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ببررااممجج  ااململؤؤسسسسااتت  حتحتتت  االلووصصااييةة  لل  أأ  وو   

 ممررككزز  االلففننوونن  ووااململععااررضض  تتللممسساانن  

  ممالالححظظااتت  ننووااململششاارركك  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  اكاكننمم  االلننششااطط  ررخيخياتات  االلننششااطط  اامسمس  االلررمقمق
  
0011  
  
  

معرض للصور حتت عنوان* 
 صورة وذكرى*

 

 .2022ديسمرب  11
 
 

احملطة الربية لولية 
 تلمسان

 

 11التذكري مبظاهرات 
 .1960ديسمرب 
 

ابلتنس يق مع احملطة الربية 
 لولية تلمسان.

 

/ 
 
 

  
  
0022  
 

 :للخط العريبالصالون الوطين 
 يوم درايس*

 للخط العريبمعرض *
 سهرة فنية*

اىل غاية  14ابتداء من 
 .2022ديسمرب  17

 

عبد -دار الثقافة 
 -القادر علوةل
 تلمسان

 
 
 

اليوم مبناس بة احياء -
 العاملي للغة العربية.

براز - اخلط العريب اإ
التقليدي وفن 

 احلروفيات.
 

ابلتنس يق مع متحف اخلط 
 الإساليم.

 
 

 ميكن تغيري املاكن.

  
  
0033  
  
  

 قافةل الطفوةل الطبعة الرابعة.

ديسمرب  22ابتداء من 
جانفي  04اىل غاية 

2023. 
 
 

عرب مناطق الظل 
 لولية تلمسان.

 

نشاط حتفزيي لل طفال 
 مبناس بة العطةل الش توية.

 
 

ابلتنس يق مع مجعية جيل 
2000 

مجعية تقرارت للثقافة -
 والفنون

 مجعية البدر.-

/ 
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 ددييوواانن  ررايايضض  االلففتتحح  

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

//  
خمرجني و ممثلني  -

 دوليني
 قاعة ابن زيدون

اإجناح احلدث و 
عطاء صورة راقية و  اإ
حضارية عن الفن 
السابع "السيامن"يف 

 اجلزائر

من  02ديسمرب
ىل 11ديسمرباإ  

 
للفيمل السيامنيئ ابجلزائر.همرجان ادلويل   

0011  

  
حتتاج اإىل متويل  --

مايل للتكفل 
مبصاريف الفنانني 

حتت قيادة 
املايسطرو"فاحت 
حماةل" و فرقة 
الكورال"محمد 
 حمانك"

  

نرميان مشعل -  
دنيا اجلزائرية -  

خادل  -
حمبوب/هواري 
 صابر/يوسفي توفيق

رحاب  -
دريش/انرص 

 عطاوي/كامل ملوك
رندة ايمسني/  -

 أ روى

 
املرسح الصغري -  

 
 

قاعة ابن زيدون -  

 
 

حياء ذكرى  اإ
 11مظاهرات 
.2022ديسمرب  

 
 
 
11ديسمرب  

 

نبذة اترخيية عن بطل معركة اجلزائر" ايسف السعدي" 
من تقدمي وارشاف ابنته  الس يدة" زفرية ايسف" والباحث 

واملؤرخ ادلكتور "احلسن زغيدي"  وحبضور افراد من 
ت انذرة لها حول الفن التشكييل.عائلته مع ، عرض لوحا  

لقاء أ ديب مع الشاعر والفنان و ال نرتوبولويج "بلقامس 
 زيطوط" والفنان فؤاد ومان

سهرة فنية لل غنية الثورية احتفال  -
.2022ديسمرب11بذكرى  

0022  
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  قاعة فرنس فانون فنانني تشلكني  
التعريف ابلفن 
 التشكييل الوطين

ديسمرب/  13من
ديسمرب17  

معرض وطين جامعي للفنون التشكيلية حول موضوع 
  0033 املوس يقى "أ لوان و نغامت " مع ورشات للفن التشكييل.

 مجعية مشس  
مكتبة رايض 
 الطفل واملعرفة

التعريف ابلرتاث  
الثقايف عرب الفن 
 التشكييل

ديسمرب/ 18من 
ديسمرب23  

التعريف ابلرتاث الثقايف بأ ساليب حديثة للفن التشكييل 
للفنان "طاهري معروش" والطالبة "ندى قايس" من 

 املدرسة الوطنية للفنون امجليةل.
0044  

  

فرقة املهرج رينغو -  
عرض مونولوغ -  

نرسين بلحاج -  
 املرسح الصغري

برانمج ترفهييي 
 خاص ابلطفوةل
 و املرسح

ديسمرب  22من
الىى غاية 

2022جانفي2  

خالل اايم العطةل  عروض أ لعاب هبلوانية و حسرية
الش توية من تقدمي فرقة " املهرج رينغو"، والعاب 

 املاريوانت مع الهبلوانية "اكميليا نشادي ".
 عرض مونولوغ مرسيح للفنانة "نرسين بلحاج".

0055  

حيتاج اإىل متويل  --
مايل للتكفل 
  مبصاريف

معو يزيد -  

محيد عاشوري -  

املرسح الصغري -  
 

ساحة اقورة مركز -
 الفنون

قاعة ابن زيدون -  

برانمج ترفهييي 
 خاص ابلطفوةل
 و املرسح

ديسمرب  22من
الىى غاية 

2022جانفي2  

خاص ابلعطةل الش توية لل طفال من تقدمي لك   برانمج
 من "معو يزيد" و الفنان "محيد عاشوري"

0066  
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 ""ااململرسرسحح  االلووططينين  ااجلجلززاائئرريي  ""حمحميي  اادلدليينن  ببششططااررززيي  

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  االلننششااططاتاتررخيخي  ووتتووففييتت    ااإإمسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

 عرض رشيف   "أ نتوجني"  0011
01/12/2022 

 سا 18:00

 املرسح الوطين 
 اجلزائري

 النشاط الشهري
 للمرسح الوطين 

 اجلزائري
 )شهر ديسمرب(

 مجعية "فرسان الركح للفنون املرسحية" أ درار

 "موين لةل لرايم" حفل فين متنوع  0022
02/12/2022 

 سا 18:00
 "حس نة هين"

 و احلكواتية  "سهام عرفة كنوش"

0033  
 مونولوج    "عقلية النسا"

 لــ مقران وس يةل
03/12/2022 

 سا 16:00
بتسامة ل تغيب" اجلزائر  التعاونية الثقافية "اإ

 الصندوق  0044
06/12/2022 

 سا 14:30
نتاج والتوزيع املرسيح "أ هل  التعاونية الثقافية والفنية لالإ

 الفن" عني ادلفىل

  
0055  

 اجلاثوم

 08/12/2022و 07
 سا 18:00

 املرسح لوطين اجلزائري
 10/12/2022و 09

 سا 16:00

 خنشةل أ م الشهداء  0066
11/12/2022 

 سا 18:00
 مجعية "اذلرع للثقافة والفنون" خنشةل

 ابلتعاون مع مديرية الثقافة والفنون لولية خنشةل

 ذكرايت جماهد  0077
12/12/2022 

 سا 18:00
 امجلعية الثقافية والفنية  "الشعةل" بومرداس
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 لوجنة  0088
13/12/2022 

 سا 14:30
 مجعية ش باب وفنون بتابالط املدية

 

0099  
حفل موس يقي لتكرمي اجملرج "سلمي 

 بلقايض"
15/12/2022 

 سا 15:00
  املرسح الوطين اجلزائري وادليوان الوطين 

 ا�اورة ومجعية ال لفية الثالثة حلقوق املؤلف واحلقوق

 "حلن احلب" حفل موس يقي  1100
16/12/2022 

 سا 18:00
 الفنان "مسينيسا"  والفنانة  "ميليسا خسي"

 31/12/2022اإىل  22املهرجان الوطين للمرسح احملرتف   من   1111
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  اادلدلييوواانن  االلووططينين  للللثثققااففةة  ووااللإإععالالمم  

  ااململششااررككوونن  ااململننااسس  ببةة  ااململررففقق  االلننششااططاتاتررخيخي  ووتتووققييتت    اامسمس  االلننششااطط

 - 02/12/2022  عرض مرسيح "لعنة اخلامت "
 00سا15

مصمصةة  
االلععاا

ئئرر  
جلجلززاا
سس  اا

ططلل
الاالا

  

 برانمج ال طفال القار
 -تيارت-مجعية بصائر ال مل للفنون املرسحية 

 عرض مرسيح لل طفال "القرية"
 00سا09/12/2022-15

 
احياء ذكرى مظاهرات 

 1960ديسمرب  11
 -الاغواط-افاق اجلزائر الثقافيةمجعية 

 س يدي بلعباس –التعاونية الثقافية املشعل  برانمج ال طفال القار 00سا15-16/12/2022   عرض "ادلونكيشوت دي ل مانشا"
حفل موس يقي كبري مبشاركة أ سامء 

 فنية لمعة 
 أ سامء حملية للمنطقة

 2022ديسمرب  21

ابابيي
دد  
أأ  محمح

ضض  
رروو
  االلعع
ااععةة
قق

  
ييننةة
ننطط
سس  
قق

 

الاللل
سس  تتقق
الاالا

ييةة  
  تتيينن
سس   
تت
لليياا اا
ففعع

2200
2222

--
2200

2233
 

/ 

حفل موس يقي كبري مبشاركة أ سامء 
 فنية لمعة 

 أ سامء حملية للمنطقة
 / 2022ديسمرب  22

 جولت فنية:
سهرات موس يقية )مطربني من -

خمتلف ولايت الوطن مبا فهيا 

 2022ديسمرب//25/26
 

  االلووللايايتت  ااململسس  تتححددثثةة::
  االلققااففةلةل  االل  ووىلىل

 أ ولد جالل-املنيعة-
/ 
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 الولايت املعنية.
لل طفال  عروض فنية و ترفهيية-

 مبعدل فعاليتني للك ولية.
 2022ديسمرب//28/29

  االلووللايايتت  ااململسس  تتححددثثةة
  االلققااففةلةل  االلثثااننييةة  

  املغري -تقرت-
 00سا15-23/12/2022 " الشمس النامئة "  عرض مرسيح

مصمصةة
االلععاا

ئئرر  
جلجلززاا
سس  اا

ططلل
الاالا

 

برانمج ال طفال العطةل 
 الش توية

 -أ م البوايق  –املرسح اجلهوي 
 -س يدي بلعباس-التعاونية الثقافية فن اخلش بة  00سا15-24/12/2022 عرض "دربوش يف غابة ال مان" 

"اللغز العجيب " عرض مرسيح    -البويرة–مجعية نشاطات الش باب  00سا15 -25/12/2022   
مرسيح   عرض "أ حالم نور "      -قس نطينة -التعاونية املاس يل للفنون وال دب   00سا26/12/2022-15 
 -تلمسان-* 2000التعاونية الثقافية جيل  00سا15- 27/12/2022 عرض مرسح   " السريك الصغري"  

عرض مرسيح  "  احملارة "   غلزيان.-مجعية الريشة الثقافية  00سا15- 28/12/2022 
"مملكة اليامسني"عرض مرسيح   مجعية نوميداي الثقافية برج بوعريرجي 00سا15- 29/12/2022  

 -اجللفة  –امجلعية الثقافية الإرشاق  00سا15- 30/12/2022 عرض مرسيح " غدا أ مجل"
   عرض مرسيح

 " الشمس النامئة "
02/12/2022 - 
 00سا15

 

قق
ييننةة
ننطط
سس  
ببقق يي  

دد  اباب
اامحمح

ععةة  
اا

  

 -أ م البوايق  –املرسح اجلهوي  برانمج ال طفال القار

  00سا15 -09/12/2022 عرض أ وبريات ثورية " مثن احلرية "
احياء ذكرى مظاهرات 

 1960ديسمرب  11

 اجلزائر –مجعية أ ش بال عني بنيان 
 عرض فيمل سيامنيئ

 "هيليوبوليس جلعفر قامس
 ابلتعاون مع املركز اجلزائري لتطوير السيامن 00سا11/12/2022-17

 معسكر-املس تقبل-مجعية نشاطات الش باب برانمج ال طفال القار 00سا15-16/12/2022  عرض مرسيح "مملكة ال لوان"
 التعاونية الثقافية املاس يل للفنون وال دببرانمج ال طفال العطةل  -00سا15 23/12/2022 " "أ حالم نور عرض مرسيح
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 سكيكدة-مجعية برامع الفن للثقافة  الش توية 00سا15-24/12/2022 عرض مرسيح  " احمل "
 الربج –مجعية ممييسيس الثقافية  -00سا15 25/12/2022 "   عرض مرسيح "احلكوايت

 سطيف –التعاونية الثقافية القناع للمرسح  -00سا15 26/12/2022 "   عرض مرسيح "مغامرات سايم
 -اجللفة  –الثقافية الإرشاق امجلعية  00سا15- 27/12/2022 " عرض مرسيح "غدا أ مجل

 مجعية نوميداي الثقافية برج بوعريرجي 00سا15- 28/12/2022  "مملكة اليامسني" عرض مرسيح
 -بسكرة –مجعية الطفرة الثقافية لرواد الفن  00سا15-29/12/2022 عرض مرسيح"حايم الغابة   "

   عرض اس تعرايض ترفهييي
 " احلكوايت يف العامل اخليايل "

 –عنابة  –مجعية لؤلؤة الرشق  00سا30/12/2022-15
 
 

 00سا14 -03/12/2022 " عرض "دربوش يف غابة ال مان

رراانن
ووهه
ددةة  بب
سسععاا
لل ةة  اا
ققااعع

  

 برانمج ال طفال القار
 س يدي بلعباس  -التعاونية الثقافية فن اخلش بة 

 " اوبريات غنائية "انني ال حرار
10/12/2022 - 

 00سا14
 س يدي بلعباسمجعية شدي الطرب 

  ""ململ  ننككنن  ااببططاالل""  الفيمل الثوري 
 لنرص ادلين قنيفي

11/12/2022 
احياء ذكرى مظاهرات  00سا18 - 00سا14

 1960ديسمرب  11

 ابلتعاون مع املركز اجلزائري لتطوير السيامن

  جلعفر قامس""ههييللييووببووللييسس""الفيمل 
11/12/2022 – 

 00سا16
 السيامنابلتعاون مع املركز اجلزائري لتطوير 

 "  عرض مرسيح "مميو سريك
17/12/2022 - 

 00سا14
 برانمج ال طفال القار

 تعاونية اجلوهرة. س يدي بلعباس
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 " عرض مرسيح "لعنة اخلامت
24/12/2022 - 

 00سا14

برانمج ال طفال العطةل 
 الش توية

تيارت  –مجعية بصائر ال مل للفنون املرسحية 
- 

 * تلمسان2000التعاونية الثقافية جيل  00سا14 -25/12/2022 "عرض مرسيح  "املعمل والتلميذ 

 " "أ رض احلنني عرض مرسيح
26/12/2022 - 

 00سا14
 –وهران  –فرقة كيكو 

 " 100/100"بيئة   عرض مرسيح
27/12/2022 - 

 00سا14
 وهران –امجلعية الثقافية قطار الفن 

 " الترسب املدريس"عرض العرائس
28/12/2022 - 

 00سا14
 –تيارت  -فرقة أ لف ليةل وليةل 

جيابية"  عرض "سلوكيات اإ
29/12/2022 - 

 00سا14
 -وهران-مجعية السالم الثقافية للفن والإبداع 

 " "أ حالم نور عرض مرسيح
30/12/2022 - 

 00سا14
 قس نطينة –التعاونية املاس يل للفنون وال دب 

 غلزيان-مجعية الريشة الثقافية  00سا14- 31/12/2022 " احملارة " عرض مرسيح

 معرض لالعضاء الاصطناعية-
 معرض ربوتيك ذلوي الاحتياجات-

03/12/2022 - 
 00سا14

رراانن
ووهه

بب  
غغرر
  ااململ
ااععةة
قق

  
اليوم العاملي دلوي 
 الاحتياجات اخلاصة

 ادليوان الوطين لل عضاء الاصطناعية ولواحقها
 مجعية ش باب الباهية

املرأ ة الرسايل يوم درايس حول "دور 
 يف احلفاظ عىل الارسة "

17/12/2022 
 

 برانمج فكري
وهران مبشاركة ادلاكترة »مجعية "جزائر اخلري 

 محزة العيدية -بن عودة حريش -محمد قورين 
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 11/12/2022 معرض  حول الثورة التحريرية
احياء ذكرى مظاهرات 

1960ديسمرب  11  
 –ابلتنس يق مع ال رش يف الوطين اجلزائري 

 13/12/2022-01 معرض للفن التشكييل

ننووةة
شش  
بب ميمي  
سسلل

بب  
ووههاا
دد  االل
ععبب   
اايفيف
للثثقق اا

بب  
ململرركك
  اا

 الفنانة التشكيلية هبة بن حلرش برانمج املعرض
 عرض مرسيح

 " ادلونكيشوت دي ل مانشا "
03/12/2022 

 00سا14

 برانمج ال طفال القار
 

 

 س يدي بلعباس –املشعل  –التعاونية الثقافية 

 ابلقبة السامويةبرانمج سيامنيئ 
03/12/2022 

 30سا14سا/13سا/10

-POLARIS عرض ال فالم:
GALAXTOS-WE ARE THE 

STARS-DREAM TO FLY -04 
SEASONS-EXPLORE 

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية
06/12/2022 

 30سا30/15سا14سا/13

-POLARIS-PLANETS عرض ال فالم:
GALAXTOS-WE ARE THE 

STARS-TWO SMALL PIECES OF 
GLASS 

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية
10/12/2022 

 30سا14سا/13سا/10

-GALAXTOS عرض ال فالم:
POLARIS-DARK-SOLAR 

SYSTEM ADVENTURE-
JOURNEY TO BILION SUNS- 

 عرض اوبريات لوحات فنية ثورية
 واانش يد ثورية للطفةل جلني

10/12/2022 
 00سا14

برانمج احياء ذكرى 
ديسمرب  11مظاهرات 

 -ش نوة  –دار الش باب بدلية الناظور 
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معرض للصور التارخيية حتت عنوان 
 " بطالت وأ بطال اجلزائر "

11/12/2022 
 30سا09

 ابلتنس يق مع املتحف اجلهوي للمجاهد ابملدية 1960

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية
13/12/2022 
 30سا30/15سا14سا/13

 
 برانمج ال طفال القار

 PLANETS-04-عرض ال فالم 
SEASONS-POLARIS -TWO 

SMALL PIECES OF GLASS-WE 
ARE THE STARS-L’AUBE DE 

L’ERE SPACIA-L GALAXTOS 

عرض فيمل واثئقي حتت عنوان 
 خشصية اترخيية لولية تيبازة "»

14/12/2022 - 
 00سا10

 

برانمج احياء ذكرى 
ديسمرب  11مظاهرات 

1960 

 مديرية الرتبية لولية تيبازة

ندوة فكرية حول " أ مهية ودور حمطة 
يف الكفاح  1960ديسمرب  11

 " املسلح أ ثناء الثورة التحريرية

14/12/2022 
 30سا10

ابلتنس يق مع مديرية الرتبية لولية تيبازة 
 واملتحف اجلهوي للمجاهد ابملدية

 اال س تاذ مباريك معر-
شعرية يف الشعر الثوري قراءات -

 اجلزائري
14/12/2022 
 00سا11

  مع الشاعرتني فوزية دمحون و   أ سامء   تيفورة
 وابلتنس يق مع مديرية الرتبية لولية تيبازة

فقرة "امراة من الثورة" عرض سري 
 ذاتية �اهدات الثورة التحريرية

 اديبات من ولية تيبازة 14/12/2022

عرض أ انش يد وطنية مع مجموعة 
 صوتية متوسطة كرفة محمد ببورقيقة

 ابلتنس يق مع مديرية الرتبية لولية تيبازة 14/12/2022
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 - 17/12/2022 عرض متنوع ترفهييي "سريكوس"
  00سا15

 برانمج ال طفال القار
 

اجلزائر –لكون مميو   

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية
17/12/2022 
 30سا14سا/13سا/10

 عرض ال فالم
: POLARIS-GALAXTOS-WE ARE 

THE STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS EXPLORE 

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية

20/12/2022 
 30سا30/15سا14سا/13

-POLARIS عرض ال فالم:
GALAXTOS-WE ARE THE 

STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 
 00سا15 -24/12/2022 عرض مرسيح " الشمس النامئة "

برانمج ال طفال العطةل 
 الش توية

-أ م البوايق  –املرسح اجلهوي   

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية

24/12/2022 
 30سا14سا/13سا/10

-POLARIS عرض ال فالم:
GALAXTOS-WE ARE THE 

STARS-DREAM TO 
FLYSEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 
 -س يدي بلعباس-التعاونية الثقافية فن اخلش بة  00سا15 -25/12/2022 عرض "دربوش يف غابة ال مان "
-POLARIS عرض ال فالم: 25/12/2022 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية
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 GALAXTOS-WE ARE THE 30سا15سا/14سا/10
STARS-DREAM TO FLY-04 

SEASONS -EXPLOR-TWO 
SMALL PIECES OF GLASS 

 - 26/12/2022 عرض مرسيح "السريك الصغري "
 00سا15

تلمسان-2000التعاونية الثقافية جيل   

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية

26/12/2022 
 30سا15سا/14سا/10

-POLARIS عرض ال فالم:
GALAXTOS-WE ARE THE 

STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 
 - 27/12/2022 عرض مرسيح  " اللغز العجيب"

 00سا15
البويرة–مجعية نشاطات الش باب   

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية

27/12/2022 
 30سا15سا/14سا/10

 عرض ال فالم
: POLARIS-GALAXTOS-WE ARE 

THE STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 
قس نطينة –التعاونية املاس يل للفنون وال دب  - 28/12/2022 عرض مرسيح "أ حالم نور  



16

   00سا15

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية

28/12/2022 
 30سا15سا/14سا/10

 عرض ال فالم
: POLARIS-GALAXTOS-WE ARE 

THE STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 
 - 29/12/2022 عرض مرسيح"غدا أ مجل "

 00سا15
–اجللفة  –امجلعية الثقافية الإرشاق   

 

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية

29/12/2022 
 30سا15سا/14سا/10

 عرض ال فالم
: POLARIS-GALAXTOS-WE ARE 

THE STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 
 - 30/12/2022 عرض مرسيح " احملارة "

 00سا15
غلزيان–مجعية الريشة الثقافية   

 
 - 31/12/2022 عرض مرسيح "مملكة اليامسني "

 00سا15
 مجعية نوميداي الثقافية برج بوعريرجي

 

