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "الساحر العجيب"

  -اجلزائر-تعاونية زهرة ال جيال 
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 قاعة امحد ابي بقس نطينة
 عرض حكوايت ترفهيي 

 "مسسمة "

  احلكواتية خيذري حياة قس نطينة 

01 
رب 
ومف
ن

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "احلياة"

  -مس تغامن-مجعية البسمة الثقافية 

 قاعة يرس
 عرض مرسيح

 "قانون الغابة "

  -بومرداس-فرقة التعاون للمرسح

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "هيا نلعب"

  مجعية منسيس الثقافية برج بو عريرجي 

22 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "مثن احلرية"

  -اجلزائر-فرقة الافراح 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "املغامرون وكنوز الابطال"

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية الولئية هاةل الابداع 

 -قس نطينة-قاعة امحد ابي
 عرض مرسيح

 "عامل الاحالم"

  -قس نطينة-مجعية الفنانني الاحرار للثقافة والرتفيه 

29 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 -وهران-قاعة السعادة 

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 عرض مرسيح

 "ادلرس املفيد"

  -س يدي بلعباس-التعاونية الثقافية وصل للمرسح والسيامن 

  نس مي اوزمي عرض العاب خفة قاعة يرس

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "الرداء ال محر"

  -سطيف-التعاونية الفنية القلعة
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22 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

 تربويعرض ترفهيي  

 "الغول يف الغابة"

  -بومرداس-معو جنيب حمفوظ 

  -اجلزائر-كامل حمفوظ   عرض ترفهيي  تربوي قاعة الاطلس

 -قس نطينة-قاعة امحد ابي 
 عرض مرسيح

 "اين يوجد العقل"

  -ميةل-مجعية اصاةل الثقافية

22 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 -وهران-قاعة السعادة 

ار
الق
ج 
انم
رب
ال

 

  فؤاد دحامين عني ادلفىل عرض العاب اخلفة

 قاعة يرس
 عرض مرسيح

 "التلميذ النش يط"

  فرقة الرباءة

  -سطيف-صابري بالل  عرض العاب اخلفة خبراطة 2491ماي  20قاعة 

17
 

رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

 عرض مرسيح

 "مغامرات فرفور اذلئب املاكر"

  -اجلزائر-امجلعية الثقافية زهرة بالدي 

  الفنان عامر بوصوف  عرض للعاب اخلفة قاعة الاطلس

 -قس نطينة-قاعة امحد ابي 
 عرض مرسيح

 "بيسان والاةل العجيبة"

  -سكيكدة-مجعية البسمة

20 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

 مرسيحعرض 

 "رساةل الغابة "

  -تزيي وزو-مجعية اكرفور الفن 

 -وهران-قاعة السعادة 
 عرض مرسيح

 "املفاجاة"

  سعيدة –الهضاب  شعةل-امجلعية الولئية للثقافة والفنون 

  -اجلزائر-فرقة شطور  عرض العاب خفة قاعة يرس
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 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 واذلئب املاكر "" مغامرات فرفور 

  -سكيكدة-مجعية البسمة 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "فريوس الغابة"

  -تزيي وزو-امجلعية الثقافية ترييقو

 قاعة امحد ابي قس نطينة
 عرض عرائس

 حاكية حيواانت""

  تعاونية القدرة للفنون ادلرامية عني البيضاء

24 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 بش نوةاملركب الثقايف عبد الوهاب سلمي 

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

 عرض مرسيح

 "مع  عىل رجل النظافة"

  تيبازة-للمرسحمجعية ساكمةل 

  -وهران-معو فوزي  عرض العاب اخلفة قاعة السعادة بوهران

 قاعة العروض يرس
 عرض ترفهيي 

 "مينو املغامر"

  -اجلزائر-فرقة مينو 

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 الغابة""رساةل 

  -قس نطينة–مجعية الس تار اذلهيب للثقافة والفنون 

 قاعة الاطلس
عرض ترفهيي  تربوي عرائس واحلديث 

 الباطين

  كيالريج عبد الرمحن 

 قاعة امحد ابي قس نطينة
 عرض مرسيح

 "ال صدقاء الثالثة"

  مجعية املنار للفن املرسيح أ م البوايق

سم 02
ي د

ر 
ب

02
02

 

 الوهاب سلمي بش نوة املركب الثقايف عبد
ج 
انم
بر

ةل 
عط
ال

در
امل

ية
س 

 

 عرض تربوي ترفهيي 

 "النصيحة"

  - البليدة-ومينوفرقة زينو 
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 قاعة السعادة بوهران
 عرض العرائس

 "ال مانة"

  - تيارت-ادلراميةامجلعية الش بانية ضياء اخلش بة للفنون 

 قاعة يرس
 عرض مرسيح

 " التلميذ النجيب"

-بومرداس-فرقة مرسح بال حدود    

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "مع  عىل رجل النظافة"

  تيبازة-للمرسحمجعية ساكمةل 

 قاعة الاطلس
 عرض ترفهيي 

 "مغامرات ريكو"

  -اجلزائر-حسانفرقة معو 

  معو عامد رشير ميةل عرض العاب خفة وهبلوان قاعة امحد ابي قس نطينة

02 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوةاملركب 

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

  فرقة بينقو اجلزائر  عرض ترفهيي  تربوي

 قاعة السعادة بوهران
 ترفيه-حاكايت-عرض متنوع: فللكور 

 "تراث بالدي"

  - سعيدة-اخلش بةمجعية صوت 

 قاعة يرس
 عرض ترفهيي  تربوي والعاب خفة

 "الصندوق السحري"

  - اجلزائر-معو مميو )عبد الباىق( 

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض تربوي ترفهيي 

 "النصيحة"

  -قس نطينة-اجلهوياملرسح 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "الطائر احلكمي"

-املدية-مجعية ال فراح الثقافية    

  الثقافية العلمة اكزاامجلعية  عرض ترفهيي  تربوي"رحةل ال صدقاء " قاعة امحد ابي بقس نطينة
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00 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

 عرض مرسيح

 "فراشات السالم "

  -تيبازة-مجعية السالم والصداقة

 قاعة السعادة بوهران
 عرض مرسيح

 "اتج الساحر"

  - تيارت-السيامنيئامجلعية الثقافية للمرسح والإبداع 

 قاعة يرس
 عرض ترفهيي 

 "املهرج كوكو"

  -اجلزائر –فرقة الاهداف 

  -جباية-جبايةمع مينو  عرض ترفهيي  تربوي خبراطة 2491ماي  20قاعة 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح

 "الاةل العجيبة"

  ورقةل –مجعية الابتسامة ملرسح الطفل 

 قاعة امحد ابي بقس نطينة
 عرض مرسيح

 "بينوكيو"

 التاج قس نطينةمجعية 

 

 

02 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

 عرض ترفهيي 

 "املهرجون الراقصون"

  -بومرداس-املوجةفرقة 

  - تلمسان-كرميمعو محزاوي  عرض تنش يط  ترفهيي  والعاب خفة قاعة السعادة بوهران

 قاعة يرس
 عرض ترفهيي  تربوي

 "املراجعة"

  -اجلزائر-فرقة الشاطرين

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض مرسيح

 "فراشات السالم"

بداع    -سوق اهراس–امجلعية الثقافية فنار لالإ

  -اجلزائر-فرقة الشاطرين  عرض العاب اخلفة والهبلوان قاعة الاطلس
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  للفنون والثقافة ابتنةتعاونية ال صاةل  عرض العاب اخلفة قاعة امحد ابي بقس نطينة

09 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ية
س  ر
ملد
ةل ا
عط
 ال
مج
ران
ب

 

  - تيبازة-صواحل اسامعيل  عرض للعاب اخلفة

 قاعة السعادة بوهران
 عرض ترفهيي 

 "قوس قزح"

  -وهران-فرقة محيدوا 

 قاعة يرس
 عرض مرسيح

 "مغامرات دقدوق"

  - تيبازة-القليعةحركة املرسح 

 خبراطة 2491ماي  20قاعة 
 عرض ترفهيي 

 "املهرجون الراقصون"

  قس نطينة-اجلهوياملرسح 

 قاعة الاطلس
 عرض مرسيح من نوع القاراقوز

 "الاقزام والقرقوز"

  - اجلزائر-طافاتتعاونية اخلدمات للقطاع الفين 

 -قس نطينة-قاعة امحد ابي 
 عرض موس يق  ترفهيي 

 "البصامت"

  تعاونية الثقافية افاكر وفنون سطيف

01 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 قاعة السعادة بوهران

ةل 
عط
 ال
مج
ران
ب

ية
س  ر
ملد
ا

 

 عرض مرسيح

 "هيا نتعمل القراءة ابلغناء"

  فرقة مرسح غلزيان

  اجلزائر-بينقومع  عرض العاب اخلفة والرتفيه قاعة يرس

  -جباية  –جمي  ماجيك  اخلفةعرض للعاب  خبراطة 2491ماي  20قاعة 

22 
رب 
سم
ي د

02
02

 

 املركب الثقايف عبد الوهاب سلمي بش نوة

ج 
انم
بر

ةل 
عط
ال

ية
س  ر
ملد
ا

 

 عرض ترفهيي 

 "اخلطا والصواب"

  -بومرداس-البودواويمجعية املرسح 

  -اجلزائر  –املرسح الوطين اجلزائري  عرض مرسيح قاعة الاطلس
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 "اجنحة منوةل"

 -قس نطينة-قاعة امحد ابي 
 عرض مرسيح

 "مغارة العجب العجيب"
بداع سوق اهراس  امجلعية الثقافية فنار لالإ

 

 

I. واملعارضحمور "الربانمج الفكري:" 

  :املعارض .أ  

 مالحظة الفاعل الفين النشاط املناس بة املرفق التارخي

سبمترب  22- 21

0202 

وة
ش ن
ب مي 
سل
ب 
وها
 ال
بد
ع  
يف
ثقا
ل  ا
ب
ملرك
ا

 

  فنانني من املنطقة جامع  للفنون التشكيلية معرض الربانمج القار  

 0202أ كتوبر  21
ليوم الهجرة " مظاهرات  92مبناس بة اذلكرى ال 

21 /22/2492 

معرض لصور جماهدات وجماهدين ثورة الفاحت من نومفرب 

2419-2490. 
 ادليوان

 

  الفنان جالوي محمد معرض لفن اخلط العريب مبناس بة املودل النبوي الرشيف 0202أ كتوبر  02

  مفتوح للجميع معرض مفتوح حول املناس بة لعيد الإس تقالل 14مبناس بة اذلكرى ال  0202نومفرب  22

ديسمرب  22ملظاهرات  92مبناس بة اذلكرى ال  0202ديسمرب  20

2492 

معرض جامع  للفنانني التشكيليني املشاركني ابملعارض 

 0202-0202ابملركب لس نة 

  ولية تيبازةفنانني 

 الربانمج الشعري: .ب

 مالحظة الفاعل الفين النشاط املناس بة املرفق التارخي

 0202أ كتوبر  21

ب 
ملرك
ا

يف 
ثقا
ل ا

د 
عب

ب 
وها
ال

مي 
سل

وة
ش ن
ب

 

أ مس ية شعرية من تنش يط الشاعرة بوتيش ميساء وسلمية  ليوم الهجرة 92مبناس بة اذلكرى ال 

 ملزيي

  ادليوان مبعية الشاعرتني
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  ادليوان والشاعرين  أ مس ية شعرية من تنش يط رشيفة سلمي &مفتاح خبوش مبناس بة املودل النبوي الرشيف  0202أ كتوبر  02

  ادليوان والشاعرين ايسني بوهريرة وس ندس سلم  :أ مس ية شعرية مع لعيد الإس تقالل 14مبناس بة اذلكرى ال  0202نومفرب  20

ديسمرب  22ملظاهرات    92مبناس بة اذلكرى ال  0202ديسمرب  20

2492 

  ادليوان والشاعرين أ محد فضيل رشيف & فوزية دمحون :أ مس ية شعرية مع

 

 برانمج الندوات الفكرية: .ت

 مالحظة الفاعل الفين النشاط املناس بة املرفق التارخي

 0202أ كتوبر  21

املركب الثقايف عبد الوهاب 

 سلمي بش نوة

لقاء ال س تاذ قشوان عبد الرزاق ليوم الهجرة 92مبناس بة اذلكرى ال   ندوة فكرية من اإ

 ادليوان

 

  ندوة فكرية معاجملاهد عيىس قامس  لعيد الإس تقالل 14مبناس بة اذلكرى ال  0202نومفرب  20

ديسمرب  22ملظاهرات    92مبناس بة اذلكرى ال  0202ديسمرب  20

2492 

  ندوة فكرية مع ال س تاذ ميلود عاممرة

II.  السيامن":حمور" 

 

 مالحظة الفاعل الفين الافالم املناس بة املرفق الشهر 

وبر
كت
أ 

 

دة 
سعا
ل  ا
عة
قا

ران
وه
ب

 

رة 
هج
ل  ا
وم
ء ي
حيا
ا

ان
يو
ادل
ج 
انم
 بر
&

 

 عرض ال فالم التالية:

 "جفر املعدبني " ل أ محد راشدي-

- "Space Jam : Nouvelle ère de Malcolm "D. Lee  

"- Spirit: L’indomptable"    de Elaine Bogan )cinéKids( 

ع 
ن م
او
تع

C
N

C
A

 

م 
ال
ل ف
ص ا

صو
خب

ية
طن
الو
ة 
وري
لث ا
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د 
مح
ة ا
قاع

ي 
اب

- نة
طي
س ن
ق

- 

 "العقيد لطف " ل أ محد راشدي-

- "Space Jam : Nouvelle ère de Malcolm "D. Lee  

-" Spirit : L’indomptable"    de Elaine Bogan (ciné Kids) 

 

ة 
قاع

20 
ي 
ما 24
91

طة 
خبرا

 

 "هروب حسان طريو" ل مصطفى ابديع-

-" Space Jam : Nouvelle ère de Malcolm "D. Lee  

- "Spirit : L’indomptable"   de Elaine Bogan (ciné Kids) 

 

رب
ومف
ن

 

دة 
سعا
ل  ا
عة
قا

ران
وه
ب

 

ان
يو
ادل
ج 
انم
&بر
ة 
ريري
تح
ل  ا
رة
ثو
ل  ا
لع
اند
ء 
حيا
ا

 

 عرض ال فالم التالية:

 "البوغ " ل عيل عيساوي- 

-" Encanto : La Fantastique Famille Madrigal "de Byron Howard 

- "Hansel et Gretel, Agents Secrets" de Alexei Tsitsilin (ciné kids) 

ع 
ن م
او
تع

C
N

C
A

 

ية
طن
الو
ة 
وري
لث  ا
الم
ل ف
ص ا

صو
خب

 

 

د 
مح
ة ا
قاع

ي 
اب

- نة
طي
س ن
ق

- 

 راشدي "أ بواب القلعة الس بعة" ل أ محد-

"- Encanto: La Fantastique Famille Madrigal" de Byron Howard 

"- Hansel et Gretel, Agents Secrets «de Alexei Tsitsilin (ciné kids( 

 

ة 
قاع

20 
ي 
ما 24
91

طة 
خبرا

 

 "بين هندل "ل لمني مرابح-

- "Encanto : La Fantastique Famille Madrigal " de Byron Howard 

"- Hansel et Gretel, Agents Secrets «de Alexei Tsitsilin (ciné kids  (  
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رب
سم
ي د

 

دة 
سعا
ل  ا
عة
قا

ران
وه
ب

ء  
حيا
ا

22 
ان
يو
ادل
ج 
انم
وبر
رب 
سم
ي د

 

 عرض ال فالم التالية:

 "بن بولعيد" ل أ محد راشدي-

- "Le Dernier Mercenaire  «de David Charhon 

-"Oxygen  «de Alexandre Aja 

ع 
ن م
او
تع

C
N

C
A

 

ية
طن
الو
ة 
وري
لث  ا
الم
ل ف
ص ا

صو
خب

 
 

ي 
 اب
محد
ة ا
قاع

-

نة
طي
س ن
ق

- 

 "معلية مايو "ل عقاشة توية -

-" Le Dernier Mercenaire"      de David Charhon 

-" Oxygen "    de Alexandre Aja 

 

ة 
قاع

20 
ي 
ما 24
91

طة 
خبرا

 

 "ولن نكن أ بطال" ل نرصادلين قنيف -

-" Le Dernier Mercenaire "de David Charhon 

-"Oxygen    «de Alexandre Aja 
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 واملعارض بتلمسان:مركز الفنون  .0

 المعارض

الر 

 مق

ةاملالحظ املاكن برانمج النشاط النشاط التارخي  

 00اىل 01من  22

0202سبمترب   

 

 الاحتفال ابليوم

 العامل  للس ياحة

 

ق *الس ياحة لتحقي

شامل*منو   

ان*معرض للصور بعنوان* رحةل يف معق تلمس-2  

فرتايض.معرض افرتايض متنقل بتقنية الواقع الا-0  

*فندق *مريا دور بالص ة لولية ابلتنس يق مع مديرية الس ياح 

 الشلف.

 22اىل  01من  02

0202سبمترب  

 الاحتفال ابليوم

 العامل  للس ياحة

 

ق *الس ياحة لتحقي

 منو شامل*

بعنوان *احكييل تلمسان*معرض للصور -2  

درجة. 292افرتايض بتقنية  معرض-0  

 دار الثقافة عبد القادر

 علوةل

ة لولية ابلتنس يق مع مديرية الس ياح

 تلمسان

سبمترب  22 22

0202 

 الاحتفال ابليوم

 العامل  للس ياحة

ق *الس ياحة لتحقي

ة  خرجة ميدانية حول الس ياحة الثقافي   مغارة بين عاد 

 شالل الوريد

 مركب العباد

/ 



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

17 
 

 رضحي الامريات  منو شامل*

 قلعة املشور....

 جامع منصورة

أ كتوبر  21 29

0202 

ة *اشغال يدوي –رمس  –*طبخ تقليدي  ورشة لل طفال احقرص املعارض محمد فر    

*CAREX*   

/ 

أ كتوبر  20 21

0202 

احقرص املعارض محمد فر  ملتقى الفن الزخريف  ورشة حية   

*CAREX*   

/ 

 20اىل  21من  29

0202أ كتوبر   

 92احياء اذلكرى ال 

هجرةلليوم الوطين لل   

 *الهجرة والوطن* 

معرض بعنوان *صورة وذكرى*-2  

ورشة حية للفنون التشكيلية.-0  

فرتايض.معرض افرتايض متنقل بتقنية الواقع الا -2  

 

يةمركز ادلراسات الاندلس   فن ابلتنس يق مع مجعية أ بواب ال   

 02اىل  24من  21

0202أ كتوبر   

املودل النبوي 

 الرشيف

 *نبينا قائدان*

معرض بعنوان *خري الاانم*-2  

قراءة يف كتاب.-0  

م* بتقنية معرض افرتايض متنقل بعنوان *خري الاان-2

 الواقع الافرتايض.

ري متحف الفنون والتعاب

طينة الثقافية لولية قس ن   

والتعابري  ابلتنس يق مع متحف الفنون

-قس نطينةلولية –الثقافية   

 22اىل  09من  20

0202أ كتوبر   

املودل النبوي 

 الرشيف

 *نبينا قائدان*

*معرض للصور بعنوان * مآ ذن من الرتاث  / / 

أ كتوبر  22 24 يةمركز ادلراسات الاندلس   افتتاح معرض بعنوان *ااثر امللح واذلهب*معرض للفن    // 
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 التشكييل

 19ال احياء اذلكرى   0202نومفرب  22 22

لعيد الثورة 

 التحريرية

وطن**نومفرب ذاكرة ال  

بعنوان *هممة الثوار* معرض-2  

 

كرايءقرص الثقافة مفدي ز   

 اجلزائر العامصة

// 

0202نومفرب  22 22  19ال احياء اذلكرى  

لعيد الثورة 

 التحريرية

وطن**نومفرب ذاكرة ال  

 فرتايض.افرتايض متنقل بتقنية الواقع الا معرض-2

 بعنوان * املهمة*

كرايءقرص الثقافة مفدي ز   

 اجلزائر العامصة

// 

 02اىل  29من  20

0202نومفرب   

الطبعة الثانية  

 للصالون الوطين

0202للصورة الفنية  

معرض للصور بعنوان -2 *TLEMCEN ART 

PHOTOS* 

/ // 

 09اىل 01من  22

0202نومفرب   

ول امللتقى ادلويل ح

الرتاث املعامري 

يةالصحراو والقصور   

                    // احقرص املعارض محمد فر    

*CAREX*   

رثري ابلتنس يق مع خمرب الرتاث الا

 وتمنيته

 22اىل  00من  29

0202نومفرب   

معرض للصور 

 الفوتوغرافية 

صور للباس اابن ثورة التحرير.-2  // // 

اىل  22من  21

0202ديسمرب22  

احياء ذكرى 

 22مظاهرات 

معرض بعنوان *حىت لننىس*.-2  

عرض رشيط واثئق .-0  

ويةعرب املؤسسات الرتب   

 ملناطق الظل. 

ة لولية ابلتنس يق مع مديرية الرتبي

 تلمسان.
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  2492ديسمرب 

* من اجلبال اىل 

 املدن*

فرتايض.افرتايض متنقل بتقنية الواقع الا معرض-2  

 29اىل22من  29

0202ديسمرب   

صالون  22الطبعة 

الوطين للفنون 

د التشكيلية * عب

 احللمي مهش*

 

 دار الثقافة عبد القادر معرض لفعاليات الفن التشكييل

 علوةل

د القادر ابلتنس يق مع دارالثقافة عب

-لولية تلمسان -علوةل  

 01اىل  20من  21

0202ديسمرب   

الصالون الوطين 

 للكتاب 

 

معرض للكتاب -  

بيع بتوقيع . -  

احقرص املعارض محمد فر   

*CAREX*     

 ابلتنس يق مع دور النرش 

 22اىل  01من  18

0202ديسمرب   

افرتايض معرض 

هيب العرص اذل لسيامن

 اجلزائري ما بني

2490-2400  

اجلزائرية  معرض افرتايض بعنوان*السيامن

2400-2490ما بني   

ع  مواقع التواصل الاجامت  

Email : 

contact@carex-

tlemcen.dz  

 Site Web 

www.carex-

tlemcen.dz 

FACEBOOK 

// 

 

http://www.carex-tlemcen.dz/
http://www.carex-tlemcen.dz/
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 األيام الدراسية

الر 

 مق

ةاملالحظ املاكن العنوان التارخي  

 00اىل 01من  22

0202سبمترب   

يوم درايس بعنوان *الس ياحة الرمقية -

 ودورها يف التمثني الثقايف* 

امضاء اتفاقية-  

بالص*فندق *مريا دور   ابلتنس يق مع مديرية الس ياحة لولية الشلف. 

 20اىل21من  20

0202أ كتوبر   

 يآ ى يوم درايس بعنوان *الهجرة اترخي-

 النس يان*

 ابلتنس يق مع مجعية أ بواب الفن مركز ادلراسات الاندلس ية

0202نومفرب  22  22 يوم درايس بعنوان *هممة هجاد*-  ءقرص الثقافة مفدي زكراي   

العامصةاجلزائر   

// 

اىل  22من  29

0202ديسمرب22  

 

ىل يوم درايس بعنوان * من اجلبال ا

 املدن*

رتبوية متنقل عرب املؤسسات ال

الظل.ملناطق   

ابلتنس يق مع مديرية الرتبية لولية تلمسان.   

 01اىل  20 21

0202ديسمرب   

أ ايم دراس ية وحمارضات للكتاب 

 والطلبة

 قرص املعارض محمد فراح

*CAREX* 

 ابلتنس يق مع جامعة أ بو بكر بلقايد 

0202سبمترب  22 29 ية يوم درايس حول *املعامل التارخي  

 والسيامن اجلزائرية*

 // مركز ادلراسات الاندلس ية
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 قرص الثقافة مفدي زكراي: .2

 الرمق  التارخي املاكن  النشاط التوقيت  مالحظات

ىل  22.22  ىل  21 قرص الثقافة  0202/0200ملومس فعاليات انطالق الس نة الثقافية  20.22اإ  22 0202أ كتوبر  21اإ

ىل  22.22   20 0202أ كتوبر  02 قرص الثقافة معرض فن تشكييل للفنانة سلمية عيادي  20.22اإ

حفل غنايئ أ ندليس ومداحئ دينية مبناس بة املودل النبوي الرشيف  20.22 

 " ملدينة رششال ولية تيبازة  " نس مي الصباحمع مجعية 

 قرص الثقافة
 0202أ كتوبر  02

22 

أ كتوبر  21ندوة مبناس بة اليوم الوطين للهجرة ) 29.22 

1961) 

 قرص الثقافة
 0202أ كتوبر  21

29 

ىل  22.22   21 0202أ كتوبر  09و 02 قرص الثقافة Graduiteصالون الطالب اجلزائرمين تنظمي واكةل  20.22اإ

ىل  22.22  طارات وزارة  20.22اإ لقاء معل بني مدراء الثقافة للولايت واإ

 الثقافة 

 قرص الثقافة
  0202أ كتوبر  00

29 
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 14.00 
لندلع الثورة التحريرية اجمليدة  91مناس بة اذلكري 

 (0202نومفرب  2-2419نومفرب  2)

سلسةل حمارضات حول املوضوع من تنش يط أ ساتذة  

 ابحثني ومؤرخني

 21 0202نومفرب  20الثالاثء   قرص الثقافة

 20 0202نومفرب  24الثالاثء  قرص الثقافة 14.00 

 24 0202نومفرب  29الثالاثء  قرص الثقافة 14.00 

 22 0202نومفرب  02الثالاثء  قرص الثقافة 14.00 

ىل  22.22   "زين"الطبعة ال وىل لصالون امجلال و الصحة   20.22اإ

 Even ciaمن تنظمي واكةل  

 قرص الثقافة
ىل  22من   0202نومفرب  22اإ

22 

 20 0202نومفرب  20 قرص الثقافة حفل غنايئ ومآ لوف 18.30 

ابلتعاون مع " دور الثقافة يف متاسك اجملمتع وتضامنه "  عنوانب ندوة  29.22 

 الرابطة اجلزائرية للفكر والثقافة  

 قرص الثقافة
 0202ديسمرب  22

22 

ىل  22.22  ىل  20من  قرص الثقافة ..) للتآ كيد من وزارة الثقافة و الفنون (    Silaصالون الكتاب  20.22اإ  29 0202ديسمرب  22اإ

 21 0202ديسمرب  29 قرص الثقافة حفل عنايئ شعيب  20.22 

ىل  22.22  ىل  02من  قرص الثقافة معرض فن تشكييل مبشاركة لك من الفانيني: 20.22اإ  29 0202جانف   21ديسمرب اإ
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دميس محمد الطيب بن عباس خبيت، رحامين سعيد، رحامين  

 هادية  برواق ابية 

 

 سكيكدة:قرص الثقافة  .9

 املالحظة اترخي النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 

 املنتدى الثقايف

 العدد ال ول

 0202لس نة 

 حملاورة خشصية معروفةندوة    -

 عىل املس توى الوطين.

جناز أ رشطة واثئقية يف لك عدد لتمثني وجوه  - اإ

 الشخصية يف الواقع

 الثقافية البارزةأ مه الشخصيات  الضوء عىلتسليط 

 الساحة الوطنية الهادفة عىلو 

 

 0202سبمترب  02

 

 

20 

حيـــاء  اإ

 ذكرى مظاهرات

 2492أ كتوبر  21

 

 التارخييةوالكتب معرض للصور  -

 ندوة اترخيية حول مظاهرات -

 2492أ كتوبر  21

 عرض رشيط واثئق  حول أ حداث -

 2492أ كتوبر  21

 

ظهار الصور   -  احلقيقية لالس تعامراإ

قرتفها يف حق املواطنني. واجلرامئ اليت  اإ

 احلفاظ عىل الرابط القوي  -

 بني ال جيال اجلديدة

 وكفاح ال ابءوال جداد

 

 

 0202أ كتوبر  21
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22 
 

 أ ايم الس امن

 عرض جتارب سيامنئية واعدة -

 احمليل.عىل املس توى 

س تضافة خشصيات معروفة وطنيا لتآ طري ورشات  - اإ

 ميدان تطبيقة يف

 السمع  البرصي

 

 تلبية رغبة املهمتني هبذا الفن  -

جياد    فضاء هلميف اإ

حياء النشاط السيامنيئ  - عادة اإ  اإ

 يف الولية 

 

 0202أ كتوبر  01

 

 

 الوطين للسيامن و السمع  البرصي :املركز  .1

 املالحظة ماكن النشاط اترخي النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

 عروض سيامنئية  قافةل سيامنئية ل فالم جزائرية  22

الثقافة  السيامنيئ ونرشترقية النشاط -

 الس يناميمئية

املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق -

 الظل

 0202أ كتوبر 

 

بعض بدلايت 

ولية 

 سكيكدة
 

 اندي السيامن 20
 

 عرض فيمل متبوع بنقاش

 

 ترقية نوادي السيامن- -

 واحملرتفنيخلق جرس تواصل بني الهواة -

 تكرمي امه الفاعلني السيامنئني اجلزائريني-

 

 السبت ال خري من شهر أ كتوبر 

 

 

مقر املركز الوطين 

والسمع  للسيامن 

  البرصي
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22 
معرض مللصقات ال فالم 

 اجلزائرية 
 عرض ملصقات لمه ال فالم اجلزائرية

 تعريف بآ مه ال فالم اجلزائرية -

 والتعريف ابلرش يفالرتوجي  -

 السيامنيئ الوطين

 

 0202أ كتوبر 

 

بعض بدلايت 

ولية 

 سكيكدة
 

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  29

 الثقافةونرش ترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق 

 الظل

 0202أ كتوبر 

بعض بدلايت 

  ولية البيض

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  21

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق 

 الظل

 0202أ كتوبر 

بدلايت بعض 

 ولية تلمسان
مع التعاون مع 

قرص الثقافة 

 تلمسان

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  29

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق 

 الظل

 0202أ كتوبر 

بعض بدلايت 

ولية تزيي 

 وزو
 

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  21

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق 

 0202أ كتوبر 

بعض بدلايت 

ولية تزيي 

 وزو
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 الظل

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  20

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق 

 الظل

 0202نومفرب 

بعض بدلايت 

  ولية الزيي 

 اندي السيامن 24
 

 عرض فيمل متبوع بنقاش

 

 ترقية نوادي السيامن- -

 واحملرتفنيخلق جرس تواصل بني الهواة -

 تكرمي امه الفاعلني السيامنئني اجلزائريني-

 

 السبت ال خري من شهر نومفرب 

 

 

مقر املركز الوطين 

والسمع  للسيامن 

  البرصي

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  22

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202نومفرب 

بعض بدلايت 

  ولية تقرت 

 عروض سيامنئية ل فالم جزائرية  قافةل سيامنئية  22

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202نومفرب 

بعض بدلايت 

  ولية املنيعة 

 عروض أ فالم ثورية  قافةل سيامنئية  20

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ -

 السيامنئية 

 التنش يط الثقايف مبناطق الظل املسامهة يف

 0202نومفرب 

بعض بدلايت 

  ولية غرداية 
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22 
معرض مللصقات ال فالم 

 اجلزائرية 
 عرض ملصقات لمه ال فالم الثورية

 تعريف بآ مه ال فالم الثورية -

السيامنيئ  والتعريف ابل رش يفالرتوجي  -

 الوطين

 

 0202نومفرب 

 

بعض بدلايت 

 ولية تقرت
 

 عروض أ فالم ثورية  قافةل سيامنئية  29
 تعريف بآ مه ال فالم الثورية اجلزائرية -

 السيامنيئ اجلزائري ابل رش يفالتعريف -
 0202نومفرب 

بعض بدلايت 

  ولية أ ولد جالل 

 عروض سيامنئية لفالم جزائرية  قافةل سيامنئية  21

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ 

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202ديسمرب 

بعض بدلايت 

  ولية سطيف 

 اندي السيامن 29
 

 عرض فيمل متبوع بنقاش

 ترقية نوادي السيامن-

 واحملرتفنيخلق جرس تواصل بني الهواة -

 اجلزائريني السيامنئينيتكرمي امه الفاعلني -

السبت ال خري من شهر 

 ديسمرب 

 

 

مقر املركز الوطين 

 والسمع  للسيامن 

 البرصي
 

 عروض سيامنئية لفالم جزائرية  قافةل سيامنئية  21

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ 

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202ديسمرب 

بعض بدلايت 

  ولية قاملة

 عروض سيامنئية لفالم جزائرية  قافةل سيامنئية  20

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ 

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202ديسمرب 

بعض بدلايت 

  ولية البويرة  
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 عروض سيامنئية لفالم جزائرية  قافةل سيامنئية  24

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ 

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202ديسمرب 

بعض بدلايت 

  ولية املدية

 عروض سيامنئية لفالم جزائرية  قافةل سيامنئية  02

 ونرش الثقافةترقية النشاط السيامنيئ 

 السيامنئية 

 املسامهة يف التنش يط الثقايف مبناطق الظل

 0202ديسمرب 

بعض بدلايت 

  ولية اجللفة 

 عروض سيامنئية خاصة ابلطفال تنظمي أ ايم سيامن الطفل 02

 الاهامتم بسيامن الطفل-

 الرتوجي لسيامن الطفل-

 الفيمل  وقراءة حمتوىتعريف الطفل ابلسيامن -

 )العطةل 0202ديس مبرب 

 الش توية(

اجلزائر العامصة 

 )بدليةبرايق(
ابلتنس يق مع 

 تعاونية مزغنة

 الفنون:اثنيا : عرب مديرايت الثقافة و 

 

 :أ درار مديرية الثقافة و الفنون لولية  .2

 الرمق  النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة 

 

 

عيات ابلتنس يق مع امجل 

 احمللية 

بقرص زاقلو  21/22/0202  غرس القمي الروح الوطنية 

 

 التعريف جبديد السيامن الثورية

 

 عرض أ فالم اترخيية 

 

 

 

حياء  للهجرة الوطين  ذكرى اليوماإ

 أ كتوبر 21

 

 

 

 

 

22 

بقرص تيطاف  21/22/0202  

بقرص املنصور بودة  02/22/0202  

قرص نومناس  21/22/0202  املكتبة املتنقةل + مسابقات  

زاوية كنتة  20/22/0202  

أ س بع 24/22/0202  
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س نة  20أ قل من  22/0202/ 22ابتداء من    هذا اكتشاب وتشجيع املواهب يف 

 اجملال

 لتشكييل حو مسابقة ل حسن رمس 

 اذلكرى 

 

 

الاحتفال بذكرى اندلع الثورة 

نومفرب  22التحريرية الكربى 

2419 

 

 

 

20 
بساحة الشهداء  22/22/0202  ن احمليل الرتفيه والاس متتاع ابلف  فنية حمليةسهرة    

 مجعية أ نغام اجلنوب 

الشهداء بساحة 22/22/0202  وع الرتفيه والاس متتاع ابلطب 

 الفللكورية احمللية  

فللكورية فنيةعروض   

برقان     22/22/0202  سهرة فنية 

ان الفين ال صيل برق مجعية الإبداع  

مباكن احلفل الرمس   22/22/0202  هام لمتكني املؤسسات من أ داء امل  

لها  املنوطة هبا لس امي تكل اليت

 عالقة ابلكتاب واملقروئية

طار  توزيع مجموعة من الكتب يف اإ

قطاعاتالتفاقيات بني الوزارة وبعض ال  

م ابلتنس يق مع قس

 العلوم الإنسانية

22/22/0202  التعريف ابذلكرى 

 غرس القمي والروح الوطنية

اذلكرى  اترخيية حولندوة   

بدلية سايل 00/22/0202   املكتبة املتنقةل  تشجيع املطالعة العمومية  

اتسفاوت 20/22/0202     

تسابيت22/22/0202   

ة التعريف ابلصدارات احمللي بدار الثقافة 20/0202/ 22من  

قافةاملطبوعة مبسامهة مديرية الث  

معرض خاص ابلإصدارات احمللية 

 املطبوعة مبسامهة مديرية الثقافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقات املتنقةل +املكتبة   نومفرب وديسمرب شهري  

 عرض أ فالم اترخيية  غرس الروح الوطنية  ديسمرب ببعضمساء لك مخيس من شهر  
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  التعريف جبديد الس امن  قصور الولية 

 

حياء   22ذكرى مظاهرات اإ

 ديسمرب

22 

م ابلتنس يق مع قس

 العلوم الإنسانية

20/20/0202 

 العمومية للمطالعةالرئيس ية ابملكتبة 

 ندوة اترخيية حول اذلكرى  التعريف ابذلكرى

املدارس  شهر ديسمرب ببعضخالل  

 الابتدائية  

 القافةل الثقافية للمدارس الابتدائية  

 خالل شهر ديسمرب  

عادة الرتبية   مبؤسسات اإ

ترفهييةومرسحية  عروض فنية وأ لعاب 

 ومسابقات مجعية أ سود اخلش بة 

 أ درار:لولية  دار الثقافةعىل مس توى 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط اهداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

 مواصةل اس بوع الس ياحة 22

 

 معرض الصورة الفوتوغرافية

 معرض الزي التقليدي

 التعاونية الثقافية ازليات فنون وتراث 

التعريف ابللباس  -

 ال صيل للمنطقة

 0202اكتوبر  22اىل سبمترب  01من 

 بدار الثقافة

 

الس ياحية  ندوة حوللرتاث واملعامل 20

 بآ درار

 د. بن سوييس محمد مداخةل:

 أ . عائشة بلبايل مداخةل:

 

حية التعريف ابملعامل الس يا

 املتواجدة بولية ادرار

20/22/0202 

 بدار الثقافة

 

اختتام الاس بوع ونوزيع الشهادات عىل  حفل اختتام اس بوع الس ياحة  22

 املشاركني  

ناس بة تمثني النشاط املقام مب 

 اس بوع الس ياحة

22/22/0202 

 بدار الثقافة
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 عرض مرسيح لل طفال " أ ه اي سيسان"  عرض مرسيح 

 مجلعية اسود اخلش بة

مرسيح  روحتضري مجهو للرتفيه 

 يف املس تقبل

 بدار الثقافة 21/22/0202

 

 

 عرض افالم لهواة السيامن  - سيامن( )تواتالاايم الوطنية  29

 ورشات يف الانتاج السيامنتوغرايف  -

 ماسرت الكس -

يف  تشجيع العمل السيامنيئ

 املنطقة

 22/0202/ 20اىل  21من 

 بدار الثقافة

 

 اكتوبر 21احياء ذكرى يوم الهجرة  21
معارض احلرف والصناعات  -

الفوتوغرافية الصورة  –التقليدية 

 ملنطقة رشوين

 خمية تقليدية -

بدار  21/22/0202اىل  29من  التعريف مبنطقة رشوين

 الثقافة

 

 

 سهرة لفرقة اهليل -

 عرض لفرقة براكيشو -

لكورية التعريف ابلطبوع الفل

 املتواجدة برشوين

29 /22/0202 

 بدار الثقافة

 

 وأ انش يد وطنية عرب مكرب الصوت بث أ غاين
 بدار 0202أ كتوبر  20اىل  21من  /

 الثقافة

 

 معرض للصور ابلتنس يق مع متحف اجملاهد
 21/22/0202 ترس يخ اذلكرى 

 بدار الثقافة
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 والفنون لوليةالشلف:مديرية الثقافة  .0

 الرمق   النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي و ماكن النشاط  مالحظات

 0202أ كتوبر  29-02- 

 ببعض بدلايت الولية 

احملافظة عىل الرتاث املادي 

والالمادي وتنش يط الفعل الثقايف 

 ابلولية 

معارض فنية خمتلفة          وعروض 

 فنية موهجة لل طفال.

 22 أ ايم ثقافية فنية 

ىل  20من   أ كتوبر  20اإ

 قتهياوملح هبو املكتبة  0202

 الرشفة و الشطية

 

معرض للكتاب التارخي  اخلاص ابلثورة  معرض للكتب والإصدارات احمللية  ترقية القراءة واملقروئية 

 التحريرية اجمليدة 

20 

ابملتحف  0202أ كتوبر  21 

 العمويم الوطين.

لقاء حمارضة ابملناس بة  احملافظة عىل اذلاكرة التارخيية الوطنية   ندوة اترخيية حول  اإ

 2492أ كتوبر  21ذكرى 

22 



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

33 
 

 29 ورشة بيداغوجية لالطفال  أ شغال يدوية للطفل ترقية خميةل الطفل يف اجملال الفين 

وصور لشهداءوجماهدي عرض كتب  التعريف ابجملاهدين وشهداء الولية   

 املنطقة

 21 معرض للكتب وصور خاصة ابملناس بة. 

0202أ كتوبر  21   

مطالعة املكتبة الرئيس ية لل 

 العمومية

حمارضة اترخيية )اجلالية اجلزائرية بفرنسا دمع  القاء حمارضة  احملافظة عىل اذلاكرة التارخيية الوطنية.

 قوي للثورة التحريرية(

29 

0202أ كتوبر  00اإىل  02  تقدمي عروض خمصصة لفئة الصم  

 والبمك 

 21 ال ايم الوطنية للبونتوممي عروض مرسحية

ىل غاية09من   20أ كتوبر اإ

ةبهبو املكتب 0202نومفرب   

معرض للكتاب التارخي  اخلاص ابلثورة  عرض كتب تعريفية  احملافظة عىل اذلاكرة التارخيية الوطنية

 التحريرية واجلزائر

20 

قاعة  0202أ كتوبر  22 

 احملارضات ابملكتبة الرئيس ية 

 24 ندوة اترخيية حىت ل ننىس  تنظمي ندوة  احملافظة عىل اذلاكرة التارخيية الوطنية

 ابملكتبة 24/22/0202 

مومية الرئيس ية للمطالعة الع  

 22 أ مس ية شعرية وطنية                  تقدمي فقرات شعرية متنوعة   

 0202ديسمرب  22اإىل  09 

 ببدلية أ ولد بن عبد القادر

فتح اجملال للهواة للتكوين يف جمال 

 املرسح

 22 دورة تكوينية خاصة مبرسح الطفل تنظمي ورشات تكوينية 

 0202ديسمرب  29اإىل  20 

 ببدلية تنس

واحمليل احملافظة عىل الرتاث الوطين 

 جمال الاغنية امللزتمة يف

 20 أ ايم ال غنية امللزتمة تقدمي اغاين يف الاغنية امللزتمة 

 22 أ ايم مرسح ش باب الغد تقدمي عرو ض مرسحية ش بابية  ترقية املرسح  0202نومفرب  22اإىل  21 
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 بدار الثقافة لولية الشلف 

 0202 ديسمرب 00و 01 

 بدلية تنس 

احملافظة عىل الرتاث الوطين لل غنية 

 الاندلس ية

 29 أ ايم املوس يقى ال ندلس ية تقدمي وصالت موس يقية أ ندلس ية 

 0202أ كتوبر  22اإىل  04 

 لعمويم الوطيناملتحف ا

 واقامة ورشاتتقدمي افالم هادفة  ترقية خميةل الطفل بعروض وورشات 

 لرسومات الطفل 

 21 أ ايم السيامن والرسوم املتحركة للطفل

 0202أ كتوبر  21 

 بدارالثقافة 

 29 العرض الرشيف ملرسحية " ليايل جزائرية". عرض مرسحية ليايل جزائرية  ترقية املرسح

بدار  0202اكتوبر  22 

 الثقافة 

 21 عرض رشيط واثئق  للمجاهد "عطاف محمد"  عرض الفيمل اخلاص ابجملاهد  احملافظة عىل اذلاكرة الوطنية 

عرض مرسيح ابلتنس يق مع مجعية حس نات  تنظمي عرض مرسيح  ترقية املرسح   

 خريية 

20 

 0202أ كتوبر  22اإىل  04 

 ابملتحف العمويم الوطين

ورشة بيداغوجية حول تشكيل لوحات  ورشة للفنون التشكيلية ترقية الفنون التشكيلية 

 فس يفسائية 

24 

 0202 ديسمرب 00و 01 

 بدلية تنس

احملافظة عىل الرتاث الوطين لل غنية 

 الاندلس ية

 02 ال ايم الوطنية للموس يقى ال ندلس ية تقدمي وصالت فنية موس يقية أ ندلس ية 

 0202ديسمرب  22اإىل  20 

 بعض بدلايت ودوائر الولية 

تنظمي عروض مرسحية هادفة خاصة  ترقية املرسح اخلاص ابلطفل

 ابلطفل  

 02 توزيع عروض مرسح الطفل 

  0202أ كتوبر  22اإىل  01 

السور املقابل خلزينة  

وتشجيع تزيني شوارع املدينة       

 الفنانني

جناز جدارايت تزيينية بوسط مدينة الشلف  اجناز جدارايت   00 اإ
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 العمومية ابلولية 

مبقر  0202أ كتوبر  22 

 مديرية الثقافة لولية الشلف

توزيع هبة كتب عىل بعض املؤسسات  توزيع الكتب واملقروئيةتشجيع القراءة 

 والهيئات ابلولية

02 

ابملتحف  0202اكتوبر  02 

 العمويم الوطين ابلشلف

حياء أ ربعينية وفاة الفنان رش يدي كامل عرض السرية الفنية للمرحوم ومسريته الفنيةالتنويه خبصاهل   09 اإ

 0202 أ كتوبر 24و 20 

 بدار الثقافة لولية الشلف

حياء املناس بة ادلينية  تنظمي معارض وقعدة تقليدية خاصة  اإ

 ابملناس بة 

الاحتفال بذكرى املودل النبوي الرشيف املوافق 

 هـ 2992ربيع ال ول  20

01 

 والفنون لوليةال غواط:مديرية الثقافة  .2

 مالحظات ماكن النشاط اهداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 
طار سلسةل " لقاء الشهر الثقايف" ندوة  مع اكتبوشاعر يف اإ

 حول املناس بة حميل

اكتوبر يوم  21الاحتفال مبناس بة 

 الهجرة  

 21التعريف مبناس بة يوم الهجرة 

 اكتوبر لالطفال والناش ئة 
 أ س توديو دار الثقافة

 

20 
عالن عن مسابقة ولئية للطفل الثقايف املبدع حتت شعار  اإ

 "ما يرويه ال جداد لل حفاد"

اكتوبر يوم  21الاحتفال مبناس بة 

 الهجرة  

 21التعريف مبناس بة يوم الهجرة 

اكتوبر لالطفال والناش ئة ابراز 

 قدرات الاطفال يف الكتابة 

 عرب تراب الولية

 

22 

 أ مس ية فنية ثقافية:

نشادية -  وصالت اإ

 تنش يط ترفهيي  لل طفال -

اكتوبر يوم  21الاحتفال مبناس بة 

 الهجرة  

أ كتوبر يوم  21الاحتفال مبناس بة 

 الهجرة  
 بدلية افلو املركز الثقايف

 

21 
 عرض فيمل واثئق  حول أ حداث مظاهرات

 2492أ كتوبر  21

اكتوبر يوم  21الاحتفال مبناس بة 

 الهجرة  

اكتوبر يوم  21الاحتفال مبناس بة 

 الهجرة  
 قاعة السيامن "مزي"
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06 

تكرمي الفائزين يف "املسابقة الولئية للطفل الثقايف املبدع" 

 لل حفاد"حتت شعار "ما يرويه ال جداد 

مسابقة يف التعبري الشفهي  حول املناس بة اجمليدة من خالل  -

 -دقائق 29تسجيل فيديو اقل من -وال جدادرواايت اجلدات 

 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب

 2419التعريف مبناس بة اول نومفرب 

التعريف بثورة اول نومفرب لالطفال 

 حب الوطن  والناش ئة ولرتس يخ ثقافة

 دار الثقافة

 

  دار الثقافة 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب بث أ انش يد وطنية عرب فضاء دار الثقافة 21

20 

اىل  29 من س نواتمسابقة لتالميذ املدارس ختص الاطفال 

رمس حول الثورة  كتايب وأ حسنتعبري  ل حسنس نة  20

 املباركة التحريرية 

 2419نومفربالاحتفال بذكرى اول 
 الوطن وللتذكري مبائرترس يخ حب 

 ثورة التحرير اجمليدة 
 دار الثقافة

 

24 
 "ملتقى أ عالم املنطقة"

 وحمارضاتمعرض  -
 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب

ملتقى حبضور مثقفني وجماهدين 

 اجمليدة.مبائر الثورة  واساتذة لتذكري
 دار الثقافة

 

22 

 معارض -

 الفنون التشكيلية -

 للصور الفوتوغرافيةمعرض  -

بداع املصور، صور عن مدينة  )صور فنية من اإ

 (وحضارةالاغواط تراث 

 عرض أ لت التصوير الفوتوغرايف  -

 خمتلف معرض للواثئق التارخيية(والسيامنيئ )

 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب

عىل مجيع  حيتويمعرض اترخي  

لذلكرى الواثق والصور اخملدلة 

 التشكيليةون معرض للفن ابلإضافة

 ابذلكرى  خاص

 قاعة العروض دار الثقافة

 

  قاعة العرض بدار الثقافة 2419نومفرب  لحفل فين مبناس بة او  2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب حفل فين ثقايف ليةل الفاحت من نومفرب 20
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 واس تعراضيا فانطازايتنش يط فللكوري  -

 اس تعراض الفرقة النحاس ية -

 أ داء ال نشودة الوطنية من طرف اجملموعة الصوتية  -

 "وامللحونقراءات شعرية " الفصيح  -

 وصالت موس يقية -

 اترخييةعرض ملحمة  -

 

حبضور مجموعة من الفنانني احملليني 

 الوطنية والثورية.الاغاين  لتآ دية

ابلإضافة اىل عرض ملحمة اترخيية 

مجعيات  ابملناس بة مبشاركةخاصة 

 مرسحية 

  قاعة سيامن مزي 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب 2419الاحتفال بذكرى اول نومفرب 2419مبناس بة ذكرى أ ول نومفرب عرض فيمل ثوري  22

29 

الاغواط( مسابقة يف الصورة الفوتوغرافية بعنوان )حمرقة 

ديسمرب  29 الاغواط يوماحياء ذكرى احتالل مدينة  مبناس بة

2010  

احتالل مدينة الاغواط من طرف 

 29الاس تعامر الفرنيس يوم 

 2010ديسمرب 

الاغواط احياء ذكرى احتالل مدينة 

أ ابدت فرنسا ثلث  س نة واليتلك  من

مس  الاغواط واذليساكن مدينة 

للتعريف ابذلكرى  وذكل اخللية()بعام 

 وتضحيات ال جدادللجيل احلايل 

عن طريق وسائل التواصل 

 الاجامتع  

 

21 

 ديسمرب:مبناس بة العطةل الش توية يف هناية شهر 

العاب حسرية  –عروض هبلوانية  –تنظمي عروض فاكهية  - 

زايرة املكتبة املتنقةل ملناطق الظل  –مسابقات ثقافية  –

 والقرى النائية ابلولية 

 0202الطةل الش توية لس نة 

خلق جو ترفهيي  لل طفال واسرتاحة 

بيهنم وبعث املنافسة الثقافية فامي 

 الظل.اطفال مناطق  وفاكلعزةل عن

 دار الثقافة 
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 : آ م البوايقوالفنونمديرية الثقافة  .9

 

 اترخي   وتوقيت النشاط ماكن النشــاط املشاركون   يف النشاط طأ هداف النشا مالحظات

 

 امس النشـــاط

 

 الرمق

حياء هذه اذلكرى   الهدف من اإ

ظهار بشاعةهو  هذا الاس تعامر  اإ

يف س ياسة التقتيل والتعنيف 

براز دور ساكن  ىل اإ ابلإضافة اإ

املهجر من هماجرين وأ دابء 

وس ياس يني يف املطالبة 

ابلس تقالل من خالل 

التظاهرات السلمية اليت قاموا 

بهيا يف داير املهجر واليت قبلت 

وهنا من  ابلرفض العنف  والتقتيل

خالل هذه ال ايم ال دبية نصلت 

 أ ساتذة حمارضون أ دابء

 مؤرخون

ية جامعات ومجعيات ثقاف 

 قايفوهيئات ذات طابع ث

  

دار الثقافـــة 

 والفنــــون

21 - 20   

 0202أ كتوبر 

 

ن مظاهرات التارخي  بعنوااملنتدى الثقايف 

 من اس تقطاب اذلاكرة اإىل 2492أ كتوبر  21

 استرشاف احلارض واملس تقبل

شعار:حتت    

 أ م البوايق تس تقرا التارخي

 

22 
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الضوء عىل ما قيل ومت تناوهل 

أ دبيا من قبل ال دابء والشعراء 

 حول هذا املوضوع

 

مبناس بة ذكرى عيدي الاس تقالل  

 21والش باب املصادف لـ 

جويلية ارتآ ت دار الثقافة أ ن حت  

هذه اذلكرى الغالية ابلنشاط 

ال رسة املقرتح عىل رشف 

ىل التنوير  الثورية ابلإضافة اإ

يصال ما عناه الشعب  واإ

اجلزائري خالل فرتة الاس تعامل 

ويعترب هذا اليوم احملتفل به 

خريطة الطريق لل جيال الصاعدة 

من خالل عرض ملحمة اترخيية 

تربز ما عناه الشعب اجلزائري 

 من ويالت الاس تعامل

 

 أ ساتذة حمارضون أ دابء

 مؤرخون

امعات يني جممثلني مرسح 

يئات ومجعيات ثقافية وه 

 ذات طابع ثقايف

 

 

 

نــوندار الثقافــة والف   

 

 

 

 0202أ كتوبر  22
  اجمليدةنومفرب لثورة أ ولالاحتفالت اخملدلة 

 *عرض ملحمة اترخيية

د *عرض مداخةل حول قصة واترخي النش ي

 الوطين اجلزائري

 ان:عنو *عرض أ غاين وطنية وثورية حتت 

 )هذي... بالدي(

 

20 
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حتتفل ولية أ م البوايق عىل غرار  

ولايت الوطن بصناع احلرية 

حملطات  ال يب، وختليدالشعبنا 

اترخيية مرشقة يف مسار الثورة 

نسعى من خالل  اجمليدة، كام

ىل ذكر مآ رثر  هذه التظاهرة اإ

اجملاهدين واجملاهدات اذلين طاملا 

أ عطوا دروسا يف حب الوطن 

وبذل الغايل والنفيس يف سبيل 

 ادلفاع عنه

 دار الثقافة والفنون

ة ابلتنس يق مع مجعي

 ،شعراءأ دابء  الروايس،

اتذة ابحثني مؤرخني وأ س

 حمارضين

 

 

 

نـــوندار الثقافـــة والف   

 

 

 

 

 0202نومفرب  22/20

امللتقى الوطين حتت عنوان ثورة التحرير 

الكربى وظاللها عىل ال دب العامل  حتت 

 شعار:

 الثورة اجلزائرية ظاهرة كونية

22 

  

سطرت دار الثقافة لولية أ م 

 البوايق هذا امللتقى 

لتشجيع الإبداع الثقايف والفين يف 

ال دب اجلزائري واملتعلق ابلرتاث 

ال مازيغ  للمحافظة عىل 

الشخصية الوطنية وضامن ثقافة 

تراثية حتاك ابل جيال الصاعدة 

براز دور ال دب  ىل اإ ابلإضافة اإ

اجلزائري يف تفعيل الثقافة 

  

 

 

دار الثقافة والفنون 

حتاد  ابلتنس يق مع فرع اإ

 الكتاب اجلزائريني

 

 

 

 

نـــوندار الثقافـــة والف   

 

 

 

 0202نومفرب  22/22

مازيغية بني  امللتقى ال ديب الوطين الثقافة ال  

الواقع والطموح   
29 
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ال مازيغية كذكل دور الكتاب 

واملكتبات يف تفعيل الفعل 

ايف ال مازيغ  واحملافظة عىل الثق

هذا املوروث وترس يخه يف 

 اذلاكرة امجلاعية

ديسمرب  22مبناس بة ذكرى  

عيد النرص تنظم دار     2490

الثقافة ملتقاان هذا واخلاص 

ابلكتاب املطبوع واملكتبة واذلي 

الكتاب واذلاكرة  شعار:اختري هل 

نسلط عىل لك ما  التارخيية حىت

كتب وقيل ومت تناوهل من قبل 

رجال ال دب والتارخي وحىت 

الس ياس يني املؤرخني حول 

واذلاكرة والعالقة  مفهوم التارخي

بيهنام ل ن التارخي واذلاكرة رصاع 

 ل ينهتي 

أ ساتذة حمارضون أ دابء 

 مؤرخون

جامعات ومجعيات ثقافية 

 وهيئات ذات طابع ثقايف

 

 

 

 

 

نـــوندار الثقافـــة والف   

 

 

 

 

 

ديسمرب  22/20/22

0202 

امللتقى الوطين  2490ديسمرب  22ذكرى 

 للكتاب املطبوع واملكتبة 

 شعار:حتت 

 الكتاب واذلاكرة التارخيية

21 
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السع  لإبراز املواهب الفنية  

والثقافية وخلق جسور التواصل 

بني املبدعني يف ش ىت جمالت 

الفنون عىل املس توى احمليل 

الوطين واحتاكك الفنانني فامي 

 بيهنم

 

 

دار الثقافة والفنون 

ابلتنس يق مع خنبة من 

 الفنانني احملليني والوطنيني 

 

 

 

 

نـــوندار الثقافـــة والف   

 

 

ديسمرب  02/00/02

0202 
الصالون الوطين مجلاليات اخلط العريب 

 واملمننات الإسالمية
29 

تنش يط الساحة الثقافية والفنية  

وحتريك روح الإبداع الثقايف 

والفكري للطفل من أ جل 

 الوصول ملرسح حمرتف

ىل اغتنام فرصة العطةل  ابلإضافة اإ

النشاط الش توية لتجس يد هذا 

دماج املس توى احمليل  عىل واإ

الفرق وامجلعيات ذات  ومشاركة

الطابع الثقايف املرسيح يف هذه 

 املناس بات

دار الثقافة والفنون 

ابلتنس يق مع مجعيات 

 وتعاونيات ثقافية وفنية

 

 

 

 

 

نـــوندار الثقافـــة والف   
ىل  09من  ديسمرب اإ

ديسمرب  04غاية 

0202 

 21 ال ايم الوطنية الش توية ملرسح الطفل 
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احتفاء برأ س الس نة اجلديدة 

تنظمي حفل متنوع عرصي 

وفوللكوري مبشاركة فرق حملية 

وخنبة من الفنانني يف سهرة فنية 

 ش بانيه

 

دار الثقافة والفنون 

ابلتنس يق مع فرق حملية 

 وخنبة من الفنانني احملليني 

 

 

 

 

 

نـــوندار الثقافـــة والف   

 

 

 

 

 0202ديسمرب  22

 

 

 احتفالت رأ س الس نة اجلديدة 

 

 *حفل فين من النوع العرصي

   *حفل فين من نوع الفللكور الشعيب

 

 

20 

 

 :ابتنةلولية  والفنونمديرية الثقافة  .1

عـــــــــدد  الرقم
مكـــــــــــــان  املربجمــــــــــــةالنشـــــاطـــــــات  التــــاريــــــخ النشاطات

 النشـــــاط
مقـــدم و مــــؤدي 

 الـــــربانمـــــــج
ابملتابعة  واملؤسسات املكلفةاهليئات 

 التوقيت والتنفيذ

10 

10 

 01اىل  01من 
 0100أكتوبر 

مسابقة فكرية افرتاضية لألمثال الشعبية 
 واأللغاز الرتاثيـــة 

صفحة 
 الفايسبوك

 فئــــــــة الكبار

 دار الثقافة 

مدة 
 املسابقة

 01اىل  01من  10
 0100أكتوبر 

مسابقة حول األغنية الرتاثية الشاوية " الكلمة 
 »واملعىن 

صفحة 
 فئــــــــة الكبار الفايسبوك

مدة 
 املسابقة

 10إىل  10من  10
 0100نوفمرب 

أيــــــــــــــام الشـــــعــــــــر الشعبـــــي " قــــــــول يـــــــا 
 شاعـــــــر يف حب اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــر "

قاعة العروض 
 الكربى

طيلة  دار الثقافــــة
 األايم
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 0100نوفمرب  01 10

يـــــــوم دراسي حول الرتاث الالمادي مع خنبة 
من أساتذة كلية الفنون الدراميــــــة واآلداب 

دور األغنيــــــة ). 0جامعة احلاج خلضر ابتنة 
 (0010الثوريــــــــة إبــــــــان حرب التحرير نوفمرب 

كليــة اآلداب       
والفنون جامعة 

 ابتنة 
 يوم كامل دكاترة من الكلية

 01/00من  11
 مجعيات ثقافية هبو دار الثقافة معـــــــــرض للفنــــــــون احلرفيـــــة التقليديــــــــــة 0100نوفمرب 

طيلة أايم 
 املعرض

ديسمرب  7/8/0 10
0100 

لـــــــــمـــــــــة األحباب يف خيمة " حكم وأمثال 
 من تراثــنا"

فسيفساء من  هبو دار الثقافة
 الشباب املبدع

طيلة 
 األايم

17 
ديسمرب  00

0100 

نــــــــــــدوة حول املمارسات االجتماعيـــــــــة 
والطقـــــــوس            واالحتفاالت ابلوالية 

يف إطــــــــار االحتفال ابلتــــــراث الالمادي. 
ابلتنسيق مع كلية األداب والفنون الدرامية 

 0ابتنة جامعة احلاجل خلضر 

كلية اآلداب       
 والفنون  

 يوم كامل دكاترة وخمتصني.