 برانمج سيامنيئ ابلقبة الساموية
31/12/2022 
 30سا15سا/14سا/10

 عرض ال فالم
: POLARIS-GALAXTOS-WE ARE 
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THE STARS-DREAM TO FLY-04 
SEASONS -EXPLOR-TWO 

SMALL PIECES OF GLASS 

 عرض حكوايت
02/12/2022 - 
 00سا15

ععةة  
ققاا

0088  
يي  
مماا

1199
4455

  
ططةة
خبخبرراا

  

 برانمج ال طفال القار
 

 الفنان مجوعي رمزي

ابتنة-فرقة اللؤلؤة السوداء–  00سا15-09/12/2022 ابب احلرية"»عرض ملحمة ثورية   
 عرض الفيمل:

 دورية حنو الرشق لعامر العسكري-
 الافيون والعصا ل محد راشدي-

11/12/2022 
 00سا14
 00سا17

برانمج الاحتفال 
ديسمرب  11مبظاهرات 

1960 
 ابلتعاون مع املركز اجلزائري لتطوير السيامن

أ م البوايق –املرسح اجلهوي  برانمج ال طفال القار 00سا15 -16/12/2022 عرض مرسيح" الشمس النامئة  

 عرض ل لعاب اخلفة
23/12/2022 - 

 00سا15

برانمج الطفل العطةل 
 الش توية 

  –جباية  –الفنان يوز ماجيك 

 - 24/12/2022 عرض مرسيح "أ حالم نور "
 00سا15

 التعاونية الثقافية املاس يل للفنون وال دب 

 - 25/12/2022 مرسيح "مغامرات سايم   " عرض
 00سا15

 التعاونية الثقافية القناع للمرسح سطيف

الربج-مجعية ممييسيس الثقافية  00سا15- 26/12/2022 عرض مرسيح "احلكوايت   "  
-عنابة–مجعية الركح اذلهيب  00سا15- 27/12/2022 عرض مرسيح  " عودة املشاكس"  

اجللفة –امجلعية الثقافية الإرشاق  - 28/12/2022 أ مجل "عرض مرسيح "غدا   



18

 00سا15
  -29/12/2022 عرض مرسيح  " اللغز العجيب"

 00سا15
البويرة.–مجعية نشاطات الش باب   

-بسكرة –مجعية الطفرة الثقافية لرواد الفن  00سا15- 30/12/2022 عرض مرسيح "حايم الغابة   "  
 - 03/12/2022 اخلامت "عرض مرسيح "لعنة 

 00سا14

  
  

ضض
رروو
  للللعع
رسرس
يي ةة  
ققااعع

  
    

تيارت –مجعية بصائر ال مل للفنون املرسحية  برانمج ال طفال القار  

 - 10/12/2022 " القرية ":عرض مرسيح
 11احياء ذكرى  00سا14

1960ديسمرب   

-ال غواط –مجعية أ فاق اجلزائر الثقافية   

 أ رش يف ادليوان 11/12/2022&10 معرض للصور الفوتوغرافية
 ممتلاكت ادليوان 11/12/2022&10 أ انش يد ونشاطات ترفهيية

مرسحية"ادلونكيشوت دي ل مانشا 
" 

17/12/2022 - 
 00سا14

 برانمج الاطفال
-العطةل الش توية-  

س يدي بلعباس –التعاونية الثقافية املشعل   

-2022 /24/12 عرض مرسيح " خامت ال مرية "
 -00سا14

تلمسان –مجعية مدينة الثقافة والفنون الس بع   

 - 25/12/2022 عرض مرسيح " الشمس النامئة "
 00سا14

-أ م البوايق  –املرسح اجلهوي   

 - 26/12/2022 عرض مرسيح  " اللغز العجيب"
 00سا14

البويرة.–مجعية نشاطات الش باب   

قس نطينة  –التعاونية املاس يل للفنون وال دب  00سا14- 27/12/2022 عرض مرسيح "أ حالم نور "  
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* تلمسان2000التعاونية الثقافية جيل  00سا14- 28/12/2022 عرض مرسيح "السريك الصغري "  
 - 29/12/2022 عرض مرسيح " احملارة "

 00سا14
غلزيان.-مجعية الريشة الثقافية   

 -30/12/2022 عرض مرسيح "مملكة اليامسني "
 -00سا14

 مجعية نوميداي الثقافية برج بوعريرجي 

 - 31/12/2022 عرض مرسيح"غدا أ مجل "
 00سا14

اجللفة –امجلعية الثقافية الإرشاق   

 
 جناح اشهاري وتنش يطي

 خاص ابدليوان
 

13-24/12/2022 

  
ضض  
ععاارر
  ااململ

رصرص  
قق

رريي
ببحح
لل رر  اا
ننووبب
للصص
  اا

برانمج تروجيي 
 للمؤسسة

نتاج اجلزائريملعرض  30املشاركة يف الطبعة  الإ  
 املقام من بقرص املعرض  
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     ااجلجلززاائئررببووععالالمم  ببسسااحيحي  أأ  ووببرراا  

  االلتتااررخيخي  االلربربانانممجج  ااململاكاكنن

االلللممةة  االلببششااررييةة  حتحتتت  ققييااددةة  سسععاادد  ععسسةلةلحفل غنايئ من أ داء فرقة  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر 2022ديسمرب  1امخليس    

حياء  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر االلففنناانن  محمحييددووحفل غنايئ من اإ 2022ديسمرب  3السبت    

حياء املطربة  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر ممنناالل  غغرريبيبحفل غنايئ من اإ 2022ديسمرب   8امخليس    

""ااجلجلززاائئرر  ببنيني  االلببااررحح  وو  االلييوومم""  عرض كوريغرايف من أ داء ابيل أ وبرا اجلزائر حتت عنوان  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر
خراج فاطمة الزهراء انموسس نويس /1960ديسمرب  11ختليدا ملظاهرات  كوريغرافيا واإ  

2022ديسمرب  10السبت   

حياء ال وركسرتا الس ميفونية و الكورال التابعة ل وبرا اجلزائر مبشاركة خنبة اإ حفل فين من  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر
.1960ديسمرب  11حياءا ذلكرى مظاهرات اإ من الفنانين  

2022ديسمرب  11ال حد   

2022ديسمرب  15امخليس  ععببااسس  ررييغغيييف طبع املالوف من تنش يط الفنان  غنايئ حفل قاعة العروض ل وبرا اجلزائر  

حياء  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر االلففننااننةةننععميميةة  ااجلجلززاائئررييةةحفل غنايئ من من اإ 2022ديسمرب  22امخليس    

حياءمن  الشاويحفل يف طبع  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر ععببدد  اامحلمحلييدد  ببللببششالفنان  اإ 2022ديسمرب  24السبت    

حياء الفنان قاعة العروض ل وبرا اجلزائر ااببررااههميمي  ححااجج  ققاامسمسحفل موس يقي أ ندليس من اإ 2022ديسمرب  29امخليس    

حياء الفنان  قاعة العروض ل وبرا اجلزائر ببووببللزنزنةة  أأ  ننووررحفل غنايئ من اإ 2022ديسمرب  30السبت    
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 االلوواكاكةلةل  ااجلجلززاائئررييةة  للالالإإششععااعع  االلثثققاايفيف  

 

 

 

 

 

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن

 دار عبد اللطيف / /
ديسمرب   11اىل  03من 

2022 
قامة تكوين فوتوغرايف بعنوان  اإ

 "ددررووبب"
0011  

 دار عبد اللطيف / /
 2022ديسمرب 10من 
 2023جانفي  10اإىل 

قامة فنية للفنان السوري محمد عيل   0022 اإ

الواكةل اجلزائرية 
لالإشعاع الثقايف، 
مديرية الثقافة 
 لولية خنشةل

حياء اذلكرى الـ   2022ديسمرب  17-16 ولية خنشةل لالس تقالل 60اإ

 "أ ايم الشعر امللحون ال ورايس"
طار املسابقة الوطنية  يف اإ
 للشعر"س تون بيتا للوطن"

 

0033  

الثانوية تالميذ 
الوطنية للفنون 
 "عيل معايش"

متكني تالميذ اثنوية الفنون من التعرف 
عىل ا�ال وتعميق معرفهتم يف ا�ال 

 السمعي البرصي.
 دار عبد اللطيف

 2022ديسمرب  17السبت 
 سا 14:00

همهمددااوويي  لقاء بيداغويج مع ال س تاذ 
حول موضوع  "الفرق بني االلسسععييدد

سمعي العمل السيامنيئ والانتاج ال 
 البرصي"

0044  



2219
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ققصصوورر  االلثثققااففةةاثاثننيياا  ببررااممجج     

   ممففدديي  ززككررايايءءققرصرص  االلثثققااففةة  

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااإإمسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

 حفل غنايئ  0011
 2022ديسمرب  01

18.30 
 / / الثقافة مفدي زكراي قرص

  
0022  

لقاء حول طبق الكسكس من تنظمي 
ممثلية منظمة الاغذية و الزارعة لل مم 

 املتحدة
 / / الثقافة مفدي زكراي قرص 2022ديسمرب  07و06

 حفل غنايئ  0033
  2022ديسمرب   08

18.30 
 / / الثقافة مفدي زكراي قرص

0044  
  

ندوة حول موضوع " واقع و افاق 
اجلزائر  احلركة الفكرية و الثقافية  يف

ابلتعاون مع رابطة  -بعد الاس تقالل  
 الفكر و الثقافة

  2022ديسمرب   10
14.30 

 / / الثقافة مفدي زكراي قرص

0055  
معرض الرسام املسترشق البلجييك 

دوار فريشافيلت  ( 1874/1965)اإ
ديسمرب  22اىل  11من 

2022 
 / / الثقافة مفدي زكراي قرص
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قامة  مبناس بة اذلكرى الس تني لإ
العالقات ادلبلوماس ية اجلزائرية 

 البلجيكية
 

 10:00من  
 18:00اىل  

  
0066  

الاحتفال بس تينية جريدة الشعب 
 1962ديسمرب  11املوافقة  ل 

 2022ديسمرب  11
18:00 

 / / الثقافة مفدي زكراي قرص

 حفل غنايئ  0077
 200ديسمرب  15

18.30 
 / / الثقافة مفدي زكراي قرص

0088  
 العامصة مراس مي تتوجي ملكة جامل

نتاج  BRمؤسسة   لالإ
 200ديسمرب  22

18.30 
 / / الثقافة مفدي زكراي قرص

0099  
   معرض فين تشكييل ابلرشاكة مع 

AARC  مبناس بة الاحتفال ابذلكرى الـ
 لندلع حرب التحرير 68

 / / الثقافة مفدي زكراي قرص فرص الثقافة مفدي زكراي

1100  
لل طفال  برانمج تربوي  ترفهييي

مبناس بة العطةل الش توية )اللعاب حسرية 
و هبلوانية, همرجني, عرائس 

 200ديسمرب  24
14.30 

الثقافة مفدي زكراي قرص  / / 
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 القرقوز........

1111  

برانمج تربوي  ترفهييي لل طفال 
مبناس بة العطةل الش توية )اللعاب حسرية 

و هبلوانية, همرجني, عرائس 
 القرقوز........

 200 ديسمرب 25
14.30 

الثقافة مفدي زكراي قرص  / / 

1122  

برانمج تربوي  ترفهييي لل طفال 
مبناس بة العطةل الش توية )اللعاب حسرية 

و هبلوانية, همرجني, عرائس 
 القرقوز........

 200ديسمرب  26
14.30 

الثقافة مفدي زكراي قرص  / / 

1133  

لل طفال  برانمج تربوي  ترفهييي
مبناس بة العطةل الش توية )اللعاب حسرية 

و هبلوانية, همرجني, عرائس 
 القرقوز........

 200ديسمرب  27
14.30 

الثقافة مفدي زكراي قرص  / / 

1144  

برانمج تربوي  ترفهييي لل طفال 
مبناس بة العطةل الش توية )اللعاب حسرية 

و هبلوانية, همرجني, عرائس 
 القرقوز.......

 200ديسمرب  28
14.30 

الثقافة مفدي زكراي قرص  / 

/ 
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 ققرصرص  االلثثققااففةة  ععببدد  االلككررميمي  دداايليل  تتللممسساانن  

  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  االلننششااطط  وو  تتووققييتت  

  االلننششااطط
  ااململششااررككوونن  يفيف  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط

  
0011  
  
  
  

سهرة فنية موس يقية للفنانة مرمي بن 
 عالل

عىل  08/12/2022
 سا19:00الساعة 

 القاعة الكربى
توظيف امجلعيات يف الفعل الثقايف و 

ترفيه عىل العائالت التلمسانية  
 بسهرات موس يقية أ ندلس ية

 مرمي بن عالل -
 مجعية ال صاةل-

0022  

ديسمرب  11مبناس بة مظاهرات 
1960 

مرسحية ثورية للكبار "عودة 
 الشهيد" اخراج وحيد مطهري

عىل 10/12/2022
 سا16:30الساعة 

 القاعة الكربى
 

حياء  هذه املناس بة التارخيية بنشاط اإ
ثقايف فين اذلي يس هتدف خاصة لفئة 

الش باب من أ جل حتفزيمه عىل 
 احملافظة عىل هذا الوطن العزيز

مجعية الإبداع لنشاطات -
الش باب دار الش باب بوعيل 
 فتيحة س يدي سعيد تلمسان

-جعفر مرشنن–وحيد مطهري -
 بن عامر نرص ادلين.

0033  
للفنانة معرض للفن التشكييل 
 الصويف حفيظة

ديسمرب 29اىل21من 
عىل الساعة  2022

 سا14:30
 
 

 قاعة محمد ديب

متابعة الفانني التشكيلني و عرض 
بداعاهتم اجلديدة من أ جل التحفزي و  اإ

ثراء الساحة الثقافية  اإ
 

 االلصصوويفيف  ححففييظظةةالفنانة التشكيلية 
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 همرجان احلوزي لفئة الناش ئة  0044
ديسمرب  26اإىل 22من 

2022 
 القاعة الكربى

توظيف امجلعيات يف الفعل الثقايف و 
ترفيه عىل العائالت التلمسانية  
 بسهرات موس يقية أ ندلس ية

 مجعيات  و فرق موس يقية

0055  

عروض مرسحية و ترفهيية 
 لل طفال مبناس بة العطةل الش توية

مرسحية جديدة لل طفال "أ حالم -
 نوارة" مجلعية أ حباب منصورة

 
 

عىل  02/01/2023
 سا14:00الساعة 

 القاعة الكربى

ترفيه عىل ال طفال يف جو تربوي و 
 ترفهييي هادف

مجعية أ حباب منصورة ش توان 
 لرئيس نقادي عبد اللطيف

0066  

عرض ترفهييي  -
بعنوان:"املزرعة 

السعيدة"تأ ليف  و اإخراج 
 بالل زاين

 تنش يط -

 عروض هبلوانية -

 أ لعاب خفة -
 أ لعاب الرتكزي مع ال طفال-

 أ غاين تربوية -

عىل  03/01/2023
 سا14:00الساعة 

 القاعة الكربى
مجعية نشاطات الش باب 

 البويرة-ال خرضية 
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   ممااكلكل  شش  ببلل  سسككييككددةةققرصرص  االلثثققااففةة  

  االلتتااررخيخي  حمحمتتووىى  االلننششااطط  االلننششــااطط  االلررمقمق

0011  

 
الإحتفالت اخلاصة ابإ حيـاء  

 ذكرى
 ديسمرب 1111مظاهرات 
11996600//22002222 

 بث  أ انش يد  وأ غاين ثوريــة   -
 معرض لذلاكرة ابلتنس يق  مع  املتحف    -

 اجلهوي للمجاهد العقيد عيل اكيف-
 معرض  للصور و الكتب التارخيية   -
 ندوة اترخيية حول ذكرى مظاهرات    -

  11996600    ديسمرب  1111
 عرض فيمل  ثوري خاص ابملناس بة     -
جنــاز  لوحة  فنية  خمدلة  لذلكرى     -  اإ

  ديسمرب      1111
22002222  

 الصالون الوليئ للفن التشكييل  0022

 معــــــرض   للفــــــــــن التشكـيلـــي   -
 مع تسليط الضوء  عىل الفنان  التشكييل

 ""صــاحل حيــــــــــــــون   ""املرحــوم    
 تنظمي  ورشــــات  خمتلفـــــــة   -

 

2288--  2299  
  22002222  ديسمرب 



29

 أ ايم  السيامن  0033

 البرصيتنظمي معرض ل دوات السمعي 
 تقدمي  جتارب سيامنئية عىل املس توى احمليل
س تضافة  أ سامء  معروفة   حمليا و وطنيا  مع اإ

1199--  2200  
  22002222  ديسمرب 

 العطةل  املدرس ية  الش توية اخلـاصة ابل طفال أ ايم  ترفهيية  لل طفـال  0044
 ديسمري
22002222  

  
  
  
  
  
  
  

  

  



3026
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ننببررااممجج  ممددييررايايتت  االلثثققااففةة  ووااللففننووللثثاا  اثاث   
  

  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  أأ  ددرراارر --11

  ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط    االلررمقمق  
0011  
  
  
  

 ورشات لل طفال
 ـ ورشة الرمس

 ـ ورشة الالعاب الفكرية

خالل شهر ديسمرب 
2022 

رار
 أ د
 ية
يس
ئ الر

بة 
ملكت
 ا

تمنية املواهب وتسويق خدمات 
 املكتبة
املطالعةغرس سلوك   

الاطفال رواد املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومة وملحقاهتا

0022  
خط الرباي  ورشة تعلمي

 اخلاص ابملكفوفني
 خالل الشهر

 تعلمي املكفوفني
 تعلمي مجيع املهمتني
 الاهامتم خبط الرباي

 مجيع املهمتني

  أ مس ية شعرية  0033
خالل شهر ديسمرب 

2022 

 أ درار بيت الشعر اجلزائري املكتب الوليئ  اترخي الامة يف الشعر

0044  
ندوة بعنوان ميادين اللغة 

 العربية
قراءة يف معامج اللغة العربية 

 واترخيها
 قسم اللغة العربية وأ داهبا  ـ جامعة أ درار

  
0055  

 مساجةل شعرية ابملناس بة
2022ديسمرب  17  

 
يف الشعر  قراءات شعرية
 اجلاهيل

 خاص ابلطلبة اجلامعيني

0066  
معرض للكتاب خاص 

 ابملناس بة
 

 20ديسمرب لغاية  12من 
غرس روح املطالعة دلى 

 الطفل
 

imane kacem 
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2022ديسمرب  أ مه  العناوين  

 امجليع التعريف جباملية احلرف العريب مسابقة يف اخلط العريب  0077

0088  
سهرة موس يقية  وعروض 

 اتكواب
01/12/2022/19:00  فرقة تمنطافت  للمحافظة عىل الرتاث تنش يط الساحة الفنية دار الثقافة 

0099  
عرض ترفهييي ذلوي 

 الاحتياجات
04/12/2022  دار الثقافة 

ارشاك فئة املعاقني يف النشاط 
 الثقايف

 مجعية الفنون ادلرامية

 الصالون الوطين للصورة  1100
 13اىل  10من 
/12/2022  

 مصورون من خمتلف ولايت الوطن تطوير فن الصورة دار الثقافة

1111  
عرض مرسيح مونودرام 

زعفران“  
11/12/2022 /18:00  تعاونية همرجون بال حدود تفعيل أ ايم الصالون دار الثقافة 

 بث أ غاين وأ انش يد وطنية  1122
 12اىل  10من 
/12/2022  

 قسم السمعي البرصي توثيق أ حداث الثورة دار الثقافة

1133  
عرض أ رشطة مصورة حول 

ديسمرب 11مظاهرات   
2022ديسمرب  11  قسم السمعي البرصي توثيق أ حداث الثورة دار الثقافة 

1144  
“حمارضة  الصورة  
 ”الفوتوغرافية

12/12/2022/ 15:00  د. مومنة كرفيس تمنية ثقافة الصورة دار الثقافة 

12/12/2022/18:00 جلسة فنية تراثية  1155  مجعية خيار القول تفعيل أ ايم الصالون دار الثقافة 

قرأ  “مسابقة   1166 18/12/2022يوم اللغة ” اإ  الاطفال احلث والتشجيع عىل القراءة دار الثقافة 
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 العربية

 ليايل مرسح الصحراء ادلولية  1177
 26اىل  21من 
/12/2022  

 مرسحيون تفعيل فن املرسح دار الثقافة

1188  
العروض الش توية الرتفهيية 

 لل طفال
28/12/2022 احملبة مجعية مشس ترفيه وتثقيف الاطفال دار الثقافة   

1199  
معرض جامعي يف الفنون 

 التشكيلية
 31اىل  28من 
/12/2022  

 فنانون من خارج الولية تمنية اذلوق امجلايل دار الثقافة

2200  
العروض الش توية الرتفهيية 

 لل طفال
29/12/2022  مجعية ماسيين ترفيه وتثقيف الاطفال دار الثقافة 

2211  
العروض الش توية الرتفهيية 

 لل طفال
31/12/2022  مجعية أ سود اخلش بة ترفيه وتثقيف الاطفال دار الثقافة 
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  االلششللففممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --22
 

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق

0011  
 
 
 
 
 
 
 

  االلششللفف
 
 
 
 
 
 
 

 مسابقة فكرية لل طفال
 خشصية اترخييةحبث اترخيي حول 

 ) شهيد، جماهد( من منطقة الشلف

 
ديسمرب  25اإىل  01من 

2022 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 ابلشلف

 
 اترخيي تربوي

 
 ال طفال

0022  
 

 معرض وطين بعنوان احلرف والرتاث

 
 اإىل 03من 

 2022ديسمرب 07 

 
 املتحف العمويم الوطين ابلشلف

 مدى جناح
 احلرفيني يف 
 احملافظة �ىل  

 احلرف القدمية
 وربطها 

 ابلرتاث

 
 خمتلف ولايت الوطن

0033  
 معرض للكتاب التارخيي وصور

 لشهداء املنطقة

 
ديسمرب  14اإىل  09من 

2022 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 
 ابلشلف

 

 
 اترخيي

 

 املكتبة الرئيس ية
 للمطالعة العمومية  

 ابلشلف

0044  
 أ حداثندوة اترخيية حول 

 1960ديسمرب  11مظاهرات 
 

 2022ديسمرب  10
 ال ساتذة اجلامعيني

 والطلبة 
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0055  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االلششللفف

 معرض للصور التارخيية
 وأ انش يد وطنية

 
 

ديسمرب  10اإىل  07من 
2022 

 
 دار الثقافة ابلشلف

 