 

18 
  

 01اىل 01
 0100ديسمرب 

لألطفال حول سرد قصة  افرتاضيةمسابقة 
الرتاث الالمادي  " من  قصرية عن

حكايــــــــــــات أجـــــــــــدادان " مسابقة لألطفال 

صفحة 
 الفايسبوك

 فئة الصغار
 

طيلة 
أايم 

 املسابقة
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 :جباية مديرية الثقافة و الفنون لولية  .9

 

حول سرد قصة قصرية  عن الرتاث الالمادي  
 " من حكايــــــــــــات أجـــــــــــدادان "

10 
 00/01يومي: 

 0100ديسمرب 
للحكــــــــوايت خـــــــاصة ابألطفــــال ورشــــــــة 
 الصغار

 يومني احلكواتـــــي مكتبة األطفال

 الرمق النشاط حمتوى النشاط اهداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة
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أ كتوبر  22سبمترب اىل  01 

0202 

 

*ترقية وحتسيس 

الس ياحية ابلإماكنيات 

 والرتاثية لولية جباية

 معارض خمتلفة للرتاث -

 صور س ياحية لولية جباية -

 مآ كولت تقليدية للولية -

 معرض لل زايء التقليدية القبائلية -

 خرجات س ياحية وثقافية -

 عرض أ فالم فيديو س ياحية وثقافية للولية -

حمارضة حول الإماكنيات الس ياحية اليت تفتخر هبا  -

 ولية جباية

 

 تفال ابليوم العامل  للس ياحةالاح 

 

 

22 

 

 

 

مساعدة النشاطات  0202أ كتوبر اىل ديسمرب  

الثقافية يف تقوية اجلانب 

 النفيس للطفل

 تنصيب ورشة للرمس لل طفال -

 عرض أ زايء للباس التقليدي  -

 طمبول لل طفال -

 توعية ال طفال للحفاظ عىل الطبيعة -

عادة التشجري لالماكن املترضرة  -  معلية اإ

بدلية املترضرة من  21قافةلثقافية وفنية عرب

 حرائق الغاابت

 حتت عنوان "اخلريف لل طفال"

 للجمعية الثقافية" امل وش باب جباية"

20 

التعريف بنضال  0202أ كتوبر  

 وخصال اجملاهدوالاكتب 
 عرض كتب اجملاهد والاكتب  -

 حمارضة -

التنقل اىل مقربة اجملاهد ترحام عليه ووضع الكيل  -

اربعينية وفات اجملاهد الكبري والاكتب جودي 

 عتويم

22 
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 الزهورمن 

رد الاعتبار للمرأ ة  0202أ كتوبر  21اىل  29 

 الريفية 
معرض لكتشاف قدرات وهمارات املرأ ة الريفية  -

 لولية جباية 

حمارضة حول الوقاية والتشخيص املبكر لرسطان  -

 الثدي 

 مسابقة أ فضل مآ كولت تقليدية لولية جباية -

 جوةل لكتشاف اعامل املرأ ة الريفية يف جباية  -

 

 الاحتفال ابليوم العامل  للمرأ ة الريفية 

 

29 

 معرض للصور  - الاحتفال ابذلكرى  0202أ كتوبر  21 

 حمارضة -

 عرض أ فالم واثئقية اترخيية  -

 21 2492أ كتوبر  21ذكرى جمازر 

الاحتفال ابملودل النبوي  0202أ كتوبر  24 

 الرشيف
 مسابقة يف النش يد ادليين لل طفال  -

 حفل فين للنش يد ادليين  -

تقدمي وبيع ل خر كتاب ابل مازيغية للاكتب "براهمي  -

" حتت عنوان تتزغار 

ENNABAOUIYA»«ESSIRA 

 الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف
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 بسكرة:والفنون لوليةمديرية الثقافة  .1

نومفرب  21أ كتوبر اىل  04 

0202 

مسابقة ل حسن موس يق  ومغين للش باب يف  - اكتشاف املواهب

 الطابع القبائيل 

عرش للمهرجان الثقايف احمليل  22الطبعة 

 للموس يقى وال غنية القبائلية لولية جباية

29 

 معرض للصور  - الاحتفال ابذلكرى 0202نومفرب  22 

 حمارضة -

 عرض أ فالم واثئقية اترخيية -

نومفرب  22الاحتفال ابندلع الثورة التحريرية 

2419 

21 

 معرض للصور  - الاحتفال ابذلكرى 0202ديسمرب  22 

 حمارضة -

 عرض أ فالم واثئقية اترخيية -

 20 2492ديسمرب  22الاحتفال بيوم 

اكتشاف العروض  0202ديسمرب  21اىل  22 

املرسحية لدلول 

 املشاركة 

  املهرجان ادلويل ملرسح جباية  عروض مرسحية مبشاركة دولية  -
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 مالحظات اترخي وماكن النشاط اهداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 

احياء اليوم العامل  

 للس ياحة

 مسابقة جامل عروس الزيبان
بداعية خللق  ابراز الرتاث الس يايح لولية بسكرةمسابقة ثقافية اإ

 أ جواء مناملنافسة بني املشاركني

ىل غاية 01من   سبمترب اإ

 / 0202أ كتوبر  22

20 

 معارض -

 حمارضات -

 رحةل -

 حفل فين عائيل -

 التعريف ابلس ياحة -

 ترقية الس ياحة -

 

ىل غاية 01من   سبمترب اإ

 / 0202أ كتوبر  22

 تنظمي حفل فين عرصي حفل فين  22
مبرسح الهواء  0202أ كتوبر  22يوم  ترفيه عائيل

 بسكرة /الطلق 
/ 

29 
الثاين من سلسةل العدد 

 أ قالم الزيبان
 قراءات قصصية

نتاج ال ديب احمليل -  التعريف ابلإ

خلق منرب ثقايف لل دابء والشعراء والفنانني لعرض أ عامهلم  -

 ال دبية والالتقاء مع قراءمه

 ارثراء الرصيد الواثئق  للمكتبة الرئيس ية ابملنتوج ال دبياحمليل. -

عىل الساعة  0202أ كتوبر  20يوم 

24:22 
/ 

 حفل فين  21
 عائيل يفتنظمي حفل فين 

 املدحي
 ترفيه عائيل

مرسح الهواء  0202أ كتوبر  20يوم 

 الطلق
/ 
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 تنظمي معارض للكتاب  29

معارض للكتاب املدريس 

العمية  وخمتلف الكتب

 والرتفهيية

 التعريف ابلكتاب  -

 التشجيع عىل القراء -

 تسهيل وصول ال طفال للكتب -

 0202/ 21/22غاية  اىل29/22من 

 بدار الثقافة امحد رضا حوحو

 وملحقاهتامكتبة املطالعة الرئيس ية 
/ 

 أ بواب مفتوحة  21
معارض للك الورشات عىل 

 دار الثقافة

مبختلف ورشات  واخنراط الساكنةانطالق املومس الثقايف اجلديد 

 دار الثقافة

بدار  0202أ كتوبر  21اىل  20من 

 / الثقافة امحد رضا حوحو

20 

 

نشاطات متنوعة مبناس بة 

 أ كتوبر 21ذكرى 

منوعة من  شعرية ثوريةجلسة 

تفعيل مجموعة من الشعراء 

حية لبعض  شهادات-احملليني

 من عايشوا الثورة التحريرية  

ت املسامهة يف التعريف مبسرية نضال الشعب اجلزائري وامه احملطا

 سامهة يف تدويهنا التارخيية يف هذه املسرية و امل 

 

 0202اكتوبر  21

 20: 22عىل الساعة :

 دار الش باب عني الناقة

/ 

24 

نشاطات متنوعة مبناس بة 

 أ كتوبر 21ذكرى 

حفل فين يف ال غنية الوطنية 

أ كتوبر  21مبناس بة ذكرى 

 مبسامهة كوكبة من الفنانني

 

احياء املناس بة حبفل لل غاين الوطنية لزرع الروح الوطنية يف 

 قلوب الش باب

 0202أ كتوبر  21

 بدار الثقافة امحد رضا حوحو

 بسكرة

 

/ 

22 

 معارض

 حمارضات

 عرض ارشطة واثئقية

 

 

 تنظمي حفل فين عائيل يف املدحي

دار الثقافة امحد  21/22/0202

 رضا حوحو
/ 
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22 

نشاطات متنوعة مبناس بة 

 أ كتوبر 21ذكرى 

للكتاب اترخي  تنظمي معرض -

 اذلكرى حول

عرض رشيط واثئق   -

 للمناس بة

 معرض اترخي  للصور -

وطنية  أ غاين وأ انش يدبث  -

 عرب حميط دار الثقافة

 

 والش باب مبساراتوحمطات العملالعمل عىل تعريف ال طفال 

 الثوري عرب خمتلف الوسائط الإعالمية

 

 

 

 

ىل  21  0202أ كتوبر  02اإ

 / دار الثقافة

20 

اترخي  للكتاب تنظمي معرض 

 اذلكرمىن رصيد املكتبة حول

 عدد منوملحقاهتا عرب 

 البدلايت

 

ىل  21  0202أ كتوبر  02اإ

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية

 وملحقاهتا عرب تراب الولية

/ 

22 

نشاطات متنوعة مبناس بة 

 أ كتوبر 21ذكرى 

 ندوة اترخيية حولتنظمي 

العريب البطل    حياة الشهيد

 هميدي   بن

 0202اكتوبر  21يو م  هميدي التعريف حبياة البطل الشهيد العريب بن

 / املرسح اجلهوي

29 

خرجة ميدانية للمؤسسات 

السعادة داير  الرتبوية، ابتدائية

 بسكرة

 احياء املناس بات الوطنية

 التعريف ابملكتبة يف الوسط املدريس

 0202اكتوبر 24

 

 مكتبة املطالعة الرئيس ية

/ 
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21 

اترخي  للكتاب تنظمي معرض -

 اذلكرى حول

رشيط واثئق  عرض  -

 للمناس بة

 معرض اترخي  للصور -

 وطنية أ غاين وأ انش يدبث  -

 لرسومات ال طفالمعرض  -

ورشات فنية يف ال غاين  -

 الوطنية

العمل عىل غرس الروح الوطنية يف  جيل املس تقبل و ارشاكه 

 يف  يف تدوينه  وختليده وتكرمي رموزه

 مت تنظميهامن خالل املسابقات ة النشاطات التفاعلية اليت ي

 اكتوبر اإىل 04من 

 0202نومفرب  21

 بدار الثقافة

/ 

 وحفل انشاديندوات/ معارض املودل لنبوي الرشيف  29

 وترس يخها لالجيالاحياء ذكرى وطنية 

 

 

دار الثقافة امحد  24/22/0202

 رضا حوحو
/ 

21 
عاكظية الشعر الشعيب 

 20طبعهتا يف 

 قراءات

 معارض

 0202أ كتوبر  22اىل غاية  04من  جديدة واكتشاف مواهبتدوين الشعر الشعيب 

 دار الثقافة امحد رضا حوحو
/ 

20 
الاحتفال بذكرى اول 

 نومفرب اجمليدة 

 بث أ غاين وطنية

 معرض للصور

 حفل فين لالغنية الوطنية

 الفاعلني يف العملية وارشاك خمتلفغرس الروح الوطنية 

 

 0202اكتوبر  22

22  :24 

وسط املدينة +دار املرسح اجلهوي 

 الثقافة

/ 
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24 
املشاركة مضن املسرية الكشفية 

 اخملدلة لذلكرى

 0202اكتوبر  22

 مساء عرب

 خمتلف شوارع املدينة

/ 

02 
معرض اترخي  حول ا لثورة 

 التحريرية اجمليدة
العمل والش باب مبساراتوحمطات العمل عىل تعريف ال طفال 

 الثوري عرب خمتلف الوسائط الإعالمية

 

ىل غاية 22من   اكتوبر اإ

 الشهيد معرنومفرب قاعة السيامن  20

دريس   بدلية القنطرةاإ

/ 

02 

خرجة ميدانية  -

، متوسطة للمؤسسااتلرتبوية

 مصطفى العاشوري بسكرة

مكتبة املطالعة  0202نومفرب  20

 الرئيس ية
/ 

00 
تنظمي الصالون الوطين الثاين 

 لاللوان املائية

 29/22اىل غاية  22/ 20من  ابل لوان املائيةتطوير فن الرمس 

 قاعة املعارض 0202/
/ 

02 
اس تقبال عروض مرسحية 

 ملسارح شهوية

 خالل شهر نومفرب مرسح

 بسكرة املرسح اجلهوي
/ 

22 
العدد الثالث من سلسةل 

 امايس الزيبان
 قراءات قصصية

مكتبة املطالعة  0202نومفرب  29 التعريف ابملكتبة يف الوسط املدريساحياء املناس بات الوطنية و 

 الرئيس ية
/ 
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29 

مبناس بة نشاطات متنوعة 

 11 مظاهرات

 2492 ديسمرب

تنظمي معرض اترخي  حول 

املناس بة للكتاب التارخي  + 

صور + عروض ارشطة 

 واثئقية

 املسامهة يف التعريف مبسرية نضال الشعب اجلزائري وامه

 حمطات نضاهل

 22اىل غاية 20/ 22من 

/20/0202 

 بدار الثقافة امحد رضا حوحو
/ 

21 
معارض للكتاب الواثئق  

 املسامهة يف التعريف مبسرية نضال الشعب اجلزائري وامه والتارخي 

 حمطات نضاهل

 21اىل غاية 20/ 22من 

/20/0202 

وملحقاهتا مبكتبة املطالعة الرئيس ية 

 خمتلف البدلايت عرب

/ 

29 
اس تقبال عروض مرسحية 

 للجمعيات

 شهر ديسمرب
/ 

 ملتقى افرتايض 21
التواجد الرمق  الرمقية للمطالعة 

 العمومية يف ظل معايري اجلودة

 مرشوع التشبيك الوطين املكتبات الرئيس ية

 تبادل اخلربات

 0202ديسمرب  21
/ 

20 
ال ايم الش توية ملرسح 

 الطفل

ورشات وعروض متنوعة 

 لل طفال دار الثقافة

ديسمرب دار الثقافة  22اىل  29من  للتنفس بعد الثاليث ال ول لدلراسةخلق فضاء 

 / امحد رضا جوجو
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 :بشار مديرية الثقافة و الفنون لولية  .0

 املالحظة وماكن النشاطاترخي  أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 
وصور واحلرفية التقليدية  لل دواتمعرض 

 الس ياحية للمناطق
/ 

املواطنني والس ياح تعريف 

وابملوروث الثقايف والس يايح لولية 

 بشار

بدار  0202سبمترب  22 اإىل 01من 

 الثقافة
 

 مسابقة أ حسن حبث عن السرية النبوية 20

مسابقة موهجة لل طفال 

ناس بة املودل النبوي مب 

 الرشيف

التعرف عىل حمطات حياة للرسول 

قتداءصىل هللا عليه   به وسمل لالإ

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس للصفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك

ىل  22من   0202أ كتوبر 20اإ

 

ربعني النووية 22  مسابقة يف حفظ لل 

مسابقة موهجة لل طفال 

ابملناس بة املودل النبوي 

 الرشيف

رثراء املعريف   واللغويلالإ

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس ة للمكتبة عىلللصفحة الرمسي

 بوك

ىل  22من   0202أ كتوبر 20اإ

 

29 
معرض كتب عن السرية النبوية من رصيد 

 املكتبة

معرض كتب عن السرية من 

 الرصيد الواثئق  للمكتبة

الإطالع عىل سرية للرسول صىل هللا 

 وسملعليه 

هبو املكتبة الرئيس ية للمطالعة 

 ابلإضافة

ىل  22من   0202أ كتوبر 20اإ

 

21 
مداخةل للتعريف للمناطق الس ياحية لولية  -

طاراتبشار احد   مديرية الس ياحة اإ
/ 

والتعريف تشجيع الس ياحة ادلاخلية

 الس ياحية لولية ابملناطق
  بدار الثقافة 0202أ كتوبر  22

براز الطابع الفللكوري ملنطقة  / حفل فين لفرقة ادليوان و الزفاانت - 29   القنادسة بدلية 0202أ كتوبر  20الرتفيه واإ
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 بشار

21 
 بعنوان:مداخةل للش يخ أ بو معاذ اجلزائري 

 وقفات تربوية من السرية النبوية

بث مبارش ملداخةل تربوية 

عن الإقتداء خبصال الرسول 

 وسملصىل هللا عليه 

النيب  ومعرفية لهديمداخةل تربوية 

 والإقتداء

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس للمكتبة عىلللصفحة الرمسية 

 بوك

 0202أ كتوبر  29يوم 

 

 / معرض للصور التارخيية 20
ختليد بطولت ال سالف لل جيال 

 وتربية الناش ئة عىل حب الوطن

هبو  0202أ كتوبر  21 اإىل 21من 

 دار الثقافة
 

24 
ابن الثورة  ندوة اترخيية حول املناطق التارخيية اإ

 العهيار مصطفى لل س تاذالتحريرية 
/ 

التعريف ابجلوانب التارخيية للمنطقة 

 مبا يف ذكل اترخي ثورة التحرير
  بدار الثقافة 0202أ كتوبر  21

 / عروض فللكورية 22
جديدة فامي خيص  اكتشاف مواهب

 الفللكور وال هازجي الشعبية.
  بساحة امجلهورية 0202أ كتوبر  21

 مسابقة أ فضل حبث عن اليوم الوطين للهجرة 22
موهجة لل طفال مسابقة 

 ابملناس بة

ومدى أ مهيهتاوتبيان التعريف ابملناس بة

 الشعب اجلزائري نضال

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس للصفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك

ىل  22من   0202أ كتوبر 20اإ

 

20 

التنظمي القضايئ يف  كتاب:جلسة اكتب و 

ابن الاحتالل الفرنيس ما بني  اجلنوب اجلزائري اإ

 بشار أ منوذجا ( )منطقة 2422-2419

طار  جلسة تقدمي للكتاب يف اإ

ندوات املقهيى ال ديب للاكتب 

 بوحزمة محمد رايض شويق

طار ندوات  جلسة تقدمي للكتاب يف اإ

املقهيى ال ديب للاكتب بوحزمة محمد 

 رايض شويق

يس ية ارضات ابملكتبة الرئ قاعة احمل

 الفيس ابلإضافة لصفحة املكتبة عىل

 بوك

 

ىل 22من ختليد بطولت ال سالف لل جيال  / معرض للصور التارخيية 22   0202نومفرب  20 أ كتوبراإ
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 وتربية الناش ئة عىل حب الوطن

 زايرة ملتحف اجملاهد بولية بشار 29
زايرة ثقافية تربوية موهجة 

 لل طفال

متجيدا اس تذاكر مآ رثر الثورة التحريرية 

 وختليدا لنضال الشعب اجلزائري

 متحف اجملاهد

 0202أ كتوبر  22يوم 
 

 / املقاومة يف اجلنوب وواثئق  حولعرض فيمل  21
ترس يخ احملافل الثورية والبطولت 

 التارخيية لثورة حترير اجلزائر

قاعة العروض دار  0202 أ كتوبر 22

 الثقافة
 

29 
نشاديحفل   وفرقة الريتاجلفرقة نس مي الشوق  اإ

 
/ 

 

احملافظة عىل ال غنية امللزتمة وترس يخ 

 ثقافة الإنشاد ادليين

  بدار الثقافة 0202 أ كتوبر 22

 ال طفالعروض مرسحية لفائدة  21
 ومرسحيةعروض هبلوانية 

 فكرية لل طفالمسابقات 

 فك عزةل أ طفال املنطقة.

خلق نشاط ثقايف يعيد الفرحة 

 .لهبجة لل طفالوا

 املبادرة للطفل. وتمنية روحتشجيع 

 لاس مترارية الاهامتم بنشاطات الطف

 املبدع.

ىل 22من   0202نومفرب  22 أ كتوبراإ

 بدار الثقافة وبعض البدلايت النائية
 

  بدار الثقافة 0202نومفرب  22 الثورة املباركة اندلعختليد ذكرى  / ندوة اترخيية لل س تاذ مصطفى علوي 20

24 
مسابقة أ فضل رمس تعبريي عن الثورة التحريرية 

 املظفرة

لل طفال مسابقة فنية موهجة 

 ابملناس بة
 عدلى ال طفالبدالإ خلق روح ا

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس للصفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك

ىل أ كتوبر 02من   0202نومفرب22اإ
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 / الإسالميةعروض للكشافة  02
براز دور الكشافة   الإسالمية يفاإ

 اجملمتع
  ساحة امجلهورية 0202نومفرب  22

 معرض صور لبعض شهداء ثورتنا املظفرة 02
معرض مبناس بة اندلع الثورة 

 التحريرية للشهداء ال برار

ترس يخ ثقافة املواطنة وبعث الروح 

 الوطنية يف الش باب

 هبو املكتبة الرئيس ية للمطالعة

ىلأ كتوبر 02من   0202نومفرب 22 اإ
 

 / عروض فللكورية مبشاركة فرق حملية 00

جديدة فامي خيص  اكتشاف مواهب -

 الفللكور وال هازجي الشعبية.

نشاء فضاء لتبادل التجارب  - اإ

 الفرق املشاركة. واخلربات بني

جمـال التـراث  الباحثيـن فـ تشجيـع  -

 الالمادي.

  ساحة امجلهورية 0202نومفرب  22

 / سهرات فنية 02
 

براز الطابع الفللكوري ملنطقة  الرتفيه واإ

بدار  0202نومفرب  22 اإىل 22من 

 ومحلرالثقافة وبدلية اتغيث 
 

09 
عرض مرسيح للكبار تسنمي للجمعية الثقافية 

 فنون ادلرامية أ درار
/ 

ترس يخ الثقافة املرسحية وتعريف 

 امجلهور ابلفرق املرسحية الوطنية
  ثقافةنومفرب بدار ال  24

  الثقافة نومفرب بدار 20 نرش الثقافة وتعممي الفكر  ندوة فكرية لل س تاذ حترييش محمد 01

لقاء ل بيات عن الثورة التحريرية 09  وروح القراءةغرس ثقافة املطالعة  مسابقة موهجة لل طفال مسابقة أ فضل اإ

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

الفيس  للصفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك
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ىل  22من   0202ديسمرب 22اإ

01 
)عروض  وال هازجي الشعبيةلكور لأ ايم للف

 فللكورية(

/ 
 

 احلفاظ عىل املوروث الشفوي-

جديدة فامي خيص  اكتشاف مواهب -

 الفللكور وال هازجي الشعبية.

نشاء فضاء لتبادل التجارب  - اإ

 الفرق املشاركة. واخلربات بني

جمـال التـراث  الباحثيـن فـ تشجيـع  -

 الالمادي.

 0202ديسمرب  21

 ساحة دار الثقافة
 

/ 
بساحة دار  0202ديسمرب  20

 الثقافة
 

/ 
بساحة دار  0202ديسمرب  22

 الثقافة
 

00 
الثورة التحريرية يف منطقة  لكتاب:بطاقة قراءة 

 2490-2419الساورة 

بطاقة قراءة للكتاب املؤلف 

من طرف ادلكتور بوبكر بن 

عيل و من ترمجة ال س تاذ 

 بوشيبة بركة

سهامات شهداء منطق ار ة ولية بشاإ

 يف العمل الثوري خالل الفرتة

(2419-2490)  

الفيس  صفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك

 0202 ديسمرب 29يوم 

 

 ديسمرب 22عرض فمل و اثئق  عن مظاهرات  22
عرض فمل واثئق  اترخي  عن 

 املظاهرات

اصة طات اخلاحملعرف عىل أ بزر تال 

 ابملناس بة

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس للصفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك

0202ديسمرب 21يوم   
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حياء الرتاث واحلافظة عليه / عروض فللكورية لفرقة هويب 22  اإ
ساحة دار  0202ديسمرب  20

 الثقافة
 

 التعريف برتاث املنطقة / رقصات شعبية لفرقة حيدوس 20
بساحة دار  0202ديسمرب 22

 الثقافة
 

22 
ديسمرب  22مسابقة أ فضل حبث عن مظاهرات 

2492 
 مسابقة موهجة لل طفال

دوافع  والكشف عنالتعريف ابملناس بة

املسريات التارخيية املقامة يف تكل 

 اللفرتة

لإضافةاملكتبة الرئيس ية للمطالعة اب  

 الفيس للصفحة الرمسية للمكتبة عىل

 بوك

ىل  22من  0202ديسمرب 22اإ  

 

 أ ايم الفيمل القصري 29

عروض أ فالم داخل  -

 املنافسة

ندوات وورشات يف جمال  -

 السيامن

عروض أ فالم خارج  -

 املنافسة

خرجات س ياحية  -

 للمشاركني

 

  اجلـزائر.تشجيع العـمل السيامنيئ يف -

 احتاكك اخملرجني احملرتفني -

الش باب.ابخملرجين  

نشاء  - يامنئية مشاريع س التفكري يف اإ

 مشرتكة بني املشاركني.

 يف لفت نظر الش باب املمترسني -

زي عىل جمال السيامن اإىل رضورة الرتك

 مجمتع يفالرسائل ذات القمي الفاضةل لل 

شه ظل الانفتاح العامل  اذلي يعي 

 العامل العريب.

قاعة  0202ديسمرب  01اىل  02من 

العروض بدار الثقافة و سيامنتيك 

 بشار

 

 

 مومس اتغيث 0202ديسمرب  22اإىل 01والتعريف تمثني الس ياحة الصحراوية  عروض فللكورية–معارض  مبومس اتغيث الاحتفالت 21
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جين  والرتاثية ملومسالثقافية  ابجلوانب وسهرات فنية

 المتور

 عروض مرسحية لل طفال 29

 ومرسحيةعروض هبلوانية 

مسابقات ترفهيية لل طفال 

 توزيع اجلوائز

 عزةل أ طفال املنطقة.فك 

خلق نشاط ثقايف يعيد الفرحة 

 .والهبجة لل طفال

 املبادرة للطفل. وتمنية روحتشجيع 

اس مترارية الاهامتم بنشاطات الطفل 

 املبدع.

ة جانف  بدار الثقاف 20اإىل 00من 

 وبعض مناطق الضل
 

 

 :البليدةوالفنون لوليةمديرية الثقافة  .4

 

 الرمق

 

 النشاط

 

 حمتوى النشاط

 

 

 أ هداف النشاط

 

 اترخي وماكن النشاط

 

 املالحظة

 

 

22 

 

الاحتفال ابليوم العامل  

 للس ياحة

 

 

 

 

ديسمرب من  01لـ الاحتفال ابليوم العامل  للس ياحة املصادف  -

لك س نة بربانمج ثقايف وفين متنوع ابلتنس يق مع مديرية 

الس ياحة وحمافظة الغاابت وغرفة الصناعات التقليدية وامجلعيتني 

 الثقافيتني"بشائر املس تقبل والتحدي".

 

 

 ترقية الس ياحة الثقافية وتمثني الرتاث  -

 .بولية البليدةالثقايف 

 

 

  01/24/0202من  -

ىل    22/22/0202اإ

 

 غرفة الصناعات التقليدية واحلرف -

 

 

 

     / 
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 ببدلية أ ولد يعيش          

 

 

 

20 

 

قافةل ثقافية تضامنية 

للمناطق املترضرة من 

 احلرائق

 

 

 

 
تنظمي قافةل ثقافية تضامنية للمناطق املترضرة من احلرائق  -

تتضمن ورشات للرمس لفئة ال طفال،جلسات مع احلكوايت 

هدفها كيفية احملافظة عىل البيئة،فضاء للقراءة واملطالعة عرب 

شعبية تراثية وعروض  املتنقةل مسابقاتفكرية أ لعاباملكتبة 

 .مرسحية هادفة

 

 الش بانية وال طفال بآ مهيةحتسيس الفئة  -

 احملافظة عىل البيئة مع خلق جو تنافيس 

 من خالل املسابقات الفكرية والرتاثية.

 
 
لك يوم سبت من شهر أ كتوبر  -

0202 
 

 ساحة احلرية()البليدة بدلية  -

 بدلية الرشيعة )الساحة العمومية( -

 بدلية الصومعة )املركز الثقايف( -

 الش باب(.بدلية بوقرة )دار  -

 

 

 

 

      / 

 

 

22 

 

بذكرى يوم  الاحتفال

 الهجرة

 
أ كتوبر من لك  21بذكرى يوم الهجرة املصادف لـ الاحتفال -

 س نة بربانمج ثقايف وفين يتضمن:

لصور  معرض-*للكتاب التارخي  عرب املكتبة املتنقةل معرض-*

 شهداء املنطقة

اترخيية حول املناس بة ل حد أ ساتذة قسم التارخي من  حمارضة-*

 جامعة العفرون.

 مرسيح ثوري. عرض-*

 الولية حولشعرية مبشاركة مجموعة من شعراء  قراءات-*

 

 

 

تمثني اترخي اجلزائر من خالل  -

عرضربانمج هادف لرتس يخ 

ية دلى فئة الروح الوطن 

 الش باب.

 
- 21 /22 /0202 
 
 متحف اجملاهد بآ ولد يعيش -
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 املناس بة.

 . أ انش يد وطنية،أ رشطة واثئقية وأ فالم ثورية بث-*

 

 

29 

 

الإحتفال ابملودل النبوي 

 الرشيف

الإحتفال ابملودل النبوي الرشيف:بتنظمي ال ايم الوطنية  -

لل غنية البدوية والشعر امللحون يف مدح خري ال انم عليه 

للفن والرتاث الصالة والسالم ابلتنس يق مع امجلعية الثقافية 

 ال صيل.

 

حياء ذكرى غالية وعزيزة عىل  - اإ

اجملمتع الإساليم نعرب من خاللها 

 عىل الإقتداء ابلسرية النبوية.

 

 

- 24 /22 /0202 

 

 متحف اجملاهد بآ ولد يعيش-

 

 

 

21 

 

 

 

 

حياء ذكرى ثورة التحرير  اإ

 اجمليدة

حياء ذكرى ثورة التحرير اجمليدة:مبجموعة من الربامج  - الثقافية اإ

 والفنية.

املسابقة الوطنية ل ايم ال غنية الوطنية ابلتنس يق مع امجلعية  -

 الثقافية الرحاب.

ال ايم الوطنية الثقافية لإبداعات ذوي الإحتياجات اخلاصة -

 ابلتنس يق مع امجلعية الثقافية التحدي.

 

مواصةل حتقيق أ منية شهداء  -

الثورة التحريرية من طرف جيل 

 الإس تقالل.

 

- 22 /22/0202 

 قاعة املؤمترات ابلولية -

 بدلية حامم ملوان -

 )بيت الش باب(   

 متحف اجملاهد -

 )بدلية أ ولد يعيش( 

 

 

 

29 

 

حياء ذكرى ثورة التحرير  اإ

 اجمليدة

 

 مسابقة ال ايم الوطنية للفتاة املبدعة

طار الربامج الهادفة املهمتة ابملرأ ة املبدعة يمت تكرمي النساء  يف اإ

،الفنون  احلرف، املوس يقى)الفنون الفائزات يف خمتلف 

التشكيلية،الشعر...اإخل( ابلتنس يق مع امجلعية الثقافية بشائر 

 املس تقبل.

 

ترقية حرفة املرأ ة املاكثة ابلبيت  -

 واملسامهة يف التمنية الإقتصادية.

 

ىل  24من   22/22/0202اإ

 املركز الثقايف 

 )بدلية أ ولد يعيش(
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21 

 

حياء مظاهرات   22اإ

 ديسمرب

 

حياء مظاهرات  -  ديسمرب: 22اإ

تنظمي الطبعة الثانية لل ايم الوطنية للطرب العريب مبشاركة  -

 أ ملع جنوم الطرب وش باب مدرسة أ حلان وش باب.

مواصةل مترير رساةل تضحيات  -

من أ جل  الشعب اجلزائري

الإس تقالل دلى فئة الش باب 

واحملافظة عىل فن الطرب 

ال صيل اذلي هو يف طريق 

 الزوال.

 

 

- 22/20/0202 

 ـ ابملركز الثقايف

 محمد خديوي )البليدة( 

 

 

20 

 
أ ايم املونولوج مبناس بة 

 العطةل الش توية.
 

 

 
 أ ايم املونولوج مبناس بة العطةل الش توية. -
ل ايم املونولوق مبناس بة العطةل الش توية تنظمي الطبعة الثانية  -

 ابلتنس يق مع امجلعية الثقافية"وفاء"لبدلية مفتاح.

 

ترقية فن اخلش بة مبناطق الظل  -

 بولية البليدة

 
 / اإىل 01من 
00 /20 /0202 
 

 ـ دار الش باب

 )بدلية مفتاح( 

 

 

24 

 

تآ سيس مكتبات للمطالعة 

 العمومية:

 

 العمومية:تآ سيس مكتبات للمطالعة  -

تآ سيس مكتبات للمطالعة عىل مس توى املقايه ودور  -

 الش باب ابلتنس يق مع امجلعية الثقافية"محمد بن جلول".

 

تشجيع املطالعةيف مجيع  -

الفضاءات عىل مس توى بدلايت 

 الولية.

 

 خالل الثاليث ال خري  -

 0202لس نة  

 عرب خمتلف البدلايت -

 

 

 

22 

 

 احلقيبة الرتاثية:

 احلقيبة الرتاثية: -

يسمى تنظمي حقيبة تراثية عرب املؤسسات الرتبوية أ و ما  -

 

التعريف برتاث منطقة البليدة -

 

 لك يوم ثالاثء -
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الرتاث ابلتنس يق مع امجلعية الثقافية "كنوز" وتتضمن  بثالاثء 

معارض عن خمتلف احلرف،بث رشيط عن خمتلف املواقع 

ال رثرية ابلبليدة،احلكوايت،مسابقات فكرية حول الرتاث الثقايف 

 املادي والالمادي.

 

  والتحسيس بغرض احملافظة عليه.

 عرب خمتلف املؤسسات  -

 الرتبوية

 

 

 :البويرة مديرية الثقافة و الفنون لولية  .22

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 

يوم درايس حول دور الفن يف صقل 

 مواهب الطفل

 حمارضات -

 معارض ل عامل ال طفال -

 ورشات خمتلفة -

 صقل مواهب الطفل -

تشجيع ال طفال عىل ممارسة خمتلف  -

 الفنون لإكتشاف املواهب الشابة

 أ مهية الفن يف تكوين خشصية الطفل -

 دار الثقافة عيل زمعوم

ال س بوع الاول من شهر 

 اكتوبر 

 برانمج مديرية الثقافة

 و الفنون 
20 

 معارض ل معل الفنان   - يوم تكرمي  للفنان محمد بوزيد

 حمارضات  -

 عرض رشيط حول الفنان -

 تكرمي عائةل الفنان -

 التعريف بشخص الفنان -

 التعريف بآ عامهل الفنية  -

سهاماته يف تطوير اجملال الفين - براز اإ  اإ

 بدلية الاخرضية

 0202أ كتوبر  29

لندلع الثورة  الاحتفال بذكرى 22

 نومفرب 22التحريرية 

 عرض مرسيح -

 أ انش يد وطنية -

 الاحتفال ابملناس بة -

 غرس الروح الوطنية دلى النش ئة -

 0202أ كتوبر  22

 ابملرسح اجلهوي
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لقاءات شعرية -  اإ

عرض فيمل ثوري ابلتنس يق مع املركز 

 والسمع  البرصيالوطين للسيامن 

 ر العسكري""عام احملافظة عىل رساةل الشهداء -

نومفرب بقاعة السيامن  22

 بآ مشداهل

عرض رشيط واثئق  حول املوروث  - قافةل تراثية  29

 والالمادي لوليةالثقايف املادي     

 البويرة

براز املوروث الثقايف للولية -  اإ

 احلفاظ عىل املوروث الالمادي -

 التعريف بتارخي الولية -

 

 املكتبات و قاعات املطالعة 

 نومفرب شهر

 حمارضة - ديسمرب 22مظاهرات  21

 عرض فيمل ثوري -

 معارض ابملناس بة -

 الاحتفال ابملناس بة -

 احملافظة عىل اذلاكرة الوطنية  -

 بدار الثقافة  

 عيل زمعوم

 0202ديسمرب  22

 عرض أ فالم ثورية- ملتقى حول الفيمل الثوري 29

 مناقشات-

 معرض اللوحات الاشهارية لل فالم-

 تنش يط احلركة الثقافية-

 احتاكك الفنانني مع بعضهم-

 تشجيع السيامنئيني الهواة-

 ابمشداهل

 0202ديسمرب 20/24/02

لقاءات شعرية- لقاءات أ دبية لك اس بوع 21  اإ

 نقاشات ل عامل الكتاب احملليني-

 احتاكك الشعراء و تبادل اخلربات-

 تنش يط احلركة الثقافية ابلولية-

 تشجيع املواهب الشابة -

 لك اس بوع

 

 

20 
اكتوبر"يوم  21الاحتفال بذكرى 

 الهجرة"

 معرض للصور التارخيية-

 معرض خاص ابلكتاب التارخي -

 واملوروث الثقايفحامية الرتاث -

 الوطنية وتعزيز الهويةغرس الانامتء -

 دار الثقافة "عيل زمعوم"

 0202اكتوبر  21

 برانمج دار الثقافة 

 "عيل زمعوم"
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 مسابقة لالطفال يف الرمس حول املناس بة-

عرض فيمل واثئق  "دماء عىل ارض -

 العدو" للمخرج امحد بوخزنة 

معرض للصور الفوتوغرافية لحداث -

 التحريرية.ورة الث

 والاخاء واحملبةبث روح التعاون -

 ترس يخ الثقافة التارخيية لالجيال-

نرش الوع  بني الاشخاص حول امهية -

 احلفاظ عىل الوحدة الوطنية

 

24 

الاحتفال بذكرى اندلع الثورة 

 التحريرية

 2419نومفرب  22

 

 

 

 

 

 

 معرض الكتاب التارخي -

 معرض الطوابع التارخيية-

تركيب فيديو حول الثورة التحريرية مع -

 قراءات شعرية للشاعرة بوغداد العلجة

 "انفع رضا" حول احلدث لل س تاذحمارضة -

اوبرات لرقصات تعبريية حول حادثة -

املروحة لفرقة "عندان تمي" التابعة دلار 

 الثقافة

 

 دار الثقافة "عيل زمعوم"

 0202نومفرب  22

22 
ديسمرب  22احياء مظاهرات 

2492 

معرض لمه احملطات التارخيية للثورة -

 التحريرية

 معرض الكتاب التارخي -

 معرض الطوابع التارخيية-

 الثورة التحريرية بآ صدقاءمعرض خاص -

 دار الثقافة "عيل زمعوم"

 0202ديسمرب  22
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معرض خاص بدور الطفل اجلزائري -

 خالل الثورة التحريرية 

 يف الرمس حول املناس بة لل طفالمسابقة 

 عرض فيمل واثئق  حول احلدث-

 

 

 

 

 الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف 22

 معرض للكتاب ادليين-

 معرض للسرية النبوية الرشيفة-

معرض خاص ابلحتفال ابملودل النبوي -

 الرشيف ابملنطقة

ندوة علمية حول سرية النيب صىل هللا -

 تقدمي الاس تاذ راحب مفتاح وسمل منعليه 

 مداحئ دينية مع فرقة اتغزوت-

 مسابقة دينية لنادي الاطفال-

 تقوية العالقات الاجامتعية-

ونرش دلى الافراد  الطمآ نينةحتقيق -

 السعادةوالراحة النفس ية

بعض مظاهر التاكفل الاجامتع   دجتس ي-

  احملتاجةرسفراد اجملمتع بتفقد ال  بني ا

 والاحبابمل مشل الاقارب -

 التعبري عن اعزتاز الامة برتاهثا ادليين-

 دار الثقافة "عيل زمعوم"

 0202اكتوبر  20
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22 
الصالون الوطين للفنون التشكيلية 

 الطبعة الثالثة

 

 

 

 معرض اللوحات التشكيلية للمشاركني

 القاءات شعرية لشعراء الولية-

حمارضة للفنان اييح بوشالمغ حول الفنان -

 اابن الثورة التحريرية

الفنان  تآ طريورشات تكوينية من -

 التشكييل عبد الالوي مراد

زايرة اىل منطقة التل الامحر مع اجناز -

شاركني يف لوحات فنية من طرف امل 

 الصالون

 عرض مرسيح-

 لل طفالمسابقة يف الرمس -

 اختتام التظاهرة-

 توزيع الشهادات عىل املشاركني-

 حفل فين موس يق -

 وتبادل اخلرباتخلق مساحة للمواهب -

 بني ابناء اجلزائر

 والتقاء الهواةتطوير وتشجيع -

 وانتقاهئا للمشاركةابراز املواهب الولئية -

 واملبادلت الوطنيةوادلوليةيف اللقاءات 

 واملتسابقنيخلق جمال تنافيس بني الهواة -

 

 دار الثقافة "عيل زمعوم"

 0202اكتوبر 20/24/02يوم 

 

29 
الاايم الوطنية للفيمل القصري 

 الطبعة الثالثة

معرض صور الشخصيات السيامنئية -

 اجلزائرية

معرض ملصقات الافالم القصرية املشاركة -

 يف املسابقة

 تكرمي خشصية سيامنئية-

عرض الافالم القصرية املشارك هبا يف -

 املسابقة

 

يكتسب طالب العمل الشجاعة الادبية -

 اليت تقوي ثقته بنفسه

والتعاون غرس روح الانامتء اىل امجلاعة -

 معهم

توجيه طاقات املبدع توجهيا سلامي يكون -

 منه خشصية اجامتعية واعية

 والبرصيةتنش يط احلواس السمعية -

والنظام وحسن الرتبية عىل الانضباط -

 دار الثقافة "عيل زمعوم"

 0202نومفرب 
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-ورشة السيناريو)تكوينية تنظمي ورشات -

الفيمل  وورشة تقنيات-الاخراج السيامنيئ

 القصري(

 برانمج عرض افالم خارج املسابقة-

 الترصف

21 
الاايم الولئية للمرسح املدريس 

 عة الثالثةالطب

 واغاين وطنيةتنش يط احمليط ابلهبلوان -

 تربوية

فتح فضاء الورشات التكوينية )اعداد -

الالعاب -احلكوايت الصغري-املمثل املرسيح

...( واروقة الصحف  الصغري-التقليدية

ابتاكرات -الاشغال اليدوية-الرمس)املعارض 

معرض الالعاب -معرض الكتاب-الاطفال

 التقليدية(

مرسحيات املشاركة يف املسابقة عروض لل -

 خالل الاس بوع

 اخلفة.... فين، العابحفل -

 زايرة س ياحية لفائدة التالميذ املشاركني

 املشاركني والشهادات عىلتوزيع اجلوائز -

 

 

 زرع حب الوطن يف قلوب اطفالنا-

القدرات  لتآ طريفتح ورشات تكوينية -

 الفنية

 الافضل وتوجهيها حنو

املرسح كامدة من املواد  تزكية فكرة ادراج-

 البيداغوجية يف املؤسسات الرتبوية

 واحلث عىلترس يخ روح املنافصة -

 اجلدية والاجهتاد
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 نشاطات أ خرى 22

ندوات أ دبية و ال مس يات الشعرية  تنظمي -*

 نصف شهرية

 عرض أ فالم سيامنئية وتنظمي حفالت فنية-*

 يوم ثالاثء والثقافية لكتنظمي برامج ترفهيية -*

ثقافة احلضور اىل قاعات املؤسسات  ترس يخ-*

 الثقافية.

 .والفينتشجيع الانتاج الثقايف -*

من شهر اكتوبر اىل غاية 

 .0202شهر ديسمرب

 

 تظاهرة ال بواب املفتوحة عىل 20

 املكتبة

فتح ابب التسجيالت يف خمتلف الورشات -

 املكتبة.املوجودة عىل مس توى 

يف الرمس )لل طفال مسابقات ثقافية فكرية -

قصرية، كتابة قصة  العريب، أ حسنواخلط 

 أ ديب، تلخيصكتابة نص  بحث، أ حسنأ حسن 

 قصة ...(

 

لل طفال نشاطات ثقافية تربوية ترفهيية -

 ...( مرسحية، احلكوايتعروض )

 معرض خاص ابلرصيد املكتيب-

)ورشةاللغات، احلكوايت، افتتـــاح الورشات -

 املرسح، السمعيالبرصي، القراءةوالتلخيص(

املكتبة التعريف ابملكتبة واخلدمات اليت تقدهما -

 واملطالعة.عدد من حميب القراءة  واس تقطابآ كرب

ىل  22من  أ كتوبر  21اإ

يف املكتبة وعرب  0202

املكتبات وقاعات 

 املطالعة

برانمج املكتبة 

الرئيس ية للمطالعة 

العمومية "سعيداين 

 راحب"
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29 
اليوم الوطين للهجرة املصادف ل 

 أ كتوبر 21

معرض الكتاب التارخي  )الرصيد الواثئق  

 املكتبة(املوجود عىل مس توى 

الـ معرض صـــــور الشهــــــــداء اجملموعة 

التارخيية اذلين جفروا الثورة التحريرية  00ـــــ

 املباركة

 معرض خاص بقاموس الشهداء-

أ حسن )ل طفال لمسابقات اترخيية تثقيفية -

رمس حر  الثورة أ حسنكتابة نص أ ديب عن 

 اترخيية(غالف قصة  اذلكرى، رمسحول 

 ندوة اترخيية ابلتنس يق مع املنظمة الوطنية -

الشهداء حتت  وتبليغ رساةلللحفاظ عىل اذلاكرة 

 شعار "امح  وطين"

 اذلكرى.قراءات شعرية حول 

 تقدمي:حمارضة اترخيية من  -

 محمد الصغريادلكتور السوييس 

 ال س تاذ بوزهار شعيب جامعة عنابة-

 الناش ئة.غرس ثقافة حب الوطن يف نفوس 

تشجيع املطالعة العمومية خاصة الكتاب  -

 التارخي 

تقريب املكتبة من القارئ وحتبيب الكتاب  -

 التارخي 

 التعريف ابلتارخي الوطين. -

 التعريف مبا حتويه املكتبة من-

 التارخي .رصيد واثئق  يف اجملال 

 

ىل  22من  أ كتوبر  21اإ

0202 

وي الاحتفال بذكرى املودل النب 21

 الرشيف:

 احلكوايت بالل -

 مسابقات ثقافية دينية حول املناس بة -

حياء السرية النبوية الرشيفة   اإ
ىل  29من  أ كتوبر  20اإ
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حمــــــارضة اترخييــــــة دينيــــــة مــــــن تقــــــدمي -

ــــام: ــــام مســــجد  الإم م ــــعيد مشــــطوب اإ س

 برج اخريص  

ـــــال  ـــــوس ال طف ـــــت يف نف ـــــن تثبي ـــــدد م ع

 القمي وال خالق النبيةل.

 

0202 

20 

 جلسة اكتب وكتاب 

ـــراءة  ـــد  وق ـــب الشـــ يخ الزيي اس تضـــافة الاكت

 مجيةل.وال س تاذة اوشن كتابه يف 

الاحــــــــتاكك بــــــــني الكتــــــــاب احملليــــــــني 

 والكتاب من ولايت أ خرى.

صـــــدارات الكتـــــاب داخـــــل - التعريـــــف ابإ

 وخارهجا.الولية 

ــــــايف - ــــــل املشــــــهد الثق املســــــامهة يف تفعي

 ابلولية 

0202أ كتوبر  24  

24 

 خمية الشعر الثوري 
 اس تضافة الشاعر:

فاضل حسان --مومو محيد   

براهمي -بلعيد ماحلة  لقواق اإ  

مشالل سعاد -موسوين سعاد -  

بوجردة  أ معر-ادلينلوصيف عز   

شوميت سعيد -عيل فراح -  

محمد  عوان-أ حسن شيبان -  

ـــــة الصـــــادقة  ـــــل اللكم ـــــاء أ ه فرصـــــة للتق

ـــــــال  ـــــــاهتم يف جم ـــــــن تطلع ـــــــديث ع واحل

 الكتابة والشعر.

 

ىل  09من   29أ كتوبر اإ

0202نومفرب   
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الباسط هامل  عبد-انرصعيسو -  

 

 

02 
 لعيد الثورة 19الـ ـابذلكرى  احتفال

نومفرب 22التحريرية   

 

 معرض الكتاب التارخي 

معرض الكتاب التارخي  )الرصيد الواثئق  

 املكتبة(املوجود عىل مس توى 

ال معرض صـــــور الشهــــــــداء اجملموعة 

التارخيية اذلين جفروا الثورة التحريرية  00

 املباركة

 معرض خاص بقاموس الشهداء-

معرض صور حول مراحل تطور الثورة -

 اجلزائرية

ية معرض الكتاب التارخي  لكتاب ول-

 البويرة.

يومني دراس يني بعنوان" ال دب والشعر 

ابن الثورة التحريرية املباركة"  ودوره اإ

مسابقة )لل طفال اترخيية  مسابقة ثقافية

 اجلزائرية، مسابقةأ حسن حبث حول الثورة 

التعريف ابلرصيد الواثئق  املوجود عىل مس توى 

 املكتبة خاصة الكتاب التارخي 

 غرس ثقافة حب الوطن يف نفوس الطلبة

تشجيع املطالعة العمومية خاصة الكتاب  -

 التارخي 

الكتاب تقريب املكتبة من القارئ وحتبيب  -

 التارخي  للطلبة

 التعريف ابلتارخي الوطين. -

ىل  01من   20أ كتوبر اإ

0202نومفرب   

 

برانمج املكتبة الرئيس ية 

للمطالعة العمومية 

 "سعيداين راحب"
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نشاد عن   الثورة(أ حسن اإ

 تقدمي:حمارضة اترخيية من 

الشلف قسم  رسجي جامعةال س تاذ محمد 

 التارخي.

 عيىس.ات حية للمجاهد قنداز شهاد-

 مسابقة ولئية يف اخلاطرة والقصة القصرية-

02 
 جلســــة اكتـــب وكتــــاب

هبلول وقراءة يف  الاكتبة: ليىلاس تضافة 

 كتاهبـــا "نبضـــات حائـــرة "

الشعراء احملليني والشعراء من الاحتاكك بني 

 ولايت أ خرى.
0202نومفرب  24  

00 
ات اليوم العامل  ذلوي الاحتياج

ديسمرب  22اخلاصة املصادف لـــــــ 

 من لك عام

ال طفـــال املنخـــرطني  لإجنـــازاتمعـــرض -

 الاجامتع .يف مراكز التضامن 

 العاب هبلوانية وعروض ثقافية -

 دمج رشحية ذوي الاحتياجات اخلاصة -

عطاء هلم فرصة لالحتفال بعيدمه العامل  -  اإ

 ومواههبم.التعريف بقدراهتم -

0202ديسمرب  29  
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02 
 22الاحتفال بذكرى مظاهرات 

2492ديسمرب   

 معرض الكتاب التارخي 

معرض الكتاب التارخي  )الرصيد الواثئق  

 املكتبة(املوجود عىل مس توى 

ال معرض صـــــور الشهــــــــداء اجملموعة 

التارخيية اذلين جفروا الثورة التحريرية  00

 املباركة

 معرض خاص بقاموس الشهداء-

معرض صور حول مراحل تطور الثورة -

 اجلزائرية

 مسابقات ثقافية اترخيية لل طفال.-

حمارضة اترخيية من تقدمي ال س تاذ بطراوي -

 التارخي. مصطفى جامعة البليدة قسم

التعريف ابلرصيد الواثئق  املوجود عىل مس توى 

 املكتبة خاصة الكتاب التارخي 

 غرس ثقافة حب الوطن يف نفوس الطلبة

تشجيع املطالعة العمومية خاصة الكتاب  -

 التارخي 

تقريب املكتبة من القارئ وحتبيب الكتاب  -

 التارخي  للطلبة

 التعريف ابلتارخي الوطين. -

ىل  21من   ديسمرب 22اإ

0202 

برانمج املكتبة الرئيس ية 

للمطالعة العمومية 

 "سعيداين راحب"

09 
ة لل طفالنشاطات تربوية تثقيفي  

عروض مرسحية تربوية تثقيفية هادفة 

عنابة، أ داء فرقة لؤلؤة الرشق  لل طفال من

 عىل وجوه ال طفال،احلكوايت الرمس

 تلخيص قصة مسابقة أ حسن-

ليس الكتاب خري ج تقريب املكتبة وجعل -

  اجملمتعواملسامهة يف رفع مس توى املقروئية يف

طفال.ال  غرس ثقافة حب الكتاب يف نفوس -  

 الطفل.تمنية ذاكء -

0202نومفرب  29  

 تابةتقنيات ك دورة تكوينية حول  01

 السيناريو

 ورشة حول أ سس كتابة السيناريو-

 ورشة حول مراحل كتابة السيناريو-

ورشة حول كتابة السيناريو ال فالم -
و من الناحية التعريف بتقنيات كتابة السيناري-

 احلرفية

ىل  21من   ديسمرب 24اإ

0202 
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عداد اكتب سيناريو انحج- والطويةل.القصرية   اإ

09 
ة لل طفالنشاطات تربوية تثقيفي  

 الرمس عىل وجوه ال طفال-

عرض مرسيح تربوي توعوي حول أ مهية -

 واملطالعةالكتاب 

 لل طفال.مسابقات يف الرمس والتلوين -

ال طفال.الرتوحي عن   

عطاء رسائل تربوية هادفة - لل طفال.اإ  

الكتاب.تشجيعهم عىل املطالعة وحب -  

 الطفل.تمنية ذاكء -

0202ديسمرب  22  

 

01 
ملتقى وطين بعنوان "دور تقنيات  

املعلومات والتصالت فــ  تطوير 

 املكتبــــــات.خدمـــات 

 حمارضات حبضور عدد من ادلاكترة

ورشات تكوينية خمتلفة يرشف علهيا -

 أ ساتذة ذوي اختصاص

جلديدة التعرف عىل أ خر التقنيات ا-

تطوير املكتباتيف جمال   

 
 ديسمرب 29و 21

0202 

برانمج املكتبة 

الرئيس ية للمطالعة 

العمومية "سعيداين 

 راحب"
 

 

و الش توية حنقافلــــــة العطةل 

 مناطق الظــــل

 معرض خاص بكتاب الطفل-

 مسابقات ثقافية فكرية لل طفال-

 

 

نشاطات ثقافية تربوية ترفهيية -

لل طفال عرب املكتبات وقاعات 

املطالعة: برجاخريص، سورالغزلن، 

 ،اتقديت ،احلجرة الزرقاء ديرة

رساء تقاليد ثقافي - ة واعدة هبدف اإ

لق خ حول الكتاب دلى الطفل مع

 مناخ ثقايف للقاء والتفاعل

عامة الاجامتع  وتنش يط احلياة ال

 عرب خمتلف مناطق الولية .

ىل  21من   02اإ

0202ديسمرب   
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04 

 

ات املس يةل توأ مة ثقافية بني املكتب

 والشلف

 قراءة يف كتاب لكتاب الوليتني

قراءات شعرية متنوعة للشعراء -

 الوليتني

احملليني الاحتاكك بني الشعراء 

 والشعراء من ولايت أ خرى.

صدارات كتاب من - التعريف ابإ

عطاء فرصة  ولايت أ خرى واإ

للجمهور احمليل للتعرف علهيم وعىل 

 أ خر ماجدت به أ قالهمم

 اذلهبية.

 ديسمرب 04و 00

0202 

 

 

 :مترناستوالفنون لوليةمديرية الثقافة  .22

 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط النشاط الرمق

دار الثقافة  0202أ كتوبر  21أ كتوبر اىل  22 احياء اذلكرى التارخيية ذكرى اليوم الوطين للهجرة 22

 اتمنغست و املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية

 الزتام الربوتكول الصح 

  الزتام الربوتكول الصح اتمنغستدار الثقافة  0202اكتوبر  24 احياء ذكرى مودل خري البرشية ذكرى املودل النبوي الرشيف 20
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احياء ذكرى اندلع الثورة  نومفرب 22ذكرى   22

 التحريرية

نومفرب دار الثقافة و املكتبة  22أ كتوبر اىل  22من 

 الرئيس ية للمطالعة العمومية

  الزتام الربوتكول الصح

الزتام الربوتكول الصح  يف  بدار الثقافة  0202ديسمرب  22 احياء اذلكرى 2492ديسمرب  22مظاهرات  29

 حاةل اس مترار اجلاحئة

 

 

 

 

 

 :تبسة مديرية الثقافة و الفنون لولية  .20

الر 

 مق

حمتــوى                  النشـــاط

 النشاط

اتريــخ ومكـــان                   أ هــداف النشاط

 النشـــاط

 املالحظة

معرض للكتب اخلاصة ابلرتاث  22

 والالماديالتبيس املادي 

 حقــيق  0202أ كتوبر  21سبمترب اىل   22من ثقــــافـــ  التعريف ابلرتاث تبسة

فيديو تعريف  ابلرتاث املادي  20

 والالمادي لولية تبسة

 افرتايض يعرض طيةل شهر أ كتوبر ثقـــافــ  التعريف ابلرتاث تبسة

 افرتايض 0202أ كتوبر  22 ثقـــافــ  التعريف ابلرتاث تبسةحمارضة افرتاضية ل ساتذة خمتصني  22
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 حول الرتاث املادي

مسابقة أ حسن كتيب للموروث  29

الشعيب التبيس يرتكز حول ال لغاز 

والاجحيات وال مثال الشعبية 

 املتداوةل يف ولية تبس ىة

  0202نومفرب  20اكتوبر اىل 22من  ثقـــافــ  التعريف برتاث املنطقة

 حقيق 

مجعيات ثقافية حول  لقاء مع رئيسة 21

املوروث التبيس )البسة 

 تقليـدية،اكـــالت شعبية ...(

  0202سبمترب 22 ثقـــافــ  التعريف ابلرتاث تبسة

 افرتايض

 حقيق  0202اكتوبر  21 ثقـــافــ  معرض للكتاب افتتاح معرض للكتب التارخيية 21

عرض فيمل قصري عن املناس بة وصور  20

 اترخيية

 سيامنيئعرض فيمل -

 معرض للصور-

 حقيق  0202اكتوبر  21 ثقـــافــ 

حمارضة افرتاضية اترخيية حول  24

 املناس بة

 حقيــق            0202اكتوبر  21 ثقـــافــ      حمارضة اترخيية - 

ىل  21من  ثقـــافــ      حفل انشادي - عرض أ انش يد ثورية طيةل ال س بوع  22  حقــيق           020اكتوبر  02اإ

مسابقة افرتاضية حول أ حداث اليوم  22

 الوطين للهجرة 

ىل  21من  ثقـــافــ      مسابقة افرتاضية -  حقيــق           0202اكتوبر02اإ

 حقيقــ          0202اكتوبر22يوم  ثقـــافــ      تكرميات -  تكرمي الفائزين يف املسابقات السابقة  20

ىل   22من  ثقـــافــ      معرض للكتاب التارخي  - للكتب التارخيية افتتاح معرض 22  حقيقــــ           0202نومفرب22أ كتوبر اإ

 حقيق          0202نومفرب  21أ كتوبر اإىل 22من  ثقـــافــ      مسابقة ادبية لالطفال -مسابقة الكرتونية حول كتابة أ حسن  29
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 قصة اترخيية لل طفال 

 حقيق          0202نومفرب  22نومفرب اىل  22من  ثقــافــ       حفل انشادي - عرض اانش يد ثورية طيةل الاس بوع  21

عرض رشيط واثئق  اترخي  حول  29

 ابرز شهداء الثورة

 حقيق / افرتايض         0202نومفرب 29من اكتوبر اىل  ثقــافــ      عرض فيمل حول الثورة  -

الكرتونية افرتاضية لالطفال مسابقة  21

لتلوين العمل الوطين بلك القياسات 

 الصحيحة

 افرتايض  0202نومفرب  29اكتوبر اىل  22من  ثقــافــ      مسابقة ادبية لالطفال -

 حقيق   0202نومفرب  21يوم  ثقــافــ      تكرميات تكرمي الفائزين يف املسابقات  20

 دار الثقافة

 حقيق  0202سبمترب  00 ثقايف العاب ترفهيية لل طفال - وترفهيي  لالطفالعرض تنش يط   24

عرض تنش يط  لالطفال+ عرض  02

 مرسيح )حكوايت(
عرض تنش يط   -

 +مرسيح لل طفال

 

ىل  21من  ثقايف  حقيق  0202نومفرب  01اإ

 أ مس يات أ دبية - 20أ ايم تبسة ال دبية يف طبعهتا  

أ لقاءات تقدمي  ندوات، -

 كتب، تكرميات

 حقيق  0202اكتوبر 21اىل  29من  ثقايف

الاحتفالت الس نوية لندلع ثورة  00

 التحرير: *أ مس ية ادبية

 *عرض فيمل ثوري

 * معرض للصور الفتوغرافية

 امس ية ادبية

 عرض فيمل سيامنيئ

 معرض للصور ومسابقات

 حقيق  0202نومفرب  29اىل 22من  ثقايف
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 *معرض للفنون التشكيلية

 *مسابقات لالطفال

 املتحف الوطين العمويم تبسة 

 حقيق  0202اكتوبر 22اىل 29من  ثقــايف  معرض للصور معرض متنقل  22

 ورشة بيداغوجية  ورشات بيداغوجية  20

 

 حقيق  0202ديسمرب21اىل 22من  ثقـــايف

 حقيق  0202ديسمرب 20اىل 22من  ثقــــايف  معرض للصور معرض متنقل  22

 حقيق  0202ديسمرب  22 ثقـــايف  ورشة بيداغوجية ورشات بيداغوجية  29

 ادليوان الوطين محلاية واس تغالل املمتلاكت الثقافية

دورة توعوية س ياحية  دورة يف الرتوجي الس يايح الإعاليم  22

 اعالمية

 حقيقــ  0202اكتوبر01اىل 01من ثقـــافــ  

 حقيقــ  0202اكتوبر 09 ثقـــافــ   حصة اذاعية لقاء يف الإذاعة  20

عرض للفرقة النحاس ية للكشافة  - 22

 الاسالمية اجلزائرية 

اقامة معرض للصور للمعامل الارثرية -

 والصناعات التقليدية 

 جلسة تقليدية  -

 حفل انشادي  -

 معرض للصور  -

 

 حقيقــ  0202اكتوبر  01 ثقـــافــ 

قامة معرض للصور واملعامل الس ياحية - 29  اإ

عالمية للتعريف مبوروثنا  - جلسة اإ

 الثقايف والس يايح 

 عرض للصور -

جلسة حول املوروث  -

 احمليل

 حقيقــ  0202ديسمرب  02اكتوبر اىل  00من  ثقـــافــ  
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 :تلمسانمديرية الثقافة و الفنون لولية  .22

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط النشاط حمتوى النشاط اجلهة املنظمة الرمق

22 

 دار الثقافة

 عبد القادر علوةل

 

 

 

ملتق  وطين حول الإقراء يف 

 تلمسان  الواقع و الافاق

هذا امللتق  يطرح اإشاكليات واقع الإقراء يف 

تلمسان و دور أ هل و علامء تلمسان يف 

 خدمة القرأ ن الكرمي

 

بيان الإرث التارخي  لتلمسان يف هذا -

 اجملال 

حياء عمل القراءات يف تلمسان-  اإ

بيان ال بعاد احلضارية و الرتبوية -

قراء  لالإ

 التعريف بآ مهية الإجازة القرأ نية-

ابلقاعة الكربي  0202أ كتوبر  29

 دلار الثقافة تلمسان
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مسابقة فكرية و مسابقة يف 

ال شغال اليدوية خاصة 

ابل طفال عيل مس توي مكتبة 

 الصغار بدار الثقافة

 

 مسابقة حفظ ال حاديث و السرية النبوية

مسابقة صنع أ حسن جمسم للكعبة  -

 الرشيف

حتفزي فئة الطفوةل ملعرفة السرية -

بداع يف  النبوية و تشجيعهم  عيل الإ

 جمال ال شغال اليدوية

 مبكتبة الطفل 0202أ كتوبر  29

 

 

 

مبناس بة املودل  اليةل احملمدية

 النبوي الرشيف

 

 

نشادي عرصي ذو طابع جزائري  حفل فين اإ

يف املدحي ادليين مبشاركة جوق الفنان خليل 

اباب أ محد  فرقة مسك ال نس فرقة ال نوار  

 فرقة الوفاء فرقة الوصال فرقة مشوع طفراوي

 الاحتفاء ابملودل النبوي الرشيف  -

اجناز حبث فين يف جمال الانشاد و -

 املدحي

 غري مس بوق يف ولية تلمسان 

ابلقاعة  0202أ كتوبر  20يوم 

 الكربي دلار الثقافة

 

عرض مرسيح عنوانه أ خر 

الس بل مجلعية ترقية النشاطات 

الثاقفية و الس ياحية مبناس بة 

 ذكري يوم الهجرة

 

عرض مرسيح حول نضال الشعب 

 اجلزائري يف سبيل اسرتجاع س يادته

 21الهجرة الاحتفاء بذكرى يوم 

 أ كتوبر

ابلقاعة  0202أ كتوبر  02يوم 

 الكربي

 

 

ـ عرض ملحمة اترخيية مبناس بة 

ذكرى اندلع الثورة التحريرية 

يف الفاحت من شهر نومفرب 

 مجلعية فن ,تراث  2419

 و ثقافة ـ تلمسان ـ

ـ ملحمة اترخيية تعرض نضال الشعب 

 للجزائري يف سبيل اسرتجاع س يادته

ـ الاحتفاء بذكرى اندلع الثورة 

 التحريرية املظفرة 

ابلقاعة  0202أ كتوبر  22يوم 

 الكربى دلار الثقافة 

ـ يتعذر 

عرض هذه 

امللحمة يف 

نومفرب  22

نظرا تسخري 
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فضاءات دار 

الثقافة محلةل 

الانتخابية  

 احمللية

 

ـ أ مس ية شعرية حتت ارشاف 

اندي الشعراء التابع دلار 

الثقافة " س يدي ايب مدين 

 شعيب " 

 

ـ قراءات شعرية يف الفصيح و امللحون 

 لشعراء عىل املس توى احمليل

 

لحتفاء بذكرى اندلع الثورة التحريرية 

 املظفرة

 

ابلقاعة  0202أ كتوبر  22يوم 

 الصغرى دلار الثقافة

 

 

يف هذا امللتقى سيشارك أ ربعة روائيني عىل  جتارب روائيةـ ملتقى عرض 

 املس توى الوطين و مه :

 ـ عبد الوهاب عيساوي 

 ـ ربيعة جلط  

 ـ مجيةل طلباوي 

 ـ عبد الكرمي ينينة 

 من أ جل عرض جتارهبم الروائية 

 

هيدف هذا امللتقى اىل الرتوجي 

للتجارب روائية اجلادة مع ااتحة فرصة 

 الكتاب للقاء القراء و 

 0202نومفرب  00و  01يويم 

 ابلقاعة الكربى دلار الثقافة 

 

 ديسمرب برواق  21اىل  22من تشجيع املواهب الشابة يف جمال الفن يف هذه الطبعة ستنظم مسابقة يف الفن الطبعة الثالثة عرش للصالون 
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الوطين للفنون التشكيلية " 

 عبد احللمي مهش "

التشكييل بني طلبة مدارس الفنون امجليةل 

 عىل املس توى الوطين 

 الفنون " عبد احللمي مهش "  التشكييل 

ال ايم الش توية للربامع مبناس بة 

 العطةل الش توية 

ابقة متنوعة من النشاطات املوهجة لفئة 

الطفوةل " مرسح الطفل , احلكوايت , 

لعاب الهبلوانية , ال شغال اليدوية  و غريها لل 

" 

 

 

ـ الاحتفاء لفئة الطفوةل بنشاطات 

 ترفهيية , تربوية  

 22ديسمرب اىل  02من 

  0202ديسمرب 

 

20 

 قرص  الثقافة

 "عبد الكرمي دايل "

 

معرض للكتاب املدريس ابلتنس يق مع  معرض للكتاب املدريس

مديرية الرتبية لتلمسان حتت ارشاف وايل 

 تلمسان

اقتناء الكتب املدرس ية مجليع ال طوار و 

 كذا كتب الامترين املساعدة  

 21/22/0202اىل  04/24

  هبو القرص

معرض للكتاب املدريس ابلتنس يق مع  معرض للكتاب املدريس

مديرية الرتبية لتلمسان حتت ارشاف وايل 

 تلمسان

اقتناء الكتب املدرس ية مجليع ال طوار و 

 كذا كتب الامترين املساعدة  

 21/22/0202اىل  04/24

  هبو القرص

معرض للفن التشكييل للفنان 

 "قولوزة محمد ال مني"

 02/22/0202اىل 20من  التعريف جبديد الفنانني عرض لوحات تشكيلية

 قاعة محمد ديب
 

اليوم الوطين للهجرة 

 21املصادف لـ 

 21معرض لصور التارخيية ملظاهرات -

 أ كتوبر

 21/22/0202 احياء اذلاكرة التارخيية

 هبو القرص القاعة الصغرى-
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 2492أ كتوبر

الاحتفال ابملودل النبوي 

 الرشيف

احملافظة عىل املوروث ادليين و ابراز - معارض متنوعة خاصة ابملناس بة -

 تقاليد املنطقة لهذه املناس بةعادات و 

24/22/0202 

 هبو القرص

 

 

اذلكرى املزدوجة لعيد الثورة و 

 املودل النبوي الرشيف 

سهرة موس يقية من تقدمي:"الفنان احلاج قامس 

 واملوس يقار خليل اباب أ محد"

و  لصويفوالسامع امزجي مابني املدحي ادليين 

 أ غاين ثورية يف حب الوطن

 

 ادلينية والتارخييةاحياء اذلاكرة 

 

00/22/0202 

 

الطبعة السابعة ل ايم تلمسان 

لسيامن الهواة حتت شعار:    " 

 ابلسيامن نرتق "

براز املواهب الشابة يف جمال السيامن عرض أ فالم سيامنئية للهواة  29/20/0202و  21 اإ

  القاعة الصغرى

نشاط فين خاص ابل طفال 

 للمدارس الابتدائية

لرمس لتالميذ املدارس الابتدائية مسابقة 

 ديسمرب 22حول مظاهرات 

ترس يخ القمي التارخيية و التعريف 

ابملوروث التارخي  بآ سلوب ترفهيي  و 

 فين

20/20/0202 
 

عرض مرسيح  هادف لل طفال حتت  عرض مرسيح لل طفال 

عنوان:"قمل ديزين"مجلعية أ حباب منصورة 

 فرقة ال حالم تلمسان 

 نتاجئ املسابقة اخلاصة ابلرمس.الإعالن عن -

مبناس بة العطةل الش توية  و لرتفيه عىل 

 التالميذ بآ سلوب تربوي هادف

02/20/0202 

  القاعة الكربى
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 الطبعة الثامنة ل ايم الطرب  

 و احلوزي للفئة الناش ئة 

مبشاركة مجعيات حملية و  سهرات موس يقية

 مجعية العريب بن صاري-ولئية:

 بوعيلمجعية محمد -

 مجعية قرطبية-

 مجعية املوحدية-

 مجعية رايض الاندلس-

 مجعية لسالم-

 مجعية غرانطة-

 مجعية خارج الولية كضيف رشف-

ابراز مواهب الناش ئة يف جمال 

 املوس يقى الاندلس ية

 0202ديسمرب 09،01

 0202ديسمرب 04،22

 القاعة الكربى

 

حفل تكرمي الفائزين يف 

و جتويد املسابقة الوطنية حلفظ 

القراءات الس بع من تنظمي 

 مجعية تضامن و امل تلمسان

 القاعة الكربى 22/22/0202 حتفزي و تشجيع عىل حفظ القران تكرميات

 

الاحتفال ابذلكرى السابعة 

والس تني لندلع الثورة 

 التحريرية أ ول نومفرب

2419/0202 

معرض للصور التارخيية اخلاص بشهداء -

 بلعج نرسين. منطقة تلمسان للس يدة

معرض للصور التارخيية و مؤلفات اجملاهد -

 ابيل بلحسن

 احياء اذلاكرة التارخيية

 

22/22/0202 

 
 

الاحتفال ابذلكرى السابعة 

 والس تني لندلع الثورة 

 التحريرية أ ول نومفرب احياء اذلاكرة التارخييةفيمل واثئق  اترخي :"ليةل اندلع ثورة -

2419/0202 
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 نومفرب"للمخرج عيل بلود 

 

امس ية شعرية حول املناس بة مبشاركة -

 حمليني و ضيوف رشفشعراء 

 

 

 

 

 

 

 

20/22/0202 

 القاعة الصغرى

ورشة للتمنية البرشية بعنوان:"النجاح أ لية و  ورشة التمنية البرشية

 ليست رهان"

 و بيع كتاب ابلتوقيع

 للاكتبة هناد بلقاط 

 ختطيط اسرتاتيج -

دارة الوقت-  اإ

 حتديد أ هداف النجاح-

24/22/0202 

 مكتبة القرص
 

معرض للفن التشكييل 

 للفنان:"بوهداج محمد"

 01/22/0202اىل  29من  التعريف جبديد الفنانني عرض لوحات تشكيلية

 قاعة محمد ديب
 

22 

 

 

 

 

حتفال ابليوم العامل  للس ياحة-  اإ

 

ميدانية بعنوان " تقنيات دورة تكوينية -

الإرشاد الس يايح ابملتاحف و املواقع ال رثرية 

 و الطبيعية".

تعترب ادلورة تكوين مبارش موهجة -

ملرتبيص املعهد الوطين للصناعات 

 التقليدية

 و الفندقة والس ياحة

سبمترب مقر  00و  01يوم

 املتحف شاللت ال وريط

مغارة بين عاد )عني فزة( مسجد 

 و مدينة املنصورة.
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املتحف العمويم 

الوطين للخط 

 الإساليم

 . -تلمسان-

ينظم املتحف لقاء خطاط  -

اجلزائر يف اخلط املغريب  و 

 ال ندليس

تبادل اخلربات بني الفنانني و  معرض وورشات-

اخلطاطني يف اخلط املغريب و 

 ال ندليس وطنيا و التعريف هبم

 0202أ كتوبر 

  بدار الثقافة عبد القادر علوةل

مبناس بة الإحتفال ابملودل -

النبوي الرشيف ينظم املتحف 

ابلتنس يق مع قسم العلوم 

الإسالمية جامعة أ يب بكر 

 تلمسان–بلقايد 

فرتاضية- حياء ذكرى ميالد خري ال انم س يدان -اإ  حمارضات اإ

 محمد صىل هللا عليه وسمل

 020أ كتوبر 24

عرب منصيت اليوتوب و 

 الفايس بوك للمتحف
 

ينظم املتحف  الصالون -

للحروفيات و اخلط الوطين 

 العريب .

خلق مدرسة يف فن احلروفيات - مسابقات ، معارض و ندوات -

ابجلزائر و التعريف ابلفنانني و 

اخلطاطني املش تغلني عىل فن 

 احلروفيات .

 

 0202نومفرب  

  مبقر املتحف

 

 

مبناس بة اليوم العامل  للغة -

العربية ينظم املتحف ابلتنس يق 

 

فرتاضية-  حمارضات اإ

 

ذاكء الوع  العريب بتارخي اللغة - اإ

 العربية و أ مهية ثقافهتا وعظمة تراهثا .

 

 0202ديسمرب 20

عرب منصيت اليوتوب و 
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جامعة أ يب –مع قسم التارخي 

 -تلمسان –بكر بلقايد 

 

 الفايس بوك للمتحف

29 

 

 

 

 

املتحف العمويم 

الوطين لل اثر 

 الإسالمية

 

 

 صالون اخلشب-

ابلتنس يق مع متحف املدية صالون اخلشب 

و املركز التفسريي ذي الطابع املتحف  

للباس التقليدي ملدينة تلمسان ، حيتوي 

الصالون عىل معارض متنوعة و كتيبات و 

مطوايت خاصة ابخلشب و توظيفه ابلعامرة 

 الإسالمية .

 

تسليط الضوء عىل مادة اخلشب و 

طريقة توظيفه ابلعامرة الإسالمية 

 بتلمسان

 

 0202أ كتوبر  شهر

  بقلعة املشور

 

 معرض للوحات اخلاصة ابلسرية النبوية .- املودل النبوي الرشيف-

قعدة تراثية حتيي عادات و تقاليد مدينة -

تلمسان يف الإحتفال ابملودل النبوي الرشيف 

 ابلتنس يق مع مجعية البدر الولئية .

 مداخةل حول املودل النبوي الرشيف .-

س يد اخللق محمد صىل التعريف بسرية -

 هللا عليه وسمل .

التعريف بعادات و تقاليد مدينة -

تلمسان يف الإحتفال ابملودل النبوي 

 الرشيف .

 0202شهر أ كتوبر 

 مبقر

 / املتحف )املدرسة(

بتدائية مبدينة تلمسان - شهر الثورة- حقيبة مدرس ية يف اإ

)ورشات بيداغوجية و معرض صور خاص 

 ابلثورة اجلزائرية(.

التذكري مبآ رثر شهدائنا ال برار و -

تسليط الضوء عىل ما قدموه من 

 تضحيات يف سبيل الإس تقالل .

 شهر نومفرب

0202 

بتدائية مبدينة تلمسان(.  )اإ
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ديسمرب  22حمارضة حول مظاهرات - 2492ديسمرب  22مظاهرات -

2492. 

بتدائية من مدينة - ورشات بيداغوجية مع اإ

 تلمسان.

 املظاهرات.معرض حول -

ديسمرب  22التعريف مبظاهرات -

تدويل القضية  ودورها يف 2492

 اجلزائرية يف احملافل ادلولية

 املتحدة. وهيئة ال مم

 0202دس ميرب  22

 مبقر املتحف

  )املدرسة(.

21 
املتحف العمويم 

 الوطين للفن والتارخي  

 2492اكتوبر  21يوم الهجرة 
حمارضة + معرض خاص ابملناس بة ابلتنس يق 

 مع جامعة تلمسان 

  0202اكتوبر  21 حفظ اذلاكرة الوطنية

 مبقر املتحف 
 

 املودل النبوي الرشيف

معارض وورشات خاصة ابملناس بة 

 ابلتنس يق مع احلركة امجلعوية 

ابراز التعابري الثقافية اخلاصة ابملناس بة 

الالمادي وحفظها حفاظا عىل الرتاث 

 لالمة

 0202اكتوبر  24

  مبقر املتحف

للثورة  91احياء ذكرى 

 التحريرية  الكربى

 معارض وحمارضات وافالم واثئقية 

 اس تضافة تالميذ املؤسسات الرتبوية

 0202اكتوبر  24 حفظ اذلاكرة الوطنية

 مبقر املتحف
 

ابلتنس يق حمارضة + معرض خاص ابملناس بة  2492ديسمرب  22مظاهرات 

 مع جامعة تلمسان

 0202ديسمرب  24 حفظ اذلاكرة الوطنية

 مبقر املتحف
 

29 

املركز التفسريي 

للباس التقليدي 

 اجلزائري 

 معارض متنوعة اافنون اخلشبية  نشاط خاص ابلفنون اخلشبية

لوحات تفسريية لمه الاخشاب اليت حتملها 

 معامل تلمسان

تسليط الضوء عىل جانب من الفنون 

 التطبيقية

 0202اكتوبر  20/24/22

املركز التفسريي للباس التقليدي 

 اجلزائري
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ابلتنس يق مشاركة حرفيني من عدة ولايت 

من متحف املدية واملتحف العمويم الوطين 

 لالاثر الاسالمية تلمسان

الاحتفال ابملودل النبوي 

 الرشيف

 تلبيس الاطفال الزي التقليدي 

 مداحئ دينية من تقدمي مجموعة الصفاء لالنشاد 

معرض حلوايت تقليدية خاصة ابملناس بة مع 

 جتس يد بعض العادات املصاحبة للمناس بة

 قعدة حكوايت 

ترس يخ عادات وتقاليد املودل النبوي 

 الرشيف

 0202اكتوبر  20

املركز التفسريي للباس التقليدي 

  اجلزائري

الاحتفال ابذلكرى التاسعة 

لتصنيف الشدة التلمسانية 

 كرتاث عامل  غري مادي

 عرض خملتلف الازايء التقليدية الرتاثية 

 حمارضة حول الشدة التلمسانية 

يوم داريس حول الشدة التلمسانية من 

 خالل تقاليد الزي التلمساين 

مناقشة كتيب العرس التلمساين الصادر يف 

0202-0202 

تمثني الرتاث الالمادي واعطاء 

ات علمية خبصوص الشدة تفسري 

 التلمسانية

  0202ديسمرب  21

املركز التفسريي للباس التقليدي 

  اجلزائري

الاحتفال بتصنيف الكسكس 

كرتاث مغاريب عامل  غري مادي 

 لالنسانية

معرض لنواع الكسكس اجلزائري مبشاركة 

 مجعيات ثقافية من خمتلف الولايت 

تمثني هذا التصنيف الاخري من خالل 

التعمق يف البحث الشامل عىل لك 

 انواع الكسكس اذلي تسخر به البالد

 0202ديسمرب  29

املركز التفسريي للباس التقليدي 

 اجلزائري
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 مديرية الثقافة و الفنون لولية تيارت: .29

 النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط   اترخي وماكن النشاط املالحظة 

 
 الرقم

 

 

 

عىل  0202اكتوبر  22

مس توى قاعة بدلية 

 الرحوية

تنفيس عىل 

 الاطفال 
خراج  " تقدمي عرض مرسيح حتت عنوان "  - الرهان"اخلاص ابل طفال من تقدمي " تعاونية" من اإ

 محمد امني عبد الصمد" ببدلية الرحوية  حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون

  عرض مرسيح

 
 

نشاط فين اختتايم للس نة 

 0202امليالدية 

 0202ديسمرب  22 تشجيع فنان صاعد سهرة موس يقية 

املركز التفسريي للباس التقليدي 

 اجلزائري
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الربامج املسطرة 

قابةل للتغيري او 

 التعديل 

ببدلية  0202أ كتوبر  21

 قرص الشالةل 
خراج  " تقدمي عرض مرسيح حتت عنوان " الرهان"اخلاص ابل طفال من تقدمي " تعاونية" من  - اإ

محمد امني عبد الصمد" ببدلية قرص الشالةل لالحتفاء بيوم املعمل حتت اإرشاف مديرية الثقافة 

 والفنون

يوم املعمل     
10 

 

 

  0202اكتوبر 21

ن عيل بدار الثقافة والفنو 

 معايش ولية تيارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرتجاع وحامية 

 اذلاكرة الوطنية

 بث أ انش يد وطنية  -

 من تقدمي املكتبة التابع دلار الثقافة عيل معايشمعرض الكتاب الثوري  -

 معرض الفن التشكييل مع خنبة من الفنانني  -

حياء ذكرى مظاهرات  -  2492اكتوبر 21اإ

 معرض لصور أ بطال الثورة اجلزائرية الكربى -

 عرض رشيط واثئق  حتت عنوان " أ كتوبر يف ابريس" -

سامع الصوت  - ذاعية حتت عنوان " دور ال دب يف اإ  الثورة اجلزائرية مداخةل اإ

 حفل فين ساهر يف الطابع الشعيب -

 تنظمي مديرية الثقافة والفنون   فضيةل منمعرض الكتاب مع بيع ابلتوقيع للاكتبة عيس ين  -

 .تكرمي الفائزين يف مسابقة الفن التشكييل حتت شعار " ذاكرتنا يف ريشة فنان -

 

 

 

 

اإحياء ذكرى اليوم 

 21للهجرة الوطين 

 أ كتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202اكتوبر  21

والفنون مبديرية الثقافة 

 تيارت لولية

ع عىل حتفزي وتشجي

 املقروئية
حياء ذكرى اليوم الوطين  -  أ كتوبر21للهجرة معرض الكتب التارخيية للكتاب احملليني مبناس بة اإ

 حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون0202

حياء ذكرى اليوم  اإ

 21للهجرة الوطين 

2492أ كتوبر  
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طرة الربامج املس

 او قابةل للتغيري

 التعديل

 0202اكتوبر  20

والفنون مبديرية الثقافة 

 تيارت لولية

ع عىل حتفزي وتشجي

 املقروئية
حياء املودل النبوي والفنون.معرض الكتاب مبناس بة املودل النبوي الرشيف من تنظمي مديرية الثقافة  -  اإ

 الرشيف

  0202اكتوبر  24

املركز  عىل مس توى

 الثقايف البدلي تيارت

ن تعلمي ال جيال ع

 نبينا الكرمي 
حياء املودل النبوي من تقدمي مجعية فن احلياة الثقافية حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون -  اإ

 مسابقة دينية  -

لقاء اللكمة للمناس بة  - مام لإ  دعوة اإ

 فقرة تنش يطية من تقدمي ورشة املوس يقى واللحن امللزتم -

 الشهادات عىل املشاركني يف املسابقة ادلينيةتوزيع  -

حياء املودل النبوي  اإ

 الرشيف

عىل  0202نومفرب  22

مس توى املركز الثقايف 

 البدلي تيارت 

متسك مببادئ 

 الثورة اجمليدة  
حياء اندلع الثورة من تقدمي  -  احلياة الثقافية حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون مجعية فناإ

 والتصوير وال انش يد الوطنية التشكييل،مسابقة يف الفن  -

 حمارضة من طرف أ س تاذ خمتص -

 تكرمي املشاركني يف املسابقات  -

 فقرات ثقافية ختص املرسح والفنون ادلرامية واملوس يقى واللحن امللزتم -

 

 

حياء ذكرى اندلع  اإ

 الثورة 22

  نومفرب 2419

 

20 

 

 

 

 22 أ كتوبر اىل غاية 22من 

 

 

حياء ذكرى اندلع الثورة  22 نومفرب 2419  اإ

 بث أ انش يد وطنية فيديو لصور الثورة اجلزائرية  -

حياء ذكرى اندلع  اإ

 الثورة 22
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رة الربامج املسط

 او للتغيريقابةل 

 التعديل

0202نومفرب   

عيل  بدار الثقافة والفنون

 معايش ولية تيارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىل مس توى

اعة بدلية همدية عىل الس

مساءا 21:22  

 

متسك مببادئ 

 الثورة اجمليدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيديو لصور أ بطال الثورة  -

 مداخةل مع أ س تاذ خمتص حول الثورة اجلزائرية -

 أ مس ية شعرية يف الشعر امللحون الثوري -

 مواصةل املعارض -

 عرض فيمل سيامنيئ حتت عنوان " معركة اجلزائر"  -

نتاج قطاع الثقافة والفنون ملرسحية البطل من تقدمي -   مجعية انفذة املواهب الثقافيةاإ

نتاج ورشة السمع  برصي -  عرض فيمل حتت عنوان" العقيد لطف " من اإ

 وفرقة عبد هللا تياريت يف الطابع البدوي -

 الشعيب  وفرقة الوصال  الرس متية للطابعفرقة  -

 والفنون.نومفرب من تنظمي مديرية الثقافة  22معرض الكتب التارخيية حول ذكرى  -

 زين ملسابقة الشعر الشعيب والشعر الفصيح حتت شعار " متاسكنا يف وحدتنا" تكرمي الفائ -

حتت اإرشاف مديرية املناس بة من تقدمي مجعية  ضياء اخلش بة ببدلية همدية  مرسيح حولعرض  -

 نالثقافة والفنو

  نومفرب 2419

 

ر الانطالقة تكون من شه

 ديسمرب

 

براز امسه الفين  اإ

بداعية   وأ عامهل الإ
 حصة " البسطة الفنية "  -

 لقاء مع فنان من فناين ولية تيارت مرتني يف الشهر حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون -

البسطة  حصة  "

"الفنية  
20 

عيل  بدار الثقافة والفنون  نتاج  - عادة اإ اإ حياء ذكرى مظاهرات     2492ديسمرب  22اإ
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رة الربامج املسط

 او قابةل للتغيري

 التعديل

ن معايش لولية تيارت م

0202ديسمرب  22اىل  22  

عيل  بدار الثقافة والفنون

ن معايش لولية تيارت م

0202ديسمرب  22اىل  22  

 

 املرسحية عىل مس توى

 دائرة السوقر

براز  ال عامل واإ

 املواهب

 

 

 

 

 مناس بة لمتجيد

ظة التارخي واحملاف

 عىل مكتس بات 

 ثورة اجمليدة 

 

تنظمي الصالون الوطين الثاين للفن التشكييل حتت شعار " جتليات الفنون التشكيلية " دور الفنان  -

التشكييل ......." حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون من تنظمي امجلعية الولئية ملسات للفن 

 والإبداع.

حياء مظاهرات   22اإ

 ديسمرب  

2492 

 

 قراءات شعرية من طرف شعراء حمليني -

 املعارض: معرض الفن التشكييل، معرض الصناعات التقليدية، معرض الكتب التارخيية -

 عرض فيديو حول املناس بة  -

 عرض مرسيح ثوري من تقدمي مجعية ضياء اخلش بة بدائرة السوقر  -

اترخيية أ و أ حداث املظاهرة من تنظمي مديرية الثقافة والفنون مسابقة أ حسن رمس حول خشصية  -

 تيارت

 

 

حياء مظاهرات   22اإ

2492ديسمرب    

 

0202ديسمرب  20  

 مبركز ادلراسات

 اخلدلونية 

ةلعربياحتفاء ابللغة ا  برانمج اليوم العامل  للغة العربية حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون - 

 مصطفى خبصوص للغة العربيةحمارضة مع ال س تاذ يونيس  -

 

  لعربيةاليوم العامل  للغة ا

ديسمرب  01اىل  02من 

فنون بدار الثقافة وال  0202

 عيل معايش

س عهنم فرصة للتنفي

طوتنش يط احملي   
 دورة تكوينية للهبلوان  من تنظمي مجعية س نابل ال مل حتت اإرشاف مديرية الثقافة والفنون -

 عروض هبلوانية موهجة لل طفال ترفق ابملكتبة املتنقةل بدائرة من ولية تيارت  -

 ورشة الرمس ، ورشة احلكوايت -

 أ ايم تيارت للطفل املبدع ) مرسح، غناء، رمس( -

 العطةل الش توية 
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 :تزيي وزو مديرية الثقافة و الفنون لولية  .21

 

 

 رمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي و ماكن النشاط

ىل  24من  حقيق  أ كتوبر  22اإ  

0202 

ء خمتلف القرى املترضرة جرا

 احلرائق

ق املترضرة رفع الضغط النفيس عىل ال طفال يف املناط -

 من احلرائق

هتيئة ال طفال و حتفزيمه لدلراسة -  

 ورشة الفنون التشكيلية -

 جدارايت -

 توزيع الكتب عىل ال طفال -

 معرض الفنون التشكيلية  -

 رسد القصص و احلاكايت -

 أ لعاب فكرية لفائدة ال طفال و املراهقني-

 نشاطات ترفهيية مع امجلعيات الثقافية -

 22 قافةل احلكوايت 

ل  20من  حقيق    رفع الضغط النفيس عىل ال طفال يف املناطق املترضرة  -  0202أ كتوبر  02اإ

 من احلرائق

 يف هذه الفرتة من ال زمةترك أ رثر للطفل -

 اكتشاف املواهب-

 معرض للرسومات املنجزة من قبل ال طفال -

 عرض ملقتطفات اجنازات ال طفال-

معرض الفن التشكييل خاص 

بفئة أ طفال القرى املترضرة 

 جراء احلرائق

20 

0202أ كتوبر  21 افرتايض/حقيق   

دار الثقافة مولود معمري 

لوصايةحتت ا واملؤسسات الثقافية  

 التذكري بآ مه احملطات التارخيية لوطننا-

حياء -  والاحتفال ابملناس بةاإ

 معرض خاص ابملناس بة -

 عروض أ فالم واثئقية اترخيية -

 حمارضات  -

 شهادات حية -

 22 اليوم الوطين للهجرة 
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 ورشة الرمس -

 وشعرأ انش يد وطنية  -

ىل  21من  افرتايض  0202أ كتوبر  20اإ صويرالت وحتفزيمه لفنتشجيع املصورين الهواة -   

اكتشاف املواهب  -  

ل من خال وغري املادياحلفاظ عىل الرتاث املادي  -

 العدسة

 معرض الصورة الفوتوغرافية الافرتايض -

 لقاءات مع املصورين  -

 

 الطبعة الثانية لصالون

 الصورة الفتوغرافية   

29 

وافرتايضحقيق   ىل  22من     0202نومفرب  9أ كتوبر اإ

دار الثقافة مولود معمري  

لوصايةحتت ا واملؤسسات الثقافية  

 التذكري بآ مه احملطات التارخيية لوطننا-

حياء -  والاحتفال ابملناس بةاإ

 معرض خاص ابملناس بة -

 حمارضات  -

 شهادات حية -

 ورشات  -

 جدارية -

 أ س بوع الفيمل الواثئق  -

 والشعر أ انش يد وطنية  -

الاحتفال بذكرى اندلع 

 الثورة التحريرية 

21 

ىل  22من   وافرتايضحقيق     0202نومفرب  29اإ

كتبة وامل بدار الثقافة مولود معمري 

ة للمطالعة العمومي الرئيس ية  

تشجيع الإبداع  -  

          اكتشاف املواهب الشابة عىل املس توى احمليل -

 معرض خاص ابلرشيط املرسوم -

 ورشات لفائدة املناطق املترضرة جراء احلرائق -

 جدارايت يف بعض القرى املترضرة  -

 حمارضات -

 عروض ل فالم املتحركة -

 الطبعة الرابعة لصالون

ي يف الرشيط املرسوم " تزي 

 فقاعة"   

29 
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وافرتايضحقيق     0202ديسمرب 22 

دار الثقافة مولود معمري  

لوصايةحتت ا واملؤسسات الثقافية  

حياء  - الوطنية وختليد اذلاكرةاإ  معرض خاص ابملناس بة - 

 وشهادات حيةحمارضات  -

 ورشات  -

 عرض ل فالم واثئقية -

حياء مظاهرات   ديسمرب 22اإ

           

21 

وافرتايضحقيق   ىل  29من     0202ديسمرب  24اإ

 بدار الثقافة مولود معمري

 تشجيع الإبداع  -

 املس توى احمليلاكتشاف املواهب الشابة عىل  -

 ترقية الفنون التشكيلية          -

 معرض للفن التشكييل -

 ورشات تطبيقية  -

 جدارايت   -

 حمارضات اس تعراضات                -

الون الطبعة احلادية عرش لص

ليةجرجرة للفنون التشكي   

20 

0202ديسمرب  22و 04 حقيق   

 دار الثقافة مولود معمري

-ايسنياملرسح اجلهوي اكتب 

ةبدلايت الولي  

 وتشجيع الفناننيترقية الفن املرسيح -

 اكتشاف أ عامل مرسحية جديدة-

 عرض مرسيح لل طفال-

 عرض مرسيح للكبار-

عروض مرسحية لهناية 

 الس نة

24 

 

 :اجلزائر مديرية الثقافة و الفنون لولية  .29

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

  

22 

  

  

ورشة فكرية وفنية يف الرمس لل طفال مع مجعية الابتسامة  -

 حامية الطفوةل

  

  

 بولوغني

29/22/0202 

  

/ 
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حياء ذكرى اليوم الوطين  اإ

 .2492أ كتوبر  21للهجرة 

   مواصةل قافةل مناطق الظل

  

  

غرس روح 

 املواطنة

  

 مجعية الابتسامة حامية الطفوةل

  

  

20 

 معرض للصور التارخيية -

ندوة اترخيية من تنش يط أ ساتذة خمتصني حول هذه املناس بة  -

 العظمية

21/22/0202 

 املركز الثقايف )عيل معايش( برج البحري

  

  

  

/ 

22 

  

 ابب الوادي تنظمي عرض مرسيح لل طفال )ملحمة اجلزائر

21/22/0202 

 زهرة بالدي

/ 

  

  

  

  

29 

  

  

ابملودل النبوي الاحتفال  -

 الرشيف

  

 احتفالية ابملودل النبوي الرشيف مع ال طفال

 حنة وأ انش يد خاصة ابذلكرى

  

ترس يخ القمي 

ادلينية يف نفوس 

 ال طفال

  

 اولد فايت

21/22/0202 

 مجعية تزييري ضوء القمر

  

/ 

 

 :0202شهر نومفرب 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

  

22 

  

  

  

حياء ذكرى اندلع ثورة  اإ

ندوة اترخيية ينشطها مجموعة من  -

 ال ساتذة واجملاهدين

ورشات فكرية وفنية لل طفال يف 

 الرمس املعرب عن اذلكرى اجمليدة

  

  

  

غرس روح 

 املركز الثقايف )عيل معايش ابملكتبة املتنقةل(

22/22/0202 

  

  

/ 
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20 

 التحرير اجمليدة

  

  

  

  

 معرض للصور التارخيية -

ندوة اترخيية من تنش يط أ ساتذة  -

 خمتصني حول هذه املناس بة العظمية

 املواطنة

  

 دار الش باب ابش جراح

22/22/0202 

 مجعية املنار النسوية

  

  

          

  

  

  

/ 

  

  

22 

عرض مرسيح يربز تضحيات الشعب   

 التارخييةاجلزائري يف هذه اذلكرى 

 عرض تربوي وترفهيي  لل طفال

 برايق  

22/22/0202 

 مجعية مرسح الغد

  

  

/ 

  

29 

رشيط واثئق  يروي حاكية أ ول امرأ ة 

 شاركت يف الثورة

خراج كفار  للسيناريست رشيط ومن اإ

 عاشور

 احلراش

22/22/0202 

 مجعية أ هل الفن والثقافة

  

21 

  

  

 أ ايم الطرب ال ندليس  

ل ةل الكامن/معارض ورشات حية 

 للصور وال لت املوس يقية

حياء الرتاث  اإ

املوس يق  يف طابع 

 الشعيب

 قرص الثقافة

 29/22/0202اإىل  29من

تكرمي لل س تاذ عبد الرزاق 

 خفاريج

  

29 

    

  

 مركز الفنون والثقافة قرص رايس البحر  

ىل  21من   22/22/0202اإ
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 :0202شهر ديسمرب 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

  

  

  

22 

  

  

  

  

حياء ذكرى مظاهرات   22اإ

 2492ديسمرب 

  

 معرض للكتب التارخيية املتعلقة -

ندوة اترخيية من تنش يط مجموعة  -

 من ال ساتذة

 عرض فيمل اترخي  حول الثورة -

  

  

  

  

  

 غرس روح املواطنة

22/20/0202 

 بولوغني

 مرسح الساحل الطاحونتني

   مجعية الابتسامة حامية الطفوةل

  

  

/ 

20 

  

  

  

 تكرمي جماهدي املنطقة

22/20/0202 

 احلراش

 مجعية أ هل الفن والثقافة

  

/ 

 22/20/0202 عروض مرسحية تربوية لل طفال 22

 براقيجمعية مرسح الغد

  

/ 

 مجعية هاةل الإبداع ورشات تكوينية يف املرسح
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 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية لولية اجلزائر

 :0202 شهر سبمترب

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22   

 انطالق املومس الثقايف

اس تعراض املواهب الفكرية جملموعة 

 من الش باب من خمتلف الولايت

تشجيع املواهب  

الفكرية دلى 

 الش باب

  

 قرص الثقافة

22/24/0202 

  

/ 

 :0202 شهر أ كتوبر

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

  

22 

حياء ذكرى استشهاد البطل  اإ

 عيل خوجة

 بربج الكيفان

ندوة اترخيية ينشطها مجموعة من  -

ال ساتذة واجملاهدين حول املسار 

 النضايل والثوري للشهيد

  

  

  

 غرس روح املواطنة

  

 املكتبة الرئيس ية

22/22/0202 

  

  

  

/ 

  

 20 

حياء ذكرى اليوم الوطين  اإ

    2492للهجرة أ كتوبر 

 

 

 اجللفة:مديرية الثقافة و الفنون لولية  .21
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 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 

لرمس ثالثية الطفل يف ا

ريةوالقصة القصوالشعر   

 

 

صة والقمسابقات يف الشعر 

ات و الرمس + تكرمي القصرية

ىلللفائزين ابملراتب ال و  

ىل  22من  وتمنيهتاتشاف مواهب النشء والعمل عىل تآ طريها اكت  2020أ كتوبر 02اإ  
 21خاص ابل طفال دون 

 س نة

20 

يط جلسة أ دبية من تنش  

 اندي بصمة للقراءة

 

 

قراءات قصصية / قراءات 

 شعرية / قراءات نقدية
 تنش يط الساحة ال دبية و مواكبة جديدها

0202أ كتوبر  29  

وسارة ملحقة املكتبة الرئيس ية بعني  
/ 

22 

ة ال ايم الوطنية الثاني

 لسيامن الثورة

 

 التآ كيد عىل احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية عرض أ فالم ثورية
0202أ كتوبر  20  

 املرسح اجلهوي
/ 

29 

طارجلسة أ دبية يف   اإ

 برانمج مشوع

 

 تنش يط الساحة ال دبية و مواكبة جديدها قراءات شعرية

 0202أ كتوبر  02

ية قاعة احملارضات املكتبة الرئيس  

 للمطالعة العمومية

/ 
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21 

نون الصالون الوليئ للف 

 التشكيلية

 

 

معارض للوحات الزيتية، 

 مسابقة ل حسن معل فين

 

 

والإبداعتشجيع الفنانني عىل التنافس   

 

 

 بدار الثقافة 0202أ كتوبر  02اإىل  21

 ابن رشد

 

/ 

29 

الندوة الولئية " 

 املكتبات املدرس ية و

ة دورها يف بناء ثقاف

 الطفل"

 ورشات تكوينية ملسؤويل

املكتبات املدرس ية عرب 

 الولية/حمارضات

 

 

م يف جمال تآ طري مسؤويل املكتبات املدرس ية وتكويهن

واجلرد والتصنيف ال رشفة   

 

ابملكتبة  0202أ كتوبر  21 و 29

 الرئيس ية للمطالعة العمومية

ة ابلتنس يق مع مديري

فةالرتبية لولية اجلل  

21 

 

 91الاحتفال ابذلكرى 

يرية لندلع الثورة التحر 

 اجمليدة

 91الاحتفال ابذلكرى 

يرية لندلع الثورة التحر 

 اجمليدة

 أ وبريات بعنوان " العشق

 للوطن"

اظ عىل النضايل املرشق واحلفربط النشء مباضيه 

 اذلاكرةالوطنية

د ابملرسح اجلهوي أ مح 0202نومفرب  22

 بن بوزيد

 

ة منابع ابلتنس يق مع مجعي

 الإبداع

نية مسابقة يف ال نشودة الوط 

نشادية حملية  لفرق اإ

 

بدلية ابملركز الثقايف ل  0202نومفرب  22

 دار الش يوخ
ة اخلميةابلتنس يق مع مجعي  

 اترخيية حول معركيتندوة 

 قعيقع و الكساكس

 

بدلية ابملركز الثقايف ل  0202نومفرب  22

 دار الش يوخ
ة اخلميةابلتنس يق مع مجعي  
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ة املرسح الثوري لفرقة جهب

التحرير الوطين الفنية 

عرض رشيط  -)مداخالت

معرض للصور –واثئق  

(تكرميات -الفوتوغرافية  

ىل غاية  04 نومفرب  22أ كتوبر اإ

ابملرسح اجلهوي0202  
/ 

دورة ال ايم الوطنية للمونولوغ )

اظ عىل ربط النشء مباضيه النضايل املرشق واحلف الش يخ عطا هللا(

 اذلاكرةالوطنية

ابملرسح  0202نومفرب  21اإىل  20

 اجلهوي
/ 

شدبدار  الثقافة ابن ر  0202نومفرب  22 أ مس ية شعرية  / 

دبدار الثقافة ابن رش 0202نومفرب  22 عرض فيمل ثوري  / 

20 
ء ال ايم الولئية للغنا

 احمليل

 حفالت يف الغناء الناييل

 العرصي

قة أ ولد احلفاظ عىل املوروث التقليدي الالمادي ملنط

 انئل

بدار الثقافة  0202نومفرب  02اإىل  21

 ابن رشد
/ 

 مداخالت ل ساتذة خمتصني املرسح التارخي  24
اجلزائرية خدمة التارخي والثورةبيان أ مهية املرسح يف   

 

ابملرسح اجلهوي  0202ديسمرب  22

 أ محد بن بوزيد
/ 

22 
ربية ندوة ولئية اللغة الع

 و حتدايت العرص

 يف حمارضات ل ساتذة خمتصني

مجة و اللغة العربية ومسائل الرت 

 التعريب

يعاب البحث يف مدى قدرة اللغة العربية عىل است 

 اخلطاب العلم 

ية ابملكتبة الرئيس   0202ديسمرب  20

 للمطالعة العمومية

  للغة مبناس بة اليوم العامل

 العربية

22 
ندوة وطنية "أ دب 

 الرحةل"

حمارضات عن املرسح و 

زائرالفرجات الشعبية يف اجل  
 التآ صيل للعمل املرسيح يف اجلزائر

ابملرسح  0202ديسمرب  00اإىل  02

 اجلهوي أ محد بن بوزيد
/ 



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جيجل لولية والفنون مديرية الثقافة  .20

 املالحظة  اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق 

ىل بدلية سلمى بن  22 قافةل اإ

 زايدة

قافةل من تنظمي احلضرية الوطنية لتازة، شاركت 

مديرية الثقافـــــــة و الفنــــــــــــــون يف 

القـــــافلـــــــــة بــــــورشــــــــــات هـــــــــــــذه 

 للرســـــــــــم و  توزيع اجلوائز عىل الفائزين

 

املشاركة يف خمتلف امحلالت  

 التحسيس ية اليت مت تنظميهــــــــــا

 

 

 0202جويلية 

 سلمى بن زايدة

 

20  

 

 

قوافل لفائدة أ طفال املناطق 

 

 

 ورشات للرمس  -

 ورشات للقصة القصرية -

الرتفيــــــــــه عـــــن  -

ال طفــــــــال و التكفل النفيس 

 هبم .