 دار الثقافة ابلشلف

0066  
 مسابقة لل طفال خاصة بأ حسن
 حبث اترخيي حول شهداء املنطقة

 دار الثقافة ابلشلف 2022ديسمرب  11و  10

 أ س تاذ يف التارخي مكتبة املطالعة العمومية ابلكرميية 2022ديسمرب 11 ندوة اترخيية  0077

0088  
       جتس يد جدارية اترخيية مبناس بة

     ديسمرب  11الاحتفال مبظاهرات 
1961  

 
 2022ديسمرب  11

 وسط مدينة الشلف
 

 فين اترخيي

 ابلشلفدار الثقافة 
 ابلتنس يق مع فنانني
 تشلكيني حمليني

0099  
              عرض فيمل ثوري بعنوان 

 "كرمي بلقامس"
 دار الثقافة ابلشلف

 
 

 اترخيي
 

 دار الثقافة ابلشلف

 املتحف العمويم الوطين ابلشلف عرض فيمل ثوري خاص ابملناس بة  1100
املتحف العمويم الوطين 

 ابلشلف

1111  
        بعنوان الثورة اجلزائريةملتقى وطين 

 يف مرااي ال دب والتارخي والفن
 قاعة املؤمترات جبامعة الشلف 2022ديسمرب  12و 11

 مديرية الثقافة ابلتنس يق
 مع بيت الشعر اجلزائري

1122  
 معرض لصور شهداء املنطقة

 معرض للكتاب التارخيي
ديسمرب  15اإىل  11من 

2022 
 ابلكرمييةمكتبة املطالعة العمومية 

 مكتبة املطالعة العمومية
 ابلكرميية



36

1133  

     فتح ورشات لل طفال يف العطةل 
اليدوية ،  ال شغالالش توية ) ورشة 

 الفنون التشكيلية، ورشة اخلط العريب(
 عرض مرسيح لل طفال

 عروض هبلوانية ترفهيية وأ لعاب اخلفة

 
ديسمرب  30اإىل  22من 

2022 

 
 شلفل دار الثقافة اب

 يف زايرة لبدلية الزبوجة وأ ولد
 بن عبد القادر

 
 ثقايف ترفهييي

 
 

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
 امجلعيات الثقافية والفنية

 وفنانني

1144  

 تظاهرة كتايب رفيقي يف عطليت
     ورشة القراءة والتلخيص ، ورشة 

       اخلط العريب واملكتبة املتنقةل ، 
 أ نشطة ثقافية ترفهيية

 
   جانفي 03ديسمرب اإىل  25من 

2022 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 ابلشلف

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية ابلشلف

1155  
         ورشات فنية  فكرية خاصة

 ابل طفال
  2022ديسمرب  26و  25من 

 مكتبة املطالعة العمومية ابلكرميية

 
  مكتبة املطالعة العمومية 

 2022ديسمرب  28اإىل  26 عرض أ فالم خاصة ابل طفال  1166 ابلكرميية
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  االل  غغووااططممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --33

ككووننرر  ااململششاا   االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  

 هواة
دمع ورشات دار الثقافة و 
المتكن من الالقاء بلغات 

 العامل

 دار الثقافة

عبد هللا بن كريو التخي  

 طوال شهر ديسمرب

 و دامئ

عادة فتح و بث اندي  - اإ
 راديو الهواة بدار الثقافة

0011  

 

مجعية أ فاق اجلزائر 
 الثقافية ال غواط

 ترقية فن املرسح
03/12/2022 

 سا 16:30

 عرض مرسحية  " القــرية "
اليت انلت أ حسن ممثل و 
ممثةل و أ حسن نص    يف 
املهرجان الوطين ملرسح 

  18الطفل الطبعة 
 بقس نطينة

0022  

الفرق و امجلعيات بدار 
 الثقافة

تذكري ال جيال بتضحيات 
ال جداد و احياء املناس بات 

 الوطنية و احمللية
 2022ديسمرب  05اإىل03من

الاحتفال بذكرى مقاومة 
 ال غواط

عادة عرض ملحامت و  - اإ
مرسحيات سابقة يف  رشيط 
واثئقي مت اجنازها بدار الثقافة 
حول املوضوع عن طريق 
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 الشاشة .

معرض صور " الاغواط  -
  مايض و حارض"

قطاع الثقافة لولية 
 ال غواط

تذكري ال جيال بتضحيات 
ال جداد و احياء املناس بات 

  الوطنية و احمللية

  

 املكتبة الرئيس ية

مكتبات املطالعة العمومية -
 أ فلو،

2022ديسمرب  06اإىل03من عني مايض و بريدة  

تنظمي معرض للصور و 
حياء لذلكرى  الكتب التارخيية اإ

ملقاومة مدينة ال غواط 170  
0033  

املكتبة الرئيس ية اندي 
 سلسةل تنوين

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية

عرض أ رشطة فيديو ختص 
ال غواطمقاومة مدينة   

0044  

2022ديسمرب03  

تنظمي مسابقة اترخيية 
لل طفال مبناس بة 

ملقاومة مدينة 170اذلكرى
 ال غواط

تنظمي مسابقة مواهب ذوي 
اهلمم مبناس بة اليوم العاملي 

0055  
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 ذلوي الاحتياجات اخلاصة

مجعية الوسائل السمعية 
 البرصية

 سيامن مزي
04/12/2022  

سا 10:00  

عرض رشيط واثئقي ثوري 
حول املقاوم الثوري )بن 

 انرص بن شهرة(
0066  

املكتبة الرئيس ية اندي 
سلسةل تنوين و مكتبة 

 بوعامر

مدرج املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

04/12/2022  

حياءا  ندوة اترخيية اإ
ملقاومة مدينة 170لذلكرى

ال غواط من تنش يط ادلكتور 
 : كعبوش بومدين

0077  

املكتبة الرئيس ية و 
ا�اهد متحف  

 مكتبة املطالعة بأ فلو

متحف ا�اهد بأ فلو متحف 
 ا�اهد ابل غواط

06/12/2022   0088 زايرة ملتحف ا�اهد 

قطاع الثقافة لولية 
 ال غواط

تعزيز روح الوطنية دلى 
 النشئ

مكتبات -املكتبة الرئيس ية -
 املطالعة العمومية أ فلو،

 عني مايض و بريدة

07/12/2022  
تنظمي معرض للصور و 

حياء ذلكر  الكتب التارخيية اإ
1960ديسمرب11مظاهرات  

0099  
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قامة اجلامعية 08/12/2022 الإ   1100 خرجة املكتبة املتنقةل 

املكتبة الرئيس ية اندي 
 سلسةل تنوين

 مدرج املكتبة

مكتبات -املكتبة الرئيس ية -
 املطالعة العمومية أ فلو،

 عني مايض و بريدة

10/12/2022  

الكتاب بيع ابلتوقيع  لقاء
 لكتاب ولية ال غواط

1111  
تنظمي مسابقة اترخيية 
 لل طفال ابملناس بة

الفرق و امجلعيات بدار 
 الثقافة

تذكري ال جيال مبأ ثر و 
 تضحيات الشهداء

 دار الثقافة

 التخي عبد هللا بن كريو
11/12/2022 

الاحتفال بذكرى مظاهرات  
 ديسمرب 11

 الوطنيةبث الاانش يد  -
 معرض الصور التارخيية -

 معرض للجرائد التارخيية -

 معرض للطوابع الربيدية -

  عرض رشيط واثئقي -

1122  

 

مكتبة املطالعة العمومية 
 الرئيس ية

 

مكتبة املطالعة العمومية 
 الرئيس ية

11/12/2022  

سا 10:00  

 ندوة فكرية اترخيية مبناس بة

ديسمرب 11مظاهرات   
1133  
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لولية قطاع الثقافة 
 ال غواط

 

اندي رواق اليامسني دلار 
 الثقافة

 

 احياء املناس بات العاملية

مكتبات -املكتبة الرئيس ية -
 املطالعة العمومية أ فلو،

 عني مايض و بريدة

18/12/2022و17  
حياء لليوم  مسابقة فكرية اإ

 العاملي للغة العربية
1144  

 18/12/2022 

الاحتفال ابليوم العاملي للغة 
 العربية

 مسابقة يف التعبري الكتايب

 مسابقة يف الرمس

 مداخةل حول املناس بة

 أ مس ية أ دبية

1155  

ابلتنس يق و رشاكة مع 
مركز البحث يف العلوم 
احياء اللغة العربية و احلفاظ  الاسالمية و احلضارة

 عىل املوروث الثقايف

 دار الثقافة

 التخي عبد هللا بن كريو
21/12/2022اإىل19من  

امللتقى ادلويل لفن اخلط و 
 اجملطوطات الاسالمية

1166  

 املكتبة الرئيس ية

 العمومية ابل غواط

 مدرج املكتبة الرئيس ية

 العمومية ابل غواط
20/12/2022   1177 أ مس ية شعرية 
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ابلتنس يق مع امجلعيات و 
 الفرق الثقافية

تنش يط احمليط يف العطةل 
 الش توية

 دار الثقافة

 التخي عبد هللا بن كريو

22/12/2022من   

05/01/2023اإىل  

 تنش يط العطةل الش توية

 عروض مرسحية لل طفال

 عروض هبلوانية

 أ لعاب خفة

 مسابقات فكرية وترفهيية

 أ مس يات انشادية و فنية

1188  

29/12/2022اإىل26من مدرج املكتبة املكتبة الرئيس ية  
أ س بوع تنوين للقراءة 
)جلسات للقراءة و 
 مسابقات( س نوية تنوين

1199  
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  االلببوواايقيق  ممأأ    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --44
   دداارر  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  ننوواارر  ببووببككرر  

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  
بداعات ومواهب  مبناس بة اليوم الوطين ذلوي اهلمم اإ

نتجات لربامع أ طفال ذوي اهلمم    اإ
ديسمرب  03/04

2022 

دار الثقافة 
والفنون نوار 
بوبكر لولية ام 

 البوايق 

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
 مديرية النشاط الاجامتعي 

بداعات املواهب من  براز اإ اإ
ذوي الاحتياجات اخلاصة يف 
 ش ىت جمالت الثقافية والفنية 

0022  
الصالون الوطين مجلاليات اخلط العريب وا�سامت 

 والفن التشكييل 
مرب ديس 12/13و11

2022 

فناين الولية ومبدعي 
ومثقفهيا كذكل امجلعيات 
الناشطة والفاعةل يف هذا 

 ا�ال 

براز املواهب الفنية  السعي لإ
والثقافية وخلق جسور 

التواصل بني املبدعني يف ش ىت 
ا�الت عىل مس توى الولية 

 واحتاكك الفنانني 

0033  
ديسمرب يوم  27مبناس بة اليوم العاملي للمرسح 

 درايس حول املرسح والثورة 
27 12/2022  

  10:00سا 

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
املسارح اجلهوية وجامعة 
أ م البوايق وامجلعيات 
 الفاعةل يف هذا ا�ال 

تزامننا مع يوم العاملي للمرسح 
ديسمرب هيدف  27املوافق ل

دور  اإىل تصليت الضوء عىل
املرسح اجلزائري اإابن الثورة 
اجلزائرية ودورها يف اإسامع 
صوت الثورة ونضالها من 
 خالل العروض املرسحية 
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0044  

 مبناس بة العطةل الش توية 
 الاايم الش توية ملرسح وثقافة الطفل 

 عروض هبلوانية ومرسحية 
 مسابقات ثقافية وفكرية 

 31اىل 25من 
 2022ديسمرب 

املرسح اجلهوي وامجلعيات 
 الناش ئة 

براز  لتنش يط الساحة الثقافية واإ
مواهب الفنانني املرسحيني 

وتمنية القدرات الفكرية والفنية 
 دلى الطفل 

 ااململرسرسحح  ااجلجلههوويي  

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن    االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

  االلشش  ببااكك''''ررحيحي  يفيف  عرض مرسيح بعنوان ''  0011
 قس نطينة –من تقدمي التعاونية الثقافية الطاسيل 

01/12/2022 
 30h15سا 

 املرسح اجلهوي
 أ م البوايق 

تشكيل الوعي 
والفكر دلى املتلقي 
بلك فئاته الكربى 

 والصغرى
 

التعاونية الثقافية 
 الطاسيل قس نطينة

 '' االلططااححووننةةعرض مرسيح بعنوان: ''  0022
 من تقدمي املرسح اجلهوي سوق اهراس 

02/12/2022 
 00h17سا 

املرسح اجلهوي سوق 
 اهراس

 '' االلتتااهئهئووننعرض مرسيح بعنوان: ''  0033
 من تقدمي املرسح اجلهوي عنابة 

03/12/2022 
 00h16سا 

 املرسح اجلهوي عنابة

'' ممييسسااججعرض مرسيح بعنوان: ''   0044  
 من تقدمي املرسح اجلهوي قاملة 

04/12/2022 
16h00سا 

 املرسح اجلهوي قاملة

''ممااككييااجج  عرض مرسيح بعنوان: ''   0055  
 من تقدمي املرسح اجلهوي قس نطينة

05/12/2022 
16h00سا 

املرسح اجلهوي 
 قس نطينة

''غغصصةة  ععببوورر  عرض مرسيح بعنوان: ''  0066  
 من تقدمي املرسح اجلهوي ابتنة

06/12/2022 
 00h16سا 

 املرسح اجلهوي ابتنة
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'ننددرروويينناا''عرض مرسيح بعنوان:''أ    0077  
 من تقدمي املرسح اجلهوي ام البوايق 

07/12/2022 
16h00سا 

املرسح اجلهوي ام 
 البوايق

0088  

 معارض : 
 معرض الكتاب 

 معرض الصور الثورية 

11/15/2022 
 00h09سا 

افتتاح التظاهرة وزايرة 
 املعرض

التذكري ببطولت 
الثوار وذكل عن 

احلقائق طريق رسد 
الثورية اإابن 
 الاس تعامر

/ 

0099  

ديسمرب  11ندوة فكرية حول أ حداث مظاهرات 
 من تقدمي لك من:1960

 ال س تاذ مصباح خنفوف
 تنش يط ال س تاذ زبري خاليفية

11/012/2022 
 00h10سا

 
 
/ 

1100  
عرض مرسيح من تقدمي تعاونية الطاس ييل 

 قس نطينة 
11/012/2022 

 00h14سا 
/ 

1111  

 مسارح هجوية 
 مجعيات ثقافية 
 تعاونيات ثقافية 

اىل غاية 24/12من 
05/01/2023 
 00h14سا

 املرسح اجلهوي
 أ م البوايق

 
تنش يط العطةل 

الش توية والرتفيه عن 
 ال طفال

/ 
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   ااململككتتببــةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععــــةة  االلععممووممييــــةة  ممــااكلكل  ببــنن  ننيبيب  

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  االلننششااططمماكاكنن      اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  
تنظمي مكتبة املطالعة لبدلية بريش مبناس بة اليوم 

 العاملي ملرض الايدز 
 يوم حتسييس حول مرض الايدز 

01/12/2022 
مكتبة املطالعة 
 بريش 

التحسيس مبدى 
خطورة مرض الايدز 

 وكيفية الوقاية منه 

طامق املكتبة وادلكتورة 
 ملياء معروف 

 أ بواب مفتوحة عىل املكتبة   0022
 مكتبة الرحية  2022ديسمرب/04/07

التعريف ابملكتبة 
والتشجيع عىل 
 الاخنراط 

/ 

 / 2022معرض ل مه املقتنيات اخلاصة ابلرصيد   0033

 معرض الكتاب التارخيي  0044
 2022ديسمرب  04/15

 املكتبة الرئيس ية

ختليد ذكرى اندلع 
الثورة التحريرية 

حدى أ مه  التعريف ابإ
حمطات اترخينا ا�يد 
ترس يخ القمي الوطنية 
وحب الوطن واحرتام 

 رساةل الشهداء 
براز الرصيد الواثئقي  اإ
للمكتبة خاصة التارخيي 

 منه

/ 
 بث ال انش يد الوطنية  0055

 / 2022ديسمرب 01/08 املسابقة التارخيية اخلاصة ابملناس بة  0066
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0077  
ديسمرب 11ندوة اترخيية افرتاضية حول مظاهرات 

2022 
10/12/2022 

تمثني اإصدارات الولية 
 والتعريف هبم

/ 

0088  

القافةل الثقافية التارخيية للمكتبة املتنقةل اإىل 
عادة الرتبية :  مؤسسات اإ

شعرية  ورشات متنوعة ،عروض ترفهيية أ لقاءات
 للزنلء ،توزيع اجلوائز عىل املتفوقني  

 
 

 املكتبة الرئيس ية  11/12/2022
تعزيز التفاقية الإطار 
بني وزاريت الثقافة 
 والفنون والعدل

مديرية الثقافة والفنون 
 لولية 
 أ م البوايق

0099  
التحضريات لمتحاانت الفصل ال ول مراجعة عامة 

 يف مجيع املواد 
مكتبة املطالعة  2022ديسمرب 30اىل 06

 البالةل 
التحضري اجليد 

 لالمتحان 
/ 

1100  
 برانمج العطةل الش توية ورشات متنوعة

عالم أ يل ،رمس ، مطالعة ، تلخيص ،أ شغال يدوية  اإ
 

 طيةل العطةل
 / تمنية الرصيد اللغوي بالةل ملحقة

1111  
 ديسمرب 11الاحتفال مبظاهرات 

معرض للكتب التارخيية، أ حسن حبث حول 
 ديسمرب 11أ س باب مظاهرات 

 بالةل ملحقة 2022ديسمرب  12و11
معرفة أ س باب ونتاجئ 

 املظاهرات
/ 

 2022ديسمرب 06/12 معرض للكتاب التارخيي  1122
مكتبة املطالعة 
العمومية حبري 
 الرشيق

اس تقطاب امجلهور 
والتعريف مبا حتتوي 
 املكتبة من رصيد

 للك الفئات

حياء ذكرى مظاهرات مكتبة املطالعة  10/12/2022 معرض الكتاب التارخيي   1133  /اإ
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 10/12/2022 ندوة اترخيية عن اترخي املنطقة )معارك مسلوةل (  1144
العمومية محة 
 بومجعة 

 ديسمرب 11
/ 

 13/12/2022 خرجه ثقافية اإىل مدرسة ابتدائية ابلرحية  1155

 مكتبة الرحية
حياء ذكرى مظاهرات  اإ

 ديسمرب 11
 2022ديسمرب 13اىل 11 الكتب اجملدلة لذلكرىمعرض ل مه   1166 /

1177  
 

 13/12/2022 1960ديسمرب 11عرض فيمل واثئقي خاص مبجازر 

1188  

 
 1960ديسمرب  11مظاهرات 

 معرض للكتب التارخية من رصيد املكتبة -
ندوة اترخيية حول املناس بة من تأ طري ال س تاذة -

 وافية حقام 
 11عرض فيمل واثئقي جزائري حيول مظاهرات -

 ديسمرب 
مسابقة بني تالميذ املتوسطات ل حسن حبث حول -

 خشصية اترخيية 

11/12/2022 
مكتبة املطالعة 

 بريش
 11ختليد مظاهرات 
 ديسمرب

 
 

طامق املكتبة وتالميذ 
املتوسطة ال س تاذة وافية 

 حقام

1199  
 ديسمرب 11الاحتفال مبظاهرات 

التارخيية، أ حسن حبث حول معرض للكتب 
 ديسمرب 11أ س باب مظاهرات 

 بالةل ملحقة 2022ديسمرب  12و11
معرفة أ س باب ونتاجئ 

 املظاهرات
/ 
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 06/12/2022 ديسمرب  11مسابقة احسن رمس حول مظاهرات   2200
مكتبة املطالعة محة 

 بومجعة 
ختليد الاحداث 
 التارخيية الوطنية 

/ 

 2022ديسمرب  06/12 معرض للكتب التارخيية  2211

مكتبة املطالعة 
العمومية حبري 
 الرشيق

اس تقطاب امجلهور 
والتعريف مبا حتتوي 
 املكتبة من رصيد 

 للك الفئات

 2022ديسمرب10/12 معرض للكتب التارخيية بهبو املكتبة  2222

الاطالع عىل اترخي 
ا�يد للجزائر وترس يخ 
الروح الوطنية عند 

 الرواد

للك الفئات وخاصة فئة 
 ال طفال 

 11/12/2022 رمس لوحات فنية جتسد احلدث  2233
دمع مواهب الرمس 
وخاصة ال حداث 

 التارخيية 

 فئة اقل 
 س نة  17من 

2244  
عرض فيمل اترخيي خاص ابذلكرى ، صفحات 

 البنادق
11/12/2022 

املدرسة الابتدائية 
 بورقبة الربيعي 

اإخراج املكتبة 
للمؤسسات الرتبوية 
وجتس يد التفاقية 

املربمة بني وزارة الرتبية 
 ووزارة الثقافة والفنون 

مكتبة حبري الرشيق 
 تالميذ الابتدائية 

 2022ديسمرب 06/12 معرض للكتاب التارخيي  2255
مكتبة املطالعة 
العمومية حبري 

اس تقطاب امجلهور 
والتعريف مبا حتتوي 

 للك الفئات
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 من رصيد املكتبة الرشيق

2266   
 عرض أ فالم كراكتورية

 
 الفئة الصغرى الرتفيه عن ال طفال  طيةل العطةل الش توية 

 2022ديسمرب  12اىل 10 معرض الكتاب التارخيي بهبو املكتبة   2277
الاطالع عىل التارخي 

 ا�يد للجزائر 
 لك الفئات

2288  
مسابقة عىل أ حسن رمس حول موضوع مظاهرات 

 ديسمرب  11
06/12/2022 

 
 

مكتبة املطالعة 
 العمومية مسكيانة

 
 
 
 

 
 
 
 

ختليد ال حداث 
 التارخيية والوطنية

 
 

 
 

/ 
 

 10/12/2022 معرض للكتاب التارخيي  2299

3300  
 ندوة اترخيية عن اترخي املنطقة

 )معاك املسلوةل (
10/12/2022 

 06/12/2022 مسابقة عىل أ حسن رمس حول احلدث   3311

 10/12/2022 معرض للكتاب التارخيي  3322

 2022 /11/12 معرض للكتاب التارخيي من رصيد املكتبة  3333
 

هبو املكتبة سوق 
 نعامن

 11التعريف بذكرى 
ديسمرب لل جيال 

 القادمة
/ 
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 2022 /11/12 رمس لوحات فنية جتسد احلدث  3344
املطالعة حبري مكتبة 

 الرشيق
دمع مواهب وخاصة 
 ال حداث التارخيية

 الرواد الفئة الصغرى 

3355  
 معرض للكتاب التارخيي من رصيد املكتبة

11/12/ 2022 
مكتبة املطالعة 
 سوق نعامن

 11التعريف بذكرى 
ديسمرب لل جيال 

 القادمة 
/ 

حياء ذكرى  جلسة شعرية مع أ لقاءات حول اذلكرى  3366  11اإ
 ديسمرب

/ 
 بث فيمل مصطفى بن بولعيد  3377

3388  
حياء ذكرى مظاهرات   ديسمرب  11اإ

 معرض للكتاب التارخيي من رصيد املكتبة
 مسابقة أ حسن حبث حول اذلكرى

تعريف الصغار بتارخي 
وطهنم وتضحيات 
أ جدادمه يف سبيل 
 احلرية والاس تقالل

 
/ 

 جلسة شعرية مع أ لقاءات حول اذلكرى  3399
بدور الشعر التعريف 

 يف الثورة
 الشاعر فاحت غضبان

 جلسة شعرية مع أ لقاءات حول اذلكرى  4400
11/12/ 2022 

النادي الثقايف 
 املكتبة سوق نعامن

حياء ذكرى   11اإ
 ديسمرب

 

الشاعر فاحت غضبان 
وال س تاذ بغدوش 
 الروايئ ايرس اوشن

 بث فيمل مصطفى بن بولعيد   4411
 ال طفال املنخرطون

حياء ذكرى مظاهرات   4422 تعريف الصغار بتارخي  ديسمرب  11اإ
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 معرض للكتاب التارخيي من رصيد املكتبة
 مسابقة أ حسن حبث حول اذلكرى 

وطهنم وتضحيات 
أ جدادمه يف سبيل 
 احلرية والاس تقالل

4433  
 جلسة أ دبية شعرية حول دور الشعر يف الثورة 

11/12/2022 
التعريف بدور الشاعر 

 التحريريف ثورة 
 الشاعر فاحت غضبان 

4444  
عرض فيمل اترخيي خاص ابذلكرى ، صفحات 

 البنادق
11/12/2022 

املدرسة الابتدائية 
 بورقبة الربيعي 

اإخراج املكتبة 
للمؤسسات الرتبوية 
وجتس يد التفاقية 

املربمة بني وزارة الرتبية 
 ووزارة الثقافة والفنون 

مكتبة حبري الرشيق 
 تالميذ الابتدائية 

التعريف ابلرصيد  مكتبة عني فكرون 12/12/2022 معرض للكتاب التارخيي  4455
 الواثئقي

 موظفي ورواد املكتبة 

 عرض رشيط واثئقي عن املظاهرات   4466
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4477  

 اليوم العاملي للغة العربية 
ندوة أ دبية من تأ طري ال س تاذة وافية حقام حول اللغة 

 العربية 
 ورشة اخلط العريب 

لقاء فصائد شعرية حول اللغة العربية   اإ
فقرة من القرأ ن الكرمي واحلديث الرشيف عن فضل 

 اللغة 
 أ لغاز ومسابقات وتكرمي للفائزين 

 مسابقة أ حسن تعبري عن اليوم العاملي للغة 

 
 
 
 

18/12/2022 
مكتبة املطالعة 

 بريش

 
 
 
براز ماكنة   اإ

 اللغة العربية 
ال س تاذة وافية حقام طامق 
 املكتبة منخرطي املكتبة

 20/12/2022 القافةل الثقافية للمكتبة املتنقةل اإىل املناطق النائية  4488
املكتبة الرئيس ية 
 وملحقاهتا 

مشاركة ال طفال يف 
 عطلهتم الش توية 

تشجيع ال طفال عىل 
 القراءة واملطالعة 

براز مواهب  تشجيع واإ
 ال طفال

مجعيات وتعاونيات 
 ثقافية 

 22/12/2022 قصة مفيدة  معا نقراء  4499
املكتبة العمومية 
 حبري الرشيق 

غرس روح املطالعة 
 دلى الفئة الصغرى 

 الفئة الصغرى 

 2022ديسمرب  26اىل 22 ورشات رمس   5500
تمنية املهارات 
 والهواايت 

 الفئة الصغرى
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5511  
افتتاح ورشة الرمس والتكوين واملطالعة وال شغال 

 اليدوية 
22/12/2022 

مكتبة املطالعة 
 سوق نعامن 

تنش يط العطةل 
 الش توية 

 ال طفال املنخرطني 

5522  

تظاهرة ال ايم الش توية ادلافئة للمطالعة ومرسح 
 : 10الطفل الطبعة 

 ورشة املطالعة وساعة القصة  -

 ورشة ال لعاب الالكرتونية الهادفة -

 ورشة احلكوايت  -

 ورشة الرمس وال شغال اليدوية  -

 ورشة ال لعاب الرتكيبية  -

 عروض ترفهيية  -

25 – 29  
 2022ديسمرب 

املكتبة الرئيس ية 
 وملحقاهتا

 
 

مشاركة ال طفال يف 
عطلهتم الش توية 

وتشجيع ال طفال عىل 
 القراءة واملطالعة

براز مواهب ال طفال  اإ

مجعيات وتعاونيات 
 ثقافية

 25/12/2022 ورشات الرمس والكتابة  5533
مكتبة املطالعة عني 

 فكرون 
تنش يط العطةل 
 الش توية

 فئة ال طفال 

 عروض هبلوانية  5544
26/12/2022 

 اإىل غاية
 مكتبة الرحية 01/2023 09

مشاركة ال طفال يف 
 عطلهتم الش توية

/ 
 طيةل العطةل  ورشات للمطالعة والرمس والتكوين  5555

 28/12/2022 مسابقة ثقافية للطفل   5566
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 فتح ورشات للرمس خمصصة للصغار   5577
ديسمرب 29اىل 24من 

2022 

مكتبة املطالعة 
العمومية محة 
 بومجعة 

خلق جمال ترفهييي 
لل طفال والاس تفادة 
من العطةل مبا ينفع 

 التلميذ

 فتح ورشة ال فالم الكراكتورية الهادفة  5588 /

 عرض ترفهييي من تقدمي مجعية املس تقبل   5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56

  ابابتتننةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --55

  ااململالالححظظةة
ااململششااررككوونن  يفيف  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

/ / 
تمنية القدرات الفكرية و 
التحسيس جتاه القراءة 

 واملطالعة
 املكتبة الرئيس ية

لك سبت و أ مس ية 
 الثالاثء

 طيةل الشهر

الورشات الفنية و الرتبوية 
لل طفال )رمس ، مرسح ، 
 أ شغال يدوية ، حكوايت (

0011  

/ 
عامل و موظفي 

 املكتبة
 05/12/2022 املكتبة الرئيس ية تضامين

حياء  اليوم العاملي للتطوع اإ  
 ديسمرب 05  

0022  

 
 
/ 

 دار الثقافة
 مع 

 متحف سيامن ابتنة

مشاهدة الفيمل وحتليل 
 مراحل اخراجه 

 قاعة العروض
06/12/2022  

15:00الساعة   

 عرض فيمل سيامنيئ
 

 )العقيــد لطفــي(
0033  

/ 
طلبة املدرسة 
 وملحقاهتا

 ترس يخ سلوك التعاون
مركز الطفوةل 
 املسعفة ابتنة

05/12/2022  

 
 اليوم العاملي للتطوع

 
 

  
0044  

/ 
طلبة املدرسة 
 وملحقاهتا

احياء املناس بة يف ذاكرة 
 الطالب

املدرسة اجلهوية 
 للفنون امجليةل ابتنة

 09--05أ ايم 
2022ديسمرب  

ذكرى مظاهرات 
1960ديسمرب11  

0055  
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/ 
املرسح اجلهوي 

 ابتنة
06/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة نشاط وطين   0066 عرض لل طفال 

/ 
تعاونية الإبداع 

 الفين وتوزيعه ابتنة
08/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة عرض مرسيح للكبار   0077 عرض للكبار 

/ 
مجموعة من شعراء 

 الولية

الاس امتع للقراءات الشعرية 
وتبادل ال لوان ال دبية 

 الشعرية
 قاعة العروض 

10/12/2022  
14:00الساعة   

 أ مس ية أ دبية
 )كوكبة من ال دابء الش باب(

0088  

/ 
املرسح اجلهوي 

 ابتنة
09/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة عرض ترفهييي لل طفال   0099 عرض لل طفال 

/ 

*دار الثقافة 
 والفنون

*ا�لس ال عىل 
 للغة العربية 
01*جامعة ابتنة  

حياء مظاهرات  اإ
1961ديسمرب11  

قاعة العروض هبو 
 دار الثقافة

10/12/2022  
حتضريات للملتقى الوطين الثاين 

للغة العربية ومظاهرات 
1960ديسمرب11  

1100  

/ / 
براز حيثيات وتفاصيل  اإ

ديسمرب 11وقائع   
 11/12/2022 املكتبة الرئيس ية

الكتاب التارخيي من معرض 
 رصيد املكتبة

1111  

/ / 
معرض الصور خاصة بأ حداث 

ديسمرب 11  
1122  
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1جامعة ابتنة  /  
قراءة ندوة اترخيية بعنوان : 

ديسمرب 11اترخيية ملظاهرات 
1960 

1133  

/ 
مجعيات ومسارح 

 هجوية
  1144 عرض للكبار 11/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة عرض مرسيح للكبار

وطلبةأ ساتذة  / حياء اذلكرى  2022ديسمرب 11 دار الثقافة اإ   1155 أ انش يد وأ غاين ملزتمة 

/ / 
براز حيثيات وتفاصيل  اإ

ديسمرب 11وقائع   
 13/12/2022 املكتبة الرئيس ية

مسابقة حول املناس بة موهجة 
 لل طفال املنخرطني

1166  

/ 
مجعيات ومسارح 

 هجوية
13/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة عرض ترفهييي لل طفال   1177 عرض لل طفال 

/ 
املرسح اجلهوي 

 ابتنة
14/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة عرض مرسيح للكبار  

عرض مرسيح للكبار)غصة 
 عبور(

1188  

/ 

*دار الثقافة 
 والفنون

*ا�لس ال عىل 
للغة العربية جامعة 

01ابتنة   
*املكتبة الرئيس ية 

*التعرف عىل اجملطوطات 
 العربية،اترخيها وكيفية مجعها

*كيفية قراءهتا بطرق حديثة 
مع اس تخدام اذلاكء 

 الاصطناعي

قاعة العروض هبو 
 دار الثقافة

 14اىل 11من
 2022ديسمرب

أ شغال امللتقى الوطين الثاين 
للغة العربية ومظاهرات11 

 ديسمرب1960
 

* اماكنية قراءة للمخطوطات 
تعامل العربية ابس  

1199  



59

للمطالعة العمومية 
 ابتنة

 اذلاكءالاصطناعي.
 *معرض خمطوطات

*ورشات متنوعة حلفظ 
 اجملطوط

 *معرض اخلط العريب
 

/ 
مجعيات ومسارح 

 هجوية
16/12/2022 املرسح اجلهوي ابتنة عرض ترفهييي لل طفال   2200 عرض لل طفال 

1جامعة ابتنة    18/12/2022 املكتبة الرئيس ية تبيان مدى ثراء لغة الضاد 

حياء اليوم  العاملي للغة العربية اإ
ديسمرب: 18  

ندوات و حمارضات و  -
 نشاطات و ورشات لل طفال

معارض الكتاب من الرصيد  -
 الواثئقي للمكتبة

2211  

/ 
مجعيات ومسارح 

 هجوية
 املرسح اجلهوي ابتنة عرض ترفهييي لل طفال

اىل  20من 
31/12/2022  

برانمج العطةل الش توية 
 لل طفال

2222  

/ 
مجموعة من أ دابء 

 الولية
تبادل القراءات وسط 
 امجلهور واحلارضين

22/12/2022 قاعة العروض   2233 أ مس ية أ دبية 
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 طيةل  أ ايم العطةل املكتبة الرئيس ية للرتفيه  / 
العطةل الش توية : نشاطات 

 متنوعة لل طفال
2244  

/ 

*دار الثقافة 
 والفنون ابتنة
 *مجعيات حملية

+ 
*مجعية املمتزيون يف 
 الثقافة والفنون

برانمج خاص ابلعطةل 
 الش توية لل طفال

قاعة العروض هبو 
 دار الثقافة

ابتداء من 
  2022ديسمرب24

 اإىل هناية العطةل

برانمج خاص ابلعطةل الش توية 
 لل طفال

 *مرسحيات
 *أ لعاب هبلونية
 *أ نشطة منوعة

*دورات تكوينية ثقافية 
وعلمية"فن ادارة الوفت 

 لل طوار الثالث''

2255  
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  جبجبااييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --66

  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت
  االلننششااطط

  ممالالححظظةة  ااململششااررككوونن  يفيف  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط

0011  

  تنظمي زايرة ميدانية

بيداغوجية ترفهيية اإىل 

بتدائية " حيياوي  اإ
عبدهللا" الواقعة مبنطقة 

انئية اتقوبة لبدلية تييش 
ورشة  تضمن النشاط :

املسابقة الفكرية ، 
ورشة للقراءة و 

التلخيص ، ورشة 
الامالء ،ورشة الرمس 
و التلوين، و كذا عرض 
 ترفهييي لفرقة الشموع

 

 
 
 

ديسمرب  11
2022 

 
 

 

بتدائية " حيياوي  اإ
 -اتقوبة  –عبدهللا" 

 ببدلية تييش

 

احياء ذكرى  مظاهرات 
 1960ديسمرب  11

 

املكتبة الرئيس ية 
 العموميةللمطالعة 

 

/ 
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0022  
 

  تنظمي زايرة ميدانية

بيداغوجية ترفهيية اإىل 

بتدائية " ال مري عبد  اإ
القادر" ببدلية تييش 

تضمن النشاط : ورشة 
املسابقة الفكرية ، 
ورشة للقراءة و 

التلخيص ، ورشة 
الامالء ،ورشة الرمس 
و التلوين، و كذا عرض 
 ترفهييي لفرقة الشموع

 
 

ديسمرب  21
2022 

 

بتدائية " ال مري عبد  اإ
 القادر" ببدلية تييش

 

ضفاء جوا من املرح  اإ
لّل طفال مبناس بة العطةل 

 الش توية

 

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 

/ 

0033  

  تنظمي ورشة شعرية مع

خنبة من الشعراء حتت 

ارشاف الشاعرة مرزوق 
 مرمي

 

ديسمرب  24
2022 

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 

 بشعراء الولية التعريف

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 

/ 
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0044  

  عروض سيامنئية
 ل فالم عربية

 

 10اىل  01من 
 2022ديسمرب 

 

 سيامننيك
 

 

 سيامننيك
 

0055  

  عروض سيامنئية
ل فالم اجملرج 
املرصي يوسف 

 شاهني

 20اىل  11من 
 2022ديسمرب 

  سيامنتيك  سيامنتيك

0066  
  عروض سيامنئية

 أ رجنتينيةل فالم 
 31اىل  21من 

 2022ديسمرب  
  سيامنتيك  سيامنتيك

0077  

  عروض مرسحية و
 هبلوانية

  تنظمي ورشات
 الرمس و التلوين

 
ديسمرب  03

2022 

 الساحة الكبرية

 قاعة املظاهرات

 الهبو

 

ليوم العاملي الاحتفال اب
ترس يخ حلقوق الطفل و 

ثقافة حامية الطفل و 
 مرافقته

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
مجعية اكب اسرتاتيجي و 

 مجعية السالم
 

0088  
  معرض اللوحات

 الزيتية
 22اىل  17من 

 2022ديسمرب 
 هبو دار الثقافة

التعريف ابلفنانني 
 التشكيليني

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
الفنان التشكييل احسن 

 بليباك
 



64

0099  
  اجلوق البوليفوين

 البجاوي

  28اىل  07من 
 2022ديسمرب 
 

 ورشة املوس يقى
تشكيل اجلوق البوليفوين 
ظهار املواهب  البجاوي و اإ

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
الفنان امحد متغرت و 

 ابقة من املواهب
 

1100  

  عرض صور
فوتوغرافية حول 

 احلدث

  عرض اعامل فنية
تشكيلية من طرف 
الطلبة املنخرطني يف 

ورشة الفنون 
التشكيلية دلار 

 الثقافة

  اجناز لوحات فنية
من طرف فنانني 

تشكيليني متخرجني 
من ورشة الفنون 

التشكيلية لتخليد  
 هذه اذلكرى العظمية

ديسمرب   11
2022 

 قاعة احملارضات

 الهبو

احياء ذكرى مظاهرات 
 1960ديسمرب  11

وتسليط الضوء عىل يوم 
 اترخي اجلزائرهمم يف 

دار الثقافة ابلتنس يق مع 
 متحف ا�اهد
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  عرض مجموعة من
أ فالم اترخيية تروي 

احداث الثورة 
 ا�يدة

 

1111  

  تنظمي ورشات
خمتلفة اكلرمس و 

املوس يقى و 
 الشطرجن

  عروض مرسحية و
 هبلوانية

  تنظمي مسابقات
 تربوية فنية

 عرض أ فالم كرتونية 

  عروض ترفهيية و
 أ لعب اخلفة

 

 31اىل  24من 
 2022ديسمرب 

 قاعة العروض

 الهبو

 الساحة الكبرية

ادماج ال طفال يف 
ورشات خمتلفة لكتشاف 
ضفاء جوا من  مواههبم و اإ

املرح مبناس بة العطةل 
 الش توية

  دار الثقافة
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  ببسسككررةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --77

  ااململتتععااممللوونن    ااجلجلههةة  ااململننظظممةة    االلتتااررخيخي  وو  ااململاكاكنن    ننووعع  االلننششااطط      االلررمقمق
حياء   0011 ملتقى الرتاث الشعيب يف أ داب الرحةل و اإ

:حتت شعار اترخي أ جدادي يف صور  الشعر امللحون
 بالدي 

02/03/12/2022  
  09:00عىل الساعة :

 بدار الثقافة 

 مجعية الفس يفساء الثقافية 
 ابلتنس يق مع مديرية الثقافة 

مجموعة من الشعراء و ادلاكترة من 
 جامعة 

 محمد خيرض 
  
0022  

  

 تظاهرة ثقافية : 
 س باق اخليل 

،فرقة اخلياةل و البارود  مسرية اس تعراضية :كشافة
 ،فرقة بدوية 

 
  2022ديسمرب  03

  10:00عةل الساعة 
 ببدلية س يدي عقبة 

 مجعية  أ حفاد عقبة بن انفع 
 ابلتنس يق مع مديرية الثقافة 

 الكشافة الإسالمية س يدي عقبة
 فرقة بدوية، فرقة اخلياةل و البارود 

  
0033  
  

 للثقافة العلمية  15ملتقى الروافد الوطين 
ال لعاب الالكرتونية و تأ ثريها عىل الصحة النفس ية 

 للش باب و ارتباطها ابلسلوكيات اخلطرة 

 2022ديسمرب  16/17/18
 

 مجعية الروافد الثقافية 
 ابلتنس يق مع مديرية الثقافة 

 مجموعة من ادلاكترة من خارج الولية 

ديسمرب  11معرض اترخيي مبناس بة مظاهرات   0044
2022  

 / مجعية جوهرة الصحراء الثقافية   2022 ديسمرب 11/12

 ورشات الطفل الثقافية   0055
 مسابقات ورشات ثقافية 

 مسابقات يف الرمس و القراءة 
 أ لعاب هبلوانية 

 ديسمرب  28اإىل  03من
2022  

 يف املناطق النائية 

مكتبة املطالعة للك من البدلايت  مجعية برامع للنشاطات الثقافية 
 ،الربانيس التالية : بوشقرون

 ،احلاجب،عني انقة
املكتبة الرئيس ية للمطالعة   2022ديسسمرب 03 سلسةل أ قالم الزيبان   0066

 العمومية 
/ 
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ندوة اترخيية مبناس بة ذكرى مظاهرات    0077
11/12/1962  

 / مكتبة املطالعة بسكرة  12/12/2022

 / مكتبة املطالعة بسكرة  20/12/2022 أ ايم دراس ية حول املكتبات و املعايري العاملية   0088
  
0099  
  
  

تنظمي معرض واثئقي للثورة التحريرية               
 الكربى 

بث رشيط واثئقي حول كرونولوجيا أ حداث الثورة 
 ا�يدة 

 عرض عينة من الكتب التارخيية حول املناس بة 
 بث أ غاين و أ انش يد وطنية مبحيط دار الثقافة

 
ديسمرب  13اإىل  10من 

ابتداء من الساعة  2022
09:00  

 
 دار الثقافة 

 
 مجعيات ثقافية ، خنبة من الشعراء  

  
1100  

تنظمي جلسة أ دبية لنادي س نابل الإبداع  ال ديب 
 :تتضمن :

قراءات شعرية وقصصية للكتاب اجلامع " بسكرة -
 عروس البوح "  

 2022ديسمرب  10السبت 
  09:00ابتداء من الساعة 

 
 قاعة الفكر و ال دب 

 
أ عضاء اندي س نابل الإبداع دلار 

 الثقافة 

ديسمرب  30اىل  26من  تنظمي الصالون الوطين الرابع للفنون التشكيلية   1111
2022  

 خنبة من الفنانني التشكيليني وطنيا  دار الثقافة 

عرض مرسيح للصغار للمرسح اجلهوي سوق   1122
 أ هراس 

قاعة العروض الكربى يف   2022ديسمرب /03/04
 املرسح اجلهوي

 
 خنبة من الفنانني 

عرض مرسيح للصغار للمرسح اجلهوي سوق   1133
 أ هراس

05/12/2022  
قاعة العروض الكربى يف 
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1144  
 62ملتقى وطين "مرسح الثورة " ختليدا لذلكرى 

  1960ديسمرب  11ملظاهرات 
 /     املرسح اجلهوي 11/12/2022

قاعة العروض الكربى يف  13/12/2022 للصغارعرض مرسيح   1155
 املرسح اجلهوي

/ 
 / 15/12/2022 عرض مرسيح للكبار  1166

1177  

 برانمج ثقايف و فين خاص ابلعطةل الش توية :
عروض مرسحية للطفل ،أ لعاب حسرية ،الهبلوان 

 ،احلكوايت ،مسابقات ثقافية ، لعبة الشطرجن 
، ال ايم  أ غاين وأ انش يد لل طفال ،السوروابن

 الش توية ملرسح الطفل 

 
 02ديسمرب اإىل  22من  

  2022جانفي 

 
 

 قطاع الثقافة و الفنون 
 

 
 مجعيات ثقافية 

 فنانني مرسحيني 
 همرجني 
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  ببششااررممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --88
 