خراج ال طفال من جو ادلمار  - اإ

 

 

سبمترب  22يف الفرتة املمتـــــــدة مـــــــن 

لــــى غاية  0202  0202سبمترب  29اإ
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 ورشات للكتابة - املترضرة من احلرائق

عروض هبلوانية ابلتنس يق مع  مجعية الراين  -

 الثقافيـــــــــــة و الفنية

ىل عامل ميلء ابلفرح  و السواد اإ

ىل أ قىص املن - اطق و الوصول اإ

التكفل ابلساكنة و مقامسهتم 

 الفرح

عرب لك من بدلايت برج الطهر، سطارة 

 و زايمة منصورية

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

أ كتوبر  و  21الاحتفال بيوم 

 الفاحت نومفرب

 بوصبيعة بورتريه حول سرية اجملاهد صاحل  -
 التعريف ابجملاهدين -

و الشهداء و تسليط الضوء 

حول سريهتم لتكون عربة 

 لل جيال القادمة

تقوية أ وارص الرتابط بني جيل   -

 وش باب اليومالثورة 

اكتشاف املواهب يف الولية و  -

براز قدراهتم يف جل دروب  اإ

 الإبداع

 

 0202أ كتوبر  21

 

الشهــــــداء و اجملاهدين معــــــرض لصــــــــور  -

 بولية جيجل

 0202أ كتوبر  21يف الفرتة املمتدة من 

ىل غاية   0202نومفرب  22اإ

 مداخةل لل س تاذ سفيان عبد اللطيف بعنوان -

 دور اجلالية اجلزائرية يف فرنسا أ ثناء الثورة

 

 0202أ كتوبر 21

 0202نومفرب  22 املسابقة الولئية للمبدعني الش باب -

 

 

 

29 

 

 

 

ثقافيــــة ومرسحية عــــــروض 

 متنوعة

وعروض ورشات موهجـــــــة لل طفــــال 

 مرسحيـــــــةوهبلوانية

 والفنون ابلتنس يقة ــــمن تنظمي مديريــــــة الثقاف

 مع مجعية الريمث الثقافية

 

التقرب من ال طفال   -

دخال الهبجة  والالتفاف حوهلمواإ

عىل نفوسهم خاصة مع اقرتاب 

 موعد ادلخول املدريس

  ببدلية قاوس 0202سبمترب  20

بدلية بودريعة بن  0202سبمترب  24

 ايجيس

 0202سبمترب  09

 بدلية الشقفة

 0202سبمترب  01
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 بدلية العوانة

 

 

 

 

21 

 

 

 

الاحتفال ابليوم العامل  

 للس ياحة

  معرض للصورة الرتاثية

التعريف ابملوروث الس يايح   -

 والثقايف للمنطقة

تبادل اخلربات بيـــــــن  -

خمتلـــــــــــــف 

امجلعيـــــــــــــــــــــــــات 

 احلقل الس يايح والفاعلني يف

توطيد س بل التعاون بني   -

خمتلف القطاعات خدمة 

 وبذكل الهنوضبالولية.للس ياحة 

 

 

 

 0202مترب سب  01يف الفرتة املمتدة من 

ىل غاية   0202أ كتوبر  20اإ

 والفنون معرعىل مس توى دار الثقافة 

 أ وصديق

 

 معرض لصناعة التحف اخلشبية

 معرض لصناعة ال واين اخلشبية

 معرض حول الرتاث الثقايف

معـــــــــــــــرض للـــــــفـــــــن 

علـــــى التشكـــــــيلــــــــــ    ) الرســــــم 

 الفليـــــــــــن (

 معارض حول اللباس التقليدي

 معرض للفخار

 

 

29 

 

 

 افتتاح مومس الاصطياف

  معرض ملؤلفات بعض كتاب ولية جيجل

تـــــــــــــقــــــريــــــب   -

الكــــــــــــــــــــتـــــــــــــاب 

 وخمتلف ال نشطةوالفعاليات من

 املصطاف

التعرف عن قرب عىل أ مه  -

وتشجيع الإصدارات احمللية 

 الش باب املبدعني

 

 0202جويلية  22

 الواهجة البحرية كتامـة

 

 معرض للخط العريب

 معرض للفنون التشكيلية

 وصالت موس يقية فردية لطلبة معهد املوس يقى

 بيع ابلإهداء لبعض كتاب ولية جيجل
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 تقريب الكتاب من املواطن - حصة 92توزيع ما يقارب  من الكتبتوزيع حصص  21

 تشجيع املقروئية -

ىل أ قىص  - يصال الكتاب اإ اإ

 مناطق الولية

 بدلية 00

 مؤسسة 20

 

 

 

 

 

 والفنون لوليةسطيف:مديرية الثقافة  .24

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

 

 

 
 

/ 
 

 

 

 

 

0202أ كتوبر  21يوم   

 

  حياء مآ رثر الثورة التحريرية يف نفوس اإ

 ال جيال الصاعدة

  تعريف الش باب وال طفال ابليوم الوطين

للهجرة ومسامهة اجلزائريني املقميني بفرنسا يف 

 2492أ كتوبر  21الثورة التحريرية 

 

  بث رشيط واثئق  عن يوم الهجرة 

 ندوة اترخيية 

 والفنون لولية سطيفمن تنظمي مديرية الثقافة 

 

 :0202شهر أ كتوبر 

 يوم الهجرة 

 

 

 

 

 

22 
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/ 

 

 

 

0202أ كتوبر  20يوم   

 

 

  تعريف النشئ وال جيال الصاعدة بسرية

 املصطفى صىل هللا عليه وسمل

  التعريف مباكرم ال خـالق الـيت بعـث مـن

 أ جلها النيب صىل هللا عليه وسمل

 

  نشادية وندوات فكرية تنظمي حفالت اإ

 دينية 

 تنظمي مديرية الثقافة والفنون لولية سطيفمن 

 

 

  الاحتفال ابملودل النبوي

 الرشيف
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 :سعيدةوالفنون لوليةمديرية الثقافة  .02

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

 شهر أ كتوبر 

 من لك يوم السبت

 بث عىل الصفحة الرمسية

facebook 

 

 

/ 

 عروض مرسحية -

 عروض ترفهيية -

 مرسح العرائس -

 

 عروض فنية 

 

 

22 

ىل  21من   0202أ كتوبر  20اإ  

مية وانزار ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمو 

 عبد الكرمي

ل تقريب الطف

من أ حداث 

ومعرفة الثورة 

 التحريرية

بداعات ال طفال  معرض لرسومات ال طفال   يتضمن رسومات واإ

التحريريةحول الثورة   

 

20 

أ كتوبر 21و  29   

 بث عىل الصفحة الرمسية

 احياء ذكرى يوم

 الهجرة املصادف
 عرض مرسيح  -

 عرض فيمل واثئق  -

 22 عرض مرسيح للكبار 
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Facebook  أ كتوبر 21لـ   

 

0202أ كتوبر29   

سعيدة -دار الثقافة مصطفى خالف   

 التحسيس

بنضال الشعب 

 اجلزائري

 من تقدمي اندي أ كتوبر 21حمارضة حول أ حداث 

 التفاؤل

احياء ذكرى يوم الهجرة 

أ كتوبر  21املصادف لـ   

29 

0202أ كتوبر 02اإىل  21من   

 

سعيدة -دار الثقافة مصطفى خالف   

 التحسيس

 بنضال الشعب

 اجلزائري

ايسني  معرض الفن التشكييل للفنان شفراق -  

  2492أ كتوبر  21معرض صور أ حداث  -

والتارخييةمعرض الكتب الثورية  -  

 

 معارض

21 

0202أ كتوبر  21   

 عىل الساعة 29سا

مية وانزار ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمو 

 عبد الكرمي

ة تقريب الطلب

من التارخي 

 الوطين

ديسمرب  22يتضمن مداخالت حول أ حداث 

 والثورة التحريرية

مائدة مس تديرة حول أ حداث 

21 أ كتوبر مع الطلبة يديرها 

 ال س تاذ جوادي امحد . 

 

29 

 

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

 0202أ كتوبر  21 

 سا29عىل الساعة 

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 وانزار عبد الكرمي

تقريب وتعريف ال طفال بتارخي 

 الثورة التحريرية 

عرض فيمل واثئق  حول أ حداث  ديسمرب22يتضمن عرض أ حداث  

 أ كتوبر لفائدة ال طفال 21

 
21 
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 0202أ كتوبر  20 

 سا29عىل الساعة 

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 وانزار عبد الكرمي

تقريب ال طفال من اترخي الثورة 

 التحريرية

تتضمن قراءات شعرية و قصصية و تعريف الثورة 

 التحريرية وتقريهبا من ال طفال

أ مس ية شعرية جملموعة من 

يوم اإعاليم حتسيس الشعراء 

 02لفائدة ال طفال حول أ حداث 

 أ وت 

20 

0202أ كتوبر20   

 دار الثقافة

 " مصطفى خالف "

 

/ 

 أ كتوبر 21أ حداث  أ كتوبر 21عرض فيمل واثئق  حول أ حداث 

24 

0202أ كتوبر24   

 دار الثقافة

 " مصطفى خالف "

 

/ 
 معرض حول السرية النبوية الرشيفة -

 عرض فيمل " الرساةل " -

حفل يف املدحي ادليين من تقدمي فرقة القافةل  -

نشاد واملدحي ادليين  لالإ

 برانمج املودل النبوي الرشيف 

22 

مدمع املرشوع 

 من الوزارة

مجعية السيامن و 

 سعيدة -الثقافة 

ىل  02من  0202أ كتوبر  04اإ  

ة العمومية للمطالعاملكتبة الرئيس ية 

قاعة سيامن دنيازاد –  

 

 ترقية الفعل السيامنيئ ابلولية
 ورشات تكوينية  فنية " سيامن" المتثيل و تصوير مشاهد سيامنئية -

22 
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 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

  0202أ كتوبر  22 

  0202نومفرب  22

 -رصاط بومديناملرسح اجلهوي 

 سعيدة

 عرض مرسيح ثوري   نومفرب 22احياء ذكرى 

 

 عرض مرسيح للكبار 

20 

0202أ كتوبر  22   

ىل    0202نومفرب 20اإ

 دار الثقافة

عرض تفعيل فضاءات ال

 الفنية

ناين ولية معرض جامع  للفن التشكييل لبعض ف 

 سعيدة.

 معرض فين جامع 

22 

 مدمع من الوزارةاملرشوع 

بية مجعية الثقافة الشع   

سعيدة -  

0202أ كتوبر22  

 دار الثقافة 

 " مصطفى خالف "

 اثعىل الرت احملافظة 

 الالمادي

ر * افتتاح أ ايم ال غنية البدوية والشع

 الشعيب: 

أ مس ية فنية مبشاركة فرق بدوية  -   

الية .للمشاركني يف الفع قراءات شعرية -  

عر أ ايم ال غنية البدوية والش

 الشعيب(
29 

 شهر نومفرب  

 أ ايم السبت من لك أ س بوع 

  بث عىل الصفحة الرمسية

facebook   

 

 

/ 

 

 عروض مرسحية 

 عروض ترفهيية 

 مرسح العرائس

 عروض مرسحية لل طفال 

 
21 

 مدمع من الوزارةاملرشوع 

يةمجعية الثقافة الشعب   

0202نومفرب  22  

 دار الثقافة 

 اثعىل الرت احملافظة 

 الالمادي

ورة حمارضة بعنوان" الشعر الشعيب والث

لقاء ادلكتور قرقوة ع يل من التحريرية" من اإ

عر أ ايم ال غنية البدوية والش

 الشعيب(
29 
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سعيدة -  " مصطفى خالف "  

 

 جامعة س يدي بلعباس.

 * أ مس ية بدوية 

الية* قراءات شعرية للمشاركني يف الفع  

0202نومفرب  22   

 قاعة سيامن دنيا زاد  

 

ابلثورة التحسيس 

 التحريرية

زائر"عرض فيمل جزائري بعنوان "معركة اجل نومفرب 22احتفالت    

21 

 

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

 0202نومفرب  22 

 سا 29الساعة عىل 

وانزار عبد  للمطالعة العموميةابملكتبة الرئيس ية 

 الكرمي

الثورة الاحتفاء بذكرى 

 التحريرية

 ة خمدلةوقصصيتتضمن قراءات شعرية 

 للثورة التحريرية

أ مس ية شعرية جملموعة من 

 الشعراء 

 بيع ابلتوقيع 
20 

 أ كتوبر22من  

 0202نومفرب 20اىل  

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية وانزار عبد 

 الكرمي

 

 

 

 

 

 

طقة شهداء منيتضمن مجموعة من صور 

 سعيدة

معرض لصور شهداء منطقة 

 سعيدة

 24 
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مدمع املرشوع 

 من الوزارة

ة مجعية الثقاف

 الشعبية 

سعيدة -  

0202نومفرب20  

 

 ابلإذاعة اجلهوية 

التعريف بشهداء منطقة 

 سعيدة

حمارضة بعنوان" الشعر الشعيب والثورة 

 التحريرية"

 

 حمارضة 

عر أ ايم ال غنية البدوية والش

 الشعيب(

02 

0202نومفرب  20  

 دار الثقافة 

 " مصطفى خالف " 

 التظاهرة.* حفل اختتام 

 
02 

ىل  22من    0202نومفرب 22سبمترب اإ

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية وانزار عبد 

 الكرمي

  التعريف بشاعر الثورة

تتضمن صور وكتاابت الشاعر مفدي 

 زكرايء

معرض خاص حبياة الشاعر 

ايء" . وال ديب "مفدى زكر

 "رضا حوحو الشهيد

00 

 

 

 اترخي وماكن النشاط املالحظة
أ هداف 

 النشاط
 الرمق النشاط حمتوى النشاط

ىل  22من    0202ديسمرب  21اإ

 "دار الثقافة " مصطفى خالف

 

 

ل تقريب ال طفا

ة من اترخي الثور

 التحريرية

 * معرض للفنان التشكييل بلخريصات عبد القادر 

ديسمرب. 22* عرض فيمل واثئق  حول أ حداث   

 

حياء  ديسمرب 22اإ  

02 

0202ديسمرب  22   

 عىل الساعة 29سا

العة ابملكتبة الرئيس ية للمط

فال حول عرض فيمل واثئق  لفائدة ال ط يتضمن أ حداث الثورة التحريرية

 الثورة التحريرية

 

09 
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 العمومية وانزار عبد الكرمي

0202شهر ديسمرب    

-ينبومداملرسح اجلهوي رصاط 

 سعيدة

 

ل ترفيه ال طفا

خالل العطةل 

 الش توية

 عروض مرسحية  -

 عروض ترفهيية  -

 مرسح العرائس -

 01 عروض مرسحية لل طفال 

0202ديسمرب 22   

 عرب املكتبات امللحقة

 

 

ر التعريف مبآ رث

يةالثورة التحرير   

ت رمس جدارايت عىل واهجة املكتبا تتضمن رسومات خمدلة للثورة

 العومية

09 

  0202ديسمرب  22 

-ينبومداملرسح اجلهوي رصاط 

 سعيدة

 عرض فين عرض مرسيح للكبار

حياء   ديسمرب  22اإ  

01 

 

 

 اترخي وماكن النشاط املالحظة
أ هداف 

 النشاط
 الرمق النشاط حمتوى النشاط

 سا29الساعة ديسمرب عىل  22 

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 وانزار عبد الكرمي

تقريب ال طفال 

الثورة من اترخي 

 التحريرية

 عنوان: أ حداثندوة فكرية اترخيية حتت ــ  تتضمن عرض اترخي  حول اترخي الثورة 

ذاعة سعيدة  22 ديسمرب ابلتنس يق مع اإ

 اجلهوية 

00 

التعريف بتارخي  سا29الساعة ديسمرب عىل  22  ــ أ مس ية أ دبية خاصة بفئة املبدعني من  تتضمن أ شعار حول الثورة التحريرية  04 
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ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 وانزار عبد الكرمي

 ال طفال الثورة التحريرية

 

 

 

 :سكيكدةمديرية الثقافة لولية  .02

الر 

 مق

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط

القافةل الثقافية عرب املناطق  - 22

 املترضرة من احلرائق

 عروض مرسحية -

 عروض تنش يطية ترفهيية -

 عروض هبلوانية -

رفع معنوايت ال طفال املترضرين  -

 من احلرائق

الرتفيه وهتيئة ال طفال قبل ادلخول  -

 الاجامتع 

 0202سبمترب 04اإىل  20من 

قرى ومدارش البدلايت 

املترضرة من احلرائق) أ م 

الطوب ، احلدائق س يدي 

 مزغيش(

متت معظم العروض بصفة 

اس تحساان جيدة ولقت 

قبال كبريا من طرف  واإ

 ال طفال

الاحتفال ابليوم العامل   - 20

 للس ياحة

 معرض مؤلفات كتاب سكيكدة -

-  

ندوة حول الرتاث الثقايف وأ مهية احلفاظ 

 عليه

معرض خاص ابلرصيد املعريف للمكتبة  -

 يف جمال الس ياحة والرتاث الثقايف

التعريف بكتاب ومبدع  ولية  -

سكيكدة والرتوجي للكتاب واملقروئية 

 يف أ وساط الش باب 

 التعريف ابملوروث الثقايف -

ىل  01من  - سبمترب  22اإ

0202 

ىل  01من -  22سبمترب اإ

 0202أ كتوبر

تفاقية املربمة بني  تفعيل الإ

و وزارة الثقافة و الفنون 

 وزارة الس ياحة 
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معرض للصورة الفوتوغرافية خاص  -

ل رثرية واملعامل الس ياحية لولية ابملناطق ا

 سكيكدة

عرض رشيط واثئق  بعنون أ طفال يف  - 0202أ كتوبر 21أ حداث  - 22

 معاقل الثورة

عرض فيمل ثوري بعنوان مصطفى بن  -

 بولعيد

عروض سيامنئية ومعرض خاص  -

 مبلصقات ال فالم الثورية

 الاحتفال ابليوم الوطين للهجرة -

عادة بعث النشاط السيامنيئ بولية  - اإ

 وخلق امجلهورسكيكدة 

 0202أ كتوبر  29/21/20

 دار الثقافة -

 سيامن النجمة  -

 دار الش باب أ م الطوب -

مديرية الثقافة ابلتنس يق مع 

املركز الوطين للسيامن و 

 السمع  البرصي

 مسابقات ثقافية - ملتقى املواهب الفنية الشابة - 29

 عروض فنية -

اكتشاف املواهب الشابة يف خمتلف  -

مرسح، ، )موس يقىاجملالت 

 (فنتشكييل.

  0202أ كتوبر  04/22/22

 دار الثقافة

 

الربانمج اخلاص ابندلع  - 21

 نومفرب 22الثورة 

 عرض ملحمة ثورية -

 عروض سيامنئية ل فالم ثورية ووطنية -

معرض خاص مبلصقات ال فالم  -

 الثورية

متجيد والاحتفال ببطولت  -

اجمليدة من خالل  وأ حداث الثورة

 أ بطال السيامن 

 تفعيل السيامن ابلولية -

ىل  22من   22أ كتوبر اإ

 0202نومفرب 

مديرية الثقافة ابلتنس يق مع 

املركز الوطين للسيامن 

 والسمع  البرصي

  - نومفرب 04/22املسامهة يف تنش يط احلركة  - عروض مرسحية -ال ايم الوطنية للمرسح ملدينة  - 29
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 املرسحية احمللية والوطنية مداخالت وتكرميات  - سكيكدة

براز املواهب وتشجيعها يف جمال  - اإ

 المتثيل وتقنيات املرسح

خلق مجهور مرسيح وتنش يط  -

 احمليط

بدار  0202ديسمرب 22/20

 الثقافة محمد رساج

 أ ايم سيامن الطالب  - 21

 

 

 

 عروض سيامنئية  -

 مداخالت وتكرميات -

خلق ثقافة سيامنئية دلى الطلبة  -

للسيامن  والتآ سيس لنوادياجلامعيني 

 ابجلامعة

 0202ديسمرب 22/22

 سيامن النجمة

 

 

 عروض مرسحية ترفهيية - برانمج العطةل الش توية - 20

 أ لعاب اخلفة -

 وتلقينه دروسالرتفيه عن الطفل  -

 حتسيس ية توعوية

اإىل  0202ديسمرب24من 

بني  0200جانف   29

 البدلايت

 

 22أ حداث مظاهرات  - 24

 92/0202ديسمرب

عروض سيامنئية حتت عنوان سيامن  -

 الثورة يف مناطق الظل

التعريف بآ بطال وخشصيات رموز  -

 الثورة من خالل السيامن

نرش الثقافة السيامنئية يف املناطق  -

 النائية

 

  0202ديسمرب 22/29

 مناطق الظل
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 بلعباس:س يدي لولية والفنونمديرية الثقافة  .00

 الرمق  النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط  اترخي و ماكن النشاط املالحظة

0202شهر أ كتوبر  

 

 

///////////// 

29-21-29-21  

0202أ كتوبر   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

  احملافظة  عىل الرتاث

 الثقايف الالمادي 

 _ سهرات لل غنية امللزتمة 

لقاءات شعرية للشعر الب دوي _ اإ  

عر ال ايم الوطنية لل غنية امللزتمة و الش

 البدوي 

22 

 

///////////// 

 

0202أ كتوبر  20  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

براز سرية النيب ص ىل اإ

 هللا عليه و سمل

 20 الإحتفال ابملودل النبوي الرشيف  ال ختامحمارضة دينية يف سرية خري

 

///////////// 

0202أ كتوبر 21  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

حياء املراحل التارخي  ية و اإ

 ترس يخها

 أ مس ية شعرية 

ور معرض للفن التشكييل )ص

 شهداء (

ادف ل الاحتفالت اخملدلة ليوم الهجرة املص

أ كتوبر  21  

22 

 

///////////// 

0202أ كتوبر  09  

"ايسنيدار الثقافة و الفنون " اكتب   

 عرض مرسيح ترفهيي 

 

 

 29 عرض مرسيح لل طفال
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0202 نومفرب لس نةشهر   

 

///////////// 

0202نومفرب 22  

"" اكتب ايسني والفنون دار الثقافة   

حياء املراحل التارخي  ية و اإ

 ترس يخها

 ملحمة اترخيية 

عورشة املبد/  أ مس ية أ دبية  

 22 الفاحت نومفرب 

 

///////////// 

0202نومفرب 29  

"" اكتب ايسني والفنون دار الثقافة   

عنوان : الفخ  مرسيح حتتعرض  عرض مرسيح ترفهيي   

 امجلعية الثقافية حسان احلساين

20 

 

///////////// 

0202نومفرب  22/22  

"" اكتب ايسني والفنون دار الثقافة   

براز قدرات الفنانني  اإ

 التشكيليني

الفنانني  معرض الفنون التشكيلية جملموعة من عرض لوحات فنية

 التشكيليني 

22 

 

///////////// 

0202نومفرب 29  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

خاص لل طفالعرض  عرائس قراقوز ترفهيي    

 

29 

 

///////////// 

0202نومفرب 01  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

 عرض وان مان شو  ترفهيي 

 

 عرض وان مان شو 

 للفنان شوشو

21 

0202شهر ديسمرب لس نة   

 

///////////// 

0202ديسمرب 24  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

 سهرة من النوع القناوي سهرة فنية   احملافظة عىل الرتاث

 floodلفرقة 

22 
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///////////// 

0202ديسمرب 22  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

 عرض مرسيح لتعاونية عرض مرسيح لل طفال  ترفهيي  

 " اكتب ايسني"

20 

 

///////////// 

0202ديسمرب  02  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

ط ورشة ال شغال اليدوية و رمس من تنش ي ورشة حية  ترفهيية 

 امجلعية الثقافية 

 ريشة الإبداع اجلزائري 

22 

 

///////////// 

0202 ديسمرب 21/22  

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

براز معامل ولية س ي دي اإ

 بلعباس القدمية

يدي معرض فين للصور القدمية لولية س   معرض للصور 

 بلعباس

29 

 املرسج اجلهوي س يدي بلعباس

 29-21-29-21  

0202أ كتوبر   

" اكتب ايسني" والفنوندار الثقافة   

 الثقايف احملافظة علىالرتاث

 الالمادي

 _ سهرات لل غنية امللزتمة

لقاءات شعرية للشعر الب دوي_ اإ  

عر والشال ايم الوطنية لل غنية امللزتمة 

 البدوي

01 

0202أ كتوبر  20   

" اكتب ايسني" والفنوندار الثقافة   

براز سرية النيب ص ىل اإ

وسملهللا عليه   
الرشيف الإحتفال ابملودل النبوي  ال ختامحمارضة دينية يف سرية خري  

02 

 
0202أ كتوبر 21  

" اكتب ايسني"والفنون دار الثقافة   

حياء املراحل التارخي  ية اإ

 وترس يخها

 أ مس ية شعرية

ور معرض للفن التشكييل )ص

 شهداء(

ادف ل الاحتفالت اخملدلة ليوم الهجرة املص

أ كتوبر 21  

03 

0202أ كتوبر  09   

" اكتب ايسني"والفنون دار الثقافة   
مرسيحعرض  ترفهيي   عرض مرسيح لل طفال 

04 
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0202نومفرب 22  

" اكتب ايسني"والفنون دار الثقافة   

حياء املراحل التارخي  ية اإ

 وترس يخها

 ملحمة اترخيية

 أ مس ية أ دبية

 ورشة املبدع

عر والشال ايم الوطنية لل غنية امللزتمة 

 البدوي

05 

0202نومفرب 29   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  
 الإحتفال ابملودل النبوي الرشيف عرض مرسيح ترفهيي 

06 

0202نومفرب  22/22   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

براز قدرات الفنانني  اإ

 التشكيليني
 عرض لوحات فنية

ادف ل الاحتفالت اخملدلة ليوم الهجرة املص

أ كتوبر 21  

07 

0202نومفرب 29   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  
 عرض مرسيح لل طفال عرائس قراقوز ترفهيي 

08 

0202نومفرب 01   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  
 ترفهيي 

 عرض وان مان شو

 

عر والشال ايم الوطنية لل غنية امللزتمة 

 البدوي

09 

0202ديسمرب 24   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

  احملافظة عىل الرتاث
 سهرة فنية

النوع القناويسهرة من   

 floodلفرقة 

10 

0202ديسمرب 22   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

 ترفهيي  
 عرض مرسيح لل طفال

 عرض مرسيح لتعاونية

 " اكتب ايسني"

11 

0202ديسمرب  02   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

 ترفهيية 

 ورشة حية

ط ورشة ال شغال اليدوية ورمس من تنش ي

الثقافيةامجلعية   

 ريشة الإبداع اجلزائري

12 
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0202ديسمرب  21/22   

"دار الثقافة و الفنون " اكتب ايسني  

براز معامل ولية س ي دي اإ

 بلعباس القدمية
 معرض للصور

يدي معرض فين للصور القدمية لولية س  

 بلعباس

13 

 

الرئيس ية ابملكتبة  0202سبمترب  01يوم : 

 للمطالعة العمومية محمد القباط 

العمل ودور املكتبات 

فيالهنوض 

 ابلس ياحةالثقافية يق

منطقة س يدي بلعباس 

مبناس بة اليوم العامل  

 واحلث عىلللس ياحة 

عن  ثقافة س ياحيةتمنية 

نشاء  طريق الكتاب ابإ

أ ماكن خمصصة للقراءة 

واملطالعة 

ابلفضاءاتوالاماكن 

 للمنطقة الس ياحية

عرض شامل حول رصيد املكتبة 

 ولقاء يقدمهمن خالل املعرض 

 واملكتبيني مبائدةيعض الاساتذة 

مس تديرة يرشق علهيا الس يد بن 

عزوز عبد هللا اضافة اىل حمارضة 

يآ طرها الاس تاذ مريازي عباس 

خمتص ابلس ياحة مبنطقة س يدي 

بلعباس كام س يكون احلديث حول 

مرشوع طال انتظاره حول 

املقروئية داخل مقطورة الرتامواي 

النقل  توكذا مبحطاابلولية 

نشاء مكتبات مصغرة  ابإ

 معرض لكتاب الثقافة الس ياحية -

مائدة مس تديرة حول دور املقروئية يف -

 التمنية الس ياحية

حمارضة حول الس ياحة الثقافية بولية -

 س يدي بلعباس

ابلتنس يق مع  وحوس *حتيني مرشوع *قرا -

 ومديرية الس ياحةونشاط املكتبةمديرية النقل 

 املتنقةل

14 

 

ابملكتبة الرئيس ية  0202اكتوبر  21: يوم 

 للمطالعة العمومية محمد القباط 

تبقى اذلاكرة راخسة يف 

الاذهان ملا قام به 

 املس تعر يف هنر السني

معرض منظم ابلتنس يق مع متحف 

اجملاهد للولية بريز معاانة اجلالية 

 اابن الاس تعامر

مائدة مس تديرة ينشطها لك من 

ادلكتور ال محر قادة بروفسور 

 معرض للكتاب التارخي 

 عرض ارشطة واثئقية

 معرض للصور جتسد اذلاكرة الوطنية

 موائد مس تديرة حول املناس بة

15 
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بقسم التارخي جلامعة س يدي 

بلعباس والاس تاذ عباس قويدر 

 مدير متحف اجملاهد.

 

 0202اكتوبر  02يوم: 

 ملحقات املكتبة الرئيس يةعرب 

اعطاء روح املطالعة 

والتحفزي عىل املسابقات 

يف جمالت ثقافية خمتلفة 

مبشاركة اطفال 

 املنخرطني ابملكتبات

القافةل منظمة م ابلتنس يق مع 

املكتبة الرئيس ية ومكتبات املطالعة 

 العمومية عرب البدلايت

 القافةل الثقافية:

 ملنطقةورشات متنقةل عرب مناطق الظل اب

16 

 

خالل شهر نومفرب اكمال *شهر الثورة * بداية 

 من الفاحت بنشاط متنوع

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية محمد 

 القباط 

 و بعض مكتبات املطالعة عرب البدلايت

من اجل بعث ثقافة 

الهوية الوطنية وزرعها 

يف الوسط الاجامتع  من 

اطفال وش باب بلقاءات 

ثقافية فكرية ونشاطات 

 جتسد الروح الوطنية

العمل س يكون حتت ارشاف وايل 

الولية ومديرية الثقافة ابلتنس يق 

مع جامعة جياليل ليابس قسم 

جامعة  –التارخي وجامعة تلمسان 

اساتذة ومكتبيني –وهران 

مداخلتني، طلبة لكية العلوم 

الانسانية جلامعة س يدي بلعباس 

مجهور عريض من جماهدي املنطقة 

 اضافة اىل مجعيات وابحثني

 انشطة

لندلع  91برانمج شهري ختليدا لذلكرى 

 الثورة اجمليدة

 معرض للكتاب التارخي 

 عرض ارشطة وافالم اترخيية

 معرض للصور شهداء املنطقة

لقاءات فكرية ومسابقات عروض مرسحية 

 بيع ابلإهداء لكتاب ش باب

 

17 
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 0202نومفرب  21يوم 

للمطالعة العمومية محمد ابملكتبة الرئيس ية 

 القباط 

 

س بل جديدة خلدمة 

الكتاب والقراء عرب 

بواابت معلوماتية وانظمة 

تساعد عىل معليات 

 الاقتناء وحركة الرصيد

 

الاعالم الايل و  وتقنيو همنديس 

تلمسان ولايت مكتبيني ابملكتبات 

متوشنت س ميكن من ارساء  وعني

معلولت عرب ورشات متعددة 

 تكوينية.

وم تكويين حول تدريب القراء عىل ي

اس تخدام تكنولوجيا املعلومات نظام سينجاب 

– SYNGEB-  0املومس 

18 

 

 0202نومفرب  20-21يوم 

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية محمد 

 القباط 

ماكنة الكتاب والقمل 

 العبايس

اتحة الفرص  وخاصة ابإ

 للش باب يف هذا اجملال

كتاب املنطقة   حمارضات ينشطها

واساتذة وطلبة اجانب مقميني 

حول اىل ما وصلت اليه الكتابة 

ودور النرش مبنطقة س يدي 

بلعباس و كذا دور املؤسسات 

 الثقافية ابملنطقة

ندوة علمية حول كتاب و أ دابء مدينة 

س يدي بلعباس يف طبعهتا الثالثة .اليت مل 

 بسب جاحئة كوروان 0202تنجز س نة 

19 

 

 0202رب نومف 02-02

 

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية محمد 

 القباط 

التمنية يف فئة الاطفال 

مبثابة الاس تدامة يف تربية 

النشآ  عىل ملاذا و كيف و 

اىل مىت حتب الكتاب و 

جتعهل معلمك اذلي ل 

ميل كام ان عالقة الطفل 

يمتحور النشاط حمارضات موسومة 

حول قطبني هامني ابجملمتع الطفل 

الفئة اليت يستمثر فهيا والكتاب 

الرثوة املستمثرة وما مدى ميول 

الطفل يف فرتة ادلراسة واايم 

عطهل، وهذا بتآ طري لك من 

يوم درايس هجوي اخلامس حول الطفل 

والكتاب حتت شعار: كتاب الطفل بني 

 املكتبة واملدرسة

20 
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ابلكتاب من القصة و 

الكتاب املدريس و حب 

املطالعة يف ش ىت 

ت جتعهل يتفتح س ياقا

 لفق واعدة

مديرية الثقافة واملكتبة الرئيس ية 

ابلتنس يق مع جامعة س يدي 

 عباسبل 

 جامعة تلمسان خمرب ل زاي بوهران

 

 

 0202ديسمرب  22

ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية محمد 

 القباط 

حىت ل ننىس ما فعةل 

املس تعمر الغامش يف حق 

الشعب اذلي خرج من 

املطالبة مبصريه و اجل 

هو الاس تقالل س نقدم 

اقالم قصرية و صور 

 جتسد الاحداث

يتقدم لك من الاس تاذ محمد س 

الاكتب الاس تاذ هناري عيل رحمي و 

بتقدمي مدخالت حول مظاهرات 

التب انهتت  2492ديسمرب  22

 يف حق الشعبمبجازر ل تغتفر 

 معرض للكتاب التارخي 

 معرض لصور شهداء الولية وصور -

 أ رش يف املنطقة.

 مداخالت ومائدة مس تديرة حول احلدث

21 

 

 

عادة الرتبية و  التآ هيل لولية س يدي مبؤسسة اإ

 بلعباس

تكوين يف تقنيات فنون 

الإخراج  –ال داء: النص 

المتثيل  –السينوغرافيا  –

 املوس يقى-

دورة تكوينية للمربيات النساء 

طار اتفاقية  واملربني الرجال يف اإ

مربمة بني وزارة الثقافة والفنون 

 .ووزارة العدل

 تكوين

22 

 
عىل مس توى مؤسسة املرسح اجلهوي 

 لس يدي بلعباس

التعريف مبؤسسة املرسح 

اجلهوي كبناية فنية 

مرسحية وكذا التعرف 

ية يف الفنون تنظمي تربصات تكوين 

ادلرامية لصاحل طلبة قسم الفنون 

عىل مس توى جامعة أ يب بكر 

 تربص

23 
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عىل لك ما يتعلق 

نتاج عرض  بتقنيات اإ

مرسيح من صوت 

ضاءة  واإ

طار اتفاقية  بلقايد تلمسان يف اإ

مربمة بني مؤسسة املرسح اجلهوي 

 ووزارة التعلميلس يدي بلعباس 

 العايل.

 

 عىل مس توى دور الش باب ملناطق الظل

 -تربص يف فن المتثيل

عداد املمثل  -الارجتال -اإ

مرسح  -الكتابة ادلرامية

 مرسح ادلىم -الطفل

تنظمي تربصات تكوينية يف الفنون 

 ادلرامية للش باب
 تربص

24 

 
 / املرسح اجلهوي لس يدي بلعباس

انتاج عرضني مرسحيني واحد 

 للكبار و أ خر للصغار
 مرسح

25 

 

  الصفحة الرمسية للمرسح اجلهوي

 عرض مرسحية "اكليدونيا "

 املرسح اجلهوي قاملة

نص : ادل/ جالل خشاب / 

خراج : عبد الكرمي بودشيش  اإ

 مرسح

26 

 

 

  الصفحة الرمسية للمرسح اجلهوي

لليوم  92مداخةل مبناس بة اذلكرى 

 الوطين للهجرة

من تقدمي ادلكتور / جالل 

 خشاب

 مرسح

27 
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  الصفحة الرمسية للمرسح اجلهوي

عرض مرسحية "الشهداء يعودون 

 هذا ال س بوع "

الوطين حميي ادلين املرسح 

 بشطارزي اجلزائر العامصة

نص :الطاهر وطار / اقتباس : 

خراج :زايين  أ محمد بن قـطاف/اإ

 رشيف عياد

 مرسح

28 

 

  الصفحة الرمسية للمرسح اجلهوي

 عرض مرسحية "الـخادلون "

خراج  نص :اعبد احللمي رايس / اإ

 :مصطفى كـاتب

 مرسح

29 

 

  الصفحة الرمسية للمرسح اجلهوي 

للثورة  91مداخةل مبناس بة اذلكرى 

 التحريرية 

من تقدمي ادلكتورة / ليىل بن 

 عائـشـة

 مرسح

30 

 

 هبو املرسح اجلهوي لس يدي بلعباس

يكون جرس تاليق و 

تفاعل لصاحل املبدعني يف 

 ش ىت اجملالت

 
نشاء "هبو الفنان" عىل مس توى فضاء  اإ

 املرسح اجلهوي.

22 
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 :عنابة الفنون لولية مديرية الثقافة و  .02

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

قافةل ترفهيية تثقيفية   .1

من  ابملناطق املترضرة 

 احلرائق

 عرض مرسيح مع مجعية اجلاحظية -

 من تآ طري" عاشوري لمية" ورشة القراءة واملطالعة -

 دوايس ية"من تآ طري "محمد الطيب ورشة رمس  -

 احملافظة عىل البيئة حولمسابقات فكرية  -

 نشاط املكتبة املتنقةل -

الرتفيه عن ساكن املناطق املترضرة من احلرائق  -

 خاصة فئة ال طفال

حتسيس ساكن هذه املناطق و خاصة فئة  -

ال طفال ابملسؤولية اجتاه بيئهتم وواجهبم يف 

 احلفاظ علهيا

 0202سبمترب  24

ية واد حب  خرازة بدل

 العنب

 

قافةل ترفهيية تثقيفية   .2

من ابملناطق املترضرة 

 احلرائق

 حكوايت مع "لينة بوملية"-

 عرض مرسيح من تقدمي "اندي سفراء ال دب" -

 ورشة القراءة واملطالعة من تآ طري "جغايت وائل" -

رمس أ شاكل ابل لوان عىل وجوه ال طفال مع الفنانة "خلود  -

 لوكيل"

 موضوعها احملافظة عىل البيئة مسابقات فكرية -

 نشاط املكتبة املتنقةل -

الرتفيه عن ساكن املناطق املترضرة من احلرائق  -

 خاصة فئة ال طفال

حتسيس ساكن هذه املناطق و خاصة فئة  -

ال طفال ابملسؤولية اجتاه بيئهتم وواجهبم يف 

 احلفاظ علهيا

  0202سبمترب  02

 بدلية الرشفة

 

قيفية قافةل ترفهيية تث   .3

من ملناطق املترضرة اب

 احلرائق

 مع مجعية خطوة أ مل الثقافية لل طفالعروض تنش يطية -

 أ لعاب شعبية مع مجعية الشعةل الثقافية -

 ورشة قراءة من تآ طري "سعاد بومعزة"-

 مسابقات فكرية موضوعها احملافظة عىل البيئة -

املترضرة من احلرائق الرتفيه عن ساكن املناطق  -

 خاصة فئة ال طفال

حتسيس ساكن هذه املناطق و خاصة فئة  -

ال طفال ابملسؤولية اجتاه بيئهتم وواجهبم يف 

 0202سبمترب  02

ابملقاطعة الإدارية 

 ذراع الريش
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 احلفاظ علهيا نشاط املكتبة املتنقةل -

عارة الكتب - نشاط املكتبة املتنقةل  .4  اإ

 ندوات فكرية وأ دبية  -

 ىل الوجه(نشاط لل طفال )رمس ع -

 مسابقات فكرية وأ دبية -

 توزيع جوائز عىل الفائزين ابملسابقات -

قامة النشاطات  - التنس يق مع القطاع اخلاص واإ

 الثقافية ابلرشاكة 

ترقية املطالعة العمومية ابملؤسسات اخلدماتية  -

اخلاصة اليت تشهد حركية يومية، مما يسمح 

 بتقريب الكتاب من القراء

ىل  00من   22اإ

 0202مترب سب 

ابملؤسسة اخلاصة 

 امبارك عياد

 

تذاكرية الفنان الكبري   .5

 الفقيد محدي بناين

 تدشني جدارية للفنان الفقيد " محدي بناين"  -

معرض ذاكرة الفنــــان الفقيد "محدي بناين" يتضمن عـــرضا   -

لبعض صوره وأ لته املوس يقية، وبعض مالبسه اليت اكن يرتدهيا 

والشهادات والتكرميات واجلــــوائز اليت حتصل لإحياء حفالته 

 علهيا

 توزيع مطوية حول السرية الفنية للفقيد "محدي بناين" -

عزف منفرد ملقطوعة من أ غاين الفقيد ابلكامن ال بيض من  -

 أ داء جنهل الفنان "كامل بناين" 

 تقدمي شهادات حية من قبل بعض أ صدقاء ورفقاء الفقيد -

 ان الفقيد "محدي بناين"تكرمي عائةل الفن -

حياء اذلكرى الس نوية ال وىل لرحيل الفنان  - اإ

 الفقيد "محدي بناين" 

تمثني املسار الفين والرتاث املوس يق  للفنان  -

 الراحل "محدي بناين"

 

 0202سبمترب  02

دار الثقافة محمد 

 بوضياف

 

تظاهرة اليوم العامل    .6

 للس ياحة الثقافية

 معرض للحرف التقليدية -

 زايرات ونشاطات ابملدينة القدمية -

حمارضة بعنوان "دور الس ياحة للرتوجي ابملوروث الثقايف" من  -

التعريف ابملوروث الثقايف و تمثينه بشقيه املادي  -

 والالمادي ملنطقة عنابة

 لرتوجي للس ياحة الثقافيةا -

ىل  01من  سبمترب اإ

  0202أ كتوبر  20

ابملدينة القدمية وموقع 
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 تقدمي الس يدة "لعجييل حورية"

ورشة تكوينية لفائدة الواكلت الس ياحية حول الس ياحة  -

 الثقافية

 ومتحف هيبون 

جعل الش باب منفتح عىل خمتلف ثقافات العامل  - عرض أ فالم متنوعة من السيامن العاملية  - أ ايم السيامن العاملية  .7

ىل التسلية والرتفيه  ابلإضافة اإ

 

ىل  22من   22اإ

بقاعة  0202أ كتوبر 

 السيامناتك

 

صالون الهواة للفنون   .8

 التشكيلية

 معرض للفنون التشكيلية للهواة-

 مداخالت يف الفن التشكييل -

فتح اجملال أ مام الهواة لإبراز مواههبم وتقدميهم  -

 للجمهور

عطاء الفنانني الهواة املشاركني فرصة تطبيق  - اإ

 تقنيات تركيب معارض الفن التشكييل

ىل  22من   21اإ

 0202أ كتوبر 

 بدار الثقافة

 

حياء ذكرى يوم الهجرة  - عرض أ فالم جزائرية ثورية - أ ايم الفيمل الثوري  .9  2492أ كتوبر  21اإ

 

ىل  22من   21اإ

بقاعة  0202أ كتوبر 

 السيامناتك

 

عارة الكتب - نشاط املكتبة املتنقةل  .10  اإ

 ندوات فكرية وأ دبية  -

 ورشات قراءة لل طفال -

 وأ دبيةمسابقات فكرية  -

 توزيع جوائز عىل الفائزين ابملسابقات وعىل القراء املمزيين -

 الرتوجي للمقروئية وتقريب الكتاب من املواطن-

زرع حب املطالعة دلى الناش ئة والش باب من   -

 خالل تقدمي هدااي حتفزيية 

 

 

ىل  22من  02اإ

ببدلية  0202أ كتوبر 

 البوين

 

حياء ذكرى اليوم الوطين للهجرة ) - ملتقى علم  -تظاهرة س تينية الثقافة   .11 ىل  29من أ كتوبر  21اإ   22اإ
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)امللتقى الوطين حول ال دب املهاجر: أ شاكهل، مضامينه،   اجلزائرية املهاجرة 

 قضاايه وأ عالمه(

 اس تضافات لكبار أ دابء اجلزائر -

أ مس يات فكرية وأ دبية ) مداخالت، قراءات أ دبية، مع  -

 مقاطع غنائية وموس يقية(

 معرض وطين للكتاب -

 معرض الكتاب نشاطات ثقافية متنوعة عىل هامش -

2492) 

الثقافة  تمثني اسهامات خمتلف الفاعلني يف - 

اجلزائرية املهاجرة ، و التعريف هبا و دراس هتا ، و 

حبث قضاايها و معرفة ماكنهتا يف خارطة الثقافة 

 الوطنية ، العربية، و العاملية. 

 0202أ كتوبر 

ابملرسح اجلهوي عز 

ادلين جمويب وساحة 

 الثورة

احلرضة العيساوية   .12

الكربى يف طبعهتا 

اخلامسة مع مجعية 

 اإرشاق بونة

 حفل فين من نوع عيساوة -

ختان جامع  لفائدة الطفوةل املسعفة ابلتنس يق مع مجعية  -

 خطوة أ مل

 الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف -

حياء الرتاث الغنايئ الصويف ملنطقة عنابة  -  اإ

  0202أ كتوبر  24

 ابملدينة القدمية

 

حفل فين يتضمن أ غاين وأ انش يد وطنية ولوحات راقصة من  - احتفالية أ ول نومفرب  .13

 الرتاث الوطين

 معرض للصور والواثئق التارخيية -

 الاحتفال بعيد الثورة الوطنية الكربى -

ت ومآ رثر اجملاهدين متجيد وختليد تضحيا -

 والشهداء

 0202أ كتوبر  22

 ابملرسح اجلهوي

 

أ ايم املرسح الهاوي مع   .14

 مجعية الشعةل الثقافية

 ورشات تكوينية للمرسحيني الهواة -

 عروض مرسحية للهواة -

بداع الفين املرسيح  - اكتشاف ودمع طاقات الإ

للش باب مبدينة عنابة وحتفزيمه وتكويهنم يف هذا 

 الإبداع  الهاماجملال 

ىل  20من   22اإ

 0202نومفرب 

 دار الثقافة

 

ىل  22من  الرتوجي للصناعة السيامنئية اجلزائرية  - عرض أ فالم جزائرية - أ ايم الفيمل اجلزائري  .15  00اإ

بقاعة  0202نومفرب 
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 السيامناتك

عارة الكتب - نشاط املكتبة املتنقةل  .16  اإ

 ندوات فكرية وأ دبية -

 توزيع جوائز تشجيعية  -

زرع ثقافة وحب املطالعة دلى الطلبة بتقريب  -

لهيم وتوزيع جوائز حتفزيية   الكتاب اإ

ىل  29من   01اإ

بلكية  0202نومفرب 

 الطب عنابة

 

عروض مرسحية   .17

للصغار مع مجعية لؤلؤة 

الرشق للفن 

 الاس تعرايض

تقريب هذا الفن الإبداع  من ال طفال ابلإضافة  - عروض مرسحية موهجة للتالميذ  -

ىل تثقيفهم وترفهيهم   اإ

ىل  00من   01اإ

 0202نومفرب 

 ابملدارس الرتبوية 

 

عروض مرسحية   .18

للكبار مع مجعية لؤلؤة 

الرشق للفن 

 الاس تعرايض

اثرة  - عروض مرسحية للكبار لفائدة طالب اجلامعة - تقريب الفنون املرسحية من الطلبة بغية اإ

نشاء فرق  اهامتهمم هبذا الفن وحتفزيمه عىل اإ

 مرسحية يف ال وساط الطالبية 

 01اإىل  02من 

 0202نومفرب 

 جبامعة س يدي عامر

 

عادة بث أ فضل ال عامل السيامنئية العربية تلبية - عرض أ فالم سيامنئية عربية - أ ايم السيامن العربية  .19  اإ

 ل ذواق حميب هذا النوع من السيامن

ىل  20من   21اإ

بقاعة  0202ديسمرب 

 السيامناتك

 

لغاز   .20 ال ايم الوطنية لل 

الشعبية والبوقالت مع 

 مجعية خطوة أ مل

لقاء ال لغاز الشعبية والبوقالت -  سهرات وقعدات لإ

 مداخالت من قبل خمتصني يف الرتاث الشعيب اجلزائري -

الثقايف الالمادي ملنطقة  التعريف ابملوروث -

حيائه واحلفاظ عليه  عنابة، واإ

ىل  21من   24اإ

بآ حد   0202ديسمرب 

املنازل العتيقة ابملدينة 

 القدمية
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حياء اذلكرى الواحد   .21 اإ

 22والس تني ملظاهرات 

 ديسمرب

 معرض للصور التارخيية  -

 مداخالت وشهادات حية حول اذلكرى -

 

حياء ذكرى مظاهرات   0202ديسمرب  22 ديسمرب 22اإ

 بدار الثقافة

 

أ ايم السيامن املوهجة   .22

للطفل حتت شعار "أ يب 

ىل السيامن"  خذين اإ

ترفيه وتسلية ال طفال خالل العطةل املدرس ية  - عرض أ فالم خاصة ابل طفال -

 بعرض أ فالم حتمل رسائل وقمي تربوية وتوعوية

ىل  29من   22اإ

بقاعة  0202ديسمرب 

 السيامناتك

 

 

مرسحية عروض   .23

للصغار والكبار مع 

مجعية لؤلؤة الرشق 

 للفن الاس تعرايض

رساء ثقافة التوجه اإىل خمتلف  - عروض مرسحية متنوعة للكبار والصغار - تروجي لهذا الفن واإ

 املسارح بغية حضور العروض املرسحية

ىل  02من   22اإ

بدار  0202ديسمرب 

 الثقافة 

 

 

 

 

 

 

 :قاملةوالفنون لوليةمديرية الثقافة  .09

 الرمق اترخي النشاط نوع النشاط  حمتوى النشاط اهداف النشاط ماكن النشاط مالحظات

أ مس ية شعرية ابلتنس يق مع مجعية كتاب البديل   دار الثقافة  السبت  أ مس ية شعرية  22 
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 24/22/0202 لرتقية الثقافة

 
 دار الثقافة

 أ مس ية شعرية ابلتنس يق مع مجعية تنوين قاملة  
 أ مس ية شعرية 

الثالاثء 

20/22/0202 
20 

 

 دار الثقافة

 2492أ كتوبر  21الاحتفال بذكرى  

 تنظمي معرض للصور التارخيية -

 أ انش يد وطنية ابملناس بة -

 عرض رشيط واثئق   -

 أ مس ية شعرية  -

أ كتوبر  21الاحتفال بذكرى 

2492 

 

 السبت

29/22/0202 

 

22 

 
 دار الثقافة

حتاد الكتاب اجلزائريني  أ مس ية شعرية ابلتنس يق  مع اإ

 قاملة.
 أ مس ية شعرية

السبت 

02/22/0202 
29 

 

 دار الثقافة

 لندلع الثورة التحريرية  91ليةل الاحتفال بذكرى  

عرض مرسيح بعنوان زهرة اجلزائر من تقدمي 

 مجعية املثلث الوايق للمرسح

 ال حد 

22/222/0202 
21 

 

 دار الثقافة

  

 لندلع الثورة التحريرية  91الاحتفال بذكرى 

 معرض للصور التارخيية -

 عرض مرسيح خاص ابملناس بة -

 عرض رشيط واثئق  خاص ابملناس بة  -

لندلع  91الاحتفال بذكرى 

 الثورة التحريرية

 

 

 الثنني

22/22/0202 

 

29 
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  أ مس ية شعرية   -

 
 دار الثقافة

كتاب البديل أ مس ية شعرية ابلتنس يق مع مجعية  

 لرتقية الثقافة
 أ مس ية شعرية

السبت 

29/22/0202 
21 

 
 دار الثقافة

 أ مس ية شعرية ابلتنس يق مع مجعية تنوين قاملة 
 أ مس ية شعرية

السبت 

22/22/0202 
20 

 
 دار الثقافة

حتاد الكتاب اجلزائريني   أ مس ية شعرية ابلتنس يق مع اإ

 قاملة.
 أ مس ية شعرية

 السبت  

02/22/0202 
24 

 
 دار الثقافة

حتاد الكتاب اجلزائريني   أ مس ية شعرية ابلتنس يق مع اإ

 قاملة.
 أ مس ية شعرية

 السبت

01/22/0202 
22 

 

 دار الثقافة

 اليوم العامل  ذلوي الاحتياجات اخلاصة 

برانمج متنوع ابلتنس يق مع مديرية النشاط 

 الاجامتع  والتضامن.

اليوم العامل  ذلوي الاحتياجات 

 اخلاصة
22/20/0202 22 

 
 دار الثقافة

أ مس ية شعرية مع بيع ابلتوقيع ابلتنس يق مع دار  

 النرش اكملا قاملة
 20 29/20/0202 أ مس ية شعرية 

 

 دار الثقافة

 أ ايم عاكظية الشعر الوطنية الطبعة الثالثة 

 القاءات شعرية  -

 بيع بتوقيع  -

الوطنية أ ايم عاكظية الشعر 

 الطبعة الثالثة

اىل  22/20/0202

29/20/0202 
04 
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 مداخالت  -

 خرجات س ياحية   -

 

 والفنون لوليةقس نطينة:مديرية الثقافة  .01

 الثقافة:عىل مس توى دار -

 

 مالحظات اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

22 
أ بواب مفتوحة عىل خمتلف الورشات 

 التكوينية

معارض تشمل تقدمي للك الورشات التكوينية 

 والبيداغوجية دلار الثقافة ماكل حداد 

عرض للك الوسائل وال لت الفنية واملوس يقية 

 والعلمية املس تعمةل يف التكوين

التعريف مبختلف الورشات التكوينية يف 

 لك اجملالت الفنية والفكرية والإبداعية

مع تقدمي رشوحات حول نوع ومس توى 

 تآ طري من طرف ال ساتذة اخملتصنيال 

ىل  24من   0202سبمترب  02اإ

 بدار الثقافة ماكل حداد
 

 اليوم العامل  للس ياحة 20

معرض للصناعات التقليدية والرتاثية اخلاصة مبدينة -

 قس نطينة

برام اتفاقية رشاكة بني دار الثقافة ماكل حداد - اإ

وواكةل القرض املصغر لولية قس نطينة، هبدف 

نشاء والاستامثر يف جمال املقاولتية الثقافية  تشجيع اإ

 الرتاثية.

حفل يف طابع املالوف مبناس بة اليوم العامل  -

 للس ياحة يشمل:

الرتوجي للمكنوانت الثقافية والرتاثية لولية 

قس نطينة واليت من شآ هنا املسامهة يف 

 الهنوض ابلس ياحة ادلاخلية ابملنطقة.

التعريف مبختلف احلرف والصناعات 

التقليدية بولية قس نطينة من خالل 

 املعارض املنظمة

ىل  01  0202سبمترب  22اإ

 بدار الثقافة ماكل حداد
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 *توزيع شهادات اس تفادة من القرض املصغر.

 *توزيع شهادات قبول املشاريع.

*توزيع شهادات تقديرية للمسامهني يف الاحتفال 

 ابليوم العامل  للس ياحة.

 قراءات معرض لوحات و  22

معرض للفنون التشكيلية مبشاركة مبدعني يف اجملال 

 من ولية قس نطينة

مداخالت حول تطور اترخي الفنون  -

 التشكيلية بقس نطينة

 الرتوجي لإبداعات الفنانني.

تمثني مساهامت الفنانني التشكيليني يف 

 تنش يط احلركة الثقافية ابلولية
ىل  0من  بدار  0202أ كتوبر  0اإ

 الإبداع
 

29 
حفل تكرمي معيد أ غنية الفنان 

 العريب غزال

أ وبريات فنية شعرية مبشاركة تالمذة الفنان العريب 

 غزال وفناين املالوف ابلولية

تقدير وعرفان ل حد أ معدة فن املالوف 

ابلولية ملا قدمه طيةل مسار اكمل من 

 العطاء ل جل الثقافة وقس نطينة

بدار الثقافة ماكل  0202أ كتوبر  4

 حداد
 

21 

بداعات  معرض حرف تراثية واإ

قس نطينية يف خدمة الإقتصاد 

 الوطين

 املعرض الوطين حول : 

نعاش الإقتصاد الوطين   دور احلرف التقليدية يف اإ

 معارض خملتلف احلرف التقليدية والرتاثية   -

ندوات وحمارضات حول دور احلرف التقليدية يف  -

نعاش  الإقتصاد الوطين  اإ

 الش باب.ورشات حية للصناعات التقليدية لفائدة  -

 تمثني جمال الصناعة التقليدية والرتاثية .

عادة الإعتبار خملتلف النشاطات اليدوية  اإ

 ذات البعد التقليدي.

براز دور الصناعة التقليدية والرتاثية يف  اإ

 الهنوض ابلإقتصاد الوطين.

  0202اكتوبر  22

 خليفةقرص الثقافة محمد العيد أ ل 
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29 
 21الاحتفالت اخملدلة ذلكرى 

 0202/ 2492أ كتوبر 

  2492أ كتوبر  21رشيط فيديو حول جمازر -

 حمارضة حول املناس بة -

 أ غاين وطنية ش بابية -

 معرض للفنون التشكيلية-

 معرض اترخي  حول املناس بة -

 احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية. -

تعريف ال جيال ببطولت  -

 ال سالف.

أ جماد واترخي الوطن اإسرتجاع  -

 واملفاخرة به.

ىل  21من   0202أ كتوبر  02اإ

 بهبور دار الثقافة ماكل حداد
 

حتفالت املودل النبوي الرشيف 29  اإ

 أ انش يد دينية -

مداخةل حول تربية النشء عىل خصال س يد  -

 –تقليدية قس نطينية مبشاركة الاطفال  قعدة-اخللق

فرقة الزاوية –أ غاين عيساوية صوفية -حنة املودل

 الرحامنية

 غرس ال خالق والقمي ادلينية دلى الناش ئة

حياء واحلفاظ عىل عادات وتقاليد  اإ

 قس نطينة يف مثل هذه املناس بات
  0202أ كتوبر  20

 دار الإبداع
 

21 

الإحتفالت اخملدلة ذلكرى الثورة 

التحريرية اجمليدة أ ول نومفرب 

2419/0202 

 

 أ وبريات اترخيية ملحمية موس يقية شعرية مرسحية -

 قراءات شعرية -

 اس تعراضات ولوحات كوريغرافية -

 احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية. -

تعريف ال جيال ببطولت  -

 ال سالف.

 اإسرتجاع أ جماد واترخي الوطن واملفاخرة به.

الساعة ابتداء من  0202نومفرب  22

  بدار الثقافة ماكل حداد 24:22

 
 معرض كتاب اترخي  -

 معرض فنون تشكيلية-

ىل  22من  0202نومفرب  29اإ

 بهبو دار الثقافة ماكل حداد

20 
املعرض الوطين للزي  -

 التقليدي.