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

 من رصيد املكتبة اجلديد معرض كتب  0011
01من   
 ديسمرب 31حىت 

 09:00ابتدءا من 

فضاء الطفل 
ابملكتبة 
الرئيس ية 
للمطالعة 
 العمومية

 

 

 الإطالع عىل العناوين اجلديدة املقننات

 

 

 

 لك الفئات

 ندوة فكرية -  0022
01/12/2022 

14:00 
 اكتساب معارف ثقافية جديدة قاعة الندوات

الاس تاد 
دحامين 
 مصطفى

 معرض الفنون التشكيلية و اخلط العريب  0033
اإىل  06من 

09/12/2022 
 09:00ابتدءا من 

 قاعة املعارض
 دلار الثقافة

اإحتاكك الفنانني وأ خد جتارب جديدة يف 
 الفن التشكييل و اخلط العريب

 فنانيني حمليني

بطاقة قراءة لكتاب " الثورة التحريرية يف منطقة   0044
 " 1962 -1954الساورة 

صفحة املكتبة  2022يسمرب د 07
الرمسية عىل 

 احملافظة عىل ذاكرة ال مة

 
 لك الفئات
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  الفيس بوك 09:00ابتدءا من 

 

 1960ديسمرب  11عرض فيمل واثئقي عن مظاهرات   0055
 2022ديسمرب  10

17:00 

فضاء الطفل 
ابملكتبة 
الرئيس ية 
للمطالعة 
 العمومية

 التعريف ابملناس بة

التطرق حليثيات القضية الوطنية و 
مسارات النظال الوطين من خالل 

 املظاهرات

 لك الفئات

 معرض للصور التارخيية للمظاهرات -  0066
10/12/2022 

 09:00ابتدءا من 
 هبو دار الثقافة

 احملافظة عىل ذاكرة ال مة

مجعية مشعل 
 الشهيد

 عرض فيمل ثوري -  0077
11/12/2022 

14:00 
 قاعة العروض
 دلار الثقافة

اجملرج لطفي 
 بوشويش

 ندوة اترخيية حول التظاهرة -  0088
11/12/2022 

17:00 
 قاعة الندوات
 دلار الثقافة

الاس تاد محمد 
 العهيار

ندوة بعنوان : مسارات النظال اجلزائري ...   0099
 امنودجا   1960ديسمري  11مظاهرات 

 2022ديسمرب  11

14:00 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة 
 العمومية

التطرق حليثيات القضية الوطنية و 
مسارات النظال الوطين من خالل 

 املظاهرات
 أ س تاذ اترخي

مؤسسة  نرش املقروءية يف أ وساط ا�متع هبو دار الثقافة 12/12/2022 اختتام معرض الكتاب و توزيع اجلوائز -  1100
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املعارض و  17:00
التظاهرات 

G.O.F 
EXPO 

1111  
اترخيية لفائدة الاطفال بعنوان" سيامن عرض افالم  -

 الثالاثء"  لك مساء ثالاثء لشهر ديسمرب
-13-20-
27/12/2022 

املركز الثقايف 
 اتغيت

التطرق حليثيات القضية الوطنية و 
مسارات النظال الوطين من خالل 

 املظاهرات
 الاطفال

 زايرة ميدانية ملنخرطني الورشات اىل خط شارل -  1122
13/12/2022 

14:00 
 بدلية موغل

ختليد ال بطال والكشف عن ويالت 
 املس تعمر

 بدلية موغل

 ندوة فكرية -  1133
15/12/2022 

10:00 
 / قاعة العروض

الاس تاد عبد 
احلفيظ بن 
 جلويل

 مسابقة بني املتوسطات  1144
20/12/2022 

14:00 
حياء روح املنافسة دلى املمتدرسني قاعة العروض  مديرية الرتبية اإ

1155  

ورشات متنوعة مبناس بة العطةل الش توية موهجة 
لل طفال ) ورشة حكوايت ، رمس و تلوين ، ورشة 
خط ، مطالعة و تلخيص ، أ لعاب فكرية و أ شغال 

 يدوية(

 2022ديسمرب  22من 
جانفي      08حىت 

2023 

09:00ابتدءا من   

فضاء الطفل 
ابملكتبة 
الرئيس ية 
للمطالعة 

الفكرية و الفنية و صقل همارات ال طفال 
 املعرفية

 
 

رواد فضاء 
 الطفل ابملكتبة
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 العمومية

الصالون الوليئ للصناعة احلرفية حتت شعار "سوق   1166
 منتوجك"

ديسمرب  31اىل  12من 
2022 

09:00ابتدءا من   

املركز الثقايف 
 لبدلية اتغيت

التعريف مبنتوجات  الصناعات احلرفية  
 احمللية

 
 احلرفيني

لقاء ل بيات شعرية ثورية مبناس بة مسابقة أ فضل   1177 اإ
حياء مظاهرات   1960ديسمرب  11اإ

 2022ديسمرب  25

 09:00ابتدءا من 

فضاء الطفل 
ابملكتبة 
الرئيس ية 
للمطالعة 
 العمومية

 

التعريف ابملناس بة و غرس القمي الوطنية 
 يف النشأ  

 
 ال طفال

 
 
 

 عرض مرسيح  لالطفال -  1188
25/12/2022 

16:00 
 دار الثقافة

 للرتفيه
 
 

مجعية اسود 
 اخلش بة ادرار

 عروض هبلوانية لالطفال -  1199
26/12/2022 

16:00 
 دار الثقافة

مجعية الشموع 
 النعامة

2200  
 العاب حسرية لالطفال -

 
 

27/12/2022 
16:00 

 دار الثقافة
تعاونية اكتب 
ايسني س يدي 
 بلعباس
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 عرض مرسيح لالطفال بعنوان دون يك شوت -  2211
28/12/2022 

16:00 
 

 تعاونية مشعل دار الثقافة

 عرض مرسيح لالطفال بعنوان عامل احليواانت -  2222
29/12/2022 

16:00 

 دار الثقافة
 
 
 
 

تعاونية 
فوانيس 

للمرسح و 
 الفنون

 عروض فللكورية -  2233
30/12/2022 

17:00 
 تنش يط احمليط بدلية اتغيت 

فرقة ابرود 
بشار  و فرقة 

 احليدوس

 سهرة فنية -  2244
31/12/2022 

19:00 
 فرق حملية

 معرض للصناعات التقليدية -  2255
 31اىل  28من 

12/2022 
املركز الثقايف 

 اتغيت
احملافظة عىل املوروت املادي و تعريف 

 الناش ئة ابالعادات و التقاليد املنطقة
مجعية ثقافية 

 حملية

 الرتاث و عالقته ابلس ياحة دار الثقافة 31/12/2022-30-29 ملتقى و طين بعنوان " الرتاث و الس ياحة" -  2266
اساتذةوخمتصني 
يف جمال الرتاث 

 و الس ياحة
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  االلببللييددةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --99
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق

0011  

 
 
 
 
 
 

 البليدة
 
 

 

حياء اذلكرى الـ -  1960ديسمرب  11ملظاهرات  62اإ
 بتنظمي عدة نشاطات فنية واترخيية من مضهنا:

 مداخةل حول اذلكرى يلقهيا أ حد ال ساتذة من جامعة عيل -
 لونييس ابلعفرون.

 عرض مرسيح ثوري. -
 معرض للكتاب التارخيي -
 معرض لصور شهداء املنطقة. -
 
 تنظمي برانمج لل طفال مبناس بة العطةل الش توية  -

 ويتضمن:

 عروض مرسحية، -

 عرائس القراقوز، -

 احلكوايت، -

 ورشات للرمس واملطالعة العمومية، -

 املهرجني، -

11/12/2022 
 
 
 
 

 /29اإىل/ 22من 
12/2022 

 

 
 متحف ا�اهد

 بدلية أ ولد يعيش
 املكتبة احلرضية

 ابلعفرون
 املكتبة احلرضية

 ببوينان

 ختليد خمتلف ال ايم الوطنية--
 والتارخيية.

 اجليل الصاعد ببطولتتذكري -
 أ جدادمه يف سبيل احلرية.

 خلق فضاء ثقايف فين للمواطن-
 البليدي.

 تمثني اترخي اجلزائر ا�يد.-
 خلق فضاء حر للمطالعة  

 والرمس
 لل طفال املمتدرسني.

 اكتشاف املواهب الفنية عند -
 ال طفال

 تنش يط احمليط الثقايف والرتفيه  -
 عن

 الإختبارات.التالميذ بعد فرتة 
 

 مديرية الثقافة -
 و الفنون

 مديرية ا�اهدين -
 مديرية الرتبية-
 مديرية الثقافة -

 والفنون
 الكشافة -

 الإسالمية
 امجلعيات الثقافية-
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  االلببووييررةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1100

 

 

 

 

 

 

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
ابلتنس يق مع املركز الوطين 
 للسيامن و السمعي البرصي

2022ديسمرب11اىل09من قاعة س ينامي امشداةل /   0011 عروض س يناميئية 

 / عدة مجعيات
 دار الثقافة
 "عيل زمعوم"

خالل العطةل املدرس ية 
 الش توية

  0022 أ اي م مرسح الطفل

 مجعية الوئام لبدلية املزدور
مجعية الافاق للفنون و 

 -جباحية– الابداع
  0033 قافةل ترفهيية لل طفال خالل العطةل الش توية لل طفال خمتلف بدلايت الولية /

 خالل شهر ديسمرب مؤسسات اعادة الرتبية / 
تنش يط ورشات ابلتنس يق مع مؤسسة 

 اعادة الرتبية
0044  

ابلتنس يق مع مديرية 
 النشاط الاجامتعي

/ 
 دار الثقافة
 "عيل زمعوم"

 2022ديسمرب03يوم
الاحتفال ابليوم العاملي ذلوي 

 الاحتياجات اخلاصة
0055  
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0066  
 الاحتفال ابليوم العاملي ذلوي اهلمم :

 ورشة حية للفنون التشكيلية لالطفال-
 عرض هبلواين مع مميو-

 2022ديسمرب 03
 سا 10:00

 دار الثقافة
 "عيل زمعوم"

حتقيق التنوع الثقايف عىل --
 الصعيد الشلك و املضمون

توسعة الافق املعريف عن -
الثقافات الاخرى يف احلارض و 

 املس تقبل
تطوير املهارات و حتقيق -

 الاهداف
املسامهة يف اختاذ القرارات -

 الصحيحة

 مجعيات ثقافية-
 فنانني تشكيليني-
 حمارضن ،شعراء-
 منخرطي دار الثقافة-

 نشاطات ثقافية دلار الثقافة  0077
 2022ديسمرب 06

 سا 13:30

0088  
عرض فيمل ثوري بعنوان "زابنة" للمخرج سعيد 

 ودل خليفة
 2022ديسمرب 08

 سا 13:30

0099  

 : 1960ديسمرب  11الاحتفال مبظاهرات -
 معرض الصور الفوتوغرافية للمظاهرات-

 معرض خاص بكتاب التارخي-
 معرض جملتلف احملطات التارخيية-

 معرض للفنون التشكيلية-
لوين نصرية اس تاذة التارخي  حمارضة لدلكور-

 11جبامعة ألكي حمند اوحلاج البويرة بعنوان 
 وقفات 1960ديسمرب 

 2022ديسمرب 11
 سا 09:00
 
 
 
 سا 14:00

بناء دوةل عىل الاسس اليت -
 ارساها ا�اهدون و الشهداء

حث الش باب عىل ان يكونو -
 خري خلف خلري سلف

ربط اجليل اجلديد ابلوحدة -
 الوطنية

 ات ثقافيةمجعي-
 فنانني تشكيليني-

 حمارضون-
 مطربون-

 منخرطي دار الثقافة-
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1111  

 الاايم الش توية ملرسح الطفل:-
عرض مرسيح هبلواين لفرقة "املوجة الزرقاء" -

 بعنوان من هو الصديق
 -جباية –عرض العاب اخلفة مع غانو -

عرض مرسيح لالطفال بعنوان "الكزن" لفرقة -
 -البويرة–نبضات الركح 

 . youz magicعرض العاب اخلفة -
بعنوان "قلعة  عرض مرسيح لالطفال-

 الابطال" مجلعية نوميداي الثقافية لربج بوعريرجي
 

ديسمرب   31من 
 اىل

 2022جانفي  07
 

 دار الثقافة
 "عيل زمعوم"

اكتساب طالب العمل الشجاعة -
 الادبية اليت تقوي ثقته بنفسه

غرس روح الانامتء اىل امجلاعة و -
 التعاون معهم

توجيه طاقات املبدع توجهيا -
يكون منه خشصية اجامتعية سلامي 

 واعية
تنش يط احلواس السمعية و -

 البرصية
الرتبية عىل الانضباط و النظام -

 و حسن الترصف
 

 مجعيات ثقافية-
 فنانني-

 مرسحيني-
 منخرطي دار الثقافة-

1100  

 اس مترار املعارض-
عرض رشيط واثئقي اترخيي للمخرج سرياج -

 ادلين بوعالم هللا
قراءات شعرية مع شعراء النادي الاديب دلار -

 الثقافة
 حفل فين مع املطرب "حكمي يونس"-

 

 2022ديسمرب12
 سا 14:00
 
 
 
 سا 17:00
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1122  

الصالون الوطين "تيكجدة " للفنون التشكيلية -
 يف طبعته الرابعة :

 معارض-
 حمارضات-

 ةورشات بيداغوجي-
 مداخالت-

 زايرات س ياحية-

 28اىل 24من 
 2022ديسمرب 

خلق مساحة للمواهب و تبادل -
 اخلربات بني ابناء اجلزائر

 تطوير و تشجيع و التقاء الهواة-
ابراز املواهب احمللية و انتقاهئا -

للمشاركة يف اللقاءات و 
 املبادلت الوطنية و ادلولية

خلق جمال تنافيس بني الهواة و -
 املتسابقون

 

 مجعيات ثقافية-
 فنانني تشكيليني-

 حمارضون-
 منخرطي دار الثقافة-

1133  

اليوم العاملي ذلوي الاحتياجات احلاصة -
 ديسمربمن لك س نة:03املصادف ل

نشاط ترفهييي لطفال أ حد مراكز النشاط  -
 الاجامتعي و التضامن لولية البويرة.

أ طفال مراكز النشاط  معرض لجنازات-
 الاجامتعي لولية البويرة.

 

 
 

 2022ديسمرب03
 صباحا 10:00

 
 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
ا�اهد سعيداين 

 راحب

 
 

دمج هذه الفئة يف ا�متع و 
مشاركة ال طفال فرحهتم هبذه 

 املناس بة.
/ 
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1144  

تقدمي هبة من الكتب التارخيية �موعة من -
 الابتدائيات.

 الرمس و التلوين.-احلكوايت حول املناس بة-

 
 2022ديسمرب  04

 صباحا 10:00
 

 
 

 ابتدائية ال خرضية

 
 تشجيع املطالعة العمومية

التعريف ابملكتبة و الرصيد 
 الواثئقي املوجود هبا.

غرس ثقافة حب الوطن 
 يف نفوس ال طفال.

/ 

1155  

ديسمرب  11 ندوة اترخيية حتت شعار "مضاهرات-
 يوم الصمود و التصدي.1960

 
 

 2022ديسمرب  06
 
 صباحا 10:00

 

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية
ا�اهد سعيداين 

 راحب

التعريف بتارخي اجلزائر 
ا�يد و خمتلف املراحل 
اليت مر هبا املس تعمر 
الفرنيس اىل غاية نيل 

 الاس تقالل

 أ ساتذة و داكترة جامعيني

1166  

 
تقدمي هبة من الكتب التارخيية �موعة من -

 الابتدائيات .
 

 الرمس و التلوين.-احلكوايت حول املناس بة-
 
 

 
 2022ديسمرب 07

 
 
 صباحا 10:00

 
 

 
 

ابتدائية ببدلية 
 قاديرية

 
 
 

 
 

 تشجيع املطالعة العمومية
التعريف ابملكتبة و الرصيد 
 الواثئقي املوجود هبا.

غرس ثقافة حب الوطن 
 نفوس ال طفال.يف 
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1177  

 
ملحمة ثورية من أ داء فرقة نسامت الروح التابعة -

 للمكتبة.
 أ انش يد ثورية.-

 
 2022ديسمرب 10

 
 صباحا10:00

 
 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
ا�اهد سعيداين 

 راحب

 
 

غرس ثقاقة حب الوطن 
 يف نفوس ال طفال

تعريف ال طفال بتارخي 
 وطهنم ا�يد

توس يع معارفهم تمنية و 
 خاصة التارخيية مهنا.

1188  
معرض للكتاب التارخيي)الرصيد الواثئقي املوجود -

 عىل مس توى املكتبة(.
 معرض الصور لشهداء الثورة.-

 
اىل 11

 2022ديسمرب20
 صباحا10:00

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية
ا�اهد سعيداين 

 راحب

 
املطالعة العمومية  تشحيع

 خاصة الكتاب التارخيي .
تقريب املكتبة من القارئ 

و حتبيب الكتاب 
 التارخيي.
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1199  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرض الكتاب التارخيي-
 

 2022ديسمرب14اىل 11
 صباحا10:00

 
الاقامة اجلامعية عينوش 

 شامة

 تشحيع املطالعة العمومية
تقريب الكتاب من 

القارئ خاصة الطالب 
 اجلامعي

 
املكتبة الرئيس ية 

 للمطالعة  العمومية.
الاقامة اجلامعية عينوش 

 جحيةل
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2200  

 
تقدمي هبة من الكتب -

التارحيية �وعة من 
 الابتدائيات .

احلكوايت حول -
الرمس و -املناس بة

 التلوين.
 
 

تقدمي هبة من الكتب -
التارحيية �وعة من 

 الابتدائيات .
احلكوايت حول -

الرمس و -املناس بة
 التلوين

 

 
ديسمرب12

2022 
 

 صباحا10:00
 
 
 

 2022ديسمرب15

 
ابتدائية ببدلية ذراع 

 امخليس
 
 
 
 

 ابتدائية ببدلية العجيبة

تشجيع املطالعة 
 العمومية

التعريف ابملكتبة و 
الرصيد الواثئقي 
 املوجود هبا.

غرس ثقافة حب 
الوطن يف نفوس 

 ال طفال
 
 

تشجيع املطالعة 
 العمومية

التعريف ابملكتبة و 
الرصيد الواثئقي 
 املوجود هبا

غرس ثقافة حب 
الوطن يف نفوس 

 ال طفال
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2211  

 تظاهرة العطةل الش توية عرب املكتبة و ملحقاهتا.
 افتتاح فعاليات التظاهرة مبكتبة ادلمشية :

عرض -احلكوايت–معرض كتاب الطفل 
 مسابقات لل طفال.-مرسيح

 
 2022ديسمرب 24

 صباحا10:00

 
املكتبة 

الرئيس ية للمطالعة 
العموميةا�اهد 
 سعيداين راحب

 
 تشجيع املطالعة العمومية
 تقريب املكتبة من الطفل
تمنية الرصيد املعريف 

 للطفل

 

2222  

معرض للكتاب التارخيي)الرصيد الواثئقي -
 املوجود عىل مس توى املكتبة(.

 معرض الصور لشهداء الثورة.-

 
 2022ديسمرب20اىل 11

 صباحا10:00

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة 

العموميةا�اهد 
 سعيداين راحب

 
تشحيع املطالعة العمومية 
 خاصة الكتاب التارخيي .

تقريب املكتبة من القارئ 
 و حتبيب الكتاب التارخيي.

 

2233  

 
 معرض الكتاب التارخيي-

 
 2022ديسمرب14اىل 11

 
 صباحا10:00

 
الاقامة اجلامعية 
 عينوش شامة

 تشحيع املطالعة العمومية
 

تقريب الكتاب من القارئ 
 خاصة الطالب اجلامعي

 
املكتبة الرئيس ية 

للمطالعة  
 العمومية.

الاقامة اجلامعية 
 عينوش جحيةل
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2244  

 
تقدمي هبة من الكتب التارحيية �وعة من -

 الابتدائيات .
 الرمس و التلوين.-احلكوايت حول املناس بة-

 
 

التارحيية �وعة من تقدمي هبة من الكتب -
 الابتدائيات .

 الرمس و التلوين-احلكوايت حول املناس بة-
 

 
 2022ديسمرب12

 
 صباحا10:00

 
 
 

 2022ديسمرب15

 
ابتدائية ببدلية 
 ذراع امخليس

 
 
 
 

ابتدائية ببدلية 
 العجيبة

 تشجيع املطالعة العمومية
التعريف ابملكتبة و 

الرصيد الواثئقي املوجود 
 هبا.
حب الوطن غرس ثقافة 

 يف نفوس ال طفال
 
 

 تشجيع املطالعة العمومية
التعريف ابملكتبة و 

الرصيد الواثئقي املوجود 
 هبا

غرس ثقافة حب الوطن 
 يف نفوس ال طفال

 

2255  

 تظاهرة العطةل الش توية عرب املكتبة و ملحقاهتا.
 افتتاح فعاليات التظاهرة مبكتبة ادلمشية :

عرض -احلكوايت–معرض كتاب الطفل 
 مسابقات لل طفال.-مرسيح

 
 2022ديسمرب 24

 صباحا10:00

 
املكتبة 

الرئيس ية للمطالعة 
العموميةا�اهد 
 سعيداين راحب

 
 تشجيع املطالعة العمومية
 تقريب املكتبة من الطفل
تمنية الرصيد املعريف 

 للطفل
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  اتاتممننغغسستتممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1111

  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط

  
  
  
0011  

 
 

 اتمنغست

معارض : "الصناعة 
التقليدية ، الكتاب 

احمليل  ، احلياة 
 الإجامتعية"

 
 
 
 

- 01من 
 ديسمرب08

ابتداء من الساعة 
 صباحا   08:00

 تنش يط احمليط الثقايف.  هبو دار الثقافة داسني
 دار الثقافة داسني 

  والش بانيةامجلعيات الثقافية 

  
  
  
  
  
  
0022  

 
 اتمنغست

 
 
 

 
زايرة املكتبة املتنقةل اإىل 
مؤسسة املعاقني مسعيا 
حبي الوئام، مبناس بة 
اليوم العاملي ذلوي 

ديسمرب  4
2022 

 صباحا 8:30

مدرسة املعاقني مسعيا 
 حبي الوئام

 
 

 زايدة الفهم لقضااي الإعاقة 

 الفئة والعمل عىل ضامن  دمع هذه
 حقوقها املتعلقة ابلكتابة واملطالعة.

  دماج خمتلف زايدة الوعي واإ
النشاطات والفعاليات الثقافية. زايدة 

عاقة  الفهم لقضااي الإ

  دمع هذه الفئة والعمل عىل ضامن

  املكتبة الرئيس ية
للمطالعة العمومية "برادعي 

 أ محد".

  أ ساتذة وداكترة
 جامعيني.

 طلبة جامعيني 
 



86

 3الاحتياجات اخلاصة 
 ديسمرب من لك عام.

 
 
 
 
 

 حقوقها املتعلقة ابلكتابة واملطالعة.

  دماج خمتلف زايدة الوعي واإ
 افية.النشاطات والفعاليات الثق

  
  
0033  

  
  اتمنغست

تنش يط احمليط " الفرق 
 الفللكورية احمللية "

-24 –12من 
ديسمرب  27

2022 
ابتداء من الساعة 

15:30 

ساحة دار الثقافة 
 تنش يط احمليط الثقايف.  داسني

  داسنيدار الثقافة 

 امجلعيات الثقافية والش بانية 
 

  
  
  
  
  
0044  

 
 اتمنغست

 
 

القافةل ال ثرية "براكت 
 أ ق بنونو"

 
 

ديسمرب  08
2022 
9:00 

  متحف
ادليوان الوطين 
للحضرية الثقافية 

 "أ هقار".

  متحف دار
مزاد"  "اإ

 

  تعريف ال طفال ابلرتاث املادي
 للمنطقة.

  ترس يخ ثقافة احلفاظ عىل
 املدارس.الرتاث دلى أ طفال 

  مديرية الثقافة والفنون
 لولية اتمنغست.

  ادليوان الوطين للحضرية
 الثقافية "أ هقار".

  مديرية الرتبية والتعلمي
 لولية اتمنغست.
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  قاعة السيامن " مسدات
 الش يخ "

 "مزاد  متحف دار "اإ
 

 
 
 
0055  

 
 

 اتمنغست

القافةل الثقافية والفنية 
والرتفهيية اجلوارية " 

" قرية أ ماملن دلياس
هيلفن.  اإ

 . نصب خمية تراثية 

  + عرض املهرج
مرسحية لل طفال 
، من طرف مجعية 
ميرهان املتحصةل  اإ
 عىل ادلمع.

  عرض املكتبة
 املتنقةل.

   " عرض فين
 رقصة اتكواب" .

 
 
 
 
 

ديسمرب  11
2022 
15:00 

 
 
 
 

هيلفن.  قرية اإ

  حياء اذلكرى التارخيية مظاهرا اإ
 ديسمرب. 11

 .تنش يط احمليط الثقايف 

  مديرية الثقافة والفنون
 لولية اتمنغست.

  املكتبة الرئيس ية
للمطالعة العمومية "برادعي 

 أ محد".

  الوطين للحضرية ادليوان
 الثقافية "أ هقار".

  دار الثقافة "داسني
هيام"  ولت اإ

  قاعة السيامن " مسدات
 الش يخ "

 مديرية ا�اهدين 

 بدلية اتمنغست 
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  معرض واثئقي
حول تراث 

 املنطقة.

  مداخةل علمية
ثقافية حول 

 املوروث الثقايف.

  عرض فيمل اترخيي
عرب الشاشة 
 العمالقة.

معرض اترخيي واثئقي 
من تنظمي متحف 

 ا�اهد.

  امجلعيات الثقافية والفنية
 ومجعيات ا�متع املدين.

 

 
 
0066  

 
 اتمنغست

عرض أ فالم اترخيية 
 وترفهيية:

 معلية مايو 

 مال وطين 

 وسط ادلار 

 
 

-22-15-08أ ايم 
ديسمرب  29

2022 
18:00 

 
 

قاعة السيامن " مسدات 
 الش يخ "

 .نرش ثقافة السيامن دلى النشء 

 .نرش ثقافة الاهامتم ابجلانب التارخيي 

  التعريف بأ مه ال عامل التارخيية
 السيامنئية.

 

  مديرية الثقافة والفنون
 لولية اتمنغست.

  قاعة السيامن " مسدات
 الش يخ "
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  متحركةرسوم  

  
  
  
0077  

 
 اتمنغست

 
 ال ايم الثقافية لبدلية

 "أ دلس"

 
 15-14يويم 

 2022ديسمرب 

 
 

 بدلية "أ دلس"

 التشجيع عىل املقروئية 

  التعريف ابلرتاث املادي
 للمنطقة.

 

  مديرية الثقافة والفنون
 لولية اتمنغست.

  املكتبة الرئيس ية
للمطالعة العمومية "برادعي 

 أ محد".

  بدلية اتمنغست + بدلية
 "أ دلس"

 

  
  
  
  
0088  

 
 

 اتمنغست

اليوم العاملي للغة العربية 
ديسمرب من لك  18

 س نة.
أ مس ية ثقافية مفتوحة 
حبضور مجموعة من 

ال دابء والكتاب احملليني 
و ال ساتذة اجلامعيني 
 بهبو املكتبة الرئيسة.

 
 
 

ديسمرب  18
2022 

 صباحا 8:30
 

 
 
 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
 "برادعي أ محد".

  توضيح أ مهية اللغة العربية
 والاهامتم هبا ابعتبارها لغة القرأ ن .

  العمل عىل تعلمي اللغة العربية
 للك طفل عريب مع اللغات ال خرى

 .حياء اللغة العربية  العمل عىل اإ

  املكتبة الرئيس ية
 للمطالعة العمومية "برادعي

 أ محد"، وملحقهتا.

  أ ساتذة وداكترة
 جامعيني.

 طلبة جامعيني 
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معرض للكتاب العريب 
بهبو املكتبة الرئيسة 
 للمطالعة العمومية.

  
  
0099  

 
 اتمنغست

 
عرض الفيمل التارخيي 

 "معلية مايو"
 

 
ديسمرب  19

2022 19:00 

 
 الساحة العمومية

 
 
 

 .نرش ثقافة السيامن دلى النشء 

 .نرش ثقافة الاهامتم ابجلانب التارخيي 

  التعريف بأ مه ال عامل التارخيية
 السيامنئية.

 

  مديرية الثقافة والفنون
 لولية اتمنغست.

  قاعة السيامن " مسدات
 الش يخ "

 

  
  
  
1100  

 
 

 اتمنغست

 
 

زايرة املكتبة املتنقةل اإىل 
 املدرسة القرأ نية.........

 
 

 
ديسمرب  22

2022 15:00 

 
 

املدرسة القرأ نية 
......... 

 
 
 
 
 
 

 التشجيع عىل املقروئية 

  مديرية الثقافة والفنون
 اتمنغست.لولية 

  مديرية الرتبية والتعلمي
 لولية اتمنغست.

  املكتبة الرئيس ية
للمطالعة العمومية "برادعي 

 أ محد".
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1111  

 
 
 

 اتمنغست
 

عالمية أ بواب  حصة اإ
مفتوحة عىل املكتبة 
الرئيس ية للمطالعة 
العمومية "برادعي 

 أ محد".

 
ديسمرب  28

2022 
15:00 

 
ذاعة اتمنغست  مقر اإ

 اجلهوية

  مبهام املكتبة الرئيس ية التعريف
 للمطالعة العمومية "برادعي أ محد".

  مديرية الثقافة والفنون
 لولية اتمنغست.

  املكتبة الرئيس ية
للمطالعة العمومية "برادعي 

 أ محد".

  ذاعة اتمنغست اإ
 اجلهوية.

  
  
1122  

 
 اتمنغست

 التظاهرة ادلولية أ س هيار
عروض فللكورية، 

سهرات فنية، معارض 
 التقليدية.للصناعة 

ديسمرب  23من 
 06اإىل  2022
 2023جانفي 

 
من أ مام معرض 

أ س هيار وسط مدينة 
 اتمنغست.

 .تنش يط احمليط الثقايف 

  التعريف ابلرتاث املادي
 للمنطقة.

 

  قطاع الثقافة والفنون
 اتمنغست

 مديرية التجارة بتامنغست 

  :بدلايت اتمنغست امخلس
اتمنغست، اإدلس ، 

اتظروك،  أ بلسة، اين 
 اجمل.
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  تتببسسةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1122

  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  مماكاكنن  االلننششااطط
  ااململششااررككوونن
 يفيف  االلننششااطط

  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط
  ممالالححظظااتت

  

0011  

 * ورشات متنوعة

 *  معرض للكتاب التارخيي

 *عرض لصور الشهداء

ديسمرب  11
2022  

املكتبة الرئيسة 
للمطالعة العمومية 

 تبسة

املنخرطني ال طفال 
  ابملكتبة

التحفزي عىل القراءة و حب 
براز املواهب دلى  املطالعة و اإ

  ال طفال
////  

0022  

قامة ورشات رمس  *اإ
 معرض كتب اترخيية
 اليوم العاملي للغة العربية

 تنظمي ورشة للخط العريب*

ديسمرب  11
2022 

 ملحقة ساكنساك
 أ ساتذة جامعيني
 طلبة جامعيني

ديسمرب  11التعريف بتارخي 
1960 

الاحتفال ابللغة العربية لغة 
 الضاد

////  

0033  

 *معارض اترخيية

 *ورشات متنوعة

 *حمارضات

 برامج مسطرة*

ديسمرب  11
2022 

 ملحقة العوينات
مجعيات ثقافية 
 اطفال املدارس

حياء اذلكرى  ملظاهرات  61اإ
ديسمرب و دورها يف  11

 مسار ثورة التحرير
////  
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0044  

عرض فيديوهات وصور حول -
 1960ديسمرب  11 مظاهرات

 ديسمرب 11حمارضة حول مظاهرات  -

ديسمرب  11
2022 

ملحقة راس 
 العيون

 اساتذة جامعيني
 طلبة جامعيني

ديسمرب  11أ مهية مظاهرات 
   يف سري الثورة التحريرية

0055  

 معرض للكتاب التارخيي

 معرض للصور و الواثئق التارخيية

 مسابقة لالطفال اجملرطني لجناز
 أ حسن حبث اترخيي

ديسمرب  11
2022 

 ملحقة ونزة
 تالميذ املدارس
 اساتذة اترخي

التعرف عىل احداث 
ديسمرب  11ومظاهرات 

1960 
  

0066  

 *معرض الصور

 *عرض رشيط واثئقي

 مسابقة أ حسن رمس

ديسمرب  11
2022 

 ملحقة عني الزرقاء
تالميذ املدارس 
 طلبة جامعيني

ابراز امهية وتضحيات الشعب 
  //// اجلزائري

0077  

 *أ انش يد وطنية

 ديسمرب 11*مرسحية مظاهرات 

 أ مس ية شعرية -

ديسمرب  11
2022 

 ملحقة عني الزرقاء
 طلبة جامعيني
 اساتذة اترخي

 1960/ 11أ مهية مظاهرات -
اليت غريت جمرى التارخي 

براز دور املكتبة فبالهامتم  .واإ
مبجال التارخي واحلث عىل 
 ترس يخه يف ذهن ال جيال
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0088  

 *حمارضة اترخيية.

 *عروض مرسحية.

 *مسابقة اترخيية.

ديسمرب  11
2022 

 ملحقة مرسط
اساتذة  واطفال 

 املدارس
 فرق مرسحية

 لتذكري بتارخي اجلزائر ا�يد

 
////  

0099  

 عرض مرسيح ثوري 

 معارض متنوعة 

 مسابقات لل طفال 
 شهادات حية حفل فين

 13اىل  11من 
 2022ديسمرب 

دار الثقافة محمد 
 -تبسة–الش بويك 

مجعيات و  -
 فرق حملية

أ دابء و  -
 شعراء

 حمليني -
 جماهدين

حياء مناس بة وطنية  اإ

 مجعيات ثقافية

 فرق مرسحية

  

1100  
*حمارضة اترخيية من قبل أ ساتذة يف 

 جمال التارخي
ديسمرب  12

2022 

 ملحقة امحلامات
 اساتذة اترخي
 تالميذ املدارس

 1960/ 11أ مهية مظاهرات -
التارخي اليت غريت جمرى 

براز دور املكتبة فبالهامتم  .واإ
مبجال التارخي واحلث عىل 
 ترس يخه يف ذهن ال جيال .

////  

1111  

 *ورشات أ دبية.

 *معرض للكتب.

 *معرض لوحات فنية.

ديسمرب  18
2022 

  //// احياء اليوم العاملي للغة العربية
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 عروض مرسحية*

1122  

*حمارضة عن أ مهية اللغة العربية من 
قبل ال س تاذ عبد الوهاب العايب مع 

 فقرات يف الشعر .

ديسمرب  17
2022 

براز املاكنة املهمة للغة العربية - اإ
يف العامل ،فهيي أ كرث اللغات 

 السامية حتداث .
////  

ديسمرب  17 *ورشة بيداغوجية متنقةل  1133
2022 

املتحف العمويم 
 الوطين

محمود بن  ابتدابية -
 محمود

تسلية التالميد وتثقيفهم 
بطريقة مبسطة لها عالقة 
 ابملتحف وماحيتويه

////  

1144  
 * مسابقة يف اخلط العريب

 قصيدة * أ حسن خاطرة
ديسمرب  18

2022 
ملحقة راس 
 العيون

 اساتذة لغة عربية
 تالميذ املدارس

التعرف عىل مدى أ مهية اللغة 
 العربية يف جممتعنا

////  

1155  
 للخط العريب* ورشة 

 * القاء حمارضة ابملناس بة
ديسمرب  18

2022 
 ملحقة عني الزرقاء

ادابء تالميذ 
 املدارس

  //// التعرف عىل اخلط العريب

ديسمرب  19 *برانمج حول فنون ومرسح الطفل  1166
2022 

 ملحقة العقةل
اطفال املدارس 
 مجعيات ثقافية

تمنية مواهب الطفل وتشجيعه 
 عىل الاس تقطاب للمكتبة

////  

1177  

لقاء لكمة حول اليوم العاملي ذلوي  - اإ
 الاحتياجات

 تكرميات -

ديسمرب  22
2022 

 ملحقة عني الزرقاء
مركز املعاقني 
 للطفوةل الونزة

حياءاليوم العاملي  ذلوي 
 الاحتياجات اخلاصة

////  
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1188  

ال ايم الش توية ملرسح الطفل يف طبعهتا 
 اخلامسة عرش

 

ديسمرب  23
2022 

دار الثقافة محمد 
 -تبسة –الش بويك 

فرق مرسحية و 
 تنش يطية

تفعيل برانمج تنش يطي 
 ترفهييي للطفل

////  

1199  
 *ال ايم الش توية ملرسح الطفل

 يف طبعهتا اخلامسة عرش
ديسمرب  22

2022   
مجعيات ثقافية فرق 

 مرسحية

*تنش يط العجةل الثقافية 
 لقطاع الثقافة والفنون

عطاء وترس يخ بعد ثقايف  *اإ
الولية عرب دلى الطفل يف 

 برانمج ثقايف فين ممهنج
 

////  

2200  

قامة ندوة توعوية حول الابوئة  *اإ
والإمراض املعدية  اليت هتدد حصة 

 الطفل

ديسمرب  23
2022   

*مديرية الرتبية 
 والتعلمي

*معهد ال مراض 
 لالبوئة بتبسة

 مجعية اولياء التالميذ

*توعية الطفل يف اجلانب 
الصحي يف ظل اس مترار 

جاحئة كوروان عىل خماطر 
 ا�متع معوما والطفل خصوصا

////  

2211  
*ورشات ومسابقات يف الشعر الكتابة 

 الرمس

اإىل غاية  23من 
هناية ديسمرب 

2022 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 

 وملحقاهتا

طارات املكتبة - -اإ
-تالميذ املدارس 

ال طفال املنخرطني 
 ابملكتبة

*تفعيل برانمج تنش يطي 
 للطفلترفهييي 

////  
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2222  

 *ورشات بيداغوجية

*معرض متنقل للصور ال ثرية مرفق 
بفتح ورشة عىل الهواء الطلق للتلوين 

 لصاحل الطفل

ديسمرب  24
2022 

املتحف العمويم 
 الوطين  تبسة

طارات املتحف - اإ
العمويم الوطين 

 تبسة
 تالميذ املدارس-

*تعريف الطفل مبا تزخر به 
متنوع  الولية من خمزون اثري

وترس يخ احلفاظ عىل هذا 
 املكنوز عرب ورشات الرمس

////  

2233  
*فتح املتاحف واملواقع ال ثرية احملمية 
مام ال طفال جماان طيةل العطةل   اإ

تس يري املتاحف 
واملواقع الاثرية 

 تبسة

عامل املتاحف  -
 واملواقع ال ثرية

 أ طفال املدارس-ا

*وضع خمتصني ومرشدين 
هممهتم خدمهتم تقدمي 

رشوحات حول اترخي وأ اثر 
 الولية

////  

2244  
جوةل س ياحية ترشديه يف املعامل ال ثرية 

 2023يناير  01 احملمية لل طفال جماان
تس يري املتاحف 
واملواقع الاثرية 

 تبسة

عامل املتاحف  -
 واملواقع ال ثرية

 أ طفال املدارس-ا

*وضع خمتصني ومرشدين 
هممهتم خدمهتم تقدمي 
وأ اثر رشوحات حول اترخي 

 الولية

////  
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  تتللممسسااننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1133

  ممالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

 معرض للفنون التشكيلية  0011

 15اإىل  01من 
بتداء  2022ديسمرب  اإ

صباحا  09:00من 
 مساء17:00اإىل غاية 

 دار الثقافة تلمسان
رواق الفنون عبد 

 احللمي مهش
  للفنان حساين جلول 

 الاحتفال ابليوم العاملي للمعاقني  0022
ديسمرب  03يوم 

2022 

دار الثقافة تلمسان 
القاعة العروض 

 الكربى
  دار الثقافة تلمسان 

0033  

الطبعة الاحدى عرش للشدة 
 2022التلمسانية

 ابواب مفتوحة لتلبيس الشدة
 عرض فيديوهات حول الشدة

صناعة ورشات حية حول 
 القفطان واملنسوج والطرز

عرض كتاب "الزفاف يف تلمسان 
دراسة فنية انرتوبولوجية "ل 
كتاب  الاكتبة بكوش نصرية

ديسمرب  12اىل  05
2022 

 
 
 
 
 
 
 

املركز التفسريي 
 للباس التقليدي
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 "القفطان اجلزائري عرب العصور"

 2022ديسمرب 05 ندوة علمية  0044
مركز ادلراسات 
 الاندلس ية

 

مجعية الاصاةل ابلتنس يق 
مع املركز الوطين للبحوث 
يف عصور ما قبل التارخي 
وعمل الانسان حمطة 

تلمسان واملركز التفسريي 
ذي الطابع املتحفي للباس 

 التقليدي

 

0055  

معرض للكتاب حول دور الطفل 
 اجلزائري خالل الثورة التحريرية:
 الياس لعرويس وخدجية بلحسيين.

 

06/12/2022 
املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية  
 "محمد ديب"

الرتوجي للكتاب -  
فضاء لتقوية العالقة  -

بني ال دابء والكتاب ودمع 
 لل ديب

  لك الفئات

0066  
ورشات للحرف التقليدية اليت 
تدخل مضن صناعة اللباس 

 التلمساين
 2022ديسمرب 07

املركز التفسريي 
 للباس التقليدي

 

ابلتنس يق مجعية الاصاةل 
مع املركز التفسريي ذي 
الطابع املتحفي للباس 

 التقليدي

 

 سهرة فنية للفنانة مرمي بن عالل  0077
 2022ديسمرب08

19:00 
قرص الثقافة 
 تلمسان

  مجعية الاصاةل 
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0088  
مرسحية مبناس بة مظاهرات 

 لـ جعفر مرشنن 1961ديسمرب11
 2022ديسمرب10

18:00 
قرص الثقافة 
 تلمسان

   

شعريةأ مس ية   0099  
ديسمرب  10يوم 

2022 
    دار الثقافة تلمسان

1100  
ديسمرب  11ندوة حول مظاهرات 
1960 

 

 
11/12/2022  

سا صباحا10  

املتحف العمويم 
الوطين للفن 
 .والتارخي

ترس يخ وحفظ اذلاكرة 
 الوطنية.

أ ساتذة من قسم التارخي 
 جبامعة تلمسان.

 

1111  
معرض صور اترخيية حول الثورة 

 اجلزائرية

 
 30اإىل  11من 

 2022ديسمرب 

 
املتحف العمويم 
الوطين للفن 
 والتارخي

التعريف بتارخي اجلزائر 
 الثوري التحرري.

  

1122  

 11*معرض حول مظاهرات 
ورشات بيداغوجية 1961ديسمرب

ابملؤسسات 
الرتبوىة)الصيانة,الرتممي,الرمس,أ لعاب 

 اذلاكء(

ابتداء من 
11/12/2022 

 

املتحف الوطين 
 العمويم لل اثر
 الاسالمية

  *مؤسسة تربوية 

1133  
معرض للصور حتت عنوان* 

 صورة وذكرى*

 .2022ديسمرب  11
 
 

احملطة الربية أ بو 
تشفني لولية 
 تلمسان

 11التذكري مبظاهرات 
 .1960ديسمرب 
 

مركز الفنون واملعارض 
ابلتنس يق مع احملطة الربية 
 أ بو تشفني لولية تلمسان.
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1144  
  

 ابلتوقيععرض كتاب مع بيع 
 2022ديسمرب13

14:00 
قرص الثقافة 
 تلمسان

 
لل س تاذ ادلكتور حلبيب 

 مونيس
 

 معرض للكتب التارخيية والصور  1155
13/12/2022 

بتداءا من الساعة  اإ
 العرشة صباحا

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية  
"محمد ديب" 
 ملحقات املكتبات

_التعريف بسري 
الشهداء وا�اهدين وذكر 

 بطولهتم
ترس يخ ملحمة الثورة -

يف ذهن الاجيال 
 الصاعدة

  لك الفئات

1166  
عرض كتاب لعبد الوهاب 

عيساوي مبناس بة اليوم العاملي للغة 
 العربية

17/12/2022 
املكتبة الرئيس ية 

للمطالعة العمومية  
 "محمد ديب"

الرتوجي للكتاب -  
فضاء لتقوية العالقة  -

 بني الاكتب والقارئ
 

  لك الفئات

1177  

ذكرى تصنيف الكسكس كرتاث 
نسانية/جلسة علمية  مادي لالإ
لعرض كتيب الشدة والعرس 
التلمساين من اصدار املركز 

التفسريي /جلسة علمية لعرض 

 2022ديسمرب  18
املركز التفسريي 
 للباس التقليدي

 
املركز التفسريي ذي 
الطابع املتحفي للباس 

 التقليدي
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كتاب الكسكس من اصدار 
املركز التفسريي /معرض للتعريف 

مبختلف أ مناط ووصفات 
 الكسكس

1188  
مسابقة ثقافية لفائدة نزلء 
 املؤسسة العقابية بس بدو

21/12/2022  

ادماج املساجني يف -
احلياة الثقافيةتوصيل 
اخلدمات املكتبية اىل 
 املؤسسات العقابية

  املساجني

 معرض للفن التشكييل  1199
 29اىل  21من 

 2022ديسمرب
الثقافة قرص 

 تلمسان
  للفنانة الصويف حفيظة 

 قافةل الطفوةل الطبعة الرابعة.  2200
 22ابتداء من 

 04ديسمرب اىل غاية 
 .2023جانفي 

عرب مناطق الظل 
 لولية تلمسان.