 

معرض مبشاركة حرفيني من خمتلف  -

 –ولايت الوطن 

 ورشات حية   -

 التعريف ابلزي التقليدي الوطين .

 احلفاظ عىل تراثنا التقليدي يف هذا اجملال.

 حامية الرتاث الوطين عىل الصعيد ادلويل.

الإستامثر يف الرتاث لتطوير الإقتصاد 

ىل  24من    0202نومفرب  29اإ

دار الثقافة ماكل حداد و دار 

 الإبداع
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 الوطين حفالت  وتكرميات ل قدم احلرفيني -

24 
املسابقة الوطنية للفمل  -

 والقصري جداالقصري 

عرض أ فالم قصرية وقصرية جدا  -

للمتسابقني اذلين يس توفون رشوط 

 املسابقة أ مام جلنة التحكمي وامجلهور.

ندوات ومداخالت حول املوضوع مبشاركة  -

 خمرجني س امنئيني وتلفزيونيني.

 الإعالن عن النتاجئ وتكرمي الفائزين. -

 

ىل  02من   ديسمرب 02اإ

0202  

 بدار الثقافة ماكل حداد

 

 املعرض القس نطيين للكتاب  22

 معرض للكتاب يف خمتلف التخصصات

 دلور النرش ابلولية

فتح فضاءات خارجية بوسط املدينة للمطالعة 

 العمومية 

 جلسات أ دبية وفكرية

 التشجيع عىل القراءة واملطالعة 

تقدمي فرصة دلور النرش لعرض حمتوى 

 ماكتهبم للجمهور

 التعريف ابلإصدارات اجلديدة

ىل  01من   0202ديسمرب  9نومفرب اإ

 بقرص الثقافة محمد العيد أ ل خليفة
 

22 
 22الإحتفالت اخملدلة ملظاهرات 

 2492ديسمرب 

 ديسمرب22ملظاهراترشيط فيديو -

 حمارضة حول املناس بة -

 أ غاين وطنية ش بابية -

 معرض للفنون التشكيلية-

 معرض اترخي  حول املناس بة -

 الوطنية.احلفاظ عىل اذلاكرة  -

تعريف ال جيال ببطولت  -

 ال سالف.

 اإسرتجاع أ جماد واترخي الوطن واملفاخرة به.

ىل  22من  بدار  0202ديسمرب  29اإ

 الثقافة ماكل حداد
 

 الصالون الوطين الرابع للنحاس 20
 معرض للمنتوجات النحاس ية والتحف القس نطينية .

 ورشات حية يف صناعة النحاس.
عادة  - ىل  22من الرتوجي لصناعة النحاس واإ بدار  0202ديسمرب  00اإ

 الإبداع
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 الإعتبار لهذا الفن. الرتاثية وكيفية احلفاظ علهياندوات حور هذه احلرفة 

فتح فضاءات حلريف النحاس لبيع  -

 سلعهم ومنتوجاهتم

22 

املسابقة الولئية ل حسن صوت 

 غنايئ

MCC VOICE 

مسابقات عىل مس توى البدلايت لختيار أ حسن 

 من طرف جلنة حتكمي حمتصةصوت 

 تنظمي حفل ختايم والإعالن عىل الفائز

 

خلق نشاطات فنية عىل  -

مس توى بدلايت الولية مبا فهيا 

 مناطق الظل.

كتشاف املواهب املوس يقية  - اإ

 الشابة

ىل  1من  عىل  0202ديسمرب  01اإ

 مس توى بدلايت الولية.

 احلفل الهنايئ بدار الثقافة ماكل حداد

 

 الطفل للرتفيه والتسليةاايم  29

 عروض مرسحية وهبلوانية حكوايت موهجة لل طفال

 مسابقات وجوائز لل طفال

مرافقة ال طفال خالل العطةل الش توية 

بعروض  ترفهيية وتربيوية )مرسحيات، 

 هبلواين، حكوايت(

تقدمي الانتاجات املرسحية  -

 اجلديدة

 22اإىل  0202ديسمرب  29من 

 0200جانف  

 ماكل حداد بدار الثقافة

 ودار الإبداع
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 العمويم سريات : عىل مس توى املتحف

 

 مالحظة وتوقيت النشاطاترخي  حمتوى النشاط النشاط الرمق

بتداء من  22 نطالق مومس الورشات الفنية لتالميذ املدارس اإ اإ

  0202أ كتوبر  22

 

 أ ول ورشة فنية

 0202أ كتوبر  29امخليس 

 22.22عىل الساعة 

 العمويم الـوطــين سيـــرتـاالـمتحف 

 حسني شفيقةبن دايل 

 راضية معمل

 أ منة قسوم

نطالق مومس احلقيبة املتحفية لس نة  20 اخلرجة ال وىل للحقيبة  0200 - 0202اإ

 املتحفية  

 0202أ كتوبر  29امخليس 

 22.22عىل الساعة 

 مبتوسطة الشهيد بلوصيف عىل بدلية   زيغود يوسف

 خاليد يوجعطاط

 كزنةمسوايك 

 مزعاش وهيبة

جمازر فرنسا يف  حمارضة بعنوان : لدلكتور يوسف عابد 22

 21أ حداث مظاهرات 

 2492أ كتوبر 

 22.22عىل الساعة  0202أ كتوبر  29امخليس 

 الـمتحف العمويم الـوطــين سيـــرتـا

 ادلكتور

 يوسف عابد 

 ورشات الرمس ل طفال املدارس  29

 

حول ذكرى جمازر 

 فرنسا 

 2492أ كتوبر  21

 

مبدرسة  22.22عىل الساعة   0202أ كتوبر  21امخليس 

 حنايش العايب ببونوارة بدلية اخلروب

 

 

 بن دايل حسني  شفيقة

 راضية معل

 أ منة قسوم

 الطامق التقين 22.22عىل الساعة  0202أ كتوبر  20الإثنني  املودل النبوي الرشيف عادات و تقاليد يف الإحتفال  ابملودل النبوي الرشيف ". 21

 حسني شفيقةبن دايل 

 راضية معمل
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 أ منة قسوم

طار احلقيبة املتحفية 29 ىل املدارس النائية يف اإ  كزنة مسوايك متوسطة اجللولية ببدلية حامة بوزاين 0202أ كتوبر  09 احلقيبة املتحفية خرجات  متحف سريات اإ

 اتلكيت حشات

بعنوان الفاحت نومفرب و  بعنوان الفاحت نومفرب و الثورة ورشات الرمس لل طفال 21

 الثورة

 0202أ كتوبر  22

 الـمتحف العمويم الـوطــين سيـــرتـا 

 بن دايل حسني  شفيقة

 راضية معمل

 أ منة قسوم

حمارضة حول ذكرى الفاحت من نومفرب يقدهما مجموعة من اجملاهدين تقرتهحا  20

 قس نطينةلنا مديرة اجملاهدين لولية 

يقدهما مجموعة من 

اجملاهدين تقرتهحا لنا 

مديرة اجملاهدين لولية 

 قس نطينة

 0202نومفرب  20

 الـمتحف العمويم الـوطــين سيـــرتـا

قرتاح متحف  جماهدون من اإ

 اجملاهد لقس نطينة

مواصةل خرجات احلقيبة  مواصةل خرجات احلقيبة املتحفية و رشات الفنية و الرمس 24

رشات الفنية و  املتحفية و

 الرمس

نب دايل حسني  الطامق التقني طيةل شهر ديسمرب

 شفيقة

 قسومراضية معلمآ منة

 

 عىل مس توى املرسح اجلهوي :

 مالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط ا -

 0202شهر أ كتوبر 

 عرض رشيف مبرسح قس نطينة 20/22/0202 دمع ومرافقات  امجلعيات والتعاونيات املس تفيدة  مجلعية املنارة الثقافية بومرداس عرض مرسحية "املهرج"  22
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خراج وليد عبد الاليه تآ ليف   وال دابمن صندوق تطوير الفنون  واإ
 

  

نتاج جديد ملرسح قس نطينة اتليف  عرض مرسحية "أ مس ية يف ابريس" 20  اإ

 أ حسن تليالين و تصممي العرض كرمي

 بودشيش

حياء املناس بات الوطنية   أ كتوبر"21"ذكرىاإ

 

 مبدينة عنابة 29/22/0202

 

 عرض رشيف

نتاج جديد ملرسح قس نطينة اتليف  عرض مرسحية "أ مس ية يف ابريس" 22  اإ

 أ حسن تليالين و تصممي العرض كرمي

 بودشيش

حياء املناس بات الوطنية   أ كتوبر"21"ذكرىاإ

 

 مبرسح قس نطينة 21/22/0202

 

 

حياء  29  حفل فين عيساوة " الفنان عزوز  املودل النبوي الرشيفاإ

 بوعبيد"

حياء املناس بات ادلينية "املودل النبوي الرشيف"  اإ

 

 مبرسح قس نطينة 24/22/0202

 

 

 عرض مرسحية "الزيلومان" 21

 

خراج تآ ليفالبلريي   مجعية مرسح  واإ

 وحيد عاشور 

 امجلعيات والتعاونيات املس تفيدة من   ةدمع ومرافق

 وال دابصندوق تطوير الفنون 

 مبرسح قس نطينة 00/22/0202

 

 عرض رشيف

 0202شهر نومفرب 

خراج أ محد رايض عرض فين يف ساحة املرسح 22 حياء املناس بات الوطنية  عرض من اإ  نومفرب" 22"ذكرىاإ

 "الإحتفالت الرمسية الولئية"

  أ مام بناية املرسح قس نطينة 22/22/0202

نتاج مرسح قس نطينة  أ بطال اذلاكرة"عرض مرسحية "  20  السعيد تآ ليفاإ

خراج كرمي بودشيش   بوملرقة واإ

حياء املناس بات الوطنية  نومفرب" 22" ذكرى اإ

 

  بقاعة مرسح قس نطينة 22/22/0202

حياء املناس بات الوطنية معرض صور فوتوغرافية  معرض اترخي  22  نومفرب" 22" ذكرى اإ

 

  بهبو مرسح قس نطينة 22/22/0202

نتخابية 29   0202شهر نومفرب   جحز القاعة من طرف السلطات امحلةل الإ



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 احمللية من أ جل امحلةل الانتخابية 

 0202شهر ديسمرب 
 

خراجانتاج مرسح قس نطينة  عرض مرسحية "مكياج" 22  تآ ليفواإ

 كامل فراد 

نتاجات مرسح قس نطينة   مبرسح قس نطينة 20/20/0202 توزيع اإ

خراجانتاج مرسح قس نطينة  "مكياج"عرض مرسحية  20  تآ ليفواإ

 كامل فراد 

نتاجات مرسح قس نطينة   مبرسح قس نطينة 22/20/0202 توزيع اإ

خراجانتاج مرسح قس نطينة  عرض مرسحية "مكياج" 22  تآ ليفواإ

 كامل فراد 

نتاجات مرسح قس نطينة   مبرسح قس نطينة 29/20/0202 توزيع اإ

فريق " 29 نتاج مرسح قس نطينة  عرض مرسحية "صيف اإ  محمد تآ ليفاإ

خراج كرمي بودشيش   ديب واإ

نتاج مرسح قس نطينة بدمع من صندوق تطوير  اإ

 وال دابالفنون  

 عرض رشيف مبرسح قس نطينة 01/20/0202

 أ ايم مرسح الطفل مبناس بة العطةل 21

 يوم20مدار عىلاملدرس ية  

 مبعدل لل طفالعروض مرسحية 

 عرضني يف اليوم 

  20/22/0200اىل  29/20/0202من  لل طفالالفنون املرسحية املوهجة  تشجيع وترقية

 مبرسح قس نطينة
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 :املدية مديرية الثقافة و الفنون لولية  .09

اترخي و ماكن  أ هداف النشاط  حمتوى النشاط النشاط الرمق

 النشاط

 املالحظة
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حياء لليوم الوطين للهجرة  22  اإ

  ال ايم ال دبية الثامنة لولية

 املدية 

تنظمي أ مايس أ دبية: شعر ، 

قصة ، رواية .. مبشاركة شعراء 

 من خمتلف ولايت الوطن 

 .تفعيل احلركة ال دبية يف ولية املدية و تشجيع ال دابء املواهب يف هذا اجملال 

 تكرمي رمزي ال دابء وشعراء جزائريني أ حياء و أ موات هلم رصيد شعري يف 

ذاعة املدية اجلهوية و متحف اجملاهد.  ال دب اجلزائري، مبشاركة جامعة املدية و اإ

ىل  21من   24اإ

   0202أ كتوبر 

 بدار الثقافة 

 

 

 

20 

الاحتفال بذكرى اندلع الثورة 

 التحريرية املباركة

  مسابقات ثقافية، ندوات

فكرية، أ مس يات شعرية، 

عروض مرسيح لل طفال، 

 عروض مرسحية للكبار 

تنظمي و برجمة عروض فنية: 

مرسح، حفالت، مسابقات .. 

مبشاركة فرق فنية حملية و 

 وطنية 

تنظمي ندوات فكرية مبشاركة 

 أ ساتذة من جامعة املدية 

  ىل تشجيع الفنانني التشكيليني احملليني و دمعهم من أ جل الاس مترار  ابلإضافة اإ

 اكتشاف مواهب جديدة.

  تفعيل ورشة الفنون التشكيلية بدار الثقافة وذكل ابس تقطاب أ عداد جديدة من

 هواة خاصة ال طفال و الش باب 

ذاعة املدية اجلهوية و متحف اجملاهد  مبشاركة جامعة املدية و اإ

 

ىل  22من   21اإ

  0202نومفرب 

 بدار الثقافة 

 

 

 

22 

حياء ذكرى مظاهرات   22اإ

  2492ديسمرب 

  مسابقات ثقافية، أ مس يات

 شعرية، ندوات علمية   

  ال ايم الش توية التاسعة

 ملرسح الطفل 

تنظمي ندوات فكرية مبشاركة 

 أ ساتذة من جامعة املدية 

تنظمي عروض مرسحية 

لل طفال: موس يقى، غناء، 

 مسابقات ..

 اإرشاك اجلامعة يف الربانمج الثقايف و الفين و مواكبة البحث العلم  و تطوره و 

 ذكل ابلتنس يق مع جامعة املدية.

  اس تقطاب أ كرب ممكن من ال طفال ملتابعة العروض املرسحية و تشجيعهم ابلتايل

 عىل ممارسة املرسح 

  متكني ال طفال من فرصة التعبري عن قدراهتم و مواههبم يف جمال املرسح من

 خالل ورشة الفنون املرسحية 

  نتاهجا املرسيح اجلديد متكني الفرق املرسحية عرب الرتاب الوطين من عرض اإ

 بدار الثقافة لولية املدية  

ذاعة املدية اجلهوية و متحف اجملاهد  مبشاركة جامعة املدية و اإ

 

ىل  22من   22اإ

  0202ديسمرب 

 

ىل  02من   01اإ

  0202ديسمرب 

 بدار الثقافة 
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 :مس تغامن مديرية الثقافة و الفنون  .01

النشاطحمتوى  أ هداف النشاط مالحظات  الرمق النشاط 

حياء اذلكرى  عرض أ فالم ثورية -   أ كتوبر  21يوم الهجرة  92اإ  22 

 

ختليد اذلكرى العظمية و 

 ترس يخها يف ذهنية املواطن        و

ال جيال و التعريف بآ عنف مقع 

ملظاهرة يف أ ورواب الغربية يف التارخي 

 املعارص

  بث لندوة فكرية اترخيية حول ال حداث -

 عرض أ فالم واثئقية حول احلدث -  20

 عرض أ شعار وطنية  - 

 بث أ انش يد وطنية -

 مسابقة أ حسن معل أ ديب ابملناس بة - 

 مسابقة أ حسن لوحة فنية ابملناس بة -

 مسابقة أ حسن فيمل قصري ابملناس بة -

 معرض للصور و الكتب اخلاصة ابل حداث - 

 معرض فين تشكييل -

نطقة التعرف عىل مدونة موس يقية مل  

رضية و مس تغامن، جتمع بني تقليد ح

تظاهراهتا  بدوية يف ارتباطها مبختلف

 حمارضات -

 معارض متنوعة -

يقية ندوة ولئية حول التقاليد املوس  

 لولية مس تغامن

 

22 
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 عروض موس يقية تقليدية - الاجامتعية.

لندلع الثورة  91الاحتفال ابذلكرى  عرض فيمل -  

نومفرب 22تحريرية ال   

 

29 

 

يخها يف ختليد اذلكرى العظمية و ترس  

 ذهنية املواطن        و ال جيال

 ندوة اترخيية حول اذلكرى -

 مداخةل حول احلدث -

 

21 

 عروض أ فالم واثئقية حول الثورة  - 

 و شهداء و جماهدي املنطقة

 عرض أ فالم ثورية -

 عرض أ انش يد و أ شعار وطنية  - 

 تركيب فين ملحم  -

 مسابقة أ حسن معل أ ديب ابملناس بة - 

 مسابقة أ حسن لوحة فنية ابملناس بة -

 مسابقة أ حسن فيمل قصري ابملناس بة -

 عرض كتب و صور حول الثورة - 

 معارض فنية -

 رمس جدارية خمدلة لثورة التحرير -

حياء    لإحياء الرساةل احملمدية واإ نشاد  - فالاحتفال ابملودل النبوي الرشي الطبعة الثامنة للمهرجان احمليل لالإ  29 
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خشصية الرسول ال كرم صىل هللا 

عليه وأ هل و سمل يف وجدان ال  مة 

 ويف مشاعرها

تنش يط الطفل و حتريره من  -  -

 عقده املكبوتة.

تكوين خشصيته ذهنيا و وجدانيا  -

 و حركيا.

مداواة الطفل نفس يا و معاجلته  -

 اجامتعيا.

مساعدة املدرسني لتقدمي  -

ادلروس البيداغوجية يف أ حسن 

الظروف املهنية التعلميية و 

أ نسب املواقف الس يكو 

 اجامتعية.  

 حمارضات -

 ورشات -

 تركيبات مرسحية -

ح أ ايم دراس ية و تكوينية حول املرس 

 كطريقة عالجية )الس يكو دراما( 

21 

القامئني  متكني و تدريب املرشفني و 

حيح و أ عضاء املاكتب من السري الص 

يات و الفعال  للجمعيات و التعاون 

 الثقافية. 

 حمارضات -

 ورشات تدريبية -

 

تس يري ال ايم التكوينية الثانية حول ال 

تعاونيات الثقايف اخلاص ابمجلعيات و ال 

 الثقافية

20 
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حياء اذلكرى  عرض فيمل -    22ملظاهرات  92اإ

2492ديسمرب   

24 

ختليد اذلكرى العظمية و ترس يخها يف  

 ذهنية املواطن        و ال جيال
 ندوة اترخيية  -

 معرض للصور  -

22 

 تطوير و ترقية مرسح العرائس 

 بآ نواعه ذلى الطفل
 ورشات -

 معرض متنوع -

 عروض  ملرسح العرائس و الظل  -

 

 22 ملتقى حول مرسح العرائس

 

 :املس يةل مديرية الثقافة و الفنون لولية  .00

 

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي و ماكن النشاط املالحظة 

 املكتبة الرئيس ية 

 22/22/0202من : 

ىل :   0202اكتوبر  21الإحتفال بيوم املعمل  21/22/0202اإ

ىل الفرتة  2402معرض خاص بآ رش يف الرتبية من الفرتة  اإ

2402 
 22 معرض 

 املكتبة الرئيس ية

 22/0202/ 21يوم: 
 20 حمارضة  حمارضة حول املناس بة من تقدمي ال س تاذ: بن الش يخ عبد اجمليد 

 املكتبة الرئيس ية

 0202أ كتوبر  21يوم : 
 ليوم لهجرة 10الإحتفالت اخملدلة ذلكرى 

 22 حمارضة  حمارضة حول احلدث 

لقاءات شعرية حول املناس بة  لقاءات شعرية  اإ  29 اإ
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 مكتبة املطالعة عني امللح

 0202أ كتوبر 
 0202اكتوبر  21الإحتفال بيوم املعمل 

 21 ندوة  ندوة حول اسهامات املعمل 

 29 مسابقة  مسابقة نرثية يف كتابة الرساةل حتت شعار شكرا معلم  

 مكتبة املطالعة العمومية املويلحة

 0202أ كتوبر  21يوم : 
 0202أ كتوبر  21الإحتفالت بيوم العمل 

 21 معرض للكتاب  معرض الكتاب التارخي  رصيد املكتبة 

 20 معرض للصور  معرض الصور التارخيية اخلاصة ابملناس بة 

 مكتبة املطالعة حامم الضلعة

 0202أ كتوبر  24
 ( ليوم الهجرة10الإحتفالت اخملدلة لذلكرى )

 24 معرض للكتاب  معرض الكتاب التارخي  حول املناس بة 

لقاءات شعرية للشاعر حمفوظ زواش  22 أ صبوحة شعرية  اإ

 مكتبة املطالعة العمومية بوسعادة

 0202أ كتوبر  21يوم : 
 اليوم العامل  للمعمل

تكرمي مجموعة من املعلمني حتت شعار وقفة للمعمل وقفة التبجيال 

 يكون رسولاكد املعمل أ ن 
 22 تكرمي 

لقاءات شعرية ابملناس بة حول املعمل و دوره يف تكوين جيل  اإ

 املس تقبل 
لقاءات شعرية   20 اإ

 مكتبة املطالعة العمومية بومخيسة

 0202أ كتوبر  21يوم : 
 22 أ انش يد اانش يد وطنية ثورية

 مكتبة املطالعة العمومية مقرة

 0202أ كتوبر  21يوم: 
 ( ليوم الهجرة10اخملدلة لذلكرى)الإحتفالت 

 29 عرض مرسيح عرض مرسيح 

 21 ورشات  ورشة حاكية و معىن ورشة التعبري و التلخيص 

 29 معرض للصور  معرض الصور التارخيية اخلاصة ابملناس بة 

 21 ندوة  ندوة اترخيية حول املناس بة 

نشادي   20 عرض مرسيح  عرض مرسيح اإ

 املطالعة العمومية سلميمكتبة 

 0202أ كتوبر  21

 24 معرض للصور   معرض للصور التارخيية اخلاصة ابملناس بة 

 02 زايرة ميدانية  تنظمي زايرات ميدانية ملنخرط  املكتبة للمناطق التارخيية 
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 02 ورشات ورشة حاكية و معىن وورشة التعبري و التلخيص 

 

 

 دار الثقافة

 22/22/0202يوم : 

الو رشات التكوينية اخلاصة بدار الثقافة لولية 

املس يةل قصد تلقهيم املبادئ ال ولية يف 

 الاختصاصات الفنية و

 الثقافية املتوفرة ابملؤسسة

 0202دورة أ كتوبر 

انطالق ادلورة  

التكوينية  الثالثة 

 لورشات دار الثقافة

00 

 دار الثقافة

 22/22/0202يوم : 
بداع ال ديب ابلوليةقصد خلق   02 الفضاء ال ديب جلسة أ دبية ل دابء و شعراء من الولية فضاء لالإ

 دار الثقافة

 20/22/0202من:

ىل:  02/22/0202اإ

مشاركة أ برز الفنانني التشكيلني  عىل 

املس توى الوطين قصد اس متتاع هوا ت اللون 

و الريشة ابلولية و كذا اكتشافهم لولية 

 نرص ادلين ديين أ جعب هبا الفنان

 الصالون الوطين للفنون التشكيلية
 اليوم الوطين للهجرة

 أ كتوبر 21 
09 

 متحف احلضنة

 29/22/0202من:

ىل:  09/22/0202اإ

 مدارس ولية املس يةل

 تربية النيشء عىل حب الرتاث الثقايف
دورات حتسيس ية عىل مس توى املدارس حول أ مهية املتحف 

 و دوره يف اجملمتع
 01 املتحفيةاحلقيبة 

 متحف احلضنة

 01/22/0202من:

ىل:  00/22/0202اإ

برانمج ترفهيي  تثقيف  و تعلمي  لل طفال ذوي 

 اهلمم

 ورشات تلوين رسومات ما قبل التارخي 
قامة ورشات عىل  اإ

 مس توى املركز 
09 

 01 النفيس البيداغويج  ورشة الرمس احلر 
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مقر املركز النفيس البيداغويج 

 املس يةل
 ورشة الزخرفة عىل الفخار 
املس يةل لفئة أ طفال 

 ذوي اهلمم
00 

املتحف الوطين العمويم نرص ادلين 

 ديين بوسعادة 

 22/22/0202يوم : 

 

 04 لوحات فنية  معرض لوحات الفنان امحد بن سلامين  ارثراء امجلهور بآ عامل أ محد بن سلامين 

املتحف الوطين العمويم نرص ادلين 

 ديين بوسعادة 

 0202//29/22من : 

ىل :   02/22/0202اإ

 22 احلقيبة املتحفية  التنش يط يف املدارس الإبتدائية يف دائرة بوسعادة  تمنية القدرة الفنية لل طفال 

 دار الثقافة

 22/22/0202من:

ىل:  22/22/0202اإ

متجيدا لثورة نومفرب اجمليدة مبشاركة مجعيات 

لولية ابلتنس يق مع مديرية الثقافة و الفنون 

 املس يةل

 -ملحمة ثورية  -سهرة نومفربية حمرتفة 
 ذكرى اندلع الثورة 

 2419نومفرب  22

22 

معرض للصور و الواثئق التارخيية ، بث أ انش يد وطنية جتيدا 

 لبطولت رجال ثورة نومفرب
20 

 متحف احلضنة

 0202/ 22/ 22يوم : 

 دار الثقافة
 2419نومفرب  22ختليدا ذكرى 

 حول الثورة التحريرية ابلتنس يق مع دار الثقافةمعرض 
الاحتفال  مبناس بة 

 عيد الثورة
22 

املتحف الوطين العمويم نرص ادلين 

 ديين بوسعادة 

 22/22/0202يوم : 

 29 معرض  معرض للصور الفوتوغرافية ختدل اذلكرى 
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 0202/ 22/ 20من:متحف احلضنة

ىل:   0202/ 20/ 20اإ
براز دور و أ مهية  املتحف يف اجملمتع اإ

قامة معرض من خالل عرض لوحات و صور توضيحية  اإ

 حول املتحف و اترخي املنطقة

أ بواب مفتوحة عىل 

 املتحف
21 

 

 :عسكر ديرية الثقافة و الفنون لولية م م .04

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

2.  
أ كتوبر ذكرى  21

 لهجرةاليوم الوطين 

 معرض  يضم: 

 جناح للصور و الواثئق املرتبطة ابذلكرى

 جناح معرض للكتاب 

 جناح  للكتاب والصور التارخيية )حول ذكرى اليوم الوطين للهجرة(

جناح معرض للصور  الفوتوغرافية "كرونولوجيا حول أ مه ال حداث التارخيية 

 اخلاصة ابذلكرى

 الثورية.جناح مللصقات ال فالم اجلزائرية 

 عرض مرسيح مبناس بة اذلكرى

ابن الثورة التحريرية" ،  حمارضة  تربز  نضال املهاجرين اجلزائريني  يف فرنسا اإ

 ورشة يف الرمس موهجة لل طفال  "الثورة التحريرية يف عيون ال طفال"

 أ بواب مفتوحة عىل املواقع ال رثرية املرتبطة ابل مري عبد القادر اجلزائري

 "اذلاكرة الوطنية اجمليدة يف قصائد الش باب"أ مس ية شعرية 

متجيد وترس يخ اذلاكرة 

الوطنية دلى ال جيال 

 وخصوصا الناش ئة

ىل غاية  21من   02اإ

 0202أ كتوبر 

يف فضاءات 

املؤسسات حتت 

ىل  الوصاية ابلإضافة اإ

مشاركة القطاع يف 

الاحتفالت الرمسية 

 اليت تنظمها الولية

 املشاركون:

 دار الثقافة

 املكتبة الرئيس ية

 ملحقة املكتبة ببدلية احملمدية

 مديرية الثقافة

 والفنون

 املرسح اجلهوي

 دار الثقافة
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 عرض مرسيح  بعنوان " ذكرى من ال لزاس"

 عرض فيمل واثئق  حول الهجرة يرسد شهادات حية لبعض اجملاهدين 

 ندوة اترخيية من تنش يط اندي البيان حول اذلكرى 

 نشاط أ س بوع   .0

عرض عناوين كتب من   " عنوان امخليس "نشاط أ س بوع  حتت شعار 

 رصيد املكتبة عن طريق الفضاء الافرتايض
التعريف برصيد املكتبة 

 الرئيس ية للمطالعة العمومية

طيةل الثاليث الرابع لك 

 يوم مخيس 

 املشاركون:

الكتاب ، الفنانني و املبدعني 

 بصفة عامة

 حصة ثقافية  .2

 حصة ثقافية بعنوان " حوارات ادبية مع كتاب حمليني من ولية معسكر " 

 تنش يط الساحة الثقافية
طيةل الثاليث الرابع لك 

 يوم سبت

 املشاركون:

الكتاب ، الفنانني و املبدعني 

بصفة عامة ، اندي ويح القمل 

 لولية معسكر

9.  
برانمج العروض 

املرسحية للصغار 

 والكبار

 للكبار طيةل الثاليثعروض مرسحية 

 عروض مرسحية للكبار طيةل الثاليث

 

الرتوحي والرتفيه عن العائالت 

و متكني املهمتني ومعوم 

 املتتبعني 

 طيةل الثاليث الرابع

 املشاركون :

مديرية الثقافة والفنون واملرسح 

 اجلهوي ،

1.  

ذكرى املودل النبوي 

ربيع  20الرشيف 

 ال ول 

 معرض للكتاب 

نشادية   عروض فنية اإ

 عرض للحكوايت حول سرية خامت ال نبياء واملرسلني

 ندوة ثقافية حول السرية العطرة لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 لقاء القصيد يف مودل خري اخللق أ مجعني 

حياء السرية النبوية  للرسول  اإ

ال كرم  محمد  صل هللا عليه 

 وسمل

 

أ كتوبر  24و 20يويم 

 20املوافق لـ  0202

 2992ربيع ال ول 

بدار الثقافة أ يب راس 

 النارصي 

 املشاركون :

دار الثقافة، املكتبة الرئيسة 

املرسح اجلهوي ، امجلعيات 

الثقافية و الفنية ، فنانون و 

عالميون  مبدعون ، حرفيون  واإ

ابلتعاون مع ولية معسكر ، 
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 مسابقات لل طفال ) جتويد وحفظ القرأ ن الكرمي، الراوي الصغري(

بطابع حميل )أ طباق شعبية، لباس تقليدي، جتس يد لالحتفال ابملودل النبوي 

 حناء(

مديرية الشؤون ادلينية 

وال وقاف، مديرية  النشاط 

 الاجامتع  والتضامن

9.  

مديرية الثقافة 

والفنون ابلتنس يق مع 

مجعية س يدي بالل 

 معسكر  –الفللكورية 

 عروض فنية فللكورية 

 تكوينية يف صناعة ال لت املوس يقية لفن القناوي .تنظمي دورات 

احملافظة عىل الرتاث 

الالمادي احمليل وتعريف 

ال جيال ابلتقاليد وال عراف 

 احمللية

ىل  01من  أ كتوبر اإ

أ كتوبر  22غاية 

0202  

ببدلية تتيغنيف بدلية 

 احملمدية بدلية معسكر

 املشاركون :

مديرية الثقافة والفنون امجلعيات 

ورية املعمتدة من خمتلف الفللك

 هجات الوطن ،

1.  

مديرية الثقافة 

والفنون ابلتنس يق مع 

امجلعية الفللكورية 

احملمدية –الباللية 

تنظم وعدة قناوى 

 س يدي بالل  

عروض فنية فللكورية تقدهما مجعيات فنية فللكورية من خمتلف هجات 

 الوطن

 

 

احملافظة عىل الرتاث 

الالمادي احمليل وتعريف 

ال جيال ابلتقاليد وال عراف 

 احمللية 

ىل غاية  22من  نومفرب اإ

 0202نومفرب 22

 بدلية احملمدية

 املشاركون :

مديرية الثقافة والفنون امجلعيات 

الفللكورية املعمتدة من خمتلف 

 هجات الوطن ،

0.  

مديرية الثقافة 

والفنون ابلتنس يق مع 

 مجعية الفنون ادلرامية 

 تنظمي ورشات يف جمال الرمس واملوس يقى لل طفال،

قامة معرض للرمس وصناعة العرائس.  اإ
 

ىل  21من  أ كتوبر اإ

 0202نومفرب 22غاية 

بدار الثقافة ايب راس 

 النارصي

 املشاركون :

 مديرية الثقافة والفنون 

ت ورشات املؤسسات حت

 الوصاية واملنخرطني هبا
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 2419نومفرب  22  .4

 أ بواب مفتوحة عىل املواقع ال رثرية املرتبطة ابل مري عبد القادر اجلزائري

 مسابقة لفائدة ال طفال ل حسن حبث اترخي  حول الثورة اجمليدة

 معرض للكتاب التارخي 

 حفل فين فللكوري حتييه مجعية سهر الليل عيساوة -

 معرض  يضم: 

 جناح اترخي  حول مسرية الثورة التحريرية ابملنطقة  -

 صور لبعض شهداء الثورة التحريرية -

 صور لشهداء وجماهدي ولية معسكر -

 جناح  للفن التشكييل         -

 ندوة ثقافية اترخيية ينشطها  النادي الثقايف "البيان"  -

 عرض فللكوري مجلعية مجعية البارود و املوس يقى / تيغنيف -

 حمارضة اترخيية ينشطها أ س تاذ من جامعة معسكر   -

 حفل فين منوع حتييه مجعية نسور ال مل النسوية ببدلية بو هين -

 حفل فين حتييه مجعية الطرب ال صيل بوادي ال بطال  -

متجيد وترس يخ اذلاكرة 

الوطنية دلى ال جيال 

 وخصوصا الناش ئة

ىل  22من    22اإ

 0202نومفرب 

فضاءات  بلك

املؤسسات حتت 

ىل  الوصاية ابلإضافة اإ

مشاركة القطاع يف 

الاحتفالت الرمسية 

 اليت تنظمها الولية

 املشاركون:

قافة، املكتبة الرئيس ية، دار الث

وهينبدلية تيغنيف، بدلية ب  

ة س يقبدلية وادي ال بطال، بدلي  

 بدلية زهانة، بدلية غريس

 املرسح اجلهوي
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 حفل فين حتييه امجلعية الثقافية املوس يقية الفتح  -

  حفل فين حتييه امجلعية النسوية للمرسح و املوس يقى -

 حفل فين حتييه مجعية اجليل الرابع لبدلية معسكر -

 عرض رشيط واثئق  يتضمن   كرونولوجيا اترخيية حول الثورة التحريرية -

 عرض مرسيح من تقدمي مجعية نشاطات ش باب املس تقبل  معسكر -

22.  

اذلكرى التاسعة 

والامثنون بعد املائة 

للمبايعة  ال وىل 

 لل مري عبد القادر

 2020نومفرب  01

 ملتقى وطين حول ال مري عبد القادر 

صدارات ، لوحات  معرض حول حياة ال مري عبد القادر )اجملسامت الفنية ،اإ

 تشكيلية و صور فوتوغرافية(

)الزماةل، دار  معرض متعلق ابل اثر العقارية لل مري عبد القادر بولية معسكر 

القيادة، حممكة ال مري عبد القادر، زاوية س يدي حم  ادلين، مسجد املبايعة، 

 جشرة ادلردارة (

 اس تعراض للفروس ية والفنتازاي من معق الرتاث احمليل 

 عروض للفروس ية

 حفل فين للنغم البدوي 

لقاءات شعرية  يف الشعر امللحون  اإ

التعريف بآ مه جوانب الرتاث 

ادي والالمادي الثقايف امل

املتصل بسرية ال مري عبد 

 القادر.

الوقوف عىل مواقف ال مري 

بداعاته ال دبية و  الإنسانية و اإ

 الشعرية من خالل أ اثره .

براز خشصية ال مري عبد  اإ

 القادر 

أ مهية دراسة اترخي البطل " 

ال مري" يف تنش ئة ال جيال 

نومفرب  01و 09يويم 

0202 

دار الثقافة أ يب راس 

النارصي وموقع جشرة 

 ادلردارة ببدلية غريس

 املشاركون :

دار الثقافة ، املكتبة الرئيسة 

املرسح اجلهوي ، امجلعيات 

الثقافية و الفنية ، فنانون و 

مبدعون ، حرفيون ،مؤسسات 

عالميون  و هيئات معومية  واإ

ابلتعاون مع ولية معسكر ، 

، مديرية مديرية الإدارة احمللية 

الش باب والرايضة ، مديرية 

الس ياحة والصناعة التقليدية، 

 مديرية النقل
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 وتشكيل الوع  امجلع .    

مديرية الثقافة   .22

والفنون ابلتنس يق مع 

مجعية املبايعة 

 البنيان -للفروس ية 

 عروض يف الفروس ية والفنتازاي 

 القاءات يف الشعر البدوي وامللحون

التعريف بآ مه جوانب الرتاث 

 والالماديالثقايف املادي 

ترس يخ  وتعريف مقومات 

 الرتاث احمليل دلى الناش ئة

 املشاركون :

مديرية الثقافة والفنون امجلعيات 

الفروس ية والفنتازاي املعمتدة من 

 خمتلف هجات الوطن ،

20.  

مديرية الثقافة 

والفنون ابلتنس يق مع 

مجعية ش باب اجليل 

معسكر  –الرابع 

تنظم أ ايم معسكر 

SHOW 

 عروض فنية فاكهية 

 عروض هبلوانية 

 موس يقى عرصية 

 

الرتوحي والرتفيه عن الش باب 

والعائالت  وتشجيع املواهب 

 الراغبة يف الإبداع الفين

ىل  20من  ديسمرب اإ

ديسمرب  02غاية 

0202 

املرسح اجلهوي 

 معسكر

 املشاركون :

مديرية الثقافة والفنون فنانني ، 

 فاكهيني ومرسحيون

22.  
 22مظاهرات 

 2492ديسمرب 

 الصالون الوطين عبد القادر قرماز

 ورشات يف الفن التشكييل

 عروض فنية فللكورية

 عروض مرسحية 

 معرض يف الفن التشكييل

 مداخالت 

 أ فالم ثورية

 

متجيد وترس يخ اذلاكرة 

الوطنية دلى ال جيال 

 وخصوصا الناش ئة

ىل  22من  ديسمرب اإ

ديسمرب  20غاية 

0202 

راس بدار الثقافة أ يب 

 النارصي

 املشاركون :

مديرية الثقافة والفنون فنانني 

تشكيليني ،عارضني ،مجعيات 

 حملية واملؤسسات حتت الوصاية
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 :ورقةل مديرية الثقافة و الفنون لولية  .22

 املالحظة  اترخي وماكن النشاط  اهــــــــداف النشاط  حمتـــــوى النشـــــــاط  النشاط   الرمق

22  

 ورشـــــــــــــات  تدريبية 

 ورشة للرمس واملطالعة حتفزيية لالطفال

سة ومجعية ابلتنس يق مع مكتبة املطالعة العمومية انقو 

 الزهراء لرعاية الطفوةل انقوسة

زامنا  مع حتفزي الاطفال عىل املطالعة ت

 ادلخول املدريس للقراءة

  0202سبمترب  22يوم 

القادر  مكتبة املطالعة العمومية عبد

 لوصيف بدلية انقوسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقيق  

 

 

 

 

 

 

مع مؤطرين  ورشة تكوينية للرمس لالطفال ابلتنس يق 20 ات الرمس حتفزي وتعلمي الاطفال اساس ي    0202اكتوبر  24يوم  

سة مكتبة املطالعة العمومية انقو   

22  

 

اكتوبر  21اليوم الوطين للهجرة 

2492/0202  

بن  ندوة اترخية حول " الهجرة " من تقدمي الاس تاذ

 قطاية محمد 

 ابراز املقومات الوطنية وتضحية

 الشهداء من اجل احلرية 

 

  0202اكتوبر  29يوم 

القادر  مكتبة املطالعة العمومية عبد

 لوصيف بدلية انقوسة

والاشغال اليديوية ورشة للقراءة واملطالعة 29  

ة الزهراء ابلتنسق مع مكتبة املطالعة انقوسة ومجعي 

  لرعاية الطفوةل ومجعية القمل الثقايف افران

 

واهب حتفري الناش ئة عىل اكتشاف امل

 وتمنية قدراهتم العقلية 

  21 حتفزي وتعلمي الناشة 

 ورشات تدريبية 

 ورشة للرمس التعبريي ابلتنس يق

املطالعة العمومية انقوسةمع مكتبة   

  0202اكتوبر  02يوم 

ةمكتبة املطالعة بدلية انقوس  

29  

 

ريريةالاحتفال بذكرى الثورة التح  

عرض فيلمي ثوري " معركة اجلزائر "                  

بة مسابقة احسن قصيدة شعرية حول املناس         

 التارخيية 

خس ابراز مقومات الثورة التحريرة ور

 مقومات الوطنية اليت حضى من 

 اجلها الشهداء 

   0202اكتوبر  22يوم 
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  2419/ 0202نومفرب  22 

 

 

 

 معرض للكتاب التارخي  من رصيد املكتبة 

اىل اكتوبر اىل  22من   

  0202نومفرب  22

 مكتبة املطالعة انقوسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقيق  

 

21 

 

20 

طالعة/املاملكتبة املتنقةل تشمل:  ورشات للرمس   

يق مع /التلخيص /القراءة /اعاب هبلوانية  ابلتنس   

انقوسة  مكتبة املطالعة العمومية لوصيف عبد القادر  

 

روح  تقريب الطفل من الكتاب وخلق

 التنفاس وابراز املواهب

 

  0202اكتوبر  22يوم 

 ساحة ابعلوش انقوسة 

لثقافة والفنون اس تعراضات للفنتازاي والفللكور مديرية ا اس تعراضات فنية  24

ازية والبارود ابلتنس يق مع التنس يقية الولئية للفنط

 ورقةل 

وري  اليت ابراز املوروث الثقايف والفللك

 تزخر به الولية 

  0202اكتوبر   22         

 دار الثقافة مفدي زكرايء 

افة الاايم الولئية توعوية للثق 22

رورـ السلمية للوقاية من حوادث امل

يعية  حامية البيئة ـ الكوارث الطب   

 ـ ورشات ميدانية لتعلمي الس ياقة املرورية 

نس يق ـ معرض للصور للوقاية من حوادث املرور ابلت 

حامية  مع امجلعية الولئية للوقاية من حوادث املرور ـ

 البيئة ـ 

متع والتوعية لرشاحئ اجمل  ـ التحسيس

 للوقاية من حوادث املرور 

 ـ التوعية برضورة حامية البيئةوالنظافة 

  0202نومفرب  24اىل  21من 

 دار الثقافة مفدي زكرايء

ة "قراءة يف كتاب " اترخي وعادات منطقة انقوس قراءات ادبية  22  

 من تقدمي ادلكتور عبد امحليد غرايين 

طقة التعريف ابلدابء والكتاب املن                0202نومفرب  21يوم  

مكتبة املطالعة انقوسة       

 

 

20 

 

 مسابقـــــــــات ثقافية 

 

 ـ مسابقة للتالميذ للطور املتوسط 

الثقافة العامة    

 ـ خلق جو التنافس والتعرف عىل

 القدرة الثقافية للناش ئة 

 ـ ابراز مواهب وقدرات الاطفال 

0202ديسمرب   20يوم   

القادر  مكتبة املطالعة العمومية عبد

 لوصيف بدلية انقوسة
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 22الاحتفال مبظاهرات الشعب  22

2492/0202ديسمرب   

 ـ معرض للصور شهداء املنطقة 

 ـ معرض للكتاب التارخي  

خها يف وقفة وحمطة ابملظاهرات وترس ي 

 الاجيال الناش ئة 

0202ديسمرب  22يوم   

ة مكتبة املطالعة بدلية انقوس  

 

 

29 

 عروض موهجة لالطفال 

 " العطةل الش توية 

 عروض ترفهيية وتسلية 

 العاب اخلفة   /  مسابقات ثقافية 

ية ابلتنس يق مع مجعية القمل الثقافية ومجع     

 الزهراء لرعاية الطفوةل 

 

ة  موهجة نشاطات ترفهيية  وتثقيفي

 لالطفال 

0202ديسمرب  00اىل  02من   

القادر  مكتبة املطالعة العمومية عبد

 لوصيف بدلية انقوسة

 

ع مجعية عروض ترفهيية /العاب اخلفة ابلتنس يق م عروض ملوهجة لالطفال  21

املطربية  ابتسامة ملرسح الطفل والغناء الهادف مجعية

 للفنون املرسحية 

  0202سمرب دي  01اىل  09من  ترفيه وتثقيف لالطفال  

ة العمومية املكتبة الرئيس ية للمطالع  

 مناطق الظل والاحياء 

 

 :وهرانمديرية الثقافة و الفنون لولية  .22

 اترخي و توقيت النشاط أ هداف النشاط  حمتوى النشاط  النشاط الرمق

 مكــان النشاط

 املالحظة

ورشة رمس من تنش يط املنشطة  22

 املراكيس حفيظة

 0202أ كتوبر  29 لتوعية الطفل 24كوفيد رمس تعبريي حول 

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 
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 0202أ كتوبر  21 حتبيب القراءة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 20

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

بقاعة مرسح   0202أ كتوبر  21 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 

 وهران

/ 

 0202أ كتوبر  29 تنش يط الساحة الثقافية ثقايف أ دبيةأ مس ية  

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 أ مس ية أ دبية 22

 

لقاءات شعرية وقصصية ونقاش مفتوح حول  اإ

 املومس ال ديب اجلديد

عىل الساعة  0202أ كتوبر  29 جتديد ادلفق ال ديب واس تقطاب املواهب

 سا مبكتبة الاكتدرالية 29:22

/ 

املنشطة  ورشة رمس من تنش يط 29

 املراكيس حفيظة

 0202أ كتوبر  20 احملافظة عىل الطبيعة رمس تعبريي حول أ حب الطبيعة

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

 0202أ كتوبر  20 تنش يط جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 

 بقاعة مرسح وهران

 

/ 

 0202أ كتوبر  22 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 21

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 
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0202أ كتوبر  22 احملافظة عىل الطبيعة رمس تعبريي حول أ حب الطبيعة ورشة الرمس 29  

 ا دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

 تربوي مرسح ال طفال 21

 

 

 

  0202أ كتوبر 20 تنش ئة جيل مثقف

 بقاعة مرسح وهران

 

/ 

  0202أ كتوبر  20 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس املطالعةورشة  ورشة املطالعة 20

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

0202أ كتوبر  22 احملافظة عىل الطبيعة رمس تعبريي حول أ حب الطبيعة ورشة الرمس 24  / 

  0202أ كتوبر  29 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 22

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

 15  0202أ كتوبر  تسجيل  مع مجعية أ و حرفية من الريف الوهراين اليوم ادلويل للمرأ ة الريفية 22

 خارج املتحف

/ 

 0202أ كتوبر  21 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 20

 بقاعة مرسح وهران

 

/ 
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0202أ كتوبر  29 تنش يط الساحة الثقافية ثقايف نشاط أ ديب 22  

 ورشة املطالعة

/ 

 0202أ كتوبر  21 تنش يط الساحة الثقافية ثقايف نشاط 29

 ورشة املطالعة

/ 

 برايح الزهرة مع الصحفيةلقاء   21

 حول حبهثا التارخي  املوسوم:

 قصة كفاح(-)حرائر اجلزائر

عىل الساعة  0202أ كتوبر  21 

29:22 

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

// 

 0202أ كتوبر  21 احملافظة عىل الطبيعة رمس تعبريي حول أ حب البيئة ورشة الرمس 29

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

لقاء مع  الصحفية برايح الزهرةحول حبهثا التارخي   لقاء خاص 21

 قصة كفاح(-)حرائر اجلزائراملوسوم:

التعريف بآ خر الكتاابت التارخيية حول 

 اجلزائريةقضية كفاح املرأ ة 

عىل الساعة  0202أ كتوبر  21

29:22 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

حياء  حفل فين  متنوع مبشاركة مجموعة من فناين املدينة حفل فين 20  كرىذاإ

 أ كتوبر  21

عىل الساعة  0202أ كتوبر  21

29:22 

ابملرسح اجلهوي                 

 عبد القادر علوةل

/ 

معرض كتب وصور  يوم الهجرة  24  / 0202أ كتوبر  21  
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 قاعة النشاطات مداخالت وورشة خاصة  ابجلرد  درايس حول اجلرديوم 

 / 0202أ كتوبر  20 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 02

 معرض قصاصات اجلرائد معرض 02

 حول املناس بة من أ رش يف جريدة امجلهورية

عالميا 21اس تذاكر أ حداث        0202أ كتوبر  20 أ كتوبر  اإ

 التصوير مبقر جريدة امجلهورية

/ 

00  

 

 

 احتفالية املودل

 النبوي الرشيف

 

نشادي مبناس بة اختتام فعاليات  -. حفل اإ

الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف مع توزيع الهدااي 

عىل املتفوقني يف املسابقة الإلكرتونية قناديل 

ش باب وهران  املودل  ابلتنس يق مع مجعية

ومسابقة أ حسن طبق تقليدي ابلتنس يق مع 

 مجعية حمل الطفل الثقافية

التعريف بسرية الرسول صىل هللا عليه 

حياء املوروث الثقايف ال صيل  وسمل واإ

 للجزائر

 0202أ كتوبر  20

 ابملركز الثقايف الإساليم

لوزارة الشؤون ادلينية 

 وال وقاف.

/ 

 0202أ كتوبر  24 جيل مثقفتنش ئة  تربوي - مرسح ال طفال 02

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202أ كتوبر  24 حرية الطفل يف التعبري رمس حر - ورشة الرمس 09

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

 0202أ كتوبر  02 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس ورشة املطالعة - ورشة املطالعة 01

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

 / 0202أ كتوبر  02 حرية الطفل يف التعبري رمس حر ورشة الرمس 09
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 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

 0202أ كتوبر  00 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 01

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202أ كتوبر  00 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 00

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

 0202أ كتوبر  09  رمس تعبريي  أ حب ايم - ورشة الرمس 04

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

 

/ 

 0202أ كتوبر  09 تنش ئة جيل مثقف تربوي - مرسح ال طفال 22

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202أ كتوبر  01 حتبيب الرتاث للطفل املمتدرس ورشة املطالعة - ورشة املطالعة 22

 يح الصباحة دار الثقافة مبكتب

/ 

 0202أ كتوبر  00  رمس تعبريي أ حب أ يم   - ورشة الرمس 20

 دار الثقافة مبكتبة يح الصباح

/ 

 0202أ كتوبر  04 تنش ئة جيل مثقف تربوي - مرسح ال طفال 22

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202أ كتوبر  22 دمع املواهب الشابة مرسيح - وان وومن شو 29

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 / 0202أ كتوبر  22 تنش يط الساحة الثقافية نومفربالفاحت  - احتفالية 21
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 بقاعة مرسح وهران

 0202نومفرب  22  حمارضات - اندلع الثورة التحريرية 29

 قاعة النشاطات

/ 

حياء ذاكرة الثورة اجلزائرية والتعريف هبا  معرض صور اترخيية مرفقة بآ غاين وطنية - معرض 21 اإ

 للناش ئة

 

عىل الساعة  0202نومفرب  22

2922 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  ورشة الرمس 20

 حفيظة

ىل غاية  22من  حب الوطن نومفرب  22اإ

0202  

 يح الصباح  دار الثقافة مبكتبة 

/ 

ىل  20من  تعريف الثورة الوطنية للطفل ورشة املطالعة حول الثورة والوطن ورشة املطالعة 24  / نومفرب 22اإ

 0202نومفرب  20 تنش ئة جيل مثقف تربوي  مرسح ال طفال 92

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 ورشة أ شغال يدوية ورشة ال شغال 92

 قص و لصق اجلرائدحول املناس بة

عىل الساعة  0202نومفرب  20 

 مبكتبة يح الصباح د29:22

/ 

ختتام مسابقة الصيف ال ديب الطبعة الثانية حفل ختايم 90 عىل الساعة  0202نومفرب  22 دمع وحتفزي املواهب يف جمال الكتابة اإ

29:22 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

0202نومفرب  22 تنش يط الساحة الثقافية تثقيف  أ مس ية شعرية 92  

 بقاعة مرسح وهران

/ 
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0202نومفرب  29  مرسيح تنش يط الساحة الثقافية مرسح الكبار 99  

 بقاعة مرسح وهران

/ 

0202نومفرب 21 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال  91  

 بقاعة مرسح وهران

/ 

0202نومفرب  24 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 99  

 بقاعة مرسح وهران

/ 

يا عرض جملموعة من مجموعات فرع الثنوغراف  اليوم الوطين للحرف 91

 بعنوان لك عام حرفة

0202نومفرب 24   

 قاعة النشاطات

/ 

  0202نومفرب  20 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال  90

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 ورشة ال شغال اليدوية  ورشة الاشغال اليدوية 94

جناز العمل الوطين لل طفال مع املنشطة غالي  - اإ

 مرمي

  0202نومفرب  21 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

 0202نومفرب  29 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 12

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202نومفرب  21 تنش يط الساحة الثقافية تثقيف  أ مس ية شعرية 12

 بقاعة مرسح وهران

/ 

يماليوم العامل  للفن    الاسال 10  

 العربية   العامل  للغةاليوم   -

ة عرض جملموعة من التحف الإسالمية )مجموع

 املتحف(

 نومفرب 20 

 اىل

/ 
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عداد نص عن الفن الاساليم - اإ  

ع معهد مداخةل عن الفن الاساليم ابلتنس يق م -

 احلضارة الاسالمية....