 
مجعية البدر/ مجعية جيل 

 / مجعية اتقرارات 2000

/ 
 
 

2211  
 2022أ ايم الربامع الش توية 

 أ شغال يديوية–عروض مرسحية 
 ورشات فنية–

 26اإىل  24من 
 2022ديسمرب  
بتداء من   09:00اإ
 صباحا

  ورشة املرسح  دار الثقافة تلمسان

2222  
أ بواب مفتوحة لفائدة التالميذ 

 طيةل العطةل الش توية
 

 2022عطةل ديسمرب
املتحف العمويم 

 الوطين
نرش الثقافة املتحفية دلى 

 ال طفال
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 للفن والتارخي. الش توية

 زايرات بيداغوجية للمدارسفتج   2233
العطةل الش توية 

 2022ديسمرب
املركز التفسريي 
 للباس التقليدي

   

  
2244  
  
  

ورشات بيداغوجية "الرتاث 
اجلزائري " لل طفال وهو برانمج 

تعلميي لليونسكو) الرتاث بني 
 ايدي الش باب(

 25و 24
 2022ديسمرب

  
مجعية الاصاةل ابلتنس يق 
مع مجعية الرتاث الافق 
 الثقايف اجلزار العامصة

 

 عروض مرسحية لل طفال  2255
 2022ديسمرب 27

14:00 
قرص الثقافة 
 تلمسان

   

  مناقشة كتاب لك يوم مخيس  2266
املكتبة الرئيس ية 

للمطالعة العمومية  
 "محمد ديب"
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  تتتتيياارر  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1144

ااململششااررككوونن  يفيف  
 االلننششااطط

 مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط
وو  تتووققييتت  اتاتررخيخي  

 االلننششااطط
 االلررمقمق اامسمس  االلننششااطط

قطاع الثقافة 
والفنون ابلتنس يق 
مع املتحف البدلي 
 وامجلعيات الثقافية 

 
مسامهة امجلعيات و 

  الفنانني يف بناء ا�متع
  . و تطويره 

فضاء املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية مييل محمد 

ديسمرب  /05/06
2022  

  0011 ـ اليوم العاملي للتطوع 

 فنانني و مجعيات

دار الثقافة و الفنون عيل  
وقاعة رسسو" اكزينو ,معايش

 "  
ودوائرو  بدلايت  ولية   

 تيارت

  0022 ـ اليوم العاملي للتطوع 2022ديسمرب  05

قطاع الثقافة 
 والفنون  ابلتنس يق
 مع  مجعيات ثقافية

  و فنانني

ترس يخ الروح الوطنية 
 والتارخيية

جتس يد مفهوم الواجب  

 الوطين
 

 2022ديسمرب  11

  11996600ددييسسممربرب    1111ااححييااءء  ذذككررىى    ممظظااههررااتت  
  

 أ انش يد وطنيةـ بث 

ـ معرض الكتاب التارخيي من تقدمي املكتبة التابعة 

 دلار الثقافة والفنون عيل معايش لولية تيارت

0033  
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 ـ عرض رشيط اترخيي

 ـ عرض صور لإبطال الثورة

 ـ معرض الفن التشكييل

 ثوري ـ عرض مرسيح

خنبة من ال دابء 
  والشعراء

خلق حلقة تواصل و لقاء 
 بني الشعراء و ال دابء

 2022ديسمرب  14
  ــ  أأ  ممسس  ييةة  أأ  ددببييةة  وو  ششععررييةة

  
 ـ تنشطها خنبة من الشعراء و ال دابء

0044  

قطاع الثقافة 
والفنون ابلتنس يق 
مع  امجلعيات  
  الثقافية 

حياء اللغة العربيةو  اإ

براز ماكنهتا   المتسك هبا و اإ

 
الثقافة  و  الفنون  دار  

 عيل  معايش  تيارت
دوائر  و  بدلايت  ولية   

 تيارت
 

 2022ديسمرب  18
 13:00عىل الساعة 
 زول

  الاالاححتتففاالل  ابابللييوومم  االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةة •

 ـ لكمة افتتاحية
 النش يط الوطين ـ اايت من اذلكر احلكمي

 ـ مداخةل حول اليوم العاملي للغة العربية
 عن اللغة العربيةـ عرض رشيط واثئقي 

 ـ وصةل موس يقية
 ـ عرض مرسيح

0055  
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قطاع الثقافة 
والفنون ابلتنس يق 
مع  امجلعيات  

الثقافية حملية وفرق 
 فنية وفناين الولية 

تمنية اخليال والإبداع  •

 دلى الطفل

خلق راحة  نفس ية  •
 للطفل برفاهيته و تطويره

تمنية حواس ال طفال  •

 وتقوية طاقاهتم

حتسني العالقات بدجمهم  •

 و مشاركهتم  يف ا�متع
 
 
 
 
 

 
 

عىل مس توى دار الثقافة 
والفنون عيل معايش واملكتبة 
الرئيس ية للمطالعة العمومية 
وملحقاهتا وخمتلف دوائر 

 وبدلايت الولية

خالل العطةل 
 الش توية  

 ـ تنظمي برانمج ثقايف متنوع خاص ابل طفال 
 فتح ورشات جبناح الطفل:

 ورشة املطالعة وتلخيص قصة.ـ 

 ورشة الرمس "رمس تعبريي عن الثورة ا�يدة  -

 ورشة ال شغال اليدوية  -

 ورشة ال لعاب الفكرية -

 فتح مسابقة لل طفال  -

 ـ عروض مرسحية .

 ـ تنظمي نشاط ثقايف ترفهييي لل طفال

0066  
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   ووممللححققااهتهتااابابململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  اا��ااههدد  محممحمدد  ااململيييليل  
 

  االلتتااررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
  ااململاكاكنن  االلننششااطط

  
  ااململششااررككنيني  ااههدداافف  االلننششااطط

0011  

  22002222//1122//0033االلييوومم  االلععااململيي  ذلذلوويي  الاالاححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  ۞
 معرض كتاب -

عرض حرف يدوية لبعض رواد املكتبة من فئة ذلوي -
 الاحتياجات اخلاصة.

 أ بواب مفتوحة عىل جناح املكفوفني للتعريف برصيده . -
 تكرمي بعض املنخرطني يف تعمل لغة الربايل جبناح املكفوفني . -

 ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 معرض للكتب التارخيية. -

 معرض للصور. -
  عرض رشيط فيديو واثئقي خاص ابملناس بة. -

ة البحث ابلتنس يق مع فرقتتننظظميمي  ننددووةة  اتاتررخيخيييةة  ححوولل  ااحلحلددثث۞
.املقاومة الشعبية اجلزائرية املعامل والااثر حتت PRFUاجلامعي 

عنوان "التحول الس يايس والاجناز الاسرتاتيجي للثورة اجلزائرية 

 "1960ديسمرب  11من خالل مظاهرات 

 
03/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/12/2022 

 
املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
 ا�اهد محمد املييل

 
 
 
 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
 ا�اهد محمد املييل

 

 
 احياء اذلكرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رواد املكتبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابلتنس يق مع فرقة 
 اجلامعيالبحث 
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 بيع ابلتوقيع :-
 الاكتب عيىس بلقامس-

 الاكتبة ليىل عامر-
 الاكتبة حيياوي روميسة-

 تكرمي املشاركني.-
 :ففتتحح  االلووررششااتت

 ورشة الرمس. -
 ورشة املطالعة.-

: حتت شعار : "اترخي بالدي "تلخيص قصة عن  تتننظظميمي  ممسسااببققةة  --
احدى الشخصيات البارزة خالل  الثورة اجلزائرية ابلتنس يق مع 

 املدرسة الابتدائية قوامس عبد القادر.
 ::ددييسسممربرب    1188االلييوومم  االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةة  ااململصصااددفف  للــ۞

العاملي للغة العربية ابلتنس يق مع ا�لس ال عىل للغة احياء اليوم -
 العربية

 مداخةل حول املناس بة. -
لقاءات شعرية. -  اإ

 تنظمي برانمج ابلتنس يق مع اندي املكتبة الرئيس ية "الرساج" -
برانمج امحلالت التحسيس ية ابلتنس يق مع املؤسسات الرتبوية  -

 ملطالعةللتعريف ابملكتبة و خدماهتا والتشجيع عىل ا

 10:00عىل الساعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/12/2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
 ا�اهد محمد املييل

 احياء اذلكرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احياء اذلكرى

PRFU 
املقاومة الشعبية 
اجلزائرية املعامل 
 والااثر
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 برانمج العطةل الش توية:۞

 ورشة املطالعة وتلخيص قصة.فتح ورشات جبناح الطفل:-

 ورشة الرمس "رمس تعبريي عن الثورة ا�يدة-
 ورشة ال شغال اليدوية-
 ورشة ال لعاب الفكرية-

 .فتح مسابقة أ س ئةل وأ جوبة-
معرض صور للتعريف ابملكتبة و  تنظمي معرض كتاب  و -

 خدماهتا مبحطة املسافرين اجلديدة.

 
 

18/11/2022 
 
 

 خالل شهر ديسمرب
 
 

 خالل العطةل الش توية

 لولية تيارت
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط

0022  

 ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 بث أ انش يد وطنية.-

 عرض أ فالم واثئقية خاصة ابملناس بة.-
 بهبو املكتبة.معرض للكتب -

 معرض للصور اترخيية.-
 فتح ورشات الرمس واملطالعة.-

 

 
11/12/2022 

 
 
 
 
 

 
 
 

مكتبة املطالعة 
العمومية عبديل بن 

 عيل مالكو
 

 
 احياء ذكرى

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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 برانمج العطةل الش توية:۞
 فتح ورشات متنوعة لل طفال:

 ورشة الرمس والتلوين.-
 ورشة املطالعة والتلخيص.-

 ورشة الاشغال اليدوية.-
 ورشة اخلط العريب.-

 
 
 

 خالل العطةل

غرس الروح 
 الوطنية

 
 احلث عىل املقروئية

 
 
 
 
 

 

  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط

0033  

 
 :ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞

 معرض الكتاب التارخيي. -
 معرض صور للشهداء. -

 عرض فيمل واثئقي خاص ابملناس بة. -
 فتح ورشات الرمس والتلوين. -

 
 برانمج العطةل الش توية:۞

 فتح ورشات متنوعة لل طفال: -
 ورشة الرمس والتلوين. -

 ورشة املطالعة والتلخيص. -

11/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالل العطةل

املكتبة املطالعة 
العمومية بن عيل 
 سعيد ادلمحوين

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الاحتفاء ابملناس بة
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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 ورشة الاشغال اليدوية. -
 فتح ورشة أ نرتنت. -

 .عرض قصة هادفة لل طفال عىل شاشة العرض -

 احلث عىل املقروئية
 

 

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط  ااململاكاكنن  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر

0044  

 ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 التارخييةمعرض للكتب  -
 عرض للصور التارخيية. -

 معرض صور لنشاطات املكتبة السابقة. -
 مسابقات فكرية اترخيية عرب شاشة العرض. -

 
 برانمج العطةل الش توية:۞

 معرض كتب وقصص لل طفال -
 :فتح ورشات

 ورشة مطالعة وتلخيص. -
عالم أ يل. -  ورشة اإ

 عرض أ انش يد وأ رشطة تعلميية لل طفال.-
 الاشغال اليدويةورشة  -

 
11/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

ابتداء من 
22/12/2022 

 
 

 

 
 

مكتبة املطالعة 
العمومية الش يخ 
 بوعاممة الرشايقة

 
 
 
 

 احياء ذكرى
 

 غرس روح الوطنية
 

 احلث عىل املقروئية
 
 

 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط

0055  

 .ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 معرض للكتب التارخيية. -

 ديسمرب.11عرض أ فالم واثئقية حول أ حداث  -
 أ انش يد وطنية ثورية. -

 معرض للصور التارخيية اخلاصة ابحلدث التارخيي. -
 

 برانمج العطةل الش توية:۞
 عرض كتب وحوليات للك املس توايت ادلراس ية.-

 ورشة لتعلمي اللغة الإجنلزيية. -

 ورشة للمطالعة والفن التشكييل. -

 توزيع ملفات الاخنراط عىل الزوار اجلدد.

 عرض أ رشطة تعلميية تثقيفية لل طفال. -

 مسابقة ل حسن رمس واحسن خط. -

 

 
 
 

11/12/2022 
 
 
 
 
 
 

22/12/2022 
 
 
 
 
 

 
 

مكتبة املطالعة 
العمومية بن عيل 

 شقيف عامر  عينبو

حياء ذكرى  اإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رواد املكتبة
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  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  االلههددفف  ممنن
  االلننششااطط

  ااململششااررككنيني

0066  

 .ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 معرض للكتب التارخيية. -

ديسمرب عىل مس توى 11عرض أ فالم واثئقية حول أ حداث  -
 قاعة ال نرتنت.

 أ انش يد وطنية ثورية.-
 معرض للصور الفوتوغرافية.-

 السلطات احمللية للمعرض املقام ابملكتبة.زايرة -
 

ابلتنس يق مع اندي املكتبة الضاد حتت  برانمج العطةل الش توية:۞
 شعار "اسرتاحة للمطالعة"

 فتح ورشات:-
 ورشة الرمس.-

 ورشة املطالعة و تلخيص قصة.-
 ورشة ال لعاب الفكرية.-

 ورشة الإمالء. -
 الورشة ال س بوعية مع ال س تاذ عامر عبيد.-

 مسابقات فكرية لل طفال. -

 
11/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالل العطةل

 
 
 
 
 
 
 
 

مكتبة املطالعة 
العمومية جاك بريك 

 فرندة

 
 

حياء ذكرى  اإ

 
 
 
 
 
 
 

 رواد املكتبة
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  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط  ااململاكاكنن  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر

0077  

 ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 التعريف ابملناس بة. -

 اترخيي خيص املناس بة والثورة اجلزائرية. بث فيمل -
 بث أ انش يد وطنية. -

معرض للكتاب من رصيد املكتبة " كتب اترخيية وكتب لكتاب حمليني  -
." 

 معرض لقصص التارخيية " قصص موهجة لل طفال " -
 معرض للصور التارخيية. -

 :فتح ورشات -
 ورشة الرمس -

 ورشة القراءة واملطالعة -
 قصة.ورشة تلخيص  -
 برانمج العطةل الش توية:۞

 فتح ورشات:
 ورشة اكتشاف املواهب.-ورشة مطالعة وتلخيص.   ـ  -

 ورشة اللغة الإجنلزيية.-ورشة اخلط والكتابة.   ـ  -
 تكرمي الفائزين.-ورشة احلكوايت.    ـ  -

 مسابقات بني تالميذ الس نة اخلامسة ابتدايئ. -
 ائريني وعامليني.قراءات خمتلفة حول علامء وادابء جز  -

 تنظمي مسابقات حول الكتاب والقصة. -

 
 
 

11/12/2022 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 خالل العطةل

 
مكتبة املطالعة 

العمومية الشهيد عيل 
 امحلايم مدروسة

 
 

حياء ذكرى  اإ
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلث عىل املقروئية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  ممنن  االلننششااططااللههددفف  

0088  

 :ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 عرض كتب يف هبو املكتبة.-

 أ انش يد وطنية.-
 عرض صور من ذاكرة التارخي " الشهداء، أ حداث واقعية "-

 لكمة افتتاحية. -
 :فتح ورشات۞

 ورشة الرمس والتلوين. -
 ورشة ال شغال اليدوية. -

 ـ مسابقة فكرية.

 اترخيية.حمادثة حول خشصية  -
 برانمج العطةل الش توية:۞
 معرض لرسومات ال طفال-

 فتح ورشات:-
 ورشة التلخيص-
 ورشة احلكوايت.-

 ورشة ال شغال اليدوية.-

11/12/2022 
 
 

 خالل العطةل

 
مكتبة املطالعة 

العمومية دموش محمد 
 فرندة

حياء ذكرى  اإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحفزي عىل 
 املقروئية

 
 
 
 
 
 
 
 

 تالميذ وأ ساتذة -
 رواد املكتبة-
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 ورشة احملادثة ابللغة الإجنلزيية.-
 فئة الصغار. ورشة اكتشاف موهبة الكتابة من-

 دورات تدعميية للطالب املقبلني عىل امتحاانت هناية الس نة.
 أ لعاب وتدريبات للتسلية وتمنية الإبداع.-

املكتبة  حتسيس ية داخل املكتبة لرواد للتعريف بأ مهية محالت-
 والكتاب.
 يف ارطفوين طبيب تدخل ورشة أ خصايئ النفيس دلمع الطلبة مع

دراكية همارات عالج  ال طفال. عند النطق وعالج اإ
 التحفزي هبدف ال س ئةل بعض طرح-
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  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط

0099  

 ديسمرب: 11ذكرمىظاهرات ۞
 التارخيي. الكتاب معرض-

 صورللشهداء. معرض-
 ابملناس بة. خاص واثئقي فيمل عرض-

 والتلوين. الرمس ورشات فتح-
 

 برانمج العطةل الش توية:۞
 ورشة تلخيص قصة.-فتح ورشات:-

 ورشة الاشغال اليدوية.  ـ ورشة الرمس-
 ورشة ال لعاب الفكرية.   ـ ورشة الاعالم الايل.-

املس توى  مسابقة لل طفال ال كرث حفظ للسور القرأ نية"-
 التحضريي والابتدايئ".

 مسابقة فكرية" الغاز"-
 تقدمي أ انش يد من قبل ال طفال.  ـ تكرمي الفائزين.-

 
 
 

11/12/2022 
 
 
 
 
 
 

 خالل العطةل

 
مكتبة املطالعة 
العمومية الشهيد 
روان محمد عني 

 احلديد

 
 

 الاحتفاء ابذلكرى
 
 
 

غرس روح 
 املقروئية

 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط

1100  

 ديسمرب: 11مىظاهرات ى ذكر ۞
 معرض صور خاص ابملناس بة بهبو املكتبة.-

 معرض كتب اترخيية للمناس بة.-
 عرض أ انش يد وطنية.-
 برانمج العطةل الش توية:۞
 فتح ورشات متنوعة:-

 ورشة املطالعة والتلخيص.-
 الكتايب.ورشة التعبري -

 مسابقة فكرية لل طفال حول اترخي اجلزائر.-
 مسابقة احلكوايت الصغري .-

 
 
 
 
 
 
 

11/12/2022 
 
 
 
 
 
 

 خالل العطةل

مكتبة املطالعة 
العمومية الش يخ 
الابراهميي قرص 

 الشالةل

 الاحتفاء ابذلكرى
 احلث عىل املقروئية

 
 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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  االلتتااررخيخي  تتععيينيني  االلننششااطط  االلششههرر
  ااململاكاكنن
  

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط

1111  

 :ديسمرب 11ذكرى مظاهرات ۞
 معرض الكتاب التارخيي.-
 معرض صور للشهداء.-

 عرض فيمل واثئقي خاص ابملناس بة.-
 فتح ورشات الرمس والتلوين.-

 برانمج العطةل الش توية:۞
 بث أ انش يد تعلميية خمتلفة.-

 العرض.عرض قصص بواسطة ال قراص املضغوطة يف شاشة -
 تنظمي مسابقة فكرية بني الافواج مكونة من ذكور واانث. -

 فتح قاعات املطالعة مع تلخيص القصص. -
 فتح ورشة الرمس وال لعاب الفكرية. -

بث فيديو لل شغال اليدوية مع مشاركة التالميذ يف مشاهدته  -
 وتنافسهم حول تطبيق ال داء.