ورشات يف اخلط العريب -  

ديسمرب  0202    20  

 قاعة النشاطات

  مرسح ال طفال 12

 تربوي -

 0202نومفرب  24 تنش ئة جيل مثقف

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202نومفرب  02 تنش ئة جيل مثقف مرسح ال طفال 19

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 نشاط ترفهيي  تربوي مع بومحيدة مصطفى - نشاط ترفهيي  تربوي 11

 أ لعاب اخلفة مع بوعبيدة -

 0202نومفرب  01 مساعدة ال طفال عىل الرتوحي عن النفس

 يح الصباح بة دار الثقافة مبكت 

/ 

 0202نومفرب  01 تنش يط الساحة الثقافية مرسيح - مرسح الكبار 19

 وهرانبقاعة مرسح 

/ 

 0202نومفرب  09 تنش ئة جيل مثقف تربوي - مرسح ال طفال 11

 بقاعة مرسح وهران

/ 

احتفالية التضامن مع الشعب  10

 الفلسطيين
نشاط متنوع مبناس بة الاحتفال ابليوم العامل   -

للتضامن مع الشعب الفلسطيين ابلتنس يق مع 

حتاد الطالب الفلسطينيني.  اإ

 دمع القضية الفلسطينية 

 والتعريف هبا

 0202نومفرب 04

 ابملركز الثقايف الإساليم

/ 

 0202نومفرب  22 تنش ئة جيل مثقف تربوي  مرسح ال طفال 14

 بقاعة مرسح وهران

/ 
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مرسحية سريك املهرجني من تقدمي الفنان  - عرض مرسيح 92

 املرسيح بوزبوجة غفور هواري

 مساعدة ال طفال عىل الرتوحي 

 عن النفس

 0202ديسمرب  21

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  ورشة الرمس 92

 حفيظة

  0202ديسمرب  21 

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

 0202ديسمرب  29 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 90

 دار الثقافة مبكتبة 

 يح الصباح

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  الرمسورشة  92

 حفيظة

 0202ديسمرب  21 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

 

/ 

دار الثقافة مبكتبة  سمرب /دي  20 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 99

 يح الصباح 

 

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  ورشة الرمس 91

 حفيظة

 دي دار الثقافة مبكتبة  24 

 0202يح الصباح مسرب 

/ 

تنش يط تربوي ترفهيي  للمهرج محيدو مع مجعية  نشاط تربوي  ترفهيي  99

 اجليل الثقافية

 مساعدة ال طفال عىل الرتوحي 

 عن النفس

 0202ديسمرب  24

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 
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 0202ديسمرب  22 الفنيةتنش يط الساحة  مرسيح مرسح الكبار  91

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 احتفالية أ حداث  90

 2492ديسمرب 22
ديسمرب  22مداخةل اترخيية حول أ حداث  -

 من تقدمي ادلكتور موفق 2492

 أ مس ية أ دبية وفنية -

تسليط الضوء عىل جانب من أ حداث 

 الثورة اجلزائرية

 0202ديسمرب  22

 مبتحف اجملاهد

 

 

/ 

رمس من تنش يط املنشطة املراكيس ورشة  - ورشة الرمس 94

 حفيظة

  0202ديسمرب  20 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

 / 0202ديسمرب 22 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة - ورشة املطالعة 12

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  - ورشة الرمس 12

 حفيظة

 0202ديسمرب 29 

 الصباحيح دار الثقافة مبكتبة 

/ 

  0202ديسمرب 21 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة - ورشة املطالعة 10

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

 0202ديسمرب  29 تنش يط الساحة الثقافية مرسيح - مرسح الكبار 12

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 مرسح ال طفال  19

 

 0202ديسمرب  21 تنش ئة جيل مثقف تربوي

 مرسح وهرانبقاعة 

/ 

 / 0202نومفرب  20 تنش ئة جيل مثقف تربوي - 11
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 بقاعة مرسح وهران

امللتقى الوطين ال ديب مشوع ل  19

 تنطفئ يف طبعهتا العارشة
 أ مس يات أ دبية -

 مداخالت -

 مرافقة موس يقية -

 لقاءات مفتوحة -

 

دمع الساحة ال دبية والتعريف ابملواهب 

 ونقاش القضااي ال دبية

20/20/0202  

 0202ديسمرب 

 0جبامعة وهران 

/ 

 0202نومفرب  24 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 11

 بقاعة مرسح وهران

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  ورشة الرمس 10

 حفيظة

  0202ديسمرب  24 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  ورشة الرمس 14

 حفيظة

  0202ديسمرب  24 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

 0202ديسمرب 02 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 02

 بقاعة مرسح وهران

/ 

  0202ديسمرب  02 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة ورشة املطالعة 02

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

رمس من تنش يط املنشطة املراكيس ورشة  ورشة الرمس 00

 حفيظة

  0202ديسمرب  02 

 يح الصباحدار الثقافة مبكتبة 

/ 

 / 0202ديسمرب  02 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 02
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 بقاعة مرسح وهران

 0202ديسمرب  00 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 09

 بقاعة مرسح وهران

/ 

دارالثقافة  0202ديسمرب  00 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس املطالعةورشة  ورشة املطالعة 01

 مبكتبة يح الصباح

 

/ 

 0202ديسمرب  02 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 09

 بقاعة مرسح وهران

/ 

 0202ديسمرب  09 تنش ئة جيل مثقف تربوي مرسح ال طفال 01

 بقاعة مرسح وهران

/ 

تربوي ترفهيي  مع مجعية جيل التحدي  نشاط- نشاط تربوي ترفهيي  00

 الثقافية

 مساعدة ال طفال عىل الرتوحي 

 عن النفس 

 0202ديسمرب  02

 يح الصباحالثقافة مبكتبة  دار

/ 

دار الثقافة  0202ديسمرب 09 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة - ورشة املطالعة 04

 مبكتبة يح الصباح

/ 

رمس من تنش يط املنشطة املراكيس ورشة  - ورشة الرمس 42

 حفيظة

دار الثقافة  0202ديسمرب  01 

 مبكتبة يح الصباح

/ 

دار الثقافة 0202ديسمرب 00 حتبيب املطالعة للطفل املمتدرس ورشة املطالعة - ورشة املطالعة 42

 مبكتبة يح الصباح

 

/ 
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م .20

د

ي

ر 

 :البيض ية الثقافة و الفنون لولية 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 أ مس ية شعرية يف الشعر امللحون 22

القاءات شعرية لشعراء من ولية 

البّيض لالحتاد الشعراء الشعبيني 

 اجلزائريني 

الشعر الشعيب وحتفزيمه عىل تشجيع املبدعني يف جمال 

نتاج و العطاء ، فسح اجملال للشعر الشعيب  املزيد من الإ

للمسامهة يف حركة التثقيف واحملافظة عىل الشخصية 

 الوطنية و موروثنا احلضاري

20/22/0202  

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

براز املواهب من بني الفنانني املرسحيني تكورشة تكوينية يف مرسح الطفل  ورشة تكوينية  20 ىل غاية 06من وين و اإ  أ كتوبر  09اإ

بطاقة هتنئة للس نة اجلديدة مع املنشطة غالي  - ورشة الرمس 40

 منشطة بدار الثقافةمرمي 

 0202ديسمرب  00 

 دار الثقافة مبكتبة يح الصباح

/ 

 الصالون الوطين  42

 للفنون التشكيلية

 يف طبعته التاسعة 

 

 حفل اختتام   

 الس نة امليالدية

 معارض للفنانني -

 ورشات فنية -

 مداخالت -

 

 جوق موس يق  يرافق مجموعة من مطريب املدينة -

 التعريف ابلفنان التشكييل

 تبادل اخلربات بني ضيوف الصالون

 

 

حياء احتفالية    هناية الس نة  اإ

 0202ديسمرب  00/04/22

 مبتحف الفن املعارص 

 

 

 0202ديسمرب 22

ابملرسح اجلهوي      عبد 

 القادر علوةل

/ 

ورشة رمس من تنش يط املنشطة املراكيس  - ورشة الرمس 49

 حفيظة

 0202ديسمرب 04 

 الصباحدار الثقافة مبكتبة يح 

/ 
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  0202 وكيفية اعدد املهرج 

 دار الثقافة محمد بلخري

 أ مس ية شعرية يف الشعر امللحون 22

القاءات شعرية لشعراء من ولية 

البّيض لالحتاد الشعراء الشعبيني 

 اجلزائريني 

املزيد تشجيع املبدعني يف جمال الشعر الشعيب وحتفزيمه عىل 

نتاج و العطاء، فسح اجملال للشعر الشعيب للمسامهة  من الإ

يف حركة التثقيف واحملافظة عىل الشخصية الوطنية و 

 موروثنا احلضاري

24/22/0202  

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

29 
معرض للصور و الكتاب التارخي  حول 

 احلدث  

صور متنوعة حول ذكرى 

 أ كتوبر  21مظاهرات 

 21الش باب ابليوم الوطين للهجرة املصادف لـ تعريف 

و مبسامهة اجلالية اجلزائريةيف الثورة  2492أ كتوبر 

 التحريرية

21/22/0202  

 دار الثقافة محمد بلخري  
 

 أ مس ية شعرية يف امللحون 21

 من تنش يط شعراء 

مجعية احلفاظ عىل الرتاث املادي 

والالمادي ال بيض س يدي 

 الش يخ

29/22/0202 

 سا 29.22

 دار الثقافة محمد بلخري

 

 لصاحل أ طفال مكتبة اكن اي ماكن  مسابقة يف الرمس  29
29/22/0202 

 دار الثقافة محمد بلخري
 

 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 عرض رشيط واثئق  21

"طبيب الصحراء" الشهيد بعنوان 

العطاء املدعو أ محمد بوران رمز 

 طبيب الصحراء

 

29/22/0202 

 سا 21.22

 دار الثقافة محمد بلخري
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20 
مداخةل حول احلدث ابلتنس يق مع منظمة 

 اجملاهدين 

من تنش يط مجموعة من اجملاهدين 

 اكتوبر 21حول ذكرى مظاهرات 

21/22/0202 

 سا 22.22

 دار الثقافة محمد بلخري

 

نشادي  24  فرقة الش يخ مولي الطيب  حفل اإ

 الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف 

 0202أ كتوبر  21

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

نشادي  22  فرقة اجليل الصاعد  حفل اإ
 0202أ كتوبر  20

 دار الثقافة محمد بلخري
 

 مداحئ دينية 22

فرقة مجعية أ ولد س يدي الش يخ 

للفللكور الشعيب ال بيض س يدي 

 الش يخ 

 0202أ كتوبر  24

 دار الثقافة محمد بلخري
 

 ادليوان الس يايح لربيزينة مداحئ دينية 20
 0202أ كتوبر  24

 بدلية بريزينة
 

عداد املمثل  22  ورشة تكوينية يف اإ
من تنش يط الفنان قاندي امحد 

 هشام 
 املسامهة يف تكوين فنانني

ىل غاية  02من    0202أ كتوبر  02اإ

 دار الثقافة محمد بلخري
 

 خمية الشعر الشعيب يف طبعهتا الرابعة عرشة 29

حمارضات أ دبية ،أ غاين 

بدوية،أ مس يات شعرية يف امللحون 

 سهرات فنية

حياء تراث املنطقة  هتدف اإىل حتريك العمل الثقايف ابلولية، اإ

والتعريف به هبدف احملافظة عليه،تشجيع املبدعني يف جمال 

نتاج و العطاء، فسح الشعر الشعيب وحتفزيمه عىل املزيد من الإ 

اجملال للشعر الشعيب للمسامهة يف حركة التثقيف واحملافظة عىل 

الشخصية الوطنية و موروثنا احلضاري، ابلإضافة اإىل حث 

املهمتني و اخملتصني عىل رضورة البحث يف هذا اجلانب الهام من 

جياد ماكنهتا  تراهثا و ثقافتنا الشعبية ال صيةل بغية متكيهنا من اإ

 يقية يف واقعنا الاجامتع احلق 

ىل غاية  00من    0202أ كتوبر  22اإ

 دار الثقافة محمد بلخري
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 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 مسري اس تعرايض 21

مسري اس تعرايض للشعراء 

املشاركني يف خمية الشعر الشعيب 

وفرق بدوية والكشافة الإسالمية 

 اخلياةل وفرق فللكورية متنوعة وفرقة

نومفرب  22الاحتفال ابندلع الثورة التحريرية الكربى 

2419 

  0202أ كتوبر  00

من النصب التذاكري للشهداء 

ىل غاية دار الثقافة محمد بلخري  اإ

 

 حفل افتتاح خمية الشعر الشعيب  29

حفل افتتاح خمية الشعر الشعيب 

يف طبعهتا الرابعة عرشة القاءات 

 شعرية ،أ غاين بدوية 

  0202أ كتوبر  00

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

21 
تواصل خمية الشعر الشعيب يف طبعهتا 

 الرابعة عرشة

القاءات شعرية ،أ غاين بدوية، 

 حمارضات

  0202أ كتوبر  04

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

20 
حفل اختتام خمية الشعر الشعيب يف 

 طبعهتا الرابعة عرشة

القاءات شعرية ،أ غاين بدوية، 

 تكرمي املشاركني 

  0202أ كتوبر  22

 القور بريزينة  
 

24 
الاحتفال ابندلع الثورة التحريرية الكربى 

  2419نومفرب  22

معرض اترخي ،مداخةل،بث 

 ال انش يد الوطنية،عروض فللكورية

ىل غاية  22من  نومفرب  22اإ

0202  

 دار الثقافة محمد بلخري

 

 عرض مرسيح للكبار  تقدمي عرض مرسيح  02
نومفرب  22الاحتفال ابندلع الثورة التحريرية الكربى 

2419 

  0202نومفرب  29

 قاعة احملارضات امحد حري 
 

02 
أ ايم دراس ية حول التعابري الثقافية التقليدية 

 والشعبية "القول ورقصة الصف  

حمارضات ،عروض يف القول 

 ورقصة الصف
حياء الرتاث الوطين   اإ

  0202نومفرب  20و  22

 دار الثقافة محمد بلخري 
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 أ مس ية شعرية يف الشعر امللحون 00

القاءات شعرية لشعراء من ولية 

البّيض مجعية بيت القصيد للشعر 

 امللحون  

تشجيع املبدعني يف جمال الشعر الشعيب وحتفزيمه عىل 

نتاج و العطاء، فسح اجملال للشعر الشعيب  املزيد من الإ

للمسامهة يف حركة التثقيف واحملافظة عىل الشخصية 

 الوطنية و موروثنا احلضاري

02/22/0202  

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

02 
الصالون الوطين الثالث عرشة للفنون 

 التشكيلية 

معرض فين مبشاركة فنانني من 

خمتلف ولايت الوطن،حمارضات 

يف الفن التشكييل،مسابقة يف الفن 

 التشكييل 

 تشجيع الفنانني التشلكيني 

ىل  24من  ديسمرب  22اإ

0202  

 دار الثقافة محمد بلخري 

 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 أ ايم فرجة الطفل  09

أ بواب مفتوحة عىل ورشات دار 

الثقافة اخلاصة ابل طفال،عروض 

للمهرج واحلكوايت ،عروض 

 مرسحية لل طفال

دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار 

ىل غاية  00من  ديسمرب  22اإ

0202  

 دار الثقافة محمد بلخري

 

 فرقة حملية  عرض مرسيح 01
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  00

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 فرقة من خارج الولية   عرض مرسيح 09
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  02

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 فرقة حملية  عرض مرسيح 01
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  09

 دار الثقافة محمد بلخري 
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 فرقة من خارج الولية   عرض املهرج   00
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  01

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 فرقة حملية  عرض مرسيح 04
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  09

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 فرقة من خارج الولية   عرض العاب اخلفة   22
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  01

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 فرقة حملية  عرض املهرج   22
دخال الهبجة   حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 عىل ال طفال الصغار

  0202ديسمرب  00

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 فرقة حملية  عرض مرسيح 20
دخال الهبجة   حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 عىل ال طفال الصغار

  0202ديسمرب  04

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 رتفهيية عروض 22
عرض مرسيح لل طفال، 

 عروض هبلوانية.

تنش يط فرتة العطةل الش توية و مالء الفراغ دلى فئة 

 ال طفال. 

  0202ديسمرب  22

ببدلية بوعالم، س يدي 

 طيفور، أ س تينت

 

 فرقة حملية  عرض احلكوايت   29
دخال الهبجة عىل ال طفال  حتريك الفعل الثقايف ابلولية واإ

 الصغار

  0202ديسمرب  22

 دار الثقافة محمد بلخري 
 

 رتفهيية عروض 21
عرض مرسيح لل طفال، 

 عروض هبلوانية.

تنش يط فرتة العطةل الش توية و مالء الفراغ دلى فئة 

 ال طفال. 

  0202ديسمرب  22

ببدلية الرقاصة، الشالةل، 

 بومسغون
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 :الزييمديرية الثقافة و الفنون لولية  .22

 

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

 
0202أ كتوبر29/21  

 دار الثقافة
 ترس يخ اذلاكرة التارخيية لل جيال

 معرض للصور والواثئق التارخيية

 بث أ انش يدوطنية

ةعرض رشيط فيديو خاص ابملناس ب  

 22 ذكرى اليوم الوطين للهجرة

بدار الثقافة 0202اكتوبر  02   التعاون بني الادارة وامجلعيات 
 نشاطاتوضع اليات حديثة يف جمال 

 امجلعيات الثقافية والفنية
  لقاء مع امجلعيات 

 
ىل  09من  اكتوبر 22اإ  

 دار الثقافة

لتحسني  تآ طري وتكوين الفاعلني امجلعيني

 أ داء العمل امجلعوي

 حمارضات و مداخالت

 ورشات تكوينية
افيةامللتقى الوليئ للجمعيات الثق  20 

 
 خالل شهر اكتوبر 

 طارات ايلزيي
ط وتمثينهابملوروث الثقايف للمخطو التعرف    زايرة خزائن اخملطوطات  اجراء معاينة للخزائن 

شادية التعريف مجهور الولية ابلفرق الان  خالل شهر املودل النبوي    الاايم الولئية لالنشاد سهرات فنية انشادية  

 
0202نومفرب  22  

 دار الثقافة

ل الوقوف عند اللحظات التارخيية من جس

 الثورة التحريرية اجمليدة
حتفال بذكرى اندلع الثورة الت معرض اترخي  +سهرات فنية حريريةاإ  22 

 
 0202نومفرب 21اىل  22من 

 ابلساحات العمومية
ئريةتعريف الاجيال بعضمة الثورة اجلزا   الس امن املتنقةل الافالم الثورية  

 
ىل  22من  0202نومفرب  21اإ  

 دار الثقافة

ء يف من اجل حتسني ال داتكوين واتطري 

 جمال الانشاد واملدحي

نشادية  مسابقات و وصالت اإ

 ورشات تدريبية
 29 اايم الإنشاد و املدحي ادليين
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0202نومفرب 29اإىل 22من   

 دار الثقافة
وث الثقايفتنش يط احمليط + التعريف ابملور  

 عروض فللكورية

 سهرات موس يقية
الفللكورالتظاهرة الثقافية للموس يقى و   21 

 
0202ديسمرب 22  

 دار الثقافة

املآ رثر  الوقوف عند اذلكرى لالس تطالع عىل

 التارخيية للمناس بة

 ندوة اترخيية

 معرض للصور والواثئق التارخيية

 

2492ديسمرب22ذكرى مظاهرات   29 

 

ديسمرب29اإىل22من   

0202 

 دار الثقافة

الاداء  اكتشاف املواهب + تطوير وحتسني

امجلاع العزف الفردي و وتمنيةاملهارات يف   
ةمسابقات +مداخالت +ورشات تكويني يقىأ ايم العزف الفردي وامجلاع  للموس     21 

 
0202ديسمرب00اإىل20من  

 دار الثقافة

التصوير  اكتشاف وتشجيع املواهب يف جمال

 الفوتوغرايف
غرافيةالصالون الوطين للصورة الفوتو  معرض للصور الفوتوغرافية  20 

 
0202ديسمرب 22اإىل01من   

 دار الثقافة

فيه عن تمنية اذلوق املرسيح للطفل+ الرت 

 الطفل من خالل العروض املوهجة هل.

 

العاب  عروض مرسحية وترفهيية +هبلوان +

 اخلفة والقراقوز+مسابقات
 24 ال ايم الوطنية ملرسح الطفل

 
ديسمرب 22سبمترب اىل  22من 

يلبدار الثقافة عامثين اب0202  

عىل  الساحة الثقافية والفنية تنش يط

 مس توى دوائر ايلزيي

 قدور مالخ

 علواين كرزو

 بشري كونة)ابرود(

 عبدو عيل س يدي

 بشري كونة)ابرود(

 

 

0202برنـامج ليــــايل الصــــيف   

 
22 
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21/22/0202  

 املكتبة

كتبة تعرف امجلهور عىل  فظاءات امل  -  

ملقدمةتعريف امجلهور مبختلف اخلدمات ا-  

عىل  افتتاح فظاءات املكتبة والوراشات

 رواد املكتبة وامجلهور العريض

 أ بواب مفتوحة عىل املكتبة
22 

 

21/22/0202  

 

 املكتبة

 ندوة فكرية حول املناس بة  تعريف رواد املكتبة بآ مهية احلدث 

ملكتبة معرض للكتاب التارخي  من رصيد ا  

 معرض للصور وال حداث التارخيية 

 عرض أ فالم واثئقية حول اذلكرى  

حياء ذكرى  اكتوبر اليوم الوطين  21اإ

 للهجرة
20 

 

09/22/0202  

 املكتبة

وما هو  تعريف القارئ من هو مكل بن النيب

 فكره 

 مداخالت حول سرية الراحل 

عامهل  مناقشات حول أ مه اإ

 

 لقاء لإحياء فكر الراحل مكل بن النيب

 22 

 
00/22/0202  

 املكتبة

 قراءة الكتب 

 وضع خطط لإجناح الثقافة احمللية 

 اجللوس مع املفكرين وتبادل ال راء 

 

 قراءات يف كتاب 

 مناقشات حول مواضع هادفة

 افتتاح املقهيى الثقايف 

29 

 

 لك يوم ثالاثء 

 

 املكتبة

فالتشجيع القراءة وحتبيهبا دلى ال ط  

 احلكوايت 

 تدريب ال طفال كيفية القراءة 

 تدريب ال طفال طريقة التلخيص 

 تدريب ال طفال عىل طريقة الرتكزي

 القراءة تفتح مجيع ال بواب

21 
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22/22/0202  

 املكتبة
 تعريف ال طفال بآ مهية اذلكرى

ومات معرض الكتاب التارخي  ,معرض لرس

مل رواد املكتبة حول اذلكرى ، عرض في

،  اترخي  ، مسابقات فكرية لل طفال

 مسابقات الرمس

حياء اذلكرى  ليوم الهجرة واذلكرى  92اإ

 لندلع الثورة 91
29 

 

29/22/0202  

 

 املكتبة

 قراءة الكتب 

 وضع خطط لإجناح الثقافة احمللية 

 اجللوس مع املفكرين وتبادل ال راء 

 

 قراءات يف كتاب 

 مناقشات حول مواضع هادفة  

 املقهيى الثقايف

21 

 
21 /22/0202  

 املكتبة
ينلقراءة الكتاب ادليتشجيع ال طفال   

عليه  ل سرية النيب صىل هللامسابقة حو 

بني املدارس القرأ نية  وسمل  

ينمسابقة كويزيتو حول الكتاب ادلي  

حياء املودل النبوي الرشيف  اإ

20 

 
 لك يوم ثالاثء صباحا 

 املكتبة

عهم عىل تعريف ال طفال ابملكتبة وتشجي 

 املطالعة

 جوةل يف أ رجاء املكتبة 

كويزيتومسابقة   

 زايرة املدارس الش به انئية للمكتبة
24 

 
 لك يوم ثالاثء صباحا 

 املكتبة
فالتشجيع القراءة وحتبيهبا دلى ال ط  

 احلكوايت 

 تدريب ال طفال كيفية القراءة 

 تدريب ال طفال طريقة التلخيص 

 تدريب ال طفال عىل طريقة الرتكزي

 القراءة تفتح مجيع ال بواب

02 
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21-29/20/0202  

 

 املكتبة

ها نتائ  تعريف القارئ ابملظاهرات

 وأ هدافها 

 ذاكرة التعريف ابلعمل الثوري وصقهل يف

 ال جيال

 معرض للكتاب التارخي  

 معرض للصور التارخيية 

 أ انش يد وطنية 

 ندوة اترخيية حول املناس بة

 ديسمرب 22ذكر مظاهرات 

02 

 
09-04/20/0202  

 املكتبة

 زرع حب املطالعة 

ىل ال طفال    تقريب املكتبة اإ

اإىل  خرج ال طفال من الروتني ادلراسة

 عامل الثقافة

 مسابقة الرمس، مسابقة املطالعة

 

 مسابقة كويزيتو 

 عروض مرسحية وهبلوانية لل طفال

 أ ايم املكتبة الش توية

00 

 
09-04/22/0202  

 املكتبة

 تعريف ابملكتبة وأ مهيهتا 

 زرع حب املطالعة 

من ال طفال تقريب املكتبة  

 مسابقة الرمس، مسابقة املطالعة

 مسابقة كويزيتو 

 عروض مرسحية وهبلوانية لل طفال

ىل املناطق النائية    قافةل الكتاب اإ

02 

 

 لك يوم ثالاثء 

 

 املكتبة

ال طفال تشجيع القراءة وحتبيهبا دلى  

 احلكوايت 

 تدريب ال طفال كيفية القراءة 

 تدريب ال طفال طريقة التلخيص

 القراءة تفتح مجيع ال بواب

09 
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 :رج بوعريرجي مديرية الثقافة و الفنون لولية ب .29

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

0202أ كتوبر21   22 يوم الهجرة معارض للصور التارخيية ومسابقات التعريف ابلثورة 

0202نومفرب 21اىل  22من   ابلثورة التعريف  نومفرب 22الاحتفال بعيد الثورة  حفالت معارض مسابقات حمارضات   20 

ىل  21من   0202نومفرب  20اإ اتوزايرة املعامل التارخيية ورش معارض للصور الاحتاكك والتكوين   22 صالون التصوير الفوتوغرايف 

0202ديسمرب 22  ديسمرب 22الاحتفال بذكرى  معارض للصور التارخيية ومسابقات التعريف ابلثورة   29 

ىل  24من    0202ديسمرب  09اإ

  

عروض مرسيح  29

يفللرتفيه والتثق   

 21 العطةل الش توية عروض مرسحية لل طفال

ىل  00من   0202ديسمرب  01اإ انني الاحتاكك بني الفن 

 وتبادل املعارف

ةنيحمارضات معارض رحالت س ياحيةورشات تكوي   29 الصالون الوطين للفنون التشكيلية  

عرض مرسيح  21 الثاليث الاخري 

يفللرتفيه والتثق   

 21 عروض مرسحية للكبار لك اس بوعني عروض مرسحية

عروض مرسيح  21 الثاليث الاخري 

يفللرتفيه والتثق   

 20 عروض مرسحية لل طفال لك اس بوعني عروض مرسحية

امجلعياتابلتنس يق مع   الثاليث الاخري   24 أ مس يات شعرية  

خلق فرص لعرض  لك شهر معرض فردي 

انتاجات الفنانني 

 التشكيليني

 22 معارض للفن التشكييل معارض ومناقشات
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 :بومرداسلولية مديرية الثقافة و الفنون  .21

 املالحــظــــة اتريـــخ و مكــــان النشــاط أ هــــــداف النشــاط حمتــوى النشـــاط النشــــاط الرقــم

أ س بوع الثقافة الس ياحية مبناس بة اليوم  01

 العالـم  للس ياحة 

 معارض متنوعة للحرف التقليدية  -

 عرض فين يف الطابع الشعيب  -

 عرض مرسيح لل طفال  -

 عرض مرسيح للكبار  -

 اس تعراضات فللكورية  -

مقتطفات غنائية من املوروث  -

 الشعيب القبائيل 

حمارضات و  ندوات خاصة  -

 ابملوضوع 

 خرجات س ياحية  -

معارض خاصة ابلرتاث املادي  -

التعريف مبقومات الس ياحة بولية  -

 بومرداس 

التعريف بدور الرتاث الثقايف يف التمنية  -

الس ياحية و جلب السواح احملليني و 

 ال جانب.

حتسيس امجلهور بدور الس ياحة يف  -

 الرتوجي  للمواقع ال رثرية  و  التارخيية

ىل   01من  أ كتوبر   22سبمترب اإ

0202  

دار الثقافة " رش يد مميوين " /  -

 بومرداس 

ديرية نظم ابلتنس يق مع م

الس ياحة و الصناعة التقليدية 

 لولية بومرداس 
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 والالمادي لولية بومرداس 

معرض خاص ابلواكةل الوطنية  -

 -فرع دلس  –للقطاعات احملفوظة 

عرض لفتات تقنية تعرف  -

 ابلقطاع احملفوظ ملدينة دلس 

معرض للصور الفوتوغرافية  -

والس ياحية لولية للمواقع ال رثرية 

 بومرداس

ندوة حول املناطق ال رثرية لولية  -

 بومرداس 

ندوة حول دور املسكن التقليدي  -

 يف تعزيز الثقافة الس ياحية الريفية 

ندوة للتعريف ابلقطاع احملفوظ  -

براز  لقصبة دلس العتيقة من خالل اإ

 املقومات الثقافية والس ياح
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عرض مرسيح للصغار حتت  - عرض مرسيح للصغار 20

" من  نزهــة يف غضبعنوان " 

نتاج مجعية ثقافية من   ولية تيبازة.اإ

 والفينخلق جو من النشاط الثقايف  -

عىل  والفرق الـمرسحيةمساعدة امجلعيات  -

نتاجاهتم   توزيع اإ

تشجيع الإبداع املرسيح دلى امجلعيات  -

 الثقافية 

  0202أ كتوبر    22يوم  

 الـمركز الثقايف لـمدينة بــودواو  -

من تنظمي مديرية الثقافة و  -

 بومرداس  الفنون لولية

معرض الكتاب الش به املدريس ابلزتامن  22

 مع ادلخوللـمدريس واجلامع  

معرض لـمجموعة من دور النرش  -

علمية ومدرس ية حتوي عىل كتب 

 وش به مدرس ية

 توفري فرص اقتناء الكتب ابلنس بة للطلبة  -

 ودور النرشالاحتاكك بني الطلبة   -

جتديد أ مهية الكتاب الش به املدريس يف  -

 الطفل.تمنية قدرات 

 

  0202أ كتوبر     22 اإىل 00من 

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس  –

 

من تنظمي دار الثقافة   "  -

 بومرداس  –رش يد مميوين " 

 92 لذلكرى الـالاحتفالت الـمخدلة  29

 للهجرة   لليوم الوطين

 معرض الفن التشكييل  -

 معرض الصورة الفوتوغرافية  -

 معرض الكتب التارخيية  -

 21حمارضة حول " مظاهرات  -

التعريف ابل حداث التارخيية الهامة  -

 جيال الصاعدة لل  

تبيان مدى  أ مهية الـمناس بة ، أ س باهبا ،  -

 مغزاها و نتائها  .

الروح الوطنية دلى  بث و تعزيز -

ىل   21من    0202أ كتوبر   02اإ

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس –

مكتبات الـمطالعة العمومية  -

من تنظمي قطاع الثقافة و  -

الفنون لولية بومرداس 

ابلتنس يق مع خمتلف 

امجلعيات الثقافية و الفنية 

 الناشطة 
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 "  2492أ كتوبر 

عرض فيمل سيامنيئ بعنوان           -

نتاج مجعية  " اولد خملوف " من اإ

 منايل.ملتقى الفنون لـمدينة برج 

 ثورية اترخييةعرض أ فالم    -

تنظمي مسابقات فكرية ثقافية  -

 خاصة ابلـمناس بة موهجة لل طفال 

عرض مرسيح للكبار حتت  -

عنوان " ذكرايت جمــاهد " من 

نتاج مجعية الشعةل للمرسح          اإ

 والسيامن.

 تنظمي أ مس يات شعرية  -

واذلاكرة معارض حول التارخي  -

 الوطنية

يوم درايس حول الصخرة  -

 الش باب.

اترخي  و توعيهتم بآ مهيةحتسيس الش باب  -

 اجلزائر.

أ كتوبر  21التعريف بآ حداث وجمازر  -

للجيل الصاعد من أ جل استناكر  2492

 اجلزائريني. جرامئ املس تعمر الفرنيس يف حق

التعريف ابلهيئة التنفيذية املؤقتة ودورها  -

نشاء احلكومة اجلزائرية املؤقتة اليت  يف اإ

 همدت خلروج املس تعمر. 

 

قلمي وليةعرب   بومرداس .  اإ
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السوداء "مقر الهيئة التنفيذية 

 املؤقتة"

 

 عرض فين لفرقة العيساوة  - الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف  21

مسابقة فكرية دينية موهجة   -

 لل طفال 

 عرض فيمل حول السرية النبوية  -

ترس يخ القمي ادلينية و الاخالق امحليدة  -

 دلى الش باب و  ال طفال 

  0202أ كتوبر   24

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس –

 

من تنظمي دار الثقافة   "  -

 بومرداس –رش يد مميوين " 

قافةل ثقافية ترفهيية تنش يطية لفائدة   29

 ال طفال خاصة مبناطق الظل 

عروض تنش يطية ترفهيية  -

 هبلوان(و  )همرجلل طفال 

 عروض يف أ لعاب اخلفة  -

 عروض يف احلكوايت  -

الـمكتبة الـمتنقةل محمةل بكتب  -

 موهجة لل طفال 

 وفكريةمسابقات فكرية ثقافية  -

              والفين خلق جو من النشاط الثقايف  -

مناطق الظل الـمعزوةل لإدخال الهبجة  عرب

 يف نفوس ال طفال 

 والاحتاكك بنيتوفري فرث الالتقاء  -

 والفرق املشاركةالفنانني 

عىل  والفرق املرسحيةمساعدة امجلعيات  -

نتاجاهتم   توزيع اإ

دماج فئة الطفوةل يف احلياة الثقافية  - اإ

ىل  01من    0202أ كتوبر   22اإ

عرب قرى و  مداشـر  ولية  -

 بومرداس 

من تنظمي مديرية الثقافة و  -

 الفنون  لولية بومرداس
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ورمزية تقدمي جوائز حتفزيية  -

 لل طفال

 

 ابلـمـناطق الـمعزوةل  والفنية خاصة

 

حياء اذلكرى الـ 21 لندلع الثورة  91اإ

  2419نومفرب  22التحريرية الكربى 

معرض صور خاصة حبرب  -

 التحرير الـمجيدة 

 معرض الكتب التارخيية  -

 معرض الفن التشكييل  -

عرض أ رشطة واثئقية و أ فالم  -

 اترخيية حول اذلكرى 

 مسابقات فكرية موهجة لل طفال  -

أ مس يات شعرية يف الشعر   -

 الثوري

 مسابقة يف الرمس خاصة ابل طفال  -

 بث أ انش يد وطنية طيةل اليوم  -

التعريف بتارخي و تضحيات الشعب  -

 اجلزائري لل جيال الصاعدة .

ابل حداث التارخيية  تذكري اجليل اجلديد -

 حىت تبقى راخسة يف ال ذهان .

بث و تعزيز  الروح الوطنية دلى  -

 الش باب .

حتسيس الش باب و توعيهتم  بآ مهية اترخي  -

 اجلزائر

ىل   22من    0202نومفرب   21اإ

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس –

مكتبات الـمطالعة العمومية  -

قلمي ولية بومرداس  عرب اإ

من تنظمي قطاع الثقافة و  -

الفنون لولية بومرداس 

ابلتنس يق مع خمتلف 

امجلعيات و الفرق الثقافية و 

 الفنية الناشطة



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

200 
 

 

 

حمارضات و ندوات من تنش يط  - ملتقى ال دب و  الـمقاومة  20

خنبة من ال ساتذة و ادلاكترة 

 اجلامعيني تمتحور حول :

" ال دب  و التارخي من الشفوية  -

ىل التوثيق "   اإ

" ال دب بني الـمامرسة امجلالية      -

 و فعل الـمقاومة " 

" القمي الثقافية لل دب ما بعد  -

 الاس تعامر " 

" الشعراء  و  ال دابء  -

 الـمجاهدون    و الشهداء " 

التذكري ابلتارخي الاديب و الثقايف للنضال  -

 ضد الاس تعامر .

بث و تعزيز  الروح الوطنية دلى  -

 الش باب .

حتسيس الش باب و توعيهتم  بآ مهية اترخي  -

 اجلزائر 

 0202نومفرب    22و   20يويم 

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس   –

" مكتب بيت من تنظمي 

ابلتنس يق مع  – الشعر "

قطاع الثقافة و الفنون لولية 

 بومرداس 

لقاء أ ديب مع أ دابء  و أ ديبات ولية  24

 بومرداس 

معرض لـمجموعة من الإصدارات  -

 اجلديدة 

التعريف بآ دابء و  أ ديبات  ولية  -

 بومرداس 

 0202نومفرب    21يوم  

الـمكتبة الرئيس ية للـمطالعة  -

من تنظمي الـمكتبة  -

الرئيس ية للـمطالعة العمومية 



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

201 
 

البيع ابلإهداء و التوقيع جملموعة  -

 من الإصدارات 

 مناقشة العديد من الإصدارات  -

 

توفري فرص الالتقاء و الاحتاكك بني  -

 ال دابء 

 تبادل التجارب و  اخلربات بني ال دابء  -

العمومية " عبد الرمحن بن امحيدة 

 بومرداس –" 

" عبد الرمحن بن امحيدة " 

 بومرداس –

أ مس يات شعرية يف الشعر  - ال يـام  الوطنية  ال وىل  للشعر  الثوري  22

الثوري متزتج بني الفصيح و 

 الشعيب           و الامازيغ  .

عروض فنية تتخلل الربانمج عىل  -

رشف الـمشاركني و الـمتوجني يف 

 املسابقة .

خلق جو من النشاط الثقايف و الفين               -

 و  الإبداع  الشعري 

تشجيع الشعراء عىل الإبداع الشعري   -

 الثوري 

 بث و تعزيز  الروح الوطنية  -

خلق جو من التنافس الاجيايب و   -

 الاحتاكك بني الشعراء 

نومفرب      20و    21يويم   

0202 

 دواو الـمركز الثقايف لـمدينة بو  -

" امجلعية الثقافية  من تنظمي 

 الكونرستو لـمدينة بودواو 

ابلتنس يق مع قطاع الثقافة و 

 الفنون لولية بومرداس

الـملتقى الوطين بعنوان           "  22

بومرداس ، اذلاكرة ، الإنسان و الـمجال 

 " 

 حمارضات و  ندوات حــول :  -

" منطقة بومرداس خالل العصور  -

التارخيية اخملتلفة ) قدمي ، وس يط ، 

 حديث ، معارص ( 

حياء التارخي الوطين و  - الاسهام يف اإ

اذلاكرة احمللية ابعتبارها جزء ل يتجزأ  من 

 اذلاكرة الوطنية 

نفض الغبار عن بعض احملطات التارخيية  -

 0202نومفرب     22و  20يويم  

الـمكتبة الرئيس ية للـمطالعة  -

العمومية " عبد الرمحن بن امحيدة 

 بومرداس –" 

" املكتبة الرئيس ية من تنظمي 

للمطالعة العمومية " عبد 

 الرحامن بن امحيدة  

خمرب التارخي ابلتنس يق مع 
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" ال دوار اخملتلفة خالل ثورة  -

 التحرير الـمباركة  "

" أ مه املعامل ال رثرية ملنطقة  -

بومرداس خالل العصور التارخيية 

 اخملتلفة " 

"مناذج من الشخصيات العاملية  -

 الثقافية "  –

وروث الالمادي و أ رثره يف " امل -

ساكن املنطقة ) عادات ، تقاليد ، 

فنون ، أ شعار و أ مثال ، لباس ، 

 طعام.

 

 ملنطقة بومرداس 

ال دوار الثقافية                          الاطالع عىل -

و الاجامتعية و الاقتصادية اليت مارسها 

 الإنسان يف هذه املنطقة 

امجلع بني الانسان و اجملال يف بومرداس       -

 و التفاعالت الناش ئة بيهنام عرب الزمن 

تشجيع البحث يف التارخي احمليل ملنطقة  -

بومرداس و التآ سيس مللتقى س نوي 

خيصص دلراسة اترخي املنطقة و حوارضها 

 و أ عالهما 

اذلاكرة الوطنية و احمليل و 

جلامعة  املقارابت اجلديدة

 البويرة .

قافةل ثقافية ترفهيية تنش يطية لفائدة  20

ال طفال خاصة مبناطق الظل تزامنا   و 

 العطةل اخلريفية

عروض تنش يطية ترفهيية  -

 لل طفال ) همرج و هبلوان (

 عروض يف أ لعاب اخلفة  -

خلق جو من النشاط الثقايف و الفين               -

عرب مناطق الظل املعزوةل  لإدخال الهبجة 

 يف نفوس ال طفال 

توفري فرص الالتقاء و الاحتاكك بني  -

ىل  22من    0202نومفرب   29اإ

عرب قرى و  مدارش  ولية  -

 بومرداس 

من تنظمي مديرية الثقافةو  -

الفنون  لولية بومرداس 

ابلتنس يق مع خمتلف 

امجلعيات و الفرق الثقافية و 



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

203 
 

 عروض يف احلكوايت  -

الـمكتبة الـمتنقةل محمةل بكتب   -

 موهجة  لل طفال 

 مسابقات فكرية ثقافية و فكرية  -

تقدمي جوائز حتفزيية و رمزية  -

 لل طفال 

 

 الفنانني و الفرق املشاركة 

مساعدة امجلعيات و الفرق املرسحية عىل  -

نتاجاهتم   توزيع اإ

دماج فئة الطفوةل يف احلياة الثقافية و  - اإ

 الفنية خاصة ابلـمـناطق الـمعزوةل 

 الفنية الناشطة

الـملتقى  الوطين حول الروايئ الراحل "  22

 رش يد مميوين " للرواية اجلزائرية 

تنظمي حمارضات أ اكدميية تؤطر  -

من طرف خنبة من ال ساتذة   و 

ادلاكترة اجلامعيني و اللجنة العلمية 

 الـمرشفة عىل الـملتقى. 

معرض صور و قصاصات جرائد  -

خملتلف املقالت و الكتب اخلاصة 

 ابلروايئ الراحل.

معرض لكتب و رواايت الروايئ  -

 ة اجلزائرية التعريف ابل دب و  الرواي  -

التعريف بتقنيات الكتابة الروائية يف  -

 اجلزائر 

توفري فرص الالتقاء و الاحتاكك بني  -

 ال دابء و عدد من الوجوه الثقافية و الفكرية 

براز الـمواهب الشابة يف  الرواية   - اإ

 اجلزائرية 

تعريف الش باب و حتسيسهم بآ مهية  -

نومفرب      04و      00يويم 

0202  

الـمكتبة الرئيس ية للـمطالعة  -

العمومية " عبد الرمحن بن امحيدة 

 بومرداس –" 

ذا تزامن مع امحلةل  - اإ

ىل  الانتخابية سوف ِيؤجل اإ

 اترخي لحق 
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 الكتابة الروائية  الراحل 

عرض مرسيح للكبار حتت  - عرض مرسيح للكبار  29

نتاج   عنوان " الـمهــرج " من اإ

امجلعية الثقافية " الـمنارة " لـمدينة 

 قورصو 

 خلق جو من النشاط الثقايف و الفين               -

مساعدة امجلعيات و الفرق املرسحية عىل  -

نتاجاهتم   توزيع اإ

 

  0202ديسمرب   29

  Ex INHقاعة الـمحارضات  -

 –امعة امحمد بوقرة التابعة جل

 بومرداس 

من تنظمي مديرية الثقافة و  -

الفنون ابلتنس يق مع مجعية 

 املنارة لـمدينة قورصو 

حياء  اذلكرى  الـ 21  22لـمظاهرات  92اإ

  2492ديسمرب  

 22حمارضة بعنوان " مظاهرات  -

و أ رثرها يف مسار  2492ديسمرب 

 ثورة التحرير الـمجيدة ".

عرض رشيط واثئق  حول  -

  2492ديسمرب  22أ حداث 

 عرض أ فالم   ثورية   اترخيية . -

 بث أ انش يد وطنية طيةل اليوم. - 

 أ مس ية شعرية . - 

رحةل اىل أ حد املتاحف الوطنية         -

التعريف بتارخي و تضحيات الشعب  -

 اجلزائري   لل جيال الصاعدة.

تذكري اجليل اجلديد ابل حداث التارخيية  -

 حىت تبقى راخسة   يف   ال ذهان .

بث و تعزيز  الروح الوطنية دلى   -

 الش باب .

حتسيس الش باب و  توعيهتم  بآ مهية  -

 اترخي اجلزائر

ديسمرب    21ىل  اإ  22من 

0202  

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس –

مكتبات الـمطالعة العمومية  -

قلمي ولية بومرداس  عرب اإ

من تنظمي قطاع الثقافة و  -

الفنون لولية بومرداس 

ابلتنس يق مع خمتلف 

امجلعيات و الفرق الثقافية و 

 الفنية الناشطة
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 لفائدة ال طفال ) اجلزائر العامصة (

 معرض الصور   الفوتوغرافية . -

معرض صور لشهداء من ولية  -

 مرداسبو 

 عرض مرسيح للكبار  -

 

معارض متنوعة من خمتلف  - صـالون  الفنون  التشكيلية  29

 مدارس الفن التشكييل 

مداخالت و حمارضات حول  -

 الفن التشكييل 

براز أ مهية و دور الفن التشكييل  -  اإ

عطاهئا فرصة  - تشجيع املواهب الفنية ابإ

 للتعريف بآ عامهلم 

 خلق جو من النشاط الثقايف و الفين  -

اتحة فرص الاحتاكك و تبادل التجارب     - اإ

 ات و التقنيات و اخلرب 

ش باع فضول امجلهور املهمت هبذا النوع   - اإ

من الفنون و كذا مبا حيمهل من جاملية الفن 

ىل   29من    0202ديسمرب  02اإ

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس –

دار الثقافة "  -من تنظمي  -

 بومرداس –رش يد مميوين " 
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 التشكييل .

أ ايم الـمرسح الش توية  لفائدة ال طفال  21

 تزامنا              و  العطةل الش توية 

 عروض مرسحية خاصة ابل طفال  -

 عروض يف   الـمهرج  و  الهبلوان  -

 عروض يف أ لعاب الـخفة   -

 ورشات تكوينية لفائدة الاطفال  -

 مسابقات فكرية و ثقافية  -

  ترقيـة و  تطوير  الفن  الـمرسيح  -

توفري فرص الالتقاء و الاحتاكك و تبادل  -

 اخلربات بني الفرق الـمرسحية الـمشاركة 

التعريف ابلفن الرابع عن طريق الندوات      -

 و الورشات التكوينية 

 خلق مجهور  مرسيح واسع  -

خلق جو من النشاط الثقايف و الفين  -

 لإدخال الهبجة دلى نفوس الاطفال 

 

ىل  01من    0202ديسمرب  22اإ

دار الثقافة " رش يد مميوين "  -

 بومرداس  –

من تنظمي قطاع الثقافة و  -

 الفنون لولية بومرداس 

أ ايم دراس ية عىل مس توى مدرسة  - 20

ببدلية  الرشطة القضائية لدلرك الوطين

 يرس

احملارضة ال وىل حتت عنوان  -

"اسرتاتيجية وزارة الثقافة يف حامية 

 الرتاث الثقايف"

احملارضة الثانية حتت عنوان "أ ليات 

 التعاون محلاية املمتلاكت الفكرية"

التعريف ابلرتاث الثقايف عىل مس توى  -

الولية وعىل املس توى الوطين والتطرق اىل 

س بل حاميته وتمثينه وحاميته من الهتريب و 

الانداثر وذكل ابلتنس يق مع أ هجزة ال من 

 وادلرك الوطين .

 22احملارضة ال وىل: يويم - 

مارس  22و  0202ديسمرب 

عىل مس توى مدرسة  0200

الرشطة القضائية لدلرك الوطين 

 ببدلية يرس

احملارضة الثانية تزتامن مع 

 0200دخول عام 
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 22احملارضة الثانية: يويم -

مارس  22و  0202ديسمرب 

عىل مس توى مدرسة  0200

الرشطة القضائية لدلرك الوطين 

 ببدلية يرس

 

24  

 احلفرية ال رثرية مبوقع زموري البحري

 

 

أ شغال احلفرية س تقام عىل  -

مس توى املوقع ال رثري زموري 

 البحري.

 

 

 

تسليط الضوء عىل املكنوانت ال رثرية اليت  -

 يزخر هبا املوقع ال رثري زموري البحري.

الكشف عن خملفات أ رثرية أ خرى و اليت  -

التارخيية قب ستساعد عىل فهم ودراسة احل

 .اليت مر هبا املوقع

اس تكامل أ شغال احلفريـة ال رثريـة  -

عــــىل مســــ توى املوقــــع ال رثــــري 

زمـــوري البحــــري مــــن طــــرف 

ـــد  ـــة املعه ـــرة وطلب أ ســـاتذة وداكت

 -20جامعة اجلزائر -الوطين لل اثر

مل يمت حتديد انطالق أ شغال 

 احلفرية بعد
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 :عىل مس توى املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

 فضاء الطفل ) الطفل يف حضن الكتاب والريشة(

 

22 
 

 قراءة وفن التلخيص

 

نشاط خاص ابل طفال يمت فيه 

 قراءة قصص وتلخيصها

حتبيب الطفل يف القراءة واملطالعة 

 واستيعاب القصص وكيفية قراءهتا وفهمها

 يوم أ حدلك 

 سا20.22سا اإىل 22.91من: 

 فضاء الطفل

 

 

20 
 

لقاء والتقدمي  فن الإ

 

تقدمي مبادئ أ ولية يف عامل 

لقاء  التنش يط والتقدمي وكيفية الإ

 وخمارج احلروف

اكتشاف املواهب وتوجهيها ومرافقهتا 

 مبنح الفرصة للطفل املوهوب

 لك يوم أ حد

 سا29.22سا اإىل 29.22من: 

 فضاء الطفل

ذاعة بومرداس  ابلتنس يق مع اإ

 

 

22 

 

 ورشة الرمس والتلوين

 ) الرسام الصغري (

 

ورشة خاصة ابل طفال املوهوبني 

 يف عامل الرمس والتلوين

خلق جو لل طفال املوهوبني واكتشاف 

 املواهب

 لك يوم مخيس

 سا29.22سا اإىل 29.22من: 

 فضاء الطفل

 

 

 

29 

 

 املسابقة الثقافية والفكرية

أ س ئةل تنافس ية لل طفال تقدمي 

 وخلق فضاء لالحتاكك والتواصل

ثنني حتبيب ال طفال يف املطالعة وحب التعمل    لك يوم اإ

 سا29.22سا اإىل 22.91من: 

 فضاء الطفل
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 لــقـــاء مــع كــــاتــب
 

21 

 

 

 لقاء مع اكتب

 

لقاء نصف شهري مع اكتب أ و 

 مؤلف 

صدارات الكتاب يف خمتلف  التعريف ابإ

 اجملالت واقرتاح مواضيع للنقاش

 أ ايم الثالاثء 

 سا29.22عىل الساعة: 

 

 م (2492أ كتوبر  21اليوم الوطين للهجرة ) مبناس بة الـ 

 

 

29 

 

 

 حمارضة

 

 

تقدمي حمارضة من طرف أ س تاذ 

ابحث يف التارخي حول 

 املناس بة

 

 

 

 

 

تعريف املواطنني وامجلهور 

واملنخرطني بآ حداث هذا اليوم 

الضوء عىل جحم اجلرامئ اليت  وتسليط

اقرتفها املس تعمر الفرنيس يف حق 

 الشعب اجلزائري

 

 

 

 م0202أ كتوبر  21

 بقاعة احملارضات

 سا22.22عىل الساعة: الـ 

 

 

21 

 

 

 رشيط واثئق 

 

رشيط واثئق  حول أ حداث 

 م2492أ كتوبر  21

 

 

 م0202أ كتوبر  21

 بقاعة احملارضات

 سا29.22عىل الساعة: الـ 
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تصممي مطوية للتعريف بآ حداث  مطوية 20

 هذا اليوم

 

 
 م0202أ كتوبر  21

 

 

 م (2419عــيــد الــثــورة ) مبناس بة الفاحت من نومفرب 

 

 

24 

 

حفل تسلمي جوائز 

 مسابقات ال طفال

 

 

حفل خاص عىل رشف 

ال طفال الفائزين يف املسابقة 

اليت نظمهتا املكتبة واس تقبلت 

ال عامل املتنوعة من خاللها 

 للمشاركني

خلق فضاء لل طفال للمشاركة 

بآ عامهلم اخملتلفة وخلق جو من 

 التنافس الزنيه 

 م0202نومفرب  22

 سا29.22
 

 

 

 

22 

 

 

 

حفل تعليق القصيدتني 

)ابلعربية وال مازيغية( 

الفائزتني مبسابقة الشعر 

 الوطنية

تعليق القصيدتني الفائزتني يف 

طرف  املسابقة املنظمة من

املكتبة ابلعربية وال مازيغية عند 

مدخل املكتبة مكتوبة خبط 

مذهب عىل لفتة مقاش ية كبرية 

تعلق ملدة س نة، لتصبح 

 املنافسة تقليد س نوي

خلق جو من التنافس الزنيه بني 

الشعراء عىل املس توى الوطين وفتح 

بداع ونرش ما جادت  هلم اجملال لالإ

بداع  به قراحئهم من اإ

 م0202نومفرب  22

 سا29.22
 

  م0202نومفرب  22م اإىل 0202أ كتوبر  09من: خلق فضاء خاص ابلفنانني فضاء خاص ابلفنانني   



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

211 
 

 

22 

 

الصالون ال ّول للفنون 

 التشكيلية

التشكيليني لعرض لوحاهتم 

 الفنية لفائدة مجهور املكتبة

 

بداعاهتم  التشكيليني للتعريف هبم وابإ

 واحتاككهم مع امجلهور

 م (2492ديسمرب  22الشعب ) مبناس بة مظاهرات 

 

20 

 

 

 حمارضة

تقدمي حمارضة من طرف أ س تاذ 

ابحث يف التارخي حول 

 املناس بة

 

 

تعريف املواطنني وامجلهور 

واملنخرطني بآ حداث هذا اليوم 

وتسليط الضوء عىل جحم اجلرامئ اليت 

اقرتفها املس تعمر الفرنيس يف حق 

 الشعب اجلزائري

 

 م0202ديسمرب  22

 بقاعة احملارضات

 سا22.22عىل الساعة: الـ 

 

 

22 

 

 رشيط واثئق 

 

 

رشيط واثئق  حول أ حداث 

 م2492ديسمرب  22

 م0202ديسمرب  22

 بقاعة احملارضات

 سا29.22عىل الساعة: الـ 

 

 

29 

 

 مطوية

تصممي مطوية للتعريف بآ حداث 

 هذا اليوم

 

  م0202ديسمرب  22

 واجملالبومرداس اذلاكرة / الإنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 ملتقى وطين

يركز امللتقى عىل العصور 

التارخيية اخملتلفة  اليت مرت هبا 

بومرداس وأ دوارها اخملتلفة 

خالل ثورة التحرير، وكذا 

حياء التارخي الوطين  الإسهام يف اإ

 واذلاكرة احمللية.

نفض الغبار عن بعض احملطات 

 التارخيية ملنطقة بومرداس.

 

 م0202نومفرب  22و  20يويم: 

ابلتنس يق مع خمرب 

التارخي احمليل واذلاكرة 

الوطنية واملقارابت 
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21 

 

التنويه عىل أ مه املعامل ال رثرية  

هبا، مع تسليط الضوء عىل 

مناذج من خشصيات الولية 

العلمية والثقافية، مع التطرق 

للموروث الالمادي وأ رثره يف 

 ساكن املنطقة. 

الع عىل ال دوار التارخيية الاط

والاجامتعية والاقتصادية اليت 

 مارسها الانسان يف هذه املنطقة

امجلع بني الانسان واجملال يف 

بومرداس والتفاعالت الناش ئة بيهنام 

 عرب الزمن

تشجيع البحث يف التارخي احمليل 

ملنطقة بومرداس والتآ سيس مللتقى 

س نوي خيصص دلراسة اترخي 

 ها وأ عالهمااملنطقة وحوارض 

 اجلديدة بولية البويرة

 

 

 

 

 

 

 الطارف:والفنون لوليةمديرية الثقافة  .29

 املالحظات اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط  حمتوى النشاط النشاط مق
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مبشاركة حرفيني و مجعيات ثقافية معرض للصناعات التقليدية  - الثقايف الس يايحاس مترار ال س بوع  - 22

 حملية 

ىل 22من تمثني الصناعة التقليدية و احلرف  - أ كتوبر ابملكتبة  20سبمترباإ

الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 الطارف

 مديرية الثقافة 

 اس مترار ال س بوع الثقايف الس يايح - 20

 

ابحثني ابملركز الوطين يف عصور ما قبل التارخي ندوة من تآ طري ـ 

 ، عمل الإنسان و التارخي

: بعنوان "الس ياحة الثقافية للمواقع ال رثرية لولية املداخةل ال وىل* 

الطارف بني غىن اذلاكرة ورهان التمنية املس تدامة" من تقدمي 

ادلكتورة صاري لطيفة مديرة حبث يف املركز الوطين يف عصور 

 عمل الإنسان والتارخي.–لتارخي ما قبل ا

: بعنوان "املناظر الطبيعية الساحلية لولية املداخةل التانية* 

الطارف تراث طبيع  ،س يايح،وثقايف أ مام حتدايت احملافظة" 

من تقدمي الس يدة سوداين ليىل ابحثة يف املركز الوطين يف 

 عصور ما قبل التارخي عمل الإنسان والتارخي

: بعنوان "الفخار املشلك ،تراث ووس يةل للتمنية الثالثةاملداخةل * 

الاقتصادية بني املايض واحلارض" من تقدمي ادلكتورة بن صدوق 

سعيدة ابحثة يف املركز الوطين يف عصور ما قبل التارخي،عمل 

 الإنسان والتارخي.

حامية الرتاث الثقايف ل غراض التمنية -

 احمللية لس امي يف مناطق الظل 

املنتجات الثقافية ذات الطابع  تمثني-

 الس يايح 

ابملكتبة الرئيس ية  0202أ كتوبر20

 للمطالعة العمومية الطارف.

 مديرية الثقافة 

 عروض ترفهيية تثقيفية عرب بدلايت الولية لفائدة ال طفال. - قافةل ترفهيية تثقيفية  - 22

املكتبة املتنقةل+احلكوايت+ورشة رمس+عروض مرسحية  -

 تشجيع املقروئية -

توزيع النشاط الثقايف عرب خمتلف -

 مديرية الثقافة  بدلية واد الزيتون0202أ كتوبر22

 بدلية عني الكرمة. 0202أ كتوبر20
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 مناطق الولية مبا فهيا مناطق الظل وهبلوانية خاصة ابل طفال

جنلزيية. -فرنس ية  –لغة عربية ورشات المتكني من اللغات:  - ورشات - 29  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس-

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر20

 

 املكتبة الرئيس ية

معرض متنوع متنقل للصور ل مه املواقع واملعامل ال رثرية بولية  - اس مترار ال س بوع الثقايف الس يايح - 21

 تالميذ املدارس الطارف لفائدة

 التعريف ابملعامل و املواقع ال رثرية -

 و التارخية ابلولية

 مديرية الثقافة  بدلية الزيتونة 0202أ كتوبر22

مسابقة ثقافية موهجة لفئة  - 29

 ال طفال

،تنظم املكتبة 0202/0200مبناس بة ادلخول املدريس لس نة 

الرئيس ية للمطالعة العمومية مسابقة ثقافية موهجة لفئة ال طفال 

لقاء فقرة بعنوان:  " لقاء بعد الفراق"  ترسل ال عامل تمتثل يف اإ

ىل العنوان الإلكرتوين للمكتبة  املشاركة اإ

biblioeltarf@gmail.com   أ و عىل صفحة الفايس بوك

 اخلاصة ابملكتبة.

الصفحة الرمسية  0202 أ كتوبر 22 احلث عىل القراءة و املقروئية-

 للمكتبة الرئيس ية

 

 املكتبة الرئيس ية 

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 21  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

  0202 أ كتوبر  21و 29

 املكتبة الرئيس ية

 املكتبة الرئيس ية 

-عروض ترفهيية تثقيفية عرب بدلايت الولية لفائدة ال طفال.  - قافةل ترفهيية تثقيفية - 20

وهبلوانية املكتبة املتنقةل+احلكوايت+ورشة رمس+عروض مرسحية 

 خاصة ابل طفال

 تشجيع املقروئية -    

توزيع النشاط الثقايف عرب خمتلف -

 مناطق الولية مبا فهيا مناطق الظل

 مديرية الثقافة  بدلية بوجحار 0202أ كتوبر20

 بدلية الطارف 0202أ كتوبر24

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 24  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 24

mailto:biblioeltarf@gmail.com
mailto:biblioeltarf@gmail.com
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قافةل ثقافية ملناطق الظل بدمع  - 22

من وزارة الثقافة والفنون مجلعية 

أ يم الزهراء لإحياء الرتاث 

 .0202والتقاليد لس نة

 ثقافية ملناطق الظل.قافةل  -

 عروض ترفهيية و مرسحية -

 معارض -

 أ لعاب اخلفة -

 احلكوايت -

 نوادي للقراءة و املطالعة -

 حامية املوروث الثقايف والفين للولية. -

 تشجيع املقروئية -

 

 0202أ كتوبر29اإىل22من 

 بدلية العيون

مجعية  أ يم 

الزهراء لحياء 

الرتاث والتقاليد 

 الطارف -

مسابقة ثقافية موهجة لفئة  - 22

 ال طفال

عىل خلفية ال وضاع اليت شهدهتا جزائران احلبية "حرائق، موت  -

، وابء" تنظم املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مسابقة ثقافية 

لقاء فقرة بعنوان: "أ حب وطين"،  موهجة لل طفال تمتثل يف اإ

عامل ترسل ال  يلخص فهيا الطفل انطباعه عىل هذه ال حداث. 

ىل العنوان الإلكرتوين للمكتبة  املشاركة اإ

biblioeltarf@gmail.com  أ و عىل صفحة الفايس بوك

 اخلاصة ابملكتبة.

 

 

الصفحة الرمسية  0202 أ كتوبر 22 احلث عىل القراءة و املقروئية

 للمكتبة الرئيس ية

 

 املكتبة الرئيس ية 

قوافل ثقافية فنية تضامنية  - 20

 ترفهيية 

 )القافةل الاوىل (

القافةل التنظميية الثقافية والفنية واخلاصة ابملناطق املترضرة من  -

 احلرائق )القافةل الاوىل (:

 عروض ثقافية وهبلوانية، وتربوية يف الوسط املدريس  -

 تنظمي ورشة رمس موهجة لل طفال -

رفع الغنب النفيس عىل العائالت  -

 وخاصة ال طفال جراء احلرائق الاخرية 

الرعاية الثقافية والنفس ية داخل  -

 الوسط املدريس

 دار الثقافة الشافيةبدلية  0202أ كتوبر22

mailto:biblioeltarf@gmail.com
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 رمس جدارايت فنية -

حتسيس ية وتوعوية ل مهية التلقيح ضد فريوس كوفيد  محالت -

24 

مسابقات فكرية وثقافية حتث عىل رضورة احملافظة عىل بيئتنا  -

 من احلرائق

 

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 22  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

املكتبة  0202 أ كتوبر 20، 22 

 الرئيس ية

 املكتبة الرئيس ية 

لكرتونية دلار الثقافة يف الشعر الثوري مسابقة عرب  - مسابقات - 29 املنصات الإ

 الفصيح وامللحون موهجة مجليع الفئات العمرية

كتشاف  حياء هذا الفن من جديد واإ اإ

املواهب فهين وكذا توطيد العالقة بني 

 الفئة الفنية و اترخيها اجمليد

 0202أ كتوبر20من 

 0202أ كتوبر21اإىل 

 منصات التواصل الإجامتع 

 الثقافة لولية الطارفدلار 

 

دار الثقافة 

فرتايض  اإ

 عروض ترفهيية تثقيفية عرب بدلايت الولية لفائدة ال طفال. - قافةل ترفهيية تثقيفية - 21

املكتبة املتنقةل+احلكوايت+ورشة رمس+عروض مرسحية  -

 وهبلوانية خاصة ابل طفال

 تشجيع املقروئية -

توزيع النشاط الثقايف عرب خمتلف -

 مناطق الولية مبا فهيا مناطق الظل

 مديرية الثقافة بدلية عني العسل 0202أ كتوبر21

 بدلية القاةل 0202أ كتوبر29

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 29  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 الهوايةتآ صيل املوهبة وتمنية 

 املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 29
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21 

 

 

حياء ذكرى  -  2492أ كتوبر  21اإ

 حمارضة اترخيية من تقدمي أ س تاذ يف التارخي.  -

 معرض كتب من الرصيد الواثئق  للمكتبة. -

 معرض صور جملاهدي وشهداء الثورة. -

 والنرث.مسابقة اترخيية موهجة لل طفال يف الشعر  -

ابن - التذكري بتضحيات املهاجرين اإ

 الثورة التحريرية

 املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 21

 

 املكتبة الرئيس ية 

توطيد و ربط العالقة بني ال جيال و  عرض رشيط واثئق  خمدلة لذلكرى -

 اترخيها املنري

 0202أ كتوبر 21

 متحف اجملاهد لولية الطارف

 دار الثقافة

 حقيق 

مسابقة يف الرمس خمدلة لذلكرى موهجة لل طفال من الفئة  -

 س نة 21العمرية أ قل من 

مناء الفكر عند ال طفال حبيث يرتبط  اإ

ارتباط وثيق بآ جداده اذلين حضوا ابلغايل 

 والنفيس من أ جل حترير البالد

 0202أ كتوبر21

 متحف اجملاهد لولية الطارف

 دار الثقافة

 حقيق 

 خمدل لذلكرىعرض مرسيح ثوري  -

 

براز التضحيات اجلسام اليت قدهما   اإ

الشعب اجلزائري من أ جل احلرية وتنعم 

 جيل اليوم بنتاجئ هذه التضحيات 

قامة اجلامعية للبنات  الإ

 لولية الطارف

21/22/0202 

 دار الثقافة

 حقيق 

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 20  اإ

 الفن املرسيح. ورشة -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 

 املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 20

الاحتفال بذكرى املودل النبوي  24

 لرشيف

 حفل فين يف طابع الاانش يد ادلينية  -

حفل فين يف طابع العيساوة  مع توزيع هدااي وتكرميات عىل  -

حياء ذكرى مودل س يد اخللق محمد صىل  اإ

هللا عليه وسمل ولوج الفعل الثقايف يف 

 0202أ كتوبر20

 دار ال شخاص املس نني ببدلية

 دار الثقافة

 حقيق 
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 املقميني ابملركز

 تنظمي قعدة مودلية -

حنة وأ لبسة تقليدية وتنظمي عشاء املودل عىل طريقة أ جدادان  -

 وأ سالفنا

من أ ابينا أ وساط هذه الفئة احلساسة 

تمثني الفعل الثقايف والفين  -وأ هماتنا 

حياء املوروث ادليين الثقايف  اخلاص ابإ

 والراخس يف اعامق جممتعنا

 

 عني العسل ولية الطارف. 

مام. -  حمارضة دينية من تقدمي اإ

لقاء فقرة عن مسابقة دينية تثقيفية موهجة  - لل طفال تمتثل يف: اإ

 حياة الرسول صىل هللا عليه وسمل

لقاء أ بيات شعرية يف مدح الرسول صىل هللا عليه وسمل . -  اإ

 

 املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 24 غرس القمي ال خالقية

 قافةل ترفهيية تثقيفية - 02

 

 .عروض ترفهيية تثقيفية عرب بدلايت الولية لفائدة ال طفال -

املكتبة املتنقةل+احلكوايت+ورشة رمس+عروض مرسحية  -

 وهبلوانية خاصة ابل طفال

 تشجيع املقروئية -

توزيع النشاط الثقايف عرب خمتلف -

 مناطق الولية مبا فهيا مناطق الظل

 مديرية الثقافة  بدلية بوثلجة 0202أ كتوبر00

 بدلية الشافية. 0202أ كتوبر02

 بدلية برحيان0202أ كتوبر04

 بدلية حبرية الطيور 0202أ كتوبر22

 

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 02  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تتآ صيل املوهبة وتمنية الهوااي

 املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 02

تنظم املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مسابقة ثقافية موهجة  -مسابقة ثقافية موهجة لفئة  - 00

لقاء فقرة بعنوان: "طمويح"، يلخص فهيا  لل طفال تمتثل يف اإ

الصفحة الرمسية  0202 أ كتوبر 09 احلث عىل القراءة و املقروئية

 للمكتبة الرئيس ية

 املكتبة الرئيس ية 
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ىل العنوان الطفل طموحه املس تقبيل. ال طفال ترسل ال عامل املشاركة اإ

أ و عىل  biblioeltarf@gmail.comالإلكرتوين للمكتبة 

 صفحة الفايس بوك  اخلاصة ابملكتبة.

 

 

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 02  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 01

قوافل ثقافية فنية تضامنية  - 09

 ترفهيية 

 )القافةل الثانية (

القافةل التنظميية الثقافية والفنية واخلاصة ابملناطق املترضرة من  -

 احلرائق )القافةل الثانية (: 

 عروض ثقافية وهبلوانية، وتربوية يف الوسط املدريس  -

 تنظمي ورشة رمس موهجة لل طفال -

 رمس جدارايت فنية -

محالت حتسيس ية وتوعوية ل مهية التلقيح ضد فريوس كوفيد  -

24 

مسابقات فكرية وثقافية حتث عىل رضورة احملافظة عىل بيئتنا  -

 من احلرائق

 

رفع الغنب النفيس عىل العائالت  -

 وخاصة ال طفال جراء احلرائق الاخرية 

الرعاية الثقافية والنفس ية داخل  -

 الوسط املدريس 

 

 بدلية أ م الطبول احلدودية 

01/22/0202 

 دار الثقافة

 حقيق 

مسابقة عرب املنصات الإلكرتونية دلار الثقافة يف الشعر الثوري  - مسابقات  - 01

 الفصيح وامللحون موهجة مجليع الفئات العمرية

كتشاف  حياء هذا الفن من جديد واإ اإ

املواهب فهين وكذا توطيد العالقة بني 

 0202أ كتوبر01من 

 0202أ كتوبر22اإىل 

 دار الثقافة

فرتايض  اإ
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  منصات التواصل الإجامتع الفئة الفنية و اترخيها اجمليد

 دلار الثقافة لولية الطارف

مسابقة يف الرمس خمدلة لذلكرى موهجة لل طفال املمتدرسني  - مسابقات - 09

 للطورين ال ول والثاين

مناء الفكر عند ال طفال حبيث يرتبط  اإ

رتباط وثيق بآ جداده اذلين حضوا ابلغايل  اإ

 والنفيس من أ جل حترير البالد

 01/22/0202من 

 22/22/0202اإىل 

 منصات التواصل الإجامتع 

 دلار الثقافة لولية الطارف

 دار الثقافة

فرتايض  اإ

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 01  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

املكتبة  0202 أ كتوبر 22، 09

 الرئيس ية

 املكتبة الرئيس ية 

مسابقة ثقافية موهجة لفئة  - 00

 ال طفال

ايه وابلوادلين اإحساان". ل اإ  قال تعاىل:" وقىض ربك أ ن ل تعبدوا اإ

تنظم املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مسابقة ثقافية موهجة  -

لقاء فقرة بعنوان: "بر الوادلين  ترسل ال عامل لل طفال تمتثل يف اإ

ىل العنوان الإلكرتوين للمكتبة  املشاركة اإ

biblioeltarf@gmail.com   أ و عىل صفحة الفايس بوك

 اخلاصة ابملكتبة.

الصفحة الرمسية  0202 أ كتوبر 22 احلث عىل القراءة و املقروئية

 للمكتبة الرئيس ية

 

 املكتبة الرئيس ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الثقافة ابملكتبة الرئيس ية  0202أ كتوبر22 احلفاظ عىل اترخي الثورة أ انش يد وطنية + عرض مرسيح -

 شهادة حية جملاهد من جماهدي الولية. -

 معرض صور جملاهدي وشهداء الثورة التحريرية -

 نبذة عن حياة رمز من رموز الثورة التحريرية  -

 مسابقة اترخيية يف الرمس موهجة لل طفال  -

 

 

 احلفاظ عىل اترخي الثورة-

 

 

 املكتبة الرئيس ية 0202 أ كتوبر 22

 

 

 املكتبة الرئيس ية 
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حياء ذكرى اندلع الثورة  - 04 اإ

 2419نومفرب  22التحريرية 

مسابقة يف الرمس وال عامل ال دبية موهجة لزنلء املؤسسات  -

 العقابية لولية الطارف

 توطيد و ربط العالقة بني ال جيال  أ فالم اترخيية وثورية خمدلة لذلكرىعرض  -

 و اترخيها املنري 

 0202أ كتوبر22

 متحف اجملاهد لولية الطارف

 

 

 دار الثقافة

 حقيق 

 

براز التضحيات اجلسام اليت قدهما   حفل فين يف طابع ال غنية الوطنية امللزتمة  - اإ

الشعب اجلزائري من أ جل احلرية وتنعم 

 جيل اليوم بنتاج هذه التضحيات 

 0202أ كتوبر22

دار الش باب أ محد بتشني لولية 

 الطارف

قافةل ثقافية ملناطق الظل بدمع  - 22

من وزارة الثقافة والفنون مجلعية 

أ يم الزهراء لإحياء الرتاث 

 .0202لس نةوالتقاليد 

 عروض ترفهيية و مرسحية -قافةل ثقافية ملناطق الظل. -

 احلكوايت -أ لعاب اخلفة -معارض -

 نوادي للقراءة و املطالعة -

 حامية املوروث الثقايف والفين للولية. -

 تشجيع املقروئية -

 

 0202نومفرب29اإىل20من

 بدلية واد الزيتون

مجعية  أ يم 

الزهراء لحياء 

والتقاليد الرتاث 

 الطارف -

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 22  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية 0202 نومفرب 20

 ترفهيية تثقيفية عرب بدلايت الولية لفائدة ال طفال. عروض - قافةل ترفهيية تثقيفية - 20

املكتبة املتنقةل+احلكوايت+ورشة رمس+عروض مرسحية  -

 وهبلوانية خاصة ابل طفال

 تشجيع املقروئية -

توزيع النشاط الثقايف عرب خمتلف -

 مناطق الولية مبا فهيا مناطق الظل

 مديرية الثقافة  بدلية بن هميدي. 0202نومفرب21

 بدلية الشط. 0202نومفرب29

 بدلية زريزر0202نومفرب20

 بدلية العصفور.0202نومفرب22

 بدلية البس باس0202نومفرب24



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

222 
 

 بدلية اذلرعان. 0202نومفرب02

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 22  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 برامعنا يف مشوارمه ادلرايستدعمي 

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

، 21، 22، 24، 20، 29أ ايم 

 0202 نومفرب 02، 00، 02، 29

 ابملكتبة 

 املكتبة الرئيس ية 

الصالون الوطين للفنون  - 29

التشكيلية " منفية" يف طبعته 

 الثالثة 

ورشات يف الفن التشكييل يف الهواء الطلق يف ساحة  -

 الإس تقالل ، واحملمية العاملية طونقة

معرض للفنون التشكيلية ابملكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية  -

 ابلطارف

 مداخالت ثقافية وفنية من طرف أ ساتذة وداكترة خمتصني -

دور الفعل الثقايف والفين للرتوجي  -

 الس يايح 

تبادل اخلربات واملعارف بني اخملتصني  -

 والهواة

ابلكزن الطبيع  وال رثري التعريف  -

 لولية الطارف

تنظمي رحالت س ياحية للمناطق  -

 ال رثرية اليت تزخر هبا ولية الطارف

 املداخالت:

التمثني احلقيق  للفن التشكييل  -

 اجلزائري 

ماكنة الفنان التشكييل اجلزائري يف خلق 

سوق الفن موازية لل سواق الفنية 

 العاملية وكيفية جلب العمةل الصعبة

 الفن التشكييل وجتليات الرمقنة  -

 0202نومفرب  01و  09،  02 

 ساحة الاس تقالل ابلطارف

 احملمية العالمية طنقة ابلقاةل

املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 ابلطارف

 

 دار الثقافة

 حقيق 
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جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 21  اإ

 املرسيح. ورشة الفن -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 0202 نومفرب 22، 04، 01

 املكتبة الرئيس ية

 املكتبة الرئيس ية 

 عروض ترفهيية تثقيفية عرب بدلايت الولية لفائدة ال طفال. - قافةل ترفهيية تثقيفية - 29

رمس+عروض مرسحية املكتبة املتنقةل+احلكوايت+ورشة  -

 وهبلوانية خاصة ابل طفال

 تشجيع املقروئية -

توزيع النشاط الثقايف عرب خمتلف -

 مناطق الولية مبا فهيا مناطق الظل

 مديرية الثقافة بدلية الش يحاين0202ديسمرب22

بدلية شبيطة 0202ديسمرب29

 خمتار.

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 21  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 21، 29، 29 

حياء ذكرى مظاهرات  - 20  22اإ

 2492ديسمرب 

 .2492ديسمرب  22مداخةل خاصة مبظاهرات  -

 الش باب وال طفال.مسابقة اترخيية موهجة لفئيت  -

 املكتبة الرئيس ية 0202 ديسمرب 24 احملافظة عىل اترخي الثورة من النس يان -

 ال ايم الوطنية لل غنية امللزتمة. - 24

 بدمع من وزارة الثقافة والفنون 

مجلعية الثقافية الاجامتعية 

 .0224التحدي لس نة

امللزتمة و احملافظة التعريف ابل غنية  - فرق فنية من خمتلف ولايت الوطن  -

 علهيا

عرب  0202ديسمرب29اإىل22من

بدلايت الولية)الطارف،حبرية 

 الطيور،بوثلجة، العيون(.

امجلعية الثقافية 

الاجامتعية 

 -التحدي

 الطارف

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 92  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 ارمه ادلرايستدعمي برامعنا يف مشو 

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 22  

 عرض مرسيح خاص ابذلكرى  - ديسمرب  22مظاهرات  - 92

 مسابقة يف الرمس موهجة لل طفال املمتدرسني -

 مسابقة أ دبية وثقافية موهجة ل طفال خاصة ابذلكرى -

بث روح الوطنية داخل ال وساط  -

 املدرس ية

املسامهة الفعاةل للفعل الثقايف والفين يف  -

معلية احلفاظ والرتوجي ملوروثنا الثقايف 

  0202ديسمرب  22

قاعة الش باب أ محد بتشني  

 ابلطارف

 دار الثقافة

 حقيق 
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 والوطين 

جنلزيية-فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 90  .اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 29، 22 

ورشة تكوينية يف  - 92

املوس يقى.بدمع من وزارة الثقافة 

والفنون مجلعية الثقافية الاجامتعية 

 التحدي 

 .0224لس نة

 

  0202ديسمرب24-20 جمال املوس يقىتكوين مواهب يف  - لفائدة ال طفال وش باب الولية -

 ابملكتبة الرئيس ية 

امجلعية الثقافية 

الإجامتعية 

 -التحدي 

 الطارف

حياء اليوم العامل  للغة العربية - 99  اإ

 ديسمرب 20 

 مداخةل خاصة ابليوم العامل  للغة العربية. -

 مسابقة موهجة لل طفال. -

و  وتطويرها احلفاظ عىل اللغة العربية -

 تمثيهنا

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 20

جنلزيية. -فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 91  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 20  

جنلزيية. -فرنس ية  –اللغات: لغة عربية ورشات المتكني من  - ورشات - 99  اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 02  

 الرتفيه النفيس عىل ال طفال ال ايم الش توية ملرسح الطفل - ال ايم الش توية ملرسح الطفل - 91

 دلخول درايس موفق 

 الطفل مجليعتعلمي املهارات الفنية ملرسح 

 الفئات العمرية

قاعة الش باب أ محد بتشني 

 ابلطارف

 0202ديسمرب  02،00، 02

 دار الثقافة

 حقيق 
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 قافةل ثقافية ملناطق الظل. - 90

بدمع من وزارة الثقافة والفنون 

الزهراء لحياء الرتاث  مجلعية أ يم

 .0202والتقاليد لس نة

 ومرسحيةعروض ترفهيية  -الظل.قافةل ثقافية ملناطق  -

 اخلفة أ لعاب-معارض -

 واملطالعةللقراءة  نوادي-احلكوايت -

 حامية املوروث الثقايف والفين للولية. -

 تشجيع املقروئية -

 

 0202ديسمرب02اإىل02من

 بدلية الش يحاين

 مجعية أ يم

الزهراء لحياء 

الرتاث والتقاليد 

 الطارف-

جنلزيية-فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 94  .اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 02  

بدمع  ورشة تكوينية يف املرسح - 12

من  وزارة الثقافة والفنون 

للجمعية الثقافية الاجامتعية 

 .0224التحدي لس نة

  0202ديسمرب09-01 تكوين مواهب يف جمال املرسح - لفائدة ال طفال وش باب الولية. -

 ابملكتبة الرئيس ية 

امجلعية الثقافية 

 الاجامتعية

-التحدي 

 الطارف

جنلزيية-فرنس ية  –ورشات المتكني من اللغات: لغة عربية  - ورشات - 12  .اإ

 ورشة الفن املرسيح. -

 تدعمي برامعنا يف مشوارمه ادلرايس

 تآ صيل املوهبة وتمنية الهواية

 املكتبة الرئيس ية  0202 ديسمرب 00، 01، 01

 املنتدى الثقايف احمليل ملبدع   - 10

 الولية بدمع من وزارة الثقافة

 والفنون مجلعية ال صاةل للرتبية  

 .0202ل س نةوالثقافة والفنون 

 ندوات  -

 قراءات شعرية ونرثية -

 بيع ابلتوقيع ابلإهداء -

 معرض للكتاب ملبدع  الولية -

 معرض حميل للفنون التشكيلية. -

 والفكريتشجيع املنتوج ال ديب  -

 خمتلف جمالت الثقافة  والإبداع  يف

 والفنون

 التعريف ابملواهب الثقافية للجمهور -

 0202ديسمرب00-04-22

 ابملكتبة الرئيس ية 

مجعية ال صاةل 

للرتبية والثقافة 

 -والفنون

 الطارف

 

 مالحظـــــة:
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 جترى مسابقة هناية لك شهر للتالميذ املشاركني يف الورشات املذكورة أ عاله تتوج جبوائز تشجيعية* 

 مرة لك شهر للمؤسسات الرتبوية. * تنظمي خرجات للمكتبة املتنقةل

 * تنظمي معرض للكتاب من الرصيد الواثئق  للمكتبة داخل املؤسسات الرتبوية )ورشة مطالعة حرة + مسابقات + تكرميات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والفنون لوليةتندوف:مديرية الثقافة  .21

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي وماكن النشاط املالحظة

 بهبو دار الثقافة 21/22/0202و 29يويم  
الناترس يخ التارخي والوطنية يف أ دمغة أ طف  

براز ذكرى اليوم للهجرة يف لوحات فن  يةاإ  22 معرض فين 

جمتع احمليلنقل صورة حقيقية عىل يوم الهجرة للم  بساحة دار الثقافة 29/22/0202   20 عرض فيمل واثئق  
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رةندوة حول الكتاابت ال دبية عن يوم الهج الاطالع عىل أ راء الكتاب اجلزائريني ابملكتبة الرئيس ية 21/22/0202   22 ندوة فكرية 

 29 سهرة فنية مجموعة من ال انش يد الوطنية  متجيد اذلكرى بساحة دار الثقافة 21/22/0202 

ائريةمفتوح لإبراز حقائق الثورة اجلز معرض  حتريس اجملمتع عىل املبادئ الوطنية بهبو دار الثقافة 22/22/0202و 22يويم    21 يوم مفتوح حول الثورة 

رية املباركةاحتفالت بذكرى اندلع الثورة التحري متجيد اذلكرى بساحة الشهداء 22/22/0202   29 حفل فين ساهر  

 بقاعة دار الثقافة 22/22/0202 
لوب ترس يخ الروح الوطنية وحب الوطن يف ق

 أ طفالنا
براز الكفاح  اجلزائري لل جيال الصاعدةاإ  21 عرض ل وبرا الاس تقالل 

برار الوع  القويم عند الفنانني اجلزائ بهبو دار الثقافة 22/20/0202و 22يويم   رينياإ برار اذلكرى يف أ عامل فنية   20 معرض فين اإ

 ابملكتبة الرئيس ية 22/20/0202 
ية تعريف ال جيال الصاعدة ابجلرامئ الوحش  

 للمس تعمر
 24 ندوة فكرية  ندوة حول وحش ية ومقع املس تعمر الفرنيس

 22 أ مس ية شعرية قراءات شعرية  متجيد اذلكرى بساحة دار الثقافة 22/20/0202 

 عىل مس توى مديرية الثقافة لولية تيندوف

الصالون الوليئ 

للفنون التشكيلية  

 واخلط العريب 

معارض للفـــن التشكييل واخلط  -

 العربـــ  

 ورشــــات فنية ابملناس بة  -

 مسابقة يف اخلط العريب  -

تمنية املواهب من خالل الاحتاكك املبارش  -

 مع الفنانني 

 فرصة ملشاركة الفنانني املوهوبني يف اجملال   -

 الفرتة من 

ىل غاية  24  0202أ كتوبر  20اإ

 بدار الثقافة 

الصالون الوليئ للفنون 

 التشكيلية  واخلط العريب
22 

اليوم الوطين مبناس بة 

للهجرة واحتفالية املودل 

 النبوي الرشيف

 

ىل غاية  21من    0202أ كتوبر  24اإ

 بدار الثقافة

 

نشاد واملدحي يف التعريف ابلسرية  - دور الإ

 النبوية

نشاد واملدحي ادليين  -  سهرات لالإ

 مسابقة لل طفال يف السرية النبوية -

 حمارضات دينية   -

أ ايم الإنشاد واملدحي ادليين 

 20 مبناس بة املودل النبوي الرشيف
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مبناس بة الاحتفال 

بذكرى اندلع ثورة 

نومفرب  22التحرير 

2419 

 

ىل غاية  00من    0202نومفرب  29أ كتوبر اإ

 بدار الثقافة

تقيمي النوادي والورشات البيداغوجية التابعة  -

 دلار الثقافة تندوف 

 تكرمي أ حسن معل فين -

 حفالت فنية  -

 عروض مرسحية  -

 معارض خمتلفة  -

 مسابقات متنوعة لل طفال -

 ورشات فنية   -

 

ال س بوع الثقايف للنوادي 

والورشات البيداغوجية بدار 

 الثقافة تندوف 
22 

 22مبناس بة مظاهرات 

 2492ديسمرب 

  0202ديسمرب  22

 بدار الثقافة

عرض مرسيح عن رواية  عرض مرسيح  - الاهامتم ابملرسح احمليل وتمنية املواهب يف اجملال 

فصكت وهجها لل نسة جحةل 

 محودة 

29 

  

العطةل الش توية من املومس ادلرايس 

0202/0200 

العطةل الش توية من املومس ادلرايس 

0202/0200 

 

 بدار الثقافة

 

احتواء فئة ال طفال مبشاركهتم يف خمتلف النشاطات 

 ابملناس بة

 عروض مرسحية ترفهيية لل طفال  -

 عروض فنية وأ لعاب ال طفال  -

 مسابقات خمتلفة  -

 

 أ ايم املرح والفاكهة 

21 

 

 

التعريف بدور الورشات يف احلفاظ عىل  -

 املوروث احمليل 

 مشاركة واس تقطاب امجلعيات  -

 يوم مفتوح عىل الورشات البيداغوجية   -

 ورشات فنية للجمعيات الثقافية  -

 حفالت فنية ابملناس بة    -

 

 

 تنش يط احمليط 
29 

  

ىل غاية  04من    0202ديسمرب  22اإ
التعريف ابملوروث احلساين من خالل  -

 الشعــــــر 

 يوم درايس حول الشعر احلساين  -

 حمارضات وندوات فكرية  -

 

امللتقى الوليئ للشعر احلساين ط  21 
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لقاءات شعرية وخواطر أ دبية  - الاهامتم ابلشعر احلساين واحملافظة عليه.  - بدار الثقافة  اإ

 أ مس يات أ دبية وفنية  -

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيسمس يلت:لولية  والفنون ديرية الثقافة م .20

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

 

 

22 

 

 

فتتاح املومس الثقايف والفين  اإ

 

 

 

 

نطالق املومس الثقايف  بداية اإ

والتعرف عىل ادلور املنوط 

 

 

 دار الثقافة
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 0202/0200لس نة  

 

 متنوعة ثقافية وفنيةنشاطات   -

 

ابملؤسسات الثقافية ابلولية من 

 طرف اللجمهور  

 

  0202أ كتوبر  24الـــــى 21من   

     / 

 

 

20 

 

 

 

اليوم الوطين للهجرة 

 أ كتوبر21

 

 عرض رشيط واثئق  

 :املعارض

 الكتاب واملذكرات التارخيية   -           

 صور اترخيية للشهداء   -            

 بث أ انش يد وطنية  -               

 : مسابقات

 مسابقة أ حسن حبث . -                

 أ حسن رمس معرب عن يوم الهجرة -     

 

 

الاحتفال ابليوم الوطـــــين 

   21الهجـــــــــرة  املصادف لـ 

 أ كتوبر

 

 

 دار الثقافة

 

 اكتوبر  21

 

 

 

 

/ 

 

22 

 

 تنظمي تظاهرة   

 -فللكور بالدي  - 

 

قامة وعدة وحفل جامع   -   اإ

 القاء اهاليل وقصائد

 

احلفاظ عىل عادات وتقاليد 

 املنطقة 

 مجعية الفن الفللكوري

 قرية مقيصبة بدلية العيون

 0202اكتوبر 02اىل 02

 

/ 

 

29 

 

حياء ذكرى أ ول  - نومفرب اإ

2419/0202 

 

 

لقاء قصائد شعرية ثورية -  اإ

 نفحات بدوية ثورية -

 حفل تكرمي  للفائزين يف املسابقات  -

 احملافظة عىل اذلاكرة الوطنية 

 2419نومفرب  22الاحتفال بـ 

 

 دار الثقافة

 0202/أ كتوبر 22يـوم  

/ 
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 عرض اوبريات ثورية  -

 

29 

 

 تنظمي تظاهرة ال غنية احمللية   -

 اس تعراضات فللكورية  -

لقاء أ غاين حملية  -  اإ

 زايرة مواقع أ رثرية وس ياحية ابلولية  -

 احلفاظ عىل املوروث الثقايف-

 الاهامتم والعنايةابل غنية احمللية -

 دار الثقافة

 0202نومفرب 02اىل 20من 

 مجعية الهناء لإحياء الفن ال صيل

/ 

 

21 

 

ملتقى العالمة أ محد بن حي  

 الونرشييس 

 

 تنظمي امللتقى الثاين للعالمة امحد بن حي  الونرشييس  -

 التعريف بشخصية العالمة  -

 اإ براز مؤلفاته-

 

 

 دار الثقافة

 0202ديسمرب 21/29

/ 

 

 عىل مس توى دار الثقافة 

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط التارخي وماكن النشاط املالحظة
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ىل  21من   0202أ كتوبر  20اإ

 بدار الثقافة

 

والتعريف  اجملمتع،تعترب منرب لرتس يخ دور الثقافة يف 

 .وال عامل الفنيةوغريهابآ مه النشاطات الفكرية 

يؤدي انطالق فعاليات املومس الثقايف دورًا أ ساس يًّا  

يف تعزيز احلس الثقايف واجملمتع  دلى ال جيال الناش ئة 

 لغرس معىن الثقافة يف نفوسهم، وتعميق أ هدافها

رساخ ِقيَمها  .واإ

. أ بواب مفتوحة عىل الورشات البيداغوجية دلار -

 الثقافة

 معارض:

 . املواقع الارثرية بتيسمس يلت.-

 . الكتاب.-

 . الفنون التشكيلية وال شغال اليدوية.-

 . أ عامل منخرط  ورشة الفنون التشكيلية.-

 . اللباس التقليدي.-

 والفخارية.. ال واين النحاس ية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليات املومس. انطالق -

 0200-0202الثقايف 

 

 

 

 

 

22 

  

 0202أ كتوبر 21

 بدار الثقافة

 بيع ابلتوقيع: تشجيع الاطفال عىل املطالعة ودمع الكتاب احملليني

 جود اتج امللوك ''. ‘‘قصة 

 عوار سعاد لاكتبهتا:

اثرة معارفه ووجدانه   متاع الطفل والرتفيه عنه واإ اإ

 وحسه احلريك

 بعنوان لل طفالعرض مرسيح 

 '' الرهــــــــــان ''

 

 

 

 0202اكتوبر 24

 بدار الثقافة

 

 

حتتوي عىل حاكايت خمتلفة تساعد عىل تقوية 

مفردات جديدة قد  الاجامتعية اكتسابالعالقات 

 .يفتقدها يف احمليط ال رسي

 

 

 عرض ل فالم كرتونية

وتمنية القدرة املعرفية.  حتفزي ال طفال عىل التنافس 0202أ كتوبر21اإىل 20من     لل طفال:. مسابقة -
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الفئة العمرية 

أ قل 

 س نة29من

  حول املناس بة '' لوحة فنية''أ حسن  .ابلإضافة اىل البحث وزايدة املعرفة بدار الثقافة

 

 

حياء ذكرى جمازر   21اإ

 0202أ كتوبر

 

 

 

 

20 

ىل  21من    0202أ كتوبر 21اإ

 بدار الثقافة

 

من خالل التعريف  واذلاكرةالوطنيةاحلفاظ عىل الهوية 

بدور املهاجرين اجلزائريني يف الثورة التحريرية 

الشنيعة والإابدة امجلاعية املرتكبة يف  والتذكري ابجملزرة

 حقهم.

 املعارض:

 واملذكرات التارخيية ب. الكتا-

 . الصور التارخيية.-

 وطنية.. بث أ غاين -

  

 0202أ كتوبر21

 بدار الثقافة

 . عرض رشيط واثئق  حول --

 أ كتوبر '' 21'' جمازر 

 . فيمل واثئق  بعنوان -

 '' أ محد زابنة ''

ىل  20من    02اإ

 0202أ كتوبر 

 بدار الثقافة

أ مهية الاحتفال هبذه املناس بة ادلينية هو اس تلهام 

ادلروس والعرب من سرية الرسول ال عظم والاقتداء 

 مبهناجه.

 ادليين.. معرض للكتاب --

نشادي--  . حفل فين اإ

 . مداحئ دينية -

حياء ذكرى املودل النبوي  اإ

 الرشيف

22 

 

 

الفئة العمرية 

أ قل 

 س نة29من

 0202أ كتوبر 00اإىل00من 

 بدار الثقافة

وعرب صفحات الفايس بوك 

 الثقافة والفنوناخلاصة بقطاع 

 لولية تيسمس يلت

 

الوطنية من خالل تسليط  اذلاكرةو احلفاظ عىل الهوية 

ندلع ثورة التحرير ومقاومة الاس تعامر  الضوء حول اإ

بعد مسار من النضال الس يايس وكذا التعريف مبآ رثر 

وكشف جرامئ الاس تعامر الفرنيس  والثوار،الشهداء 

 ابملناس بة:. مسابقات -

 رمس.. أ حسن -

 ثوري.نص شعري  أ حسن. -

 

 

 

 

حياء اذلكرى  لعيد الثورة  91اإ

 

 

 

 

29 
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 ''0202نومفرب 22'' اجلزائري.ضد الشعب 

  

 أ كتوبر 04من 

ىل   0202نومفرب 20اإ

 بدار الثقافة

 املعارض: 

 .الكتاب واملذكرات التارخيية-

 . الصور التارخيية.-

 . بث أ غاين وطنية .-

 

 

 

 

 

 

 

 

حياء اذلكرى  لعيد الثورة  91اإ

 ''0202نومفرب 22''

 

 

 

 

29 

 أ كتوبر 00من 

ىل   0202نومفرب 20اإ

 

 

 بدار الثقافة

الصالون هو الإسهام يف متابعة  من تنظمي الهدف

الفن  والإبداع للك ما هو جديد يف جمال الفن حميب

عطاء فرصة من هجة أ خرى للفنانني  التشكييل واإ

لس امي لعرض أ عامهلم يف ظل فرتة التوقف بسبب 

 جاحئة كوروان .

 

 

فتتاح فعاليات صالون الفن -- التشكييل ''الريشة . اإ

 اذلهبية "

 

 

 0202أ كتوبر  22

 بدار الثقافة

الثورة اجلزائرية العظمية يه اترخي من بطولت 

ىك ويوثق ل جيال قادمة ومن  وتضحيات لبد أ ن حيح

أ مه أ دوات التوثيق يه السيامن، الصورة اليت متنحك 

 معايشة ال حداث 

 . عرض رشيط واثئق  بعنوان--

 '' '' ثوار القصبة

 . فيمل ثوري بعنوان ''أ ولد نومفرب''--

 . سهرة فنية .--

 . تكرمي الفائزين يف املسابقات.--

 0202نومفرب 22 

 بدار الثقافة

 . عرض فيمل ثوري- القادمة.ترس يخ اذلاكرة الوطنية لل جيال 

 ''دورية حنو الرشق ''

 21 السيامن واذلاكرة

براز جوانب من الرتاث املادي وغري املادي --   . -. اإ    معارض:
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ىل  29من   20اإ

 0202نومفرب 

 بدار الثقافة

فضاء يتيح التعارف والاحتاكك بني املصورين  قخل

. --وتبادل اخلربات يف جمال تقنيات التقاط الصورة 

تقدمي رشح مبسط للجمهور حول كيفية اس تعامل أ ةل 

 الصور وطريقة التقاطالتصوير الرمقية 

 وغرافية.الفوت. الصور -

 واحلديثة   التصوير التقليديةأ لت 

 

 صالون الصورة الفوتوغرافية

 

29 

  

 0202نومفرب  22

وس يةل للتسلية واملعرفة، وهو يرثي 

اللغوي، ويمن  دليه اذلائقة الفنية  الطفل قاموس

 بآ سلوب أ خاليق وحضاري.

 ابلنفس.الثقة  الطفل كام أ نه يكسب

 

 

 

 . عروض مرسحية لل طفال--

 

 

 

سرتاحة الطفل  اإ

 

 

21 
 

 0202نومفرب  21

 

 . عرض فيمل ثوري- القادمة.ترس يخ اذلاكرة الوطنية لل جيال  0202نومفرب 02 

 ''  العصاو  '' ال فيون

 20 السيامن واذلاكرة

 0202ديسمرب  29 

 دار الثقافة

سرتاحة الطفل . عروض مرسحية لل طفال--   24 اإ

 

 

 

 0202ديسمرب  29

 الثقافةبدار 

ترس يخ اذلاكرة الوطنية لل جيال القادمة من خالل 

وابلوقوف اس تذاكر بطولت شعب صنع اترخيا جميدا 

 .مالمح الثورة املباركة عند

 . عرض فيمل ثوري-

 ''اخلارجون عن القانون''

 

 السيامن واذلاكرة 

 

22 
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ىل  21من   0202ديسمرب  29اإ

 بدار الثقافة

 

مبدى سلمية املظاهرة اليت خرج الهدف مهنا التعريف 

فهيا اجلزائريون لتآ كيد مبدأ  تقرير مصريه ضد س ياسة 

 اجلنريال شارل ديغول

 . عرض فيمل ثوري-

 '' ''معركة اجلزائر  

 

 

 

 

حياء اذلكرى  ملظاهرات  92اإ

/ 2492ديسمرب  22الشعب 

0202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعارض:  22

 واملذكرات التارخيية ب. الكتا-

 التارخيية.. الصور -

 . بث أ غاين وطنية-

 

 

 

 

  

 

 22اإىل 24من 

 ديسمرب

 بدار الثقافة

ىل ترس يخ ثقافة الصورة وصناعة   ال فالم.هتدف اإ

تشجيع الإبداع دلى املشاركني، وبعث روح التنافس 

لإجناز ال عامل اجلاّدة الهادفة، اليت من شآ هنا الإسهام 

احلس الفين يف بعث احلركة الثقافية ابجلزائر، وتعزيز 

ىل اس تغالل طاقاهتم يف اجملال  دلهيم، ودفعهم اإ

 .السيامنيئ

 القصري:انطالق فعاليات الفيمل 

 معارض:

 ال فالم.. ملصقات --

 . أ لت التصوير والبث السيامنيئ--

 املنافسة.. عرض ال فالم املشاركة يف --

 يف:ورشات تكوينية. -

 السيامنيئ.كتابة السيناريو  

 السيامنيئ لل فالم القصرية.الإخراج 

 الفائزين.تكرمي  -
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 عىل مس توى املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية

  

 

 العطةل الش توية حسب رزانمة

 بدار الثقافة

ويآ يت الهدف من هذه التظاهرة تكوين وتربية طفل 

 الفنون.مثقف ومبدع ومتذوق خملتلف 

نتقاء املواهب الإبداعية ومرافقهتا و   تكويهنا.اإ

 أ بواب مفتوحة عىل الورشات

 معارض:

 الطفل.. كتاب -

 وهبلوانية.عروض مرسحية  -

 اخلفة.. أ لعاب -

 وفنية .. مسابقات فكرية -

 

 

بين مبدع   تظاهرة اإ

 ''29الطبعة ''

 

 مبناس بة العطةل الش توية

 

20 
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 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

 

 

 

 

22 

 

 عرض فيمل اترخي  بعنوان :

 "اولد نومفرب"

 

 

عرض مجموعة كتب اترخيية حول الثورة  -

اجلزائرية املباركة ابلإضافة اىل معرض صور 

 شهداء املنطقة مع سريمه اذلاتية

 

 

نومفرب  22الإحتفال بـ 

2419 

 

20/22/0202  

 مساءا بقاعة الطفل

 

 

الشعب مداخةل اترخيية بعنوان: مقاومة 

 اجلزائري ونظاهل لدلكتور "مصطفى تونيس

20/22/0202 

 صباحا ابملكتبة الرئيس ية 

 

 

20 

 

 معرض كتاب التارخي

 

 معرض صور الشهداء 

 

هو فيمل اترخي  حييك معاانت الشعب اجلزائري 

 خالل الاس تعامر الهادم

 

 

 

 

الاحتفال بذكرى الهجرة 

 اكتوبر  22املصادف 

 اىل22/22/0202من 

02/22/0202  

ملحقة  –ملحقة مخيس يت  هبو املكتبة الرئيس ية

 اولد بسام

   / 

 

 

 

22 

 

عرض فيمل معركة اجلزائر وأ انش يد  -

 وطنية 

مداخةل اترخيية بعنوان مظاهرات ادلوافع 

 والنتاجئ لل س تاذ

 اجلياليل كرايس

 

 

/ 

 

 

 21/22/0202  

 صباحا ابملكتبة الرئيس ية

 

21/22/0202 

 

 بقاعة الطفلمساءا 

 

 

29 

 

 مسابقة أ حسن حول يوم الهجرة   

 مسابقة أ حسن رمس معربعن احلدث

 

/ 

 02/22/0202اىل  22/22/0202

 بقاعة الطفل       
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21 

 

 معرض كتاب التارخي 

 معرض صور الشهداء 

 

عرض مجموعة كتب اترخيية حول الثورة اجلزائرية 

املباركة ابلإضافة اىل معرض صور شهداء 

 املنطقة مع سريمه اذلات .

 

 

الاحتفال بذكرى الهجرة 

 اكتوبر 22املصادف 

 

 

  21/22/0202اىل  22/22/0202من 

 هبو املكتبة الرئيس ية 

 ملحقة مخيس يت * ملحقة اولد بسام 

 

 

 

 

 

29 

 

 2419نومفرب  22مسابقة أ حسن حبث 

 مسابقة أ حسن رمس معرب عن احلدث

 مسابقة الشاعر الصغري

 

 

عرض مجموعة كتب اترخيية حول الثورة  -

اجلزائرية املباركة ابلإضافة اىل معرض صور 

 اذلات.شهداء املنطقة مع سريمه 

 

 

/ نومفرب 22الإحتفال ب 

2419 

 

 اىل  22/22/0202من 

21/22/0202  

 بقاعة الطفل 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 معرض الكتاب التارخي  

 معرض صور الشهداء

 

عروض مجموعة كتب اترخيية حول الثورة 

اجلزائرية املباركة ابلإضافة اىل معرض صور 

 شهداء املنطقة مع سريمه اذلاتية 
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20 

 

"مصطفى بن بعنوان:عرض فيمل اترخي  

 بولعيد 

 

" مصطفى بعنوان:مداخةل اترخيية 

 التونيس"

 

/ 

 

 

 

 

 

 

حياء ذكرى مظاهرات   22اإ

 2492ديسمرب 

20/20/0202 

 مساءا بقاعة الطفل

 

 

      / 

 

24 

 

/ 

22/20/0202 

 صباحا ابملكتبة الرئيسسة

22 

 

 مسابقة قراءة يف سرية الشهيد 

 الرمس.مسابقة 

 مسابقة الشاعر الصغري 

 

/ 

  01/20/0202اىل  24/22/0202من 

     / 

 

 

22 

 ابملناس بة.معرض كتاب خاص 

عرض فين للتعريف ابليوم العامل  للغة 

 العربية.

 

 

عرض مجموعة كتب اخلاصة بتارخي وقواعد اللغة 

 العربية 

 

 

التعريف ابليوم العامل  للغة 

 العربية 

 

 01/20/0202اىل  29/20/0202من 

 هبو املكتبة الرئيسة

 ملحقة مخيس يت * ملحقة اولد بسام

املسابقات  

خاصة بفئة 

ال طفال 

وتكون يف 

  قاعة الطفل 

 

20 

 مسابقة أ حسن شعار 

 عريب.مسابقة أ حسن خط 

مسابقة أ حسن معل فين معرب عن اللغة 

 العربية.

 

 

 

/ 

 :الوادي مديرية الثقافة و الفنون لولية  .24

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط  الرمق
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22  

ح أ ايم الشعر الفصي

 والشعيب 

 ندوة حول الشعر الفصيح والشعيب   -

 شعرية جملموعة من الشعراء احملليني )الشعيب، الفصيح(قراءات  -

 خمية الشعراء  -

 سهرة شعرية مبشاركة عديد الشعراء احملليني  -

ليني سواء هيدف النشاط اىل تشجيع الشعراء احمل 

الشعراء  اكنو يف الفصيح او الشعيب، تشجيع

 احملليني 

رصة بعث روح جديدة للشعراء واعطاهئم الف -

هوراعامهلم وقراءاهتا امام امجل  الاكمةل ملشاركة  

 تكرمي الشعراء احملليني .

أ كتوبر  29/21   

ني بدار الثقافة محمد الام

 العمودي 

 

 

20  

 

حياء اليوم الوطين  اإ

 للهجرة

 معرض صور لشهداء الولية  -

 مسابقات ثقافية حول اذلكرى موهجة لل طفال -

عالمية حول اذلكرى يقدهما ادلكتور: عزام عبد  -  القادرندوة اإ

ابلتنس يق مع اندي أ حالم للطفوةل و مديرية اجملاهدين و جريدة  -

 التحرير و جريدة اجلديد

 

يـــــوم هيــــدف النشــــــاط ل حيــــــاء 

واذلي يعد أ حد أ مه ال حداث  2492برأ كتو 21

جملزرة اليت يف اترخي الثورة اجلزائرية، ويوصف اب

يني خرجوا متظاهرين جزائر  ارتكبهتا فرنسا ضد

ذلي يف احتجاجات سلمية عىل حظر التجول ا

.2492عام  ابريس فرض عىل اجلزائريني يف  

0202اكتوبر 21  

 دار الثقافة

  

 

22  

 

 أ س بوع النيّب

املودليف ذكرى   

 

 سهرة فنية خاصة ابذلكرى من تقدمي  -

 * كامل رزوق

 * صالح ادلين قدوري

 )تعرضافرتاضيا(مقتطفات من السرية النبوية  -

ذاعية(ندوة علمية حول سرية الرسول  -  )اإ

 حفل ختان ومسابقة للصغار ابلتنس يق مع مجعيات من اجملمتع املدين -

 هيــــدف النشــــــاط ل حيــــــاء ذكرى 

يث يعد الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف ح 

دان شاهد عىل احلب والتعظمي جلناب س ي

لفرح به النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل وا . 

 24 اإىل 18 من

0202أ كتوبر  

 دار الثقافة

  

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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ذاعة الواديوال وقاف ابلتنس يق مع مديرية الشؤون ادلينية  -  وجريدة واإ

 التحرير و جريدة اجلديد

 

29  

  

رى برانمج خاص ابذلك

 السابعة والس تون 

 19لثورة أ ول نومفرب 

 اجمليدة 

 الفناننيسهرة فنية وطنية مع كوكبة من  -

 فوتوغرافية جتسد يف لوحة تشكيلية": صورة  فن وصورةمعرض " -

 عرض أ رشطة خاصة ابملناس بة -

ابلتنس يق مع امجلعية الولئية لرعاية الطفوةل املنشد الصغري"مسابقة " -

 لولية الوادي

 معرض اترخي  -

 اس تعراضات فللكورية -

 الوادي ومديرية اجملاهدين لوليةابلتنس يق مع ولية الوادي  -

 19هتدف التظاهرة لإحياء ذكرى أ ول نومفرب 

 اجمليدة.التحريرية  للثورة

أ كتوبر 04من   

ىل  0202نومفرب  22اإ  

 دار الثقافة

  

 

21  

  

 أ بواب مفتوحة 

 عىل مكتبة

 أ بو القامس سعد هللا

  

 معرض لإصدارات القطاع الثقايف -

 معرض للمكتبة الشخصية لل خوين سعد هللا  -

 عرض تعريف  ابملكتبة  -

 جوةل تعريفية ابملؤسسات الرتبوية  -

ىل التعريف مبكتبة دار الثقافة  هيدف النشاط اإ

وما تكتزنه من مؤلفات علمية وثقافية يف ش ىت 

جمالت املعرفة، تضعه يف متناول الباحثني ولك 

وذكل دلفع البحث العلم   للمعرفة،طالب 

 الكتاب.وحتفزي النشء املطالعة وحب 

  

 أ ايم

24/22/22  

0202نومفرب   

 دار الثقافة
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29    

قصة املسابقة الوطنية ل

 الطفل 

  

  

  

  

 مسابقة وطنية  -

 ندوة فكرية  -

 حمارضات  -

 حفل توزيع اجلوائز عىل املتوجني   -

ابلتنس يق مع مديرية الثقافة والفنون لولية الوادي / املكتبة الرئيس ية  -

للفكر والإبداع  والرابطة الوطنيةللمطالعة العمومية لولية الوادي 

 الوطين للكتاب اجلزائريني  والاحتاد 

 

ىل تفعيلهيدف  احلركة الفنية والثقافية  النشاط اإ

وتوفري جمال للكتّاب وخاصة الش باب  الوطنية،

مهنم ولتطوير مواههبم تقومي خرباهتم يف جمال 

الكتابة للطفل، ولتحفزي روح املنافسة يف 

املهمتة بقصة الطفل، وخلق ال وساط الش بابية 

فرصة للجمهور للتعـــرف عىل أ خر الإبداعات 

 اجلزائري.الفنية لل ديب 

  

0202ديسمرب  20  

 دار الثقافة

 

  

 

21  

 

 مظاهرات

ديسمرب 22   

 معرض اترخي  ابملناس بة  -

 عرض فيمل اترخي   -

 مسابقات وحمارضات -

 اجملاهدينابلتنس يق مع مديرية الرتبية وجامعة الوادي ومديرية  -

وهتدف التظاهرة اىل اظهار كيف اكن 

الشعب اجلزائري متالمح مع بعضه ومع ثورته 

حقيقة املس تعمر الفرنيس  واظهار اجمليدة 

 الاجرامية 

  0202ديسمرب  22

 دار الثقافة
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لغة امللتقى الوطين ل 20

 العربية 

امل  مبناس بة اليوم الع

 للغة العربية

 العربية :امللتقى الوطين للغة 

 يؤطره مجموعة من ادلاكترة وال ساتذة

 * حمارضات وندوات 

 * عروض شعرية

 * خرجات س ياحية

 * وصالت موس يقية

 * خمية شعرية

حياء اليوم العامل  للغة  وهتدف التظاهرة اىل اإ

 العربية وابراز قميهتا

  0202ديسمرب  20

 دار الثقافة

 

 

24  

  

الطبعة العرشون 

لصالون للصورة 

ينالفوتوغرافية الوط  

معرض للصور الفوتوغرافية مبشاركة مصورين من خمتلف ولايت  -

 معرض  وأ حسنصورة  أ حسنعىل  الوطن يتنافسون

 ورشات تطبيقية  -

 مسابقات حول التصوير الفوتوغرايف -

 خرجات س ياحية -

 ابلتنس يق مع اندي وقفات ضوئية دلار الثقافة  -

ىل الريقهتدف التظاهرة  بفن التصـوير  اإ

الفوتوغـــرايف والسمــاح للمهمتني هبذا الفن تطوير 

وحتفزي روح  بيهنم،مواههبم وتبادل اخلربات 

 الش بابية.املنافسة يف ال وساط 

  

 أ ايم

02/00/02  

0202ديسمرب   

 دار الثقافة

  

  

 

22  

  

 أ ايم الطفوةل 

  

 عروض مرسحية لل طفال -

 املواهب الصوتية لالطفال ( )اكتشافمسابقة الفنان الصغري -

 كورال وأ انش يد -

 تنش يط عام -

 تثقيفية،هتدف اايم الطفل اىل حتقيق أ هداف 

لإكساب الطفل مجموعة من املهارات الإبداعية 

تآ طري ال طفال خالل العطةل الش توية  والفنية،

واس تقطاهبم لالخنراط يف دار الثقافة ، تعزيز 

الثقة دلى الطفل ومتكيهنم من همارة التفاعل 

  

 أ ايم

00 /04/22  

0202ديسمرب   

 دار الثقافة
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 زايرة للطفوةل ذوي الاحتياجات اخلاصة  -

 مسابقات خمتلفة -

ابلتنس يق مع اندي الطفل دلار الثقافة ومجعية رعاية الطفوةل  -

 والفيدرالية الوطنية لرعاية الطفوةل ومجموعة من الروضات.

 

الإجيايب مع ال خرين ، عرض مواهب ال طفال 

 وتشجيعهم و صقل مواههبم .

 

 :خنشةل مديرية الثقافة و الفنون لولية  .92

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط اهداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق

 معارض  الاحتفال ابليوم الوطين للس ياحة 22

ندوات،خرجات ترش يدية 

 ملواقع أ رثرية

طار بني  تفعيل اتفاقية اإ

وزارة الثقافة ووزارة 

 الس ياحة

 واحملافظة عىلالتعريف 

 والارثريةاملواقع الس ياحية 

  0202اكتوبر 22سبمترب اإىل 01

 املؤسسات حتت الوصاية
 مبشاركة امجلعيات الثقافية 

+ 

واكلت س ياحية   

حياء مناس بة  20 أ كتوبر 21اإ  معرض 

 عرض رشيط واثئق 

التعريف بآ ايم اذلاكرة الوطنية 

 وختليدها

أ كتوبر 20 -21 ثقافية مجعيات   

 + متحف اجملاهد

حياء ذكرى اندلع الثورة التحريرية  22 نومفرب 22اإ

2419 

 معرض

 عرض فيمل ثوري

التعريف بآ ايم اذلاكرة الوطنية 

 وختليدها

ىل  22 أ كتوبر اإ  

نومفرب 22   
 مجعيات ثقافية

 + متحف اجملاهد

حياء مظاهرات  29 ديسمرب 22اإ اذلاكرة الوطنية التعريف بآ ايم  معرض +مرسحية ثورية 

 وختليدها

0202ديسمرب  22،22  مجعيات ثقافية 

 + متحف اجملاهد
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 :سوق أ هراس مديرية الثقافة و الفنون لولية  .92

 

 مالحظة اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الشهر الرمق

22   

 

 

 

 

 

 أ كتوبر 

 

 

 

 

 

 

أ كتوبر يوم  21

 الهجرة 

 

 

 

 

وتزيني  وأ انش يد ثوريةبث أ غاين -

وطار  والفنون الطاهردار الثقافة 

 والراية الوطنية.ابل عالم 

 معرض للكتاب -

 ابلتوقيع.بيع -

 قراءات شعرية  -

 مسابقة يف الرمس موهجة لل طفال -

 أ ان جزائري حر"حتت شعار "

مرسحية بعنوان شهداء الثورة من -

تقدمي تالميذ مدرسة الشهيد قدور 

 املدية.بن دمهة ولية 

 عنوان:حتت  فيديوهات قصرية

أ كتوبر  21صور ملظاهرات -

 يوم دايم يف هنر السني  2992

أ كتوبر  21فيديو جمازر فرنسا -

 ال هداف: -

 الثقايف.تفعيل املشهد -

حياء ال ايم  - املسامهة يف اإ

 .وختليدهاالتارخيية 

اس تذاكر بطولت  - 

 ال جداد وترس يخ القمي

 الناش ئة.الوطنية دلى 

تشجيع املطالعة والقراءة من -

خالل تنظمي معارض للكتاب 

براز أ مهيته البالغة يف  واإ

 والثقايف.التحفزي اذلهين 

خلق جو من املنافسة دلى -

ال طفال من خالل تنظمي 

مسابقات لإبراز املواهب 

 واكتشافها.

  0202اكتوبر 21

والفنون مقر دار الثقافة 

 وطار  الطاهر

 التوقيت 

 سا24.22

الن عن املسابقة يوم الإع

 أ كتوبر 2

 سا29.22

 

 

 

 

ية منصة العرض الافرتاض 

صفحة الفايس بوك)  

Maison de culture 

 حقيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افرتايض 
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 )القناةاجلزائرية( 2492

 فيديو ملحمة اجلزائر -

لن تنىس جمازر "اذلاكرة اجلزائرية 

 "2942أ كتوبر  21

مرسحية من تقدمي أ طفال مدرسة -

)ال خوين شنشونة( احتفال بذكرى 

 .2492أ كتوبر  21مظاهرات 

 souk Ahras 

 سا   21.22

 

 

 

 

 

20    

 

 املودل النبوي 

 الرشيف 

الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف -

 شعار: برسولنا نقتدي حتت 

مسابقة من تصممي ال طفال -

ل حسن بطاقة بآ شغال يدوية   

 أ حب النيب بعنوان: أ ان

 مداحئ دينية -

 الرسول.قصائد شعرية يف مدح --

مسابقة لل طفال ل حسن أ نشودة -

يف مدح الرسول عليه الصالة 

 والسالم 

 حمارضة عن السرية حملمدية. - 

زايرة اىل املناطق ال رثرية لتالميذ -

 املدارس 

 ال هداف: -

حياء السرية احملمدية -  اإ

 التذكري ابلقمي ادلينية  -

معرفة هدي النيب عليه -

الصالة والسالم والاقتداء 

 به وتلقني سريته لل جيال.

تنظمي مسابقات ملداحئ -

خاللها وأ انش يد دينية مفن 

 وتشجع.املواهب  تكتشف

 التعريف ابملواقع ال رثرية  -

حتسيس ال طفال بآ مهية  -

 علهيا.احلفاظ 

برجمة أ نشطة ثقافية لفائدة -

 0202اكتوبر 20

 الإعالن عن املسابقة 

 0202أ كتوبر  2

 أ كتوبر  20

 اجلوائز.يوم توزيع 

سا29.22  

ية منصة العرض الافرتاض 

صفحة الفايس بوك)  

Maison de culture 

souk Ahras 

 حقيق  

 

 

 

 افرتايض 
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 ال طفال.

22  

 

 

 

 

 نومفرب

 

 

 

 

 

 نومفرب  2

2419 

 اندلع الثورة اجمليدة

 

 الثقافة تزيني مقرمؤسسة دار-2

والفنون ابل عالم ابلإضافة اإىل بث 

أ غاين ثورية عىل منصة العرض 

لذلكرى الوطنية  الافرتاضية متجيدا

صوتية  ومبكربات 2419أ ول نومفرب

 مبدخل املؤسسة.

 للصورة الفوتوغرافيةمعرض -0

مسابقة موهجة لل طفال لإحياء 

 "ثورة ال بطال شعار:اذلكرى حتت 

 عنوان:مرسحيات حتت 

 مرسحية أ بناء نومفرب. -

 ال هداف:

 اجلزائرية.ختليد الثورة  -

التذكري ابلكفاح الطويل -

اجلزائري  وانزتاع الشعب

لس تقالهلم بعد اس تعامر 

 طويل.رشس 

تشجيع واكتشاف املواهب -

 التصوير الفوتوغرايف.

ختليد ذكرى اجملاهدين -

اجلبارة  والشهداء واجنازاهتم

يف تقدمي احلرية ل بناء 

 الوطن.

 

 

0202نومفرب  2  

 

سا  22.4  

ونوالفنمقر دار الثقافة   

 

سا 29.22  

 

 

ية منصة العرض الافرتاض 

صفحة الفايس بوك)  

 حقيق  

 

 

 

 افرتايض 

 

 

 

 افرتايض 
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مرسحية أ ول نومفرب مؤرثرة -

 ()سطيفلل طفال 

رشيط و اثئق  بعنوان نومفرب -

الرمسية  )القناةنقطة الهناية  2419

 .اجملاهدين(لوزارة 

 

تفعيل املشهد الثقايف و -

خالل من  الفين للجمهور

املسابقات و املرسحيات و 

الثورية وربطها ال فالم 

 ابحلدث.

Maison de culture 

souk Ahras 

 سا 29.22

29  

 

 

 ديسمرب 

 

 

 

 22مظاهرات 

 ديسمرب 

بث أ غاين وأ انش يد عىل مس توى -

 دار الثقافة.

 قافةل ثقافية حنو املناطق النائية-

 عروض مرسحية ثورية

 عرض أ فالم ثورية- 

معرض لرسومات لل طفال عن - 

 الثورة 

مسابقة رمس موهجة لل طفال -

دماء الشهداء  موضوعها: ل جل

 ال هداف:

لش باب خلق جو ترفهيي   -

)أ لعاب ترفهيية املناطقالنائية 

 وهبلوانية أ لعاب خفة(

التذكري هبذه املناس بة -

من حمطات  وجعلها حمطة

 الراخسة.اترخي اجلزائر 

تبيان أ مهيهتا من خالل  -

تفعيل دورها يف املشهد 

 

  0202ديسمرب  22

سا 22.22  

ية منصة العرض الافرتاض 

صفحة الفايس بوك)  

Maison de culture 

souk Ahras 

 سا 29.22

والفنون + دار الثقافة 

 حقيق 

 

 

 

 

 

 افرتايض 
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 الثقايف. ال برار

ابراز قوة التالمح الشعيب  -

اجلزائري الىت تتجسد يف 

 والعروض املرسحية.ال فالم 

 الوطنية.ترس يخ القمي  -

حياء اترخي ال جداد - اإ

 واكتشاف املواهبوتمنيهتا

 

 وطار  الطاهر

21   

 

 

اليوم الوطين للغة 

 ديسمرب  20العربية 

 اإطالق مبادرة حتت شعار:-

 يوم يف حب اللغة العربية 

حمارضة حول أ مهية اللغة العربية  -

 وحتدايهتاأ فاقها 

 عزف عىل أ ةل العود -

 (أ دبية.أ مس ية -

تنظمي ورشة اخلط العريب -

 لل طفال.

 

 ال هداف:

تعزيز دور اللغة حمليا -

 ودوليا.

ذاكء - اللغة  الوع  بتارخياإ

العربية وثقافهتا من خالل 

 الربامج وال نشطة الثقافية 

تبيان ال مهية البالغة للغة  -

براز اجلوانب  العربية مع اإ

املضيئة يف اترخي ال مة 

 وحضارهتا.

الاشرتاك مع مجعيات -

 تويل اهامتمونوادي للقراءة 

ية منصة العرض الافرتاض 

الفايس بوكصفحة )  

Maison de culture 

souk Ahra 

 سا22.22

 والفنوندار الثقافة 

 سا 29.22

 سا 21.22

 حقيق  

 

 

 

 افرتايض 

 

 

 حقيق .
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 وتشجيعها.هبذا اجملال 

 

 

 تيبازة:مديرية الثقافة و الفنون لولية  .90

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط اهداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 

22 

 للمونولوجال ايم الوطنية السابعة 

ختليدا لروح الاكتب املرسيح حسني 

 طايلب

فتتاح املومس الثقايف  عروض للمونولوج عىل مدار س بعة أ ايم  0202اإ

/0200 

ىل غاية  00من   29سبمترب اإ

 أ كتوبر بدار الثقافة

 

 

20 

ضيف العدد الصحف  والاكتب سعيد  العدد الثاين من النادي ال ديب

 الشعراء احملليني مبشاركةمحودي 

حتاكك الشعراء احملليني  اإ

رثراء  ابلقامات ال دبية والفكرية واإ

 الرصيد ال ديب

  أ كتوبر بدار الثقافة 21يوم 

 

22 

نطالق الورشات البيداغوجية والفنية  الورشات البيداغوجية والفنية دلار الثقافة اإ

 دلار الثقافة

فتح جمال التكوين الفين 

 والبيداغويج مجليع الرشاحئ

أ كتوبر بدار  24يوم السبت 

 الثقافة

 

  اكتوبر بدار الثقافة  20 احلفاظ عىل املوروث الثقايف  حفل فين لالغنية الاندلس ية حفل فين  29

 

21 

حياء ذكرى احداث   2492أ كتوبر  21اإ

 العدد الثالث للنادي ال ديب

رة كرمي  تنشطها ادلكتو  حمارضة اترخيية

خدجية من جامعة بوزريعة ـ معارض ـ 

 أ انش يد وطنية

 أ مس ية شعرية 

الهدف منه تعريف الش باب 

 والناش ئة ابذلاكرة الوطنية  

أ مس ية شعرية ينشطها خنبة من 

 الشعراء احملليني 

  أ كتوبر بدار الثقافة  21يوم 

ىل غاية  21من متكني امجلهور املتعطش لفن سهرات فنية ل غنية الشعيب حييهيا فنانون  ال ايم احمللية ل غينة الشعيب 29  أ كتوبر  02اإ



 

نتاج الثقايف و الفين   0202برانمج نشاطات الثاليث الرابع من س نة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مديرية تنظمي توزيع الإ

 

 

252 
 

 بدار الثقافة الشعيب ابلإس متتاع هبذا الطابع الولية

طار صندوق  21 عرض مرسيح لل طفال يف اإ

 ادلمع لوزارة الثقافة والفنون

رهان  لل طفال بعنوانعرض مرسيح 

نتاج تعاونية مزغنة  الصديقني من اإ

 للمرسح والش باب برايق

ال طفال متكني امجلهور خاصة 

الإس متتاع ابلعروض  من

 املرسحية

  أ كتوبر بدار الثقافة 02يوم 

ندوة اترخيية من تنظمي الرابطة اجلزائرية  20

 للفكر والثقافة ابلرشاكة مع دار الثقافة

لية يف ندوة حول مسامهة املؤسسات املا

 دمع احلركة الثقافية والفكرية يف اجلزائر

تعريف للحركة امجلعوية س بل 

 ادلمع 

  أ كتوبر بدار الثقافة  22يوم 

*ندوة اترخيية ينشطها لك من الاس تاذ  أ ول نومفرب  ذكرىاحياء  24

ميلود لعاممرة ادلكتور دحامن توايت من                                    

 جامعة تيبازة  

 معارض خمتلفة   

 *عرض رشيط واثئقى                     

تعريف الش باب والناش ئة 

 ابذلاكرة الوطنية  

  أ كتوبر بدار الثقافة 22يوم 

اس متتاع امجلهور بالغاين  حفل فين للفنانة القديرة دنيا اجلزائرية حفل فين  22

 الوطنية

 

 

 

  اكتوبر بدار الثقافة 22يوم 

 0202شهر نومفرب 

 املالحظة وماكن النشاطاترخي  اهداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 اجملاهد  نومفرب متحف 22تعريف الش باب والناش ئة رحةل تربوية بيداغوجية لالطفال اىل  رحةل لالطفال 22
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 اجلزائر ابذلاكرة الوطنية اجملاهدمتحف  

من  وورشات فنيةعروض مرسحية  اايم مرسح القليعة  20

تنظمي مجعية حركة مرسح القليعة 

 ابلرشاكة مع دار الثقافة

متكني عشاق الفن الرابع 

 ابلس متتاع ابلعروض الفنية

 نومفرب بدار 29ايل  20من 

 الثقافة

 

هيدف اىل احلفاظ عىل  معرض خملتلف الصناعات التقليدية احمللية معرض حميل للصناعات التقليدية 22

 املوروث االثقاىف

  نومفرب  29ايل  22من 

عرض مرسيح للكبار بعنوان ' وحيد  عرض مرسيح للكبار  29

 مجلعية احلارة بوسامعيل 

متكني عشاق الفن الرابع 

 ابلعروض الفنيةابلس متتاع 

  نومفرب بدار الثقافة  29

ينشطها خنبة من الشعراء احملليني مع  امس ية شعرية  21

 وفكرية اس تضافة قامة ادبية 

  نومفرب بدار الثقافة  20 والادبيةادلفع ابحلركة الفكرية 

 متكني امجلهور ابلس امتع حفل فين مجلعية نور الساحل سهرة فنية للموس يق  القناوية 29

 ابملوس يق  القناوية

  نومفرب بدار الثقافة 00

0202شهر ديسمرب   

 املالحظة النشاط وماكن اترخي  اهداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 

22 

متكني امجلهور ابلس امتع  حفالت فنية للموس يق  الاندلس ية اندلس يات القليعة

 ابملوس يق  الاندلس ية

ديسمرب بدار  29ايل  20من 

 الثقافة

 

 

20 

معارض , اانش يد وطنية حمارضات ,  ديسمرب 22احياء احداث 

 امس ية شعرية

تعريف الش باب والناش ئة 

 ابذلاكرة الوطنية

  ديسمرب 22اىل  22من 

  0202ديسمرب  21اىل  29من ىف  الش بابوتكوين تشجيع عروض سيامنئية للفيمل القصري , ورشات  الاايم الوطنية الاوىل للفيمل القصري 22
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 الانتاج السنامييئ حمارضات, مسابقات’ تكوينية  

عروض مرسحية لل طفال , عروض  الاايم الش توية ملرسح الطفل  29

 ترفهيية و هبلوانية , العاب اخلفة 

مبناس بة العطةل الش توية 

 املدرس ية 

ديسمرب بدار  04ايل  01من 

 الثقافة

 

  0202ديسمرب  22  0202توديع س نة  عرصية متنوعةحفالت موس يقية  بهناية الس نةالاحتفال  21

 

  :"املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية " أ س يا جبار 

 0202شهر أ كتوبر 

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق

 

22 

حمـــارضات اترخييـــة ابملناســـ بة ل ســـ تذة   ندوة اترخيية مبناس بة اليوم الوطين للهجرة 

ــــــوطين لدلارســــــات  ــــــز ال ــــــن املرك م

 احلركة الوطنية والبحث يف

  مبقر املكتبة 0202أ كتوبر  21 تثبيت القمي التارخيية 

 

20 

حياء مناس بة املودل النبوي الرشيف   مدرســةنشــطات دينيــة ابلتنســ يق مــع  اإ

 الشؤون ادلنية لولية تيبازة

  مبقر املكتبة 0202أ كتوبر 02 تثبيت القمي ادلينية 

22 

 

عـــرض روايـــة "أ جنـــيب جســـ " للاكتبـــة  اندي ال ديب "اكتب وكتاب"

 همدية يقدح من ولية تيبازة

  مبقر املكتبة 0202أ كتوبر  09 الرتوجي للمطالعة 

 0202شهر نومفرب

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق
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22 

حياء أ ول نومفرب  الـــرئيس املســـاعد  الاكتـــب،اجملاهـــد و  اإ

ـــــوطين "عيىســـــ  ـــــن ال م ـــــد لل  املتقاع

قـــايس" بعنـــوان "تآ ملـــت جماهـــد حـــول 

 ذكرى أ ول نومفرب"

كتـــــاب" _ تنظـــــمي اندي "اكتـــــب و 

ـــــد  ـــــوب ض ـــــاكن اجلن ـــــاهرات س مظ

ـو ع  فرنســا لفصــل الصــحراء عــن مرشـ

 اجلنوب"  

  مبقر املكتبة  0202نومفرب  20 تثبيت القمي التارخيية 

 

20 

 اإطالق مسابقة :

 "الطفل املمتزي" 

مسابقة تربوية تثقفيه ختص كتابة و رمس 

 قصة

ىل  20ابتداء من  اكتشاف املواهب الصغرية نومفرب اإ

 0202ديسمرب 

 

22 

 

 "ZELDAعرض رواية" "وكتاباندي ال ديب " اكتب 

 للاكتبة مرمي مقاش 

  مبقر املكتبة 0202نومفرب  01 لرتوجي للمطالعة 

 

 

 

 

 0202شهر ديسمرب  

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوي النشاط النشاط الرمق
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22 

نـــدوة اترخييـــة ابملناســـ بة ابلتنســـ يق مـــع  0202ديسمرب  22مظاهرات 

املنظمــــة الوطنيــــة للمحــــا فضــــة عــــىل 

ـــرع  ـــاةل الشـــهداء ف ـــغ رس ـــرة و تبلي اذلاك

 تيبازة 

ـــــــر  0202ديســـــــمرب  24 تثبيت القمي التارخيية  مبق

 املكتبة 

 

 

20 

ـــداايت  الفرق بني الكتابة ال دبية و ال اكدميية ـــة:"نكتب رواية,الب ورشـــة الكتاب

 و اخلوامت "تآ طري ادلكتور شهري

ـــــــر  0202ديســـــــمرب  02 التحفزي عىل الكتابة مبق

 املكتبة 

 

22 

 

اإطالق مسابقة فنية لرمس رمز خاص 

 ابملكتبة 

دعــوة اكفــة الفنــانني التشــكيلني لوليــة 

 تيبازة للمسامهة

ـــــــر  0202ديســـــــمرب  00 وضع رمز خاص ابملكتبة مبق

 املكتبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميةلمديرية الثقافة و الفنون لولية  .92

 املالحظة  أ هداف النشاط   اترخي وماكن النشاط  حمتوى النشاط النشاط  الرمق 
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22 

 

 

 

 

 افتتاح املومس الثقايف

0202  - 0200 

حياء اليوم العامل  للس ياحة : تنظمي ورشات  فنية عىل ضفاف سد بين هارون   -   اإ

 0202أ كتوبر  20

تمثني الـرتاث الثقـايف والسـ يايح   

 وتطويره

 

ح 
ص
 ال
ول
توك
ربو
 ال
ري
داب
لت  
رم
صا
 ال
ق
طبي
لت ا

 

 

 عروض فوللكورية.( )عروضهبلوانية،عروض تنش يطية   -

 ( التشكيلية.الفنون  )معرضالكتاب،معارض   -

 الثقافية ابلولية.معرض تعريف  للحركة امجلعوية   -

 موس يقية للمجموعة الصوتية دلار الثقافة.   )وصةلحفل افتتايح   -

 فين للموس يقىال ندلس ية.حفل  -

 

 0202أ كتوبر  21

 

 دار الثقافة   

+ 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 

 العمومية 

 

عطاءهـا تفعيل احلر   كة الثقافية واإ

 دعام أ كرث  

 

20  

 

 نشاط لل طفال

 

 عرض حكوايت لل طفال   -

 

 0202أ كتوبر  24

 توفري جو ثقايف مناسب للطفل 

 

22 

 

 ورشة للقارئ الصغري

 جلسة مع أ خصائيني نفسانيني واجامتعيني  -

 قراءات واعدة مع مجموعة ال طفال   -

 بكتاب الطفل  معرض خاص -

 

 0202أ كتوبر  20

ـــــه   ـــــل يف بداايت ـــــة الطف مرافق

 واس تكشافاته لوسطه الفين 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

حياء ذكرى اليوم الوطين  اإ

 0202أ كتوبر  21للهجرة 

 معرض الصور الفوتوغرافية  -

 معرض الكتاب التارخي   -

 معرض الفنون التشكيلية  -

 القاءات شعرية لشعراء الولية  -

 مداخةل فكرية مع ال س تاذ نور ادلين بوعروج   -

أ حسن  رمس،أ حسن  قصرية،أ حسن قصة لل طفال )ثقافية وفنيةمسابقات  -

 أ حسن قصيدة اترخي ،تلخيص لكتاب 

 من الثورة( )قصصعرض احلكوايت لل طفال  -

 عروض فنية متنوعة- -

 أ كتوبر 21حول أ حداث  فيمل واثئق عرض  -

 عرض فين تنش يط  لل طفال 

 الإعالن عن نتاجئ املسابقات الثقافية والفنية مع توزيع اجلوائز عىل الفائزين

 2492أ كتوبر  21عرض حكوايت لل طفال " قصة مظاهرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202أ كتوبر  29-02

 

 تضحيات وبطولتحىت لننىس 

أ جماد ثورتنا وحفاظا عـىل اذلاكـرة 

والتعريــــف بتضــــحيات اجلاليــــة 

 ابملهجر .اجلزائرية 
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21 

 

 

 

 

 نشاط املقهيى الثقايف 

 

 الثقافة:نشاط املقهيى الثقايف بدار 

 القاءات شعرية حول يوم الهجرة  وشهادات معمداخالت  -

 فنية متنوعةعروض  -

 

 0202أ كتوبر -29

 

 بعث املقروئية وتشجيع املواهب  

 

ح 
ص
 ال
ول
توك
ربو
 ال
ري
داب
لت  
رم
صا
 ال
ق
طبي
لت ا

 

 

29 

حياء مناس بة املودل النبوي  اإ

 الرشيف

 هللا عليه وسمل  النيب صىلندوة فكرية حول سرية   -

نشادية -  وصالت اإ

 

 0202أ كتوبر 20

 التعريف ابلسرية النبوية الرشيفة 

 

21 

 

 نشاط لل طفال   

 

 لل طفال  فين تنش يط عرض  -

 

 0202أ كتوبر  02

 

 توفري جو ثقايف مالمئ للطفل 

 

 

 

20 

 

 نشاط فكري  

 " قراءة يف كتاب " 

 

 

 الاكتبة منريةسعدة خلخاللقاء مع   -

 

 0202أ كتوبر  09

 

نتاجات مبدع  الولية  تقدمي وتشجيع اإ

 

24 

 

 مسابقات 

 

مسابقات ثقافية وفنية لالطفال عىل مس توى ورشات ومكتبة دار الثقافة  -

 حول الثورة التحريرية 

 عرض حكوايت لل طفال" قصص من الثورة التحريرية  -

 والفنية  ابملسابقات الثقافيةتكرميات للفائزين  -

 

 

 

  0202أ كتوبر  22

 

خلــق جــو تنافيســ ثقــايف وترفهيــي  يف 

 وسط ال طفال 

 

22 

 

 واترخي فكر 

 مداخةل حول الثورة التحريرية -

 القاءات شعرية يف الشعر الوطين  -

حفاظـــا عـــىل اذلاكـــرة وتثبيـــت حـــب 

 املتلق   الوطن دلى
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 املنطقة   جملاهدين منشهادات  -

 

22 

 

 

 

 نشاط املقهيى الثقايف

 

 نشاط املقهيى الثقايف بدار الثقافة

 سهرة ثقافية وفنية لإحياء ليةل الفاحت نومفرب  -

 زايرة معرض الفنون التشكيلية  -

 مداخةل حول الثورة التحريرية  -

 عرض فيمل حول اجملاهد خلرض بن طوابل للمخرج عبد البايق صالي  -

 القاءات شعرية حول الثورة التحريرية  -

الصالون احمليل اخلامس للفنون التشكيلية حتت شعار                           -

 مسابقة ، حمارضات ، ورشة ميدانية(  )معرض،" لوحات من ويح الثورة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202نومفرب 22-أ كتوبر  22

 

 

 تفعيل احلركة الثقافية وتشجيع املواهب 
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 شهر نومفرب

 

 املالحظة  أ هداف النشاط  اترخي وماكن النشاط  حمتوى النشاط  النشاط   الرمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

حياء ذكرى   22 أ ول نومفرباإ

 0202نومفرب

 القطاع(تنش يط احمليط )بث أ انش يد وطنية وتزيني حميط املؤسسات   -

 اس تعراضات فوللكورية -

 عروض تنش يطية لل طفال -

 ابملناس بة:معرض اترخي   -

 الفوتوغرافية  الصور معرض - 

 معرض الكتاب التارخي   - 

 معرض الفنون التشكيلية   -

 معرض ال دوات واملس تلزمات احلربية.  -

احمليل اخلامس للفنون التشكيلية حتت شعار                            اختتام الصالون - 

 " لوحات من ويح الثورة" 

 فنانني الولية  جدارية ابملناس بة معرمس  -

 حول املناس بة القاءات شعرية -

 وفنية لإحياء ليةل أ ول نومفرب  سهرة ثقافية -

 زايرة املعارض

 توزيع اجلوائز عىل الفائزين يف املسابقات الثقافية والفنية -

 عرض فيمل حول اجملاهد عبد احلفيظ بوالصوف للمخرج عبد البايق صالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل  22       29أ كتوبـــر اإ

 0202نومفبـــر 

 

 

 

 

 

ــال  ــذكري ال جي ــرة وت حفاظــا عــىل اذلاك

الناشــ ئة ابلتضــحيات اجلســام ل بطــال 

 ثورة التحرير اجمليدة 

 

ح 
ص
 ال
ول
توك
ربو
 ال
ري
داب
لت  
رم
صا
 ال
ق
طبي
لت ا
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20 

 

 

 سلسةل قراءة يف كتاب 

 

 ال س تاذ يوسف هنـ   اترخي  معتقدمي كتاب  -

 التحريرأ جماد وبطولت ميةل أ ثناء حرب 

 

 0202نومفرب  24

 

ــداعات الشــ باب والتعريــف  ب تشــجيع اإ

نتاجاهتم   ابإ

 

 

 

22 

 

 

 

 وفين نشاط ثقايف

 افرتايض

بداع الثقايف  -  عرض غنايئ " حاكية أ جيال " مع مجعية املتوسط لالإ

 عرض بعنوان "مجيالت ثورة اجلزائر " مع مجعية صوت ال جيال الثقافية -

 

 0202نومفرب  22

 

 

اس تغالل خمتلف الوسائط والصـفحات 

الثقــايف   نرشــ وبعــث الفعــلمــن أ جــل 

 احمليل وتعمميه

 

 عرض حكوايت لل طفال" قصص من الثورة التحريرية    -

 

 0202نومفرب  29

 

أ حسن رمس ،  قصرية،أ حسن قصة لل طفال )ثقافية وفنيةمسابقات  -

 أ حسن تلخيص لكتاب اترخي  ، أ حسن قصيدة( حول الثورة التحريرية

 

 0202نومفرب  22نومفرب  02

 شهر ديسمرب

 

 املالحظة  أ هداف النشاط   اترخي وماكن النشاط  حمتوى النشاط النشاط  الرمق 

 

 

 

 

 

 عرض حكوايت لل طفال  -

  0202ديسمرب  29  

 

ق 
طبي
لت ا

 

رم 
صا
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ري 
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ل 
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22 

 

 

 

 

 

حياء ذكرى مظاهرات               اإ

 ديسمرب 22

 معرض خاص ابملناس بة

 معرض الكتاب التارخي   -

 معرض الصور الفوتوغرافية  -

 شعراء الولية  أ دبية معأ مس ية  -

 عرض رشيط واثئق  حول املناس بة  -

 قصرية،)أ حسن قصة  خاصة ابملناس بة ثقافية وفنية لل طفالمسابقة  -

 أ حسن قصيدة(  رمس،أ حسن 

 

 

 

 

 0202ديسمرب  22-29

 

 

 

حفاظا عىل اذلاكرة واس تحضـار 

اجمليــدة أ جمـاد وبطــولت ثورتنــا 

الفــاعلني الثقــافيني يف  وتشــجيع

 خمتلف اجملالت الثقافية 

 

 

 

 املناس بة لل طفال حولعرض حكوايت  -

 الثقافة  الثقايف بدارنشاط املقهيى 

 مداخةل حول املناس بة  -

 فنية تنش يطيةعروض  - 

 تكرمي الفائزين يف املسابقات الثقافية والفنية  -

 

 

 

 0202 ديسمرب 22

 

 

 

20 

 

 نشاط ورشات دار الثقافة 

 

 العريب،ورشة اخلط  املرسح،ورشة  املوس يقى،ورشة  الرمس،ورشة  -

 ورشة القراءة والكتابة 

 

 عىل مدار الشهر 

 

ـــف  ـــن خمتل ـــل م ـــب الطف تقري

جمــــالت الفنــــون وانشــــطهتا 

 املتعددة
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22 

 

 

 

 سلسةل قراءة يف كتاب 

 

 

 بتوقيع(بيع  )معلقاء مع بعض من أ دابء الولية  -

 

 

 0202ديسمرب  29

 

التعريف بآ دابء املنطقة 

بداعاهتم   واإ

 

29  

 

 

 

 ريشة وفنان 

 

 

 الولية    مع فناينالفن التشكييل  لل طفال يفورشة تعلميية  -

 

 0202ديسمرب  20-02

الــتحمك يف  الطفــل حنــومرافقــة 

 التشكييل  أ جبدايت الفن

 

21 

 

 ادلورات التكوينية والفنية 

 

 دورة تكوينية يف التصوير الفوتوغرايف  -

 أ ساس يات الفيمل الواثئق   -

لقاء،فن  -  فن المتثيل  الإ

 

 0202ديسمرب  22 – 20

متكني املهمتـني بفنـون السـمع   

ــن ـي م ــدراهتم  البرصـ حتســني ق

 الإبداعية 

 

 

 

29 

 

 

 ثقافية متنوعةقافةل 

 مبناس بة العطةل املدرس ية 

 

 برانمج خاص مبناس بة العطةل الش توية 

 عروض فنية متنوعة -

 العاب اخلفة وهبلوان  -

 عروض مرسحية   -

 عروض احلكوايت  -

 مسابقة ثقافية لل طفال  -

 

 0202ديسمرب  22 – 20

 

بعث حركيـة ثقافيـة يف أ وسـاط 

جـو  املمتدرسني مـنخالل تـوفري

 ترفهيي  فين 
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 ورشات تكوينية   -

 

21 

 

 نشاط فين متنوع

 متنوع:حفل فين  -

 وصالت غنائية  -

 سهرة أ ندلس ية -

 

 0202ديسمرب  22

 

 تمثني خمتلف الفنون ابملنطقة 

 

 :عني ادلفىل مديرية الثقافة و الفنون لولية  .99

اترخي و ماكن  مالحظات

 النشاط 

 النشاط  حمتوى النشاط  أ هداف النشاط 
 الرمق

 شهر  أ كتوبر 

 0202أ كتوبر  21 

 املكتبة الرئيس ية

 للمطالعة العمومية

 

 -متعمواضيع هادفة حتفز الفرد واجمل  -

حياء اذلاكرة التارخيية  اإ

براز بطولت جماهدي -  و شهداء  اإ

 الولية

يل حمارضة عن الشهيد عيل عامر املدعو ع -

 لبوانت

 

حياء اذلكرى الرابعة والس تون   اإ

 لستشهاد عيل لبوانت

 

22 

أ كتوبر  24،20،21 

0202 

يه مواضيع اجامتعية يف قالب فاك -

 ترفهيي 

 ال ايم الوطنية للوان مان شو -

 
حياء ذكرى اليوم الوطين للهجرة  20 اإ
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 عرب بدلايت الولية

 

 

 
 02اإىل 29من 

 0202أ كتوبر 

يةاملكتبة الرئيس    

 للمطالعة العمومية

 

 

ة الاحتفال ابل ايم وال عياد الوطني

 لس مترارها

 عرب ال جيال

نتاج ال ديب للاك - تبةالتعريف ابلإ  

 

 - لقاء أ ديب اكتب وكتاب

 معرض للكتاب التارخي 

أ كتوبر 21حمارضة عن أ حداث جمازر  -  

اس تضافة الاكتبة وئام عبدون -  

 

 

 02اإىل  21من 

0202أ كتوبر   

 

 

 

تفال التعريف بعادات وتقاليد الاح  -

الرشيف ابملودل النبوي  

ىصطفسرية النيب امل تعلمي ال طفال -  

 

 

 

 

 ورشات ومسابقات لل طفال

معرض لكتب سرية النيب احلبيب-  

ندوة تكوينية -  

الاحتفاء ابملودل النبوي  -

 الرشيف
22 
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 شهر نومفرب 

 

22.20.22 

 0202نومفرب

 سيامن الكواكب 

 مخيس مليانة 

س مترار حتفزي الش باب الهاوي عىل الا-

 والإبداع

ن  - تاج تطوير همارات الش باب يف الإ

 للفيمل القصري

 

 

  الفيمل القصري والرشيط الواثئق -

وأ رشطة واثئقيةعرض أ فالم قصرية -  

 

حياء ذكرى اندلع ثورة الف احت اإ

 نومفرب
29 

  

 

 نومفرب. 00.02.02

0202 

 دار الثقافة 

 ال مري عبد القادر

 

 التبادل الثقايف بني الولايت

ال حتريك املشهد الثقايف يف جم -

 الكتاابت

ال دبية ابلولية   

 

 

 امللتقى الوطين الومضة والتشكيل

 معرض للفنون التشكيلية

مداخالت أ دبية -  

ورشات تكوينية -  

القاءات شعرية يف الفصيح -  

/ 21 

ديسمربشهر    

  

 ديسمرب 22.20.22

ولية حملافظة عىل الرتاث الالمادي لل  

 وضامن اس متراره

 ال ايم الوطنية للشعر الشعيب

وال غنية البدوية   

حياء ذكرى مظاهرات   22اإ

  2492ديسمرب 
29 
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0202 

 الولية تعرب بدلاي

 

نية التعريف ابلشعر امللحون وال غ  -

 البدوية

تالتبادل الثقايف بني الولاي -  

لقاءات شعري   اإ

 وصالت غنائية

  

 ديسمرب 02،24،20

0202 

 دار الثقافة 

 ال مري عبد القادر

الولايت التبادل الثقايف والفين بني  

التعريف بآ نواع اخلط العريب -  

ا من تعزيز ماكنة اللغة العربية كوهن -

 مقومات ال مة

"روفيات"حلالعريب اامللتقى الوطين للخط   

حياء  - عربيةاليوم العامل  للغة الاإ  

 
21 

 

 والفنون لوليةالنعامة:مديرية الثقافة  .91

 املالحظة اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق 

املسابقة الولئية ل حسن فيديو   22

 VLOG تروجي  لرتقية

 الس ياحة الثقافية ابلولية

بوك عرض ل عامل املشاركني يف صفحة الفيس 

 للمؤسسة مع تكرمي الفائزين ال وائل

تشجيع هواة التصوير والسمع  البرصي والعمل  -

 عىل اكتشاف مواهب جديدة ابلولية

 ابلولية.الرتوجي لالماكن الثقافية والس ياحية  -

اإىل  01/24/0202من 

22/22/0202 
 افرتايض

20 

 ال س بوع الس يايح الثقايف

الفوتوغرافية معرض متنوع يضم الصور  -

 لالماكن الس ياحية والثقافية ابلولية

معرض صور الس ياحة اجلبلية واحلياة الربية  -

 للحيواانت

الرتوجي والتعريف ابملناطق الس ياحية والثقافية  -

 ابلولية.

 اجملال.تشجيع املصورين الفوتوغرافيني يف هذا  -

اإىل  01/24/0202من 

22/22/0202 

مبناس بة اليوم العامل  

 للس ياحة.
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التخيمي اخلاص ئل ولوازم امعرض وس -

 اجلبلية. ابلس ياحة

عرض فيديوهات ل مه املشاركني يف املسابقة  -

 اخلاصة برتقية الس ياحة الثقافية للطبعة ال وىل

ائدة ال طفال املنخرطني خرجة س ياحية لف -

 تيوت.اىل واحة 

 

22 
ال بواب املفتوحة عىل ورشات 

 دار الثقافة

متنوع يربز طريقة الاخنراط معرض  -

 والتعريف ابلورشات الفنية والتكوينية.

 .لوانية وترفهيية لل طفال وحكوايتعروض هب -

جدد ابلورشات والعمل عىل  منخرطنياضافة  -

اكتشاف وصقل مواهب جديدة ابلولية لس امي 

 ال طفال.عند 

اكتوبر  29-22-20أ ايم 

0202. 

ابلتنس يق مع مديرية 

 لية .الرتبية ابلو

29 

الصالون الوطين للخط العريب 

 والزخرفة الإسالمية

معارض متنوعة للوحات اخلط العريب  -

 الاسالمية.والزخرفة 

 وحمارضات.ورشات تكوينية  -

احتاكك الفنانني واخلطاطني احملليني خبطاطني  -

 من خارج الولية

احلفاظ عىل هذا النوع من الفن الضارب يف  -

 الإساليماترخينا العريب 

 الصاعدة.تكوين املواهب  -

اكتوبر  29-21-29أ ايم 

0202. 
 يف طبعته الثانية

21 
حياء املودل النبوي الرشيف  اإ

 مسابقة املنشد الصغري -

 سهرة يف الإنشاد واملدحي -
 / 0202أ كتوبر  20-24 

ال ايم الوطنية للشعر الشعيب  29

 الثوري

 أ مس يات شعرية -

 حمارضات -

براز أ مهية الشعر الشعيب يف الثورة اجلزائرية  - اإ

 اجمليدة.

 20أ كتوبر اىل غاية  22من 

 0202نومفرب 
 20الطبعة 
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 أ غاين البدوي وامللحون.سهرات يف  -

 املشاركني.خرجة س ياحية لفائدة  -

 احلفاظ عىل هذا املوروث الشعيب الالمادي -

21 

حياء مظاهرات   ديسمرب 22اإ

 معارض اترخيية حول احلدث -

 ارضاتحم -

 عرض افالم اترخيية -

 عرض ملحمة اترخيية -

 موس يقية.سهرة  -

 احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية
ديسمرب  22-22يوم 

0202 

 

/ 

20 

 العطةل الش توية لل طفال

 عروض مرسحية لل طفال -

 عروض هبلوانية وحكوايت لل طفال -

 

/ 
اإىل  0202ديسمرب  02من 

 0200جانف   24غاية 
/ 

 

 :عني متوشنت مديرية الثقافة و الفنون لولية  .99

 الرمق النشاط حمتوى النشاط أ هداف النشاط اترخي و ماكن النشاط املالحظات

دار  02/22/0202اإىل  21/22من  

 الثقافة

دمية وأ خذ متتع الطفل ابحلاكايت الق

 العربة مهنا 

)احلكوايت(ال ايم الوطنية للقوال  نص خاص ابحلاكايت الشعبية  22 

دار الثقافة 21/22/0202  حياء اليوم الوطين للهجرة  اصة اخل وكتب اترخييةافالم ثورية  اإ

 ابحلدث 

 عرض فيمل ثوري

 معرض للكتب التارخيية -

بث أ انش يد وطنية  -   

20 

دار الثقافة 21/22/0202   22 أ مس ية شعرية قراءات شعرية تبادل القراءات 
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 02/22/0202اإىل  21/22من  

 املكتبة الرئيس ية 

حياء اليوم الوطين للهجرة وكتبصور اترخيية  اإ والكتب التارخييةمعرض صور    29 

ةاملكتبة الرئيس ي 21/22/0202  و من تمنية همارات الطفل وخلق ج 

والرتفيهاملتعة   

 21 عرض هبلواين  لوحات فنية يف الضحك

املاحل 21/22/0202  القراءات وخلق جو من تبادل  

 املتعة

 –ورشات الرمس  –مكتبة متنقةل 

 وكتب للمطالعة 

بورشة  مرفقة قافةل ثقافية للمكتبة املتنقةل

واملطالعةالرمس   

29 

د القادر التعريف ابلفكر الامري عب املكتبة الرئيس ية 22/22/0202 

 اجلزائري

واترخيية حمارضات علمية   21 القادرندوة وطنية حول الامري عبد  

توقيع التفاقية ما بني مديرية الثقافة  اتفاقيات  التعاون ما بني املديريتني دار الثقافة 22/22/0202 

لولية عني  والفنون ومديرية اجملاهدين

 متوشنت

20 

حياء ذكرى أ ول نومفرب دار الثقافة 22/22/0202  اصة اخل وكتب اترخييةافالم ثورية  اإ

 ابحلدث 

 عرض فيمل ثوري

 معرض للكتب التارخيية

24 

دار  22/22/0202اىل 22/22من  

 الثقافة

فنانني بني ال  اللقاء-ال فاكرتبادل 

خلق وسط فين  –والتعارف   

ناين معرض للوحات الفنية خملتلف ف 

 ولية الوطن

 22 الصالون الوطين للفنون التشكيلية

و من خلق جو تمنية همارات الطفل  الـمـالـــح 22/22/0202 

والرتفيهاملتعة   

املهرج-قافةل املكتبة   22 قافةل ثقافية للمكتبة املتنقةل مرفوقة ابملهرج 

نتالتعريف مبنطقة عني متوش  املكتبة الرئيس ية 22/22/0202  أ ساتذة   –حمارضة اترخيية    20 ندوة اترخيية حول منطقة عني متوشنت 

يةوالقراءات الشعر تبادل ال راء  دار الثقافة 29/20/0202   22 أ مس ية أ دبية مجلعية جذور الثقافية قراءات شعرية لشعراء الولية 
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ىل  24من   دار  22/20/0202اإ

 الثقافة

 22-22-24الاحتفال مبظاهرات 

 ديسمرب 

صة خا وكتب اترخييةمعرض للصور 

ديسمرب 22-22-24مبظاهرات   

معرض للصور  –معرض للكتب التارخيية 

 ةبث أ انش يد وطني –

29 

ىل  24من   دار  22/20/0202اإ

 الثقافة

والتقاليدتبادل الثقافات   21 الصالون الوطين للشدة التلمسانية  شدة تلمسانية –عارضات أ زايء  

و من خلق جو تمنية همارات الطفل  دار الثقافة 20/20/0202 

والرتفيهاملتعة   

عرض مرسيح بعنوان كتاب العجائب  نص مرسيح تربوي لل طفال

 لتعاونية أ طليس س يدي بلعباس

29 

و من خلق جو تمنية همارات الطفل  بين صاف 02/20/0202 

والرتفيهاملتعة   

 21 عرض مرسيح لتعاونية اكتب ايسني نص مرسيح تربوي لل طفال

و من خلق جو تمنية همارات الطفل  دار الثقافة 02/20/0202 

والرتفيهاملتعة   

 20 وفنون عرض مرسيح لتعاونية أ فاكر  نص مرسيح تربوي لل طفال

و من خلق جو تمنية همارات الطفل  ببدلية حامم بوجحر 00/20/0202 

والرتفيهاملتعة   

 نص مرسيح تربوي لل طفال حول

 البيئة

 24 وفنون عرض مرسيح لتعاونية أ فاكر 

و من خلق جو تمنية همارات الطفل  بين صاف 00/20/0202 

والرتفيهاملتعة   

تربوي لل طفال نص مرسيح عرض مرسيح لل طفال مجلعية اجليل  

 الثقافية 

02 

و من خلق جتمنية همارات الطفل و  دار الثقافة 02/20/0202 

والرتفيهاملتعة   

وعرض مجموعات صوتية لل طفال 

للطفل مرسيح  

 02 أ مس ية ترفهيية مجلعية رس يل

و من خلق جتمنية همارات الطفل و  دار الثقافة 01/20/0202 

والرتفيهتعة امل   

 0222عرض مرسيح لتعاونية جيل  نص مرسيح تربوي لل طفال

 والسيامنللمرسح 

00 

و من خلق جتمنية همارات الطفل و  بين صاف 01/20/0202   02 عرض فين ترفهيي  لتعاونية اكتب ايسني نص مرسيح تربوي لل طفال
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والرتفيهاملتعة   

و من وخلق جتمنية همارات الطفل  دار الثقافة 01/20/0202 

الرتفيهاملتعة و   

اخلفة وأ لعابأ لعاب تربوية  جوان عني  20عرض ترفهيي  لتعاونية  

 متوشنت

09 

ىل  04من    الرتفيهخلق جو من املتعة و  0202ديسمرب  22اإ

 للش باب

 01 ال ايم اجلهوية للراب  الرقص ابأ غاين الر 

و من جخلق و تمنية همارات الطفل  دار الثقافة 22/20/0202 

الرتفيهاملتعة و   

 09 عرض هبلواين مجلعية بصمة الش باب  نص مرسيح تربوي لل طفال

متاع الطفل خالل العطةل الش   ببدلية حامم بوجحر 22/20/0202  تويةاإ عرض مرسيح مجلعية النرص للفنون  نص مرسيح تربوي لل طفال 

 ادلرامية س يدي بلعباس

01 

 

 

 

 

 :غردايةالفنون لولية مديرية الثقافة و  .91

 املالحظة اترخي و ماكن النشاط اهداف النشاط حمتوى النشاط النشاط الرمق
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 01اليوم العامل  للس ياحة  22

 سبمترب 

حبث  أ حسنمسابقة ثقافية حول 

 وصف  ملنطقة س ياحية ابلولية 

 

حتفزي تالميذ الطورين 

عىل  واملتوسطالابتدايئ 

يف تراث والبحث التعرف 

 الولية 

 / سبمترب 09اىل  29من 

معرض خملتلف الاماكن الس ياحية 

معرض للنحت  ابلولية مع

 للفنان ش نينة محمد  والسرياميك

 

 

 اس تعراض فللكوري ترايث متنوع 

التعريف ابملناطق الس ياحية 

ابلولية والرتاث الارثرية 

 احمليل  الثقايف

 

 

 التعريف ابلرتاث املادي

 للولية 

 سبمترب  04اىل  01من  

وسط  الش باب الامري عبد القادردار 

 املدينة 

 0202سبمترب  01

 

 

 ماي وسط املدينة 22ساحة 

ابلتنس يق مع مديرية الس ياحة يف 

طار التفاقية املربمة بني  اإ

 الوزارتني 

/ 

الاحتفالت ابليوم الوطين  20

 اكتوبر  21للهجرة 

 اترخيية اذاعيةمسابقة ثقافية 

 

/ 

 

 

ابلتنس يق مع اذاعة اجلزائر من  0202اكتوبر  21اىل  29من 

 غرداية 

التشكييل مسابقة ثقافية يف الفن 

 حول رمس خشصية ثورية  لل طفال

 

التعرف  حتفزي الناش ئة عىل

عىل الشخصيات الثورية 

الفن  وتشجيعهم عىل

 التشكييل 

 / 0202اكتوبر  29اىل  22من 
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تشجيع احلركةالادبية  وفصيح اصبوحة شعرية ملحون 

 فيالولية.

 0202اكتوبر  21

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية

ابلتنس يق مع املكتبة الرئيس ية 

 غرداية.للمطالعة العمومية لولية 

 91الـ ابذلكرى  الاحتفالت 22

 لندلع الثورة التحريرية 

 واحلرفمعرض الصناعات التقليدية 

 

واملناس بات احياء الاعياد 

 الوطنية

تمثني الصناعة التقليدية 

 واحلرف

 22/22/0202اىل  22/22من 

دار الش باب الامري عبد القادر وسط 

 املدينة

طاريف  بني التفاقية املربمة  اإ

 والس ياحةالثقافة  وزاريت

 

معرض الكتب التارخيية احمللية 

 والوطنية.

 

 

 

لفرقة عرض مرسيح هاوي 

 حملية  مرسحية

 

الاديب  التعريف ابملنتوج

جمال  والوطين يفاحمليل 

الكتاب الاديب التارخي  عرب 

 البدلايت.

تشجيع الفرق احمللية عىل 

املرسيح والتعريف العمل 

 هبمللجمهور احمليل

 

 22/22/0202اىل  22/22من 

 وملحقاهتااملكتبة الرئيس ية 

 

22/22/0202 

 قاعة سيامن مزاب بدلية غرداية
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 متنوع:حفل فين 

تكرمي بعض الوجوه الثقافية الفاعةل 

 حمليا 

طالقاس تعراض فللكوري   وخياةل واإ

 النارية.الالعاب 

  

 قاعة سيامن مزاب بدلية غرداية 

 

ابلتنس يق مع املكتبة الرئيس ية 

 للمطالعة العمومية  

 22احياء ذكرى مظاهرات  29

 ديسمرب 

 22مظاهرات  اترخيية حولحمارضة 

 ديسمرب 

 

 امس ية شعرية 

 

 عرض مرسيح هاوي   لفرقة حملية 

ابملناس بة والتشجيع التعريف 

 ال اكدمي العمل الثقايف  عىل

24/20/0202 

 جامعة غرداية 

–ابلتنس يق مع جامعة غرداية 

 قسم التارخي

 

–ابلتنس يق مع جامعة غرداية  

 قسم الادب
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 :غلزيان الفنون لوليةمديرية الثقافة و  .90

النشاط اترخي و ماكن املالحظات  الرمق  املناس بة حمتوى النشاط  أ هداف النشاط 

دار الثقافة أحممد  0206أكتوبر  61-61 
 إسياخم

معرض خاص ابلصور التارخيية  - الذاكرة الوطنية ومحايةاحلفاظ 
 أكتوبر 61حول مظاهرات 

  أكتوبر 61مظاهرات  

 

22 
إبتداء 0206أكتوبر  61   

ةالعمومياملكتبة الرئيسية للمطالعة   
 

حماضرة اترخيية حول املناسبة من  - محاية الذاكرة الوطنيةاحلفاظ و 
 غرتيل محمدتنشيط األستاذ 

  أكتوبر 61مظاهرات  

 

 

20 

.االسبوع. طيلة61/62/0206ابتداء من    معارض خمتلفة ابلناسبة - التقاليد التعرف على العادات و  
من تنشيط أسبوع املديح الديين  -

 حمليةمجعيات 

اإلحتفال أبسبوع املولد 
 النبوي الشريف

22 

  

ىل  01  نومفرب 20أ كتوبر اإ

 املكتبة الرئيس يةدار الثقافة و 

 

 
 محاية الذاكرة الوطنيةاحلفاظ و  

معرض للكتاب التارخيي اخلاص  -
 ابلثورة الرئيسية

 عرض صور شهداء املنطقة  -

عرض أغاين وطنية عرب مكرب  -
 الصوت

  ذكرى ثورة أول نوفمرب   

29 
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 ابملكتبة الرئيس ية 0202أ كتوبر  00 

 

 

حماضرة اترخيية يقدمها األستاذ  - الذاكرة الوطنية ومحايةاحلفاظ 
 خمتص يف التاريخ شوال الحبيب

  ذكرى ثورة أول نوفمرب   

 

21 

ىل  09من    0202أ كتوبر  00اإ

 بدار الثقافة
 امللتقى الوطين لإلبداع املسرحي - محاية الذاكرة الوطنيةاحلفاظو 

 دوره يف الدعاية للثورة التحريرية  و 
تنشيط احمليط من طرف فرق  -

 االسبوع" ةطيلحملية. "فلكلورية 

  ذكرى ثورة أول نوفمرب   

 

 

29 

  0202ديسمرب  22 

 املكتبة الرئيس يةبدار الثقافة و 
 التارخي معرض للكتاب  - محاية الذاكرة الوطنيةاحلفاظ و 

معرض للصور الفوتوغرافية خاصة  -

 ديسمرب 22مبظاهرات 

 عرض فيمل سيامنيئ ابملناس بة -

  ديسمرب 66مظاهرات 

 

 

21 
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 :أ ولد جاللوالفنون لوليةمديرية الثقافة .12

 

 مالحظات  اترخي وماكن النشاط أ هداف النشاط حمتـوى النشاط النشاط الرمق

 0202شهر أ كتوبر 

22 

مسابقة ثقافية يف اطار 

التحضري لالحتفاء 

 بذكرى اول نومفرب اجمليدة

  الإعالن عن مسابقة أ حسن حبث اترخي  حول أ مه ال حداث التارخيية

 املرتبطة ابلثورة التحريرية اجمليدة موهجة لتالميذ الثانوايت.

 

 حتفزي الش ياب

و ال طفال عىل اس تذاكر اترخي  

 وطهنم اجمليد

 0202أ ـكتوبر  22

 

20 

 

 أ مس ية أ دبية 

 أ مس ية أ دبية ينشطها تالميذ الثانوايت يف الشعر والكتابة القصصية 

اكتشاف املواهب يف جمال فنون 

 ال دب

 0202أ كتوبر  21

احدى اثنوايت بدلية 

 أ ولد جالل
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حياء اليوم الوطين  اإ

أ كتوبر  21للهجرة 

0202 

 

 

 

 

 

 

 

 

  افتتاح معرض للكتاب والصور والواثئق التارخيية 

 . عرض سلسةل أ فالم ثورية اترخيية 

 . ندوة اترخيية ينشطها أ ساتذة اترخي 

  افتتاح معرض لرصيد الكتاب التارخي  ميكتبات املطالعة العمومية

 بدلية 

 عرض أ فالم اترخيية حول الثورة التحريرية 

  ان" تضحيات أ جدادان يف مسابقة يف الرمس الفين لل طفال حتت عنو

 قلوبنا " بدلية ادلوسن مكتبة املطالعة العمومية .

 .املطالعة 

حياء اذلكرى التارخيية   0202أ كتوبر20ـ21 اإ

يف لك من املركز الثقايف 

البدلي لبدلية أ ولد جالل 

مكتبة املطالعة لبدلية 

ادلوسن ومكتبة املطالعة 

لبدلية رأ س امليعاد و يف 

 توقيت مزتامن

 

 

 

22 

 

 

 

انطالق الربانمج 

حياء ذذكرى  اخلاص ابإ

اندلع الثورة التحريرية 

 2419/0202اجمليدة

 

 

الإعالن عن مسابقة يف الرمس الفين موضوعها: تضحيات الشعب 

اجلزائري البطل أ ثناء الثورة التحريرية اجمليدة موهجة لتالميذ املتوسط 

 أ ولد جالل

 

 

 

حياء ذذكرى اندلع الثورة  اإ

 التحريرية
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 0202شهر نومفرب 

 

29 

 

اس مترار الربانمج 

حياء ذكرى  اخملصص اإ

اندلع الثورة التحريرية 

ـ  2419أ ول نومفرب 

0202 

  ابملركز الثقايف فتتاح معرض للكتب و الصور و الواثئق التارخيية

 جالل.أ ولد 

  عرض سلسةل أ فالم ثورية جزائرية 

  ندوة اترخيية حول أ جماد الثورة التحريرية 

  أ مس ية شعرية 

  افتتاح معرض افتتاح معرض للكتب و الصور و الواثئق التارخيية

 للرسوماتو الاشغال اليدوية 

  عرض سلسةل أ فالم ثورية جزائرية 

  ندوة ثقافية اترخيية 

حياء ذذكرى اندلع الثورة  اإ

 التحريرية

  0202نومفرب  29أ اىل 22 

يف لك من املركز الثقايف 

جالل البدلي لبدلية أ ولد 

مكتبة املطالعة لبدلية 

ادلوسن ومكتبة املطالعة 

لبدلية رأ س امليعاد و يف 

 توقيت مزتامن

 

 

 

21 
ورشة فنية يف الرمس 

 الفين 
  ورشة فنية يف الرمس الفين لفائدة تالميذ املدارس الابتدائية بدلية

 أ ولد جالل.

اكتشاف املواهب يف جمال الفن 

 التشكييل .

 0202نومفرب  20
 

29 
أ مس ية شعرية "شعر 

 ملحون"
  أ مس ية شعرية "شعر ملحون" جتمع شعراء الولية من حفول امللحون 

التآ سيس ملوعد شهري قار تنظم 

 خالهل أ مس يات شعرية للملحون 

  0202نومفرب  22
 
 
 
 

 0202شهر ديسمرب 
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21 

انطالق برانمج احياء 

ديسمرب  22ذكرى 

2492 

بغرض تذكري ال طفال والش باب  الارهاصات والنتاجئ  2492ديسمرب  22حمارضة اترحيية 

بتضحيات الشعب اجلزائري يف 

 سبيل نيل احلرية و الانعتاق

 0202ديسمرب  22
 
 
 

20 

انطالق الربانمج الفين 

املوجه لل طفال مبناس بة 

 العطةل الش توية 

متكني ال طفال من متابعة عروض  عروض مرسحية و ترفهيية لفائدة أ طفال املدارس 

فنية استامثرا لفرتة العطةل يف جمال 

 النشاط الثقايف و الرتفهيي 

ديسمرب  01اىل  02

0202  