 فتح قاعة الانرتنت للتالميذ املشاركني. -
 تكرمي الفائزين. -

 
 

11/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالل العطةل
 
 
 
 

 
 

مكتبة املطالعة 
العمومية جزويل 
 امحمدتوس نينة

 
 
 
 
 
 
 
 

مكتبة املطالعة 
العمومية جزويل 
 امحمدتوس نينة

 الاحتفاء ابذلكرى
 
 
 
 
 
 
 

 احلث عىل املقروئية
 
 
 
 

 احلث عىل املقروئية

 
 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال طفال
 رواد املكتبة
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  تتزيزييي  ووززوو  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة --1155

  ااململششااررككنيني  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ووتتووققييتتاتاتررخيخي    ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  
الاحتفال ابليوم العاملي ذلوي 

 الاحتياجات اخلاصة
 /  دار الثقافة مولود معمري ديسمرب 03

*مديرية النشاط 
 الاجامتعي

 *امجلعيات الثقافية

0022  
 أ ايم املرسح موحيا

 جائزة موحيا اذلهبية
 املرسح اجلهوي اكتب ايسني ديسمرب 08و  07يويم 

تسهيل مجيع اللقاءات.  -
 تشجيع املبدعني

 اكتشاف املواهب الشابة -

امجلعيات و 

 التعاونيات الثقافية

 العائةل ال دبية ابملنتوج ال ديبالتعريف  دار الثقافة مولود معمري ديسمرب 09 لقاء أ ديب مع ادلكتور وانوغن  0033

حياء أ حداث   0044  ديسمرب 11 ديسمرب 11اإ

 دار الثقافة مولود معمري
 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية
 املرسح اجلهوي اكتب ايسني

 املكتبات اجلوارية

ترمح عىل أ رواح الشهداء 
اذلين حضوا من أ جل 

اجلزائر، مع تدشني العديد 
قامة  مجةل من من املرافق واإ

ال نشطة وتكرمي العائةل 
 الثورية

 *دور النرش
 *متحف ا�اهد
 امجلعيات الثقافية
 *املؤسسات الرتبوبة

*ورشات دار الثقافة 
 و املكتبة

 العائةل الفنية *وقفة لتذكري بأ عامل الفنان دار الثقافة مولود معمري ديسمرب 19 تكرمي طاهر بن ساحة  0055

0066  
موراس   « Imuras » اإ

 برانمج العطةل الش توية
 ديسمرب 31اإىل  17من 

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية
 دار الثقافة مولود املعمري

*الرتفيه و التخفيف عن 
 النفس

* دور النرش ال دابء، 
 الكتاب
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 *ملحقة دار الثقافة
 املرسح اجلهوي اكتب ايسني

*التحضري للعودة ل قسام 
 ادلراسة

*اخلروج من الروتني اليويم 
 لل طفال
 املواهب*فضاء لكتشاف 

 *ورشات دار الثقافة
 *الفنانني و املهرجني

*املؤسسات الثقافية 
 حتت الوصاية
 *امجلعيات الثقافية

 اندي السيامن  0077
و  22 20، 06،13أ ايم 

 ديسمرب 27
 متحف السيامن
 سيامن جرجرة

*فضاء لتبادل اخلربات بني 
 اجملرجني و السيامنئيني

 نتاج السيامنيئ*تشجيع الإ 

*اجملرجني، املمثلني، 
رجال و نساء الفن 

 السابع
 *املؤسسات الرتبوية

 دار الثقافة مولود معمري ديسمرب 28 أ ايم الشعر حول يس حمند أ وحمند  0088
 *فضاء لتبادل اخلربات

*تشجيع الكتابة و البحث 
 يف الرتاث

 *شعراء
 *ورشات دار الثقافة
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  ااجلجلززاائئررممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1166

  االلررمقمق  االلههييئئةة  ااململننظظممةة  االلننششااطط  ااململربربممجج  مماكاكنن  االلننششااطط
 يح

خمتار زرهوين احملمدية   
تنظمي الطبعة الثالثة من ذرع الاس تحقاق -تنظمي املسابقة الولئية لالإمالء -  

تنظمي ندوات ثقافية وفكرية -  
تنظمي ورشات يف الرمس و اخلط العريب و املطالعة -  

 املكتبة الرئيس ية
للمطالعة العمومية   

 

  
0011  

 تنظمي ورشات فنية يف:  - بدلية ابش جراح
 املطالعة والرمس. –مرسح الطفل -الريشة العبقرية -

 امجلعية الثقافية 
 املنار النسوية

  
0022  

 احلديقة العمومية
 لبدلية برايق

تنظمي عروض مرسحية ترفهيية لل طفال  -  امجلعية الثقافية 
 ش بابنا

  
0033  

 دار الشاب 
 عني طاية

 امجلعية الثقافية نسمة تنظميمعارض متنوعة للحرف والصناعات التقليدية حلرفيات
 

0044  

تنظمي ورشات فنية يف ال شغال اليدوية وتنظمي مأ دبة غداء لفائدة ال طفال املصابني  دار الش باب عني بنيان
 مبتالزمة دوان 

 امجلعية الثقافية 
 زهرة بالدي

0055  
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  ااجلجلللففةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1177

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  
ندوة اترخيية ينشطها الباحث لعرويس 

 عبدالقادر

ديسمرب  03السبت 
2022 
09:00عىل الساعة   

قاعة العروض بدار الثقافة 
 ابن رشد

التارخييادلور التوعوي يف اجلانب   

الباحث لعرويس 
 عبدالقادر

خنبة من الباحثني 
 واملؤرخني

0022  
ندوة أ دبية مضن برانمج اندي عباس 

 بوهالل
 اس تضافة الشاعر محمد الباز بلغيث

ديسمرب  03السبت 
2022 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية

 مجيع الرشاحئ التعريف بشعراء املنطقة

 أ مس ية أ دبية  0033
ديسمرب  03السبت 
عىل الساعة  2022

14:00 

قاعة النادي ال ديب والفين 
 دلار الثقافة ابن رشد

ال قالم احلديثة للش باب وتشجيعها 
اإىل الولوج يف عامل ال دب ابلبحث 

 والاكتشاف

اندي أ ضواء الثقايف 
 دلار الثقافة

0044  
يوم درايس حول حياة املرحوم الإمام 
 يس عطية مسعودي وعالقته ابل دب

ديسمرب  08 امخليس
2022 

ابتداء من الساعة 
14:00 

قاعة العروض بدار الثقافة 
 ابن رشد

التذكري مبناقب املشاخي )قدوة وعربة 
 من التارخي(

داكترة وأ مئة وعائةل 
 العالمة

 ندوة الرسد  0055
ديسمرب  09امجلعة 

2022 
ملحقة املكتبة الرئيس ية 
 بدائرة حايس حببح

العبارة العامية يف النص توظيف 
 الرسدي

 اندي الرسد
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ابتداء من الساعة 
14:00 

0066  
أ مس ية شعرية حول املناس بة مضن 

 العدد الثاين برانمج
 البديع املقفي يف رحاب اجللفة

ديسمرب  10يوم السبت 
ابتداء من  2022

صباحا 10:00  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية

 11الاحتفاء بناس بة 
1960ديسمرب  

شعراء من الولية 
 وخارج الولية

0077  
معارض للصور والواثئق التارخيية 

1960ديسمرب  11اخلاصة بأ حداث   

ديسمرب  10يوم السبت 
ابتداء من  2022
صباحا. 10:00الساعة   

مقار امجلعيات الثقافية عىل 
مس توى دوائر وبدلايت 

 الولية

تعريف النشء مبحطة من حمطات 
نضال الشعب اجلزائري يف سبيل 

 نيل الاس تقالل

مجعيات ثقافية 
 وفنية حملية

 عرض مرسحية ثورية  0088
ديسمرب  10يوم السبت 

 2022  
 قاعة العروض

دور املرسح يف ربط العالقة بني 
 املتلقي واملبدع

 للفنان معرون محمد

0099  
 الصالون احمليل للفنون التشكيلية

ديسمرب  11مبناس بة ذكرى مظاهرات 
1960 

 09/10/11أ ايم 
2022ديسمرب   

الثقافة+ فضاء هبو دار 
ال طفال بدار الثقافة ابن 

 رشد

الفنان اجلزائري ودوره يف تصوير 
بريش ته بشاعة تعامل املس تدمر 
الفرنيس مع الشعب اجلزائري يف 

دراج  بداع/ اإ املظاهرات عطاءات واإ
املواهب الشابة وتشجيعها يف عامل 

 الفنون التشكيلية

 فنانون تشكيليون

1100  
1960رب ديسم 11تظاهرة الاحتفالية   

 اس تضافة شاهد عىل الثورة( )
 11يوم ال حد 
2022ديسمرب  

دارة السجون حياء التظاهرة واإ  اإ
مجيع الرشاحئ و 
 نزلء السجون

1960ديسمرب  11تظاهرة الاحتفالية   1111 أ عضاء اندي مناقشة حول كتاب فرسان يف ملحقة املكتبة  الرئيس ية  11يوم ال حد  
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2022ديسمرب املؤلف: صاحل   اخلطوط ال وىل بدائرة عني وسارة 
 زروال

 البصمة

1122  
 بث ال انش يد الوطنية عرب ال ثري

 ) يف اإطار احلس الوطين (
 11يوم ال حد 
2022ديسمرب  

 ) يف اإطار احلس الوطين ( أ مام دار الثقافة
ورشة السمعي 
 البرصي

1133  

معرض للصور التارخيية خاصة  /1
 ابلولية السادسة

ورشة معرض رسومات اطفال  /2
الفنون التشكيلية وفضاء الطفل حول 

 احلدث
يوم درايس حول ا�اهد البطل /3

املالزم ال ول بلقامس زروال + معرض 
الصور اخلاصة هل وتقدمي الكتاب اجلديد 

 بعنوان: ) يف اخلطوط ال وىل(

يوم ال حد 
2022ديسمرب11  
18:00اإىل  09:00من   

قاعة العروض + هبو دار 
 الثقافة

 

حياء أ جما د الثورة من خالل الصور اإ
التارخيية للمنطقة و التذكري مبناقب 
 الشهداء )قدوة وعربى من التارخي(

 

داكترة خمتصني من 
 جامعة زاين عاشور
 مد�رية ا�اهد�ن

ذاعية حول املناس بة  1144  تنش يط حصة اإ
ديسمرب  11يوم ال حد 

2022 
 مقر الإذاعة اجلهوية ابجللفة

 11مناقشة أ مه نتاجئ مظاهرات 
1960ديسمرب   

أ عضاء امجلعية 
الثقافية اذلاكرة 
ل صدقاء متحف 

 ا�اهد

1155  
ديسمرب  11تنظمي ندوة اترخيية حول 

1960 
ديسمرب  11يوم ال حد 
ابتداء من  2022

ديسمرب  11متوسطة 
 ابجللفة

 تذكري ال جيال الصاعدة مبأ ثر ال جداد
أ ساتذة وهممتون 
 ابلتارخي احلديث
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زوالا 14:00  

لبعض ا�اهدين وتكرمياتزايرة   1166  
ديسمرب  11يوم ال حد 

2022 
 مضن الاعرتاف بتضحيات ال جداد ولية اجللفة

امجلعية الثقافية 
اذلاكرة ل صدقاء 
 متحف ا�اهد

 زايرة ملتحف ا�اهد  1177
ديسمرب  11يوم ال حد 
ابتداء من  2022

صباحا 10:00  
 متحف ا�اهد ابجللفة

تعريف النشء ابلإرث الثوري 
 للشعب اجلزائري

امجلعية الش بانية 
 النرباس

1188  
مسابقة ثقافية بني ابتدائييت ''الإمام 

 بربيح'' و''فياليل البشري''

ديسمرب  11يوم ال حد 
ابتداء من  2022

مساء 15:00  
 ابتدائية الإمام بربيح ابجللفة

خلق جو تنافيس بني تالميذ الطور 
 الابتدايئ واختبار مداركهم التارخيية

ية الش بانية امجلع 
 النرباس

 أ مس ية أ دبية  1199
ديسمرب  17يوم السبت 

2022 
14:00عىل الساعة   

قاعة النادي ال ديب والفين 
 دلار الثقافة

ال قالم احلديثة للش باب وتشجيعها 
اإىل الولوج يف عامل ال دب ابلبحث 

 والإكتشاف

اندي أ ضواء الثقايف 
 دلار الثقافة

2200  
مسابقة مفتوحة خاصة ابلباحثني 
واجملتصني بعنوان : اجللفة جغرافية 

 املاكن واترخي الإنسان

ديسمرب  17يوم السبت 
عىل الساعة  2022

10:00 
 قاعة العروض

تشجيع الباحثني واملؤرخني للبحث 
أ كرث يف الرتاث املادي والل مادي 

 للمنطقة
 ابحثني وخمتصني

2211  
عند يوم درايس حول حتدي القراءة 

 الطفل
ديسمرب  17يوم السبت 

2022 
 املكتبة الرئيس ية

تكرمي املرشفني عىل متابعة حتدي 
 القراءة يف ولية اجللفة

 داكترة من اجلامعة
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 الاحتفاء ابليوم العاملي للغة العربية  2222
ديسمرب  18يوم ال حد 

2022 
 املكتبة الرئيس ية

مناقشة حول كتاب أ ولد انيل 
 للمؤلف : قريش الطيب

 مجيع الرشاحئ

2233  
الندوة الوطنية لل دب اجلزائري يف 
املهجر مع اس تضافة الاكتب واسيين 

 لعرج

ديسمرب  18يوم ال حد 
ابتداء من  2022

مساء 16:00  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية

 أ دابء خلق نقاش يف جديد الساحة ال دبية

2244  
تظاهرات ثقافية لل طفال مبناس بة 

 العطةل الش توية
 مسابقات يف الرمس والقراءة

ديسمرب  23يوم امجلعة 
2022 

 

 املكتبة الرئيس ية وملحقاهتا
 ومناطق الظل

اس تغالل أ ايم العطةل يف التظاهرة 
 الثقافية لل طفال

 مجيع الرشاحئ
 نوادي القراءة

2255  
حفل لل انش يد الوطنية  مبناس بة 

 اسرتاحة العطةل الش توية
ديسمرب  24يوم السبت 

2022 
العروضقاعة   

قضاء أ وقات العطةل يف أ جواء ممتعة 
 ومفيدة يف النفس الوقت

فرقة التواصل للغناء 
 واملوس يقى

بقيادة املايسرتو 
 عباس الصادق

2266  
مسابقة يف اخلط العريب والرمس + ركن 

املطالعة خاصة ابل طفال مبناس بة 
 اسرتاحة العطةل الش توية

 30اإىل غاية  24من 
2022ديسمرب   

التشكيلية ورشة الفنون 
 وفضاء الطفل

براز مواهب ال طفال  من خالل  اإ
اإرشاكه يف النشاطات  لتفجري 

 قدراته

فضاء الطفل شبيك 
لبيك دلار الثقافة 

 ابن رشد

 نشاط متنوع  لل طفال  2277
ديسمرب  25يوم ال حد 

2022 
 قاعة العروض

قضاء أ وقات العطةل يف أ جواء ممتعة 
 ومفيدة يف النفس الوقت

دار الثقافة 
ابلتنس يق مع مجعية 
 هديل الثقافية

دار الثقافة يراد به تعزيز املشاركة وتبادل قاعة العروض والفضاءات ديسمرب  29اإىل  27منال ايم احمللية لسيامن الش باب لل فالم   2288
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اللقاءات بني السيامنئيني واملهندسني  املفتوحة 2022 القصرية  ابجللفة
اتحة  الش باب من خمتلف البدلايت واإ

ر وعشاق الفن الفرصة للجمهو 
 السابع يف احلوار واملناقشة

ابلتنس يق مع مجعية 
ش باب بالدي 

 ابجللفة
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  ججييججللممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1188

  االلررمقمق    اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
ـ املكتبة الرئيس ية للمطالعة 

  العمومية 
  ـ ال رسة الثورية 

  ـ مديرية الثقافة و الفنون 
  ـ املركز الثقايف الإساليم 

 

حياء اذلاكرة الوطنية  ـ اإ
ـ التعريف بتارخي املنطقة و 
 نضالها اإابن الثورة التحريرية
ـ مد جسور التواصل  بني 

  ال جيال
ـ ترس يخ اذلاكرة الوطنية يف 
  أ ذهان اجليل الصاعد

  
  

املركز الثقايف 
  الإساليم

  
  

2022ديسمرب  11   
  
  

منرب املكتبة يف حمارضة اترخيية مع 
ال س تاذ أ حسن قليل يف تقدمي كتابه 
"امليلية عامصة الشامل القس نطيين و 

 روضة الشهداء "

0011  

معرض الكتاب التارخيي من رصيد 
 املكتبة 

0022  

معرض الصورة التارخيية خاص 
1960ديسمرب 11مبظاهرات   

0033  

ـ املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
  العمومية 

  ـ مديرية الثقافة و الفنون
 ـ ال رسة ال دبية

  ـ تمثني أ عامل أ بو العيد دودو
  ـ التأ سيس ملسابقة أ دبية حملية
  ـ خلق حركة ثقافية دامئة

عادة الاعتبار ل سامء أ دبية  ـ اإ
 حملية

قاعة احملارضات 
  ابحلي الإداري

ديسمرب  19/ 18
مبناس بة اليوم  2022

  العاملي للغة العربية 
  

ال ايم ال دبية للرتمجة و التأ ليف " أ بو 
 العيد دودو"

 ادلكتور : سعيد بوطاجني
 ادلكتور : مربيعي 

 ـ ادلكتور : أ حسن دواس 

0044  

ـ املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
  العمومية 

  ـ مديرية الثقافة و الفنون

ـ التشجيع عىل القراءة و 
  املطالعة ذلا الطفل 

  ـ اكتشاف املواهب احمللية

  
  املكتبة البدلية امليلية 

  

  
 29اإىل غاية  25من 

2022ديسمرب    

الربانمج الثقايف القرايئ اخلاص ابلعطةل 
 الش توية 

 ـ ورشات و مسابقات 
0055  
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  ـ املكتبة البدلية امليلية 
 

ـ تقريب الكتاب من الطفل و 
حتفزيه عىل القراءة العمومية من 

خالل خلق فضاء ترفهييي 
  يس تقطب ال طفال   

ـ معرض الكتاب من رصيد املكتبة 
 للكبار و الصغار

 ـ عروض فنية و ترفهيية
 ـ جوائز خاصة ابملسابقات 
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  سسططييففممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --1199
 دداارر  االلثثققااففةة  ههوواارريي  ببووممدديينن  

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن

 
النادي السيامنيئ 
 ابرس يفون

 
 تشجيع هواة السيامن

 
بدار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
02/12/2022 

 الفرتة املسائية
 سا15:00
 

 
 :نشاط النادي السيامنيئ

 عرض فيمل سيامنيئ متبوع بنقاش 
 

0011  

 
دار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
عطةل هناية الاس بوع للرتفيه اس تغالل 

 عن الاطفال

 
بدار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
 03/12/2022و02

 الفرتة الصباحية
سا10:30  

 
 عروض مرسحية لل طفال

0022  

 
دار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
 احتفال مبظاهرات

 1960ديسمرب  11

 
بدار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 10/12/2022و09
 الفرتة الصباحية

 سا10:30
 
 
 

 عروض مرسحية لل طفال 
 

0033  

      عرض فيديو افرتايض لكتاب اترخيي من 0044  
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النادي السيامنيئ 
 ابرس يفون

 
تنش يط الثقافة السيامنئية يف الاوساط 

 الش بانية

 
بدار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
10/12/2022 

 

 رصيد املكتبة
 

 
دار الثقافة هواري 

 بومدين
 

للرتفيه اس تغالل عطةل هناية الاس بوع 
 عن الاطفال

 
بدار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
10/12/2022 

 اىل
12/12/2022 

 

  معرض الصور التارخيية والكتاب
 التارخيي

 عرض أ رشطة واثئقية 
 

0055  

 
 

دار الثقافة هواري 
 بومدين

 

 
 

 احتفال مبظاهرات
 1960ديسمرب  11

 
 

بدار الثقافة هواري 
 بومدين

 

 
 

11/12/2022 
 الفرتة الصباحية

 سا10:30
 

 
  ندوة اترخيية حول املناس بة دلاكترة

 جامعيني
 متبوعة بقراءات شعرية 

 جلسة بيع ابلتوقيع 
 

0066  

النادي السيامنيئ 
 ابرس يفون

تنش يط الثقافة السيامنئية يف الاوساط 
 الش بانية

بدار الثقافة هواري 
 بومدين

 

16/12/2022 
 الفرتة املسائية

 سا15:00
 

 :نشاط النادي السيامنيئ
 فيمل سيامنيئ متبوع بنقاش عرض 

 
0077  
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دار الثقافة هواري 

 بومدين
 

اس تغالل عطةل هناية الاس بوع للرتفيه 
 عن الاطفال

 
دار الثقافة هواري 

 بومدين
 

 
 17/12/2022و16

 الفرتة الصباحية
 سا10:30
 

 
 

 عروض مرسحية لل طفال 
 

0088  

 
دار الثقافة هواري 

 بومدين
 
 
 
 
 

 
 تزامنا والعطةل الش توية

 
بدار الثقافة هواري 

 بومدين
 
 
 

23/12/2022 
 اىل

07/01/2022 
 الفرتة الصباحية

 سا10:30

 
 عروض مرسحية لل طفال 

 
0099  
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 ااململرسرسحح  ااجلجلههوويي  االلععللممةة  
 

  
  االلررمقمق

  
  اامسمس  االلننششااطط

  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  
  مماكاكنن  االلننششااطط

  
  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

  
  ااململششااررككوونن

  
  
  
  
0011  
  

 
 ورشة / تربص 

 

 
02/12/2022 

 اىل
06/12/2022 

 

 
املرسح اجلهوي العلمة 

 سطيف
 

 
براز املواهب  اإ

الشابة  يف الفنون 
 املرسحية

 
مؤطر/هواة يف الفنون 

 املرسحية

  
  
  
0022  
  

 
  ( عرض مرسيح  للكبار  بعنوان

 التاهئون (

 
07/12/2022 

 الفرتة املسائية
 سا16:30

 
املرسح اجلهوي العلمة 

 سطيف
 

 
طار التبادل  يف اإ
 بني املسارح

 
املرسح اجلهوي عز 

 عنابة-ادلين جمويب

  
  
0033  

 
  خمتلف الانشطة لالحتفال مبظاهرات

 1962ديسمرب  11
 

11/12/2022 
 طيةل اليوم من الساعة

سا اىل 09:00
 سا16:30

املرسح اجلهوي العلمة 
 سطيف

 

 
طار  يف اإ

التظاهرات 
 الوطنية/الثورية

 
املرسح اجلهوي العلمة / 
 اندي ذاكرة العلمة
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0044  

 
 

  ( عرض مرسيح لل طفال بعنوان
 مملكة احلرشات(

 

 
 

24/12/2022 
 الفرتة املسائية

 سا15:00
 

 
 

املرسح اجلهوي العلمة 
 سطيف

 

 
 

نتاج و  طار الإ يف اإ
 التوزيع املرسيح

 

 املرسح اجلهوي العلمة

  
  
0055  

 
  عرض مرسيح لل طفال بعنوان ) عربة

 الاحالم(
 

 
25/12/2022 

الفرتة الصباحية 
 واملسائية

سا / 10:00
 سا15:00
 

 
املرسح اجلهوي العلمة 

 سطيف
 

 
طار ترقية  يف اإ

الفنون املرسحية 
 املوهجة لل طفال

تعاونية كتارسيس 
 قس نطينة
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  سسععييددةة --2200
 

  االلررمقمق اامسمس  االلننششااطط االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككوونن  ااململالالححظظااتت

/ 

 اندي ومضة -

اندي أ رض املعرفة 
 للمكتبة

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية "وانزار عبد 

 الكرمي"
01/12/2022  0011 جلسة أ دبية دورية . 

/ 

مديرية النشاط الاجامتعي 
و التضامن لولية سعيدة 

. 
 قاعة املرسح اجلهوي

03/12/2022  
سا 09:00  
 

سا 14:30  
 

سا 15:00  
 
 

احياء اليوم الوطين ذلوي 
 الاحتياجات اخلاصة .

0022 

 اندي التفاؤل للقراءة . /
دار الثقافة "مصطفى 

 خالف"

طار املوعد  - يف اإ

 ال س بوعي :

 أ مس ية أ دبية . -

 أ مس ية أ دبية .

0033  

/ 

 اندي ومضة -

اندي أ رض املعرفة 
 للمكتبة

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية "وانزار عبد 

 الكرمي"
  0044 جلسة أ دبية دورية .
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/ 
املرسح اجلهوي "رصاط 

 بومدين"
 قاعة املرسح اجلهوي

07/12/2022  
سا 17:00  

العرض الرشيف ملرسحية 
 "زمزم" .

0055  

/ 

املكتبة الرئيس ية  -
للمطالعة العمومية "وانزار 

 عبد الكرمي"
08/12/2022 بدلية عني احلجر  

خرجة للمكتبة املتنقةل اإىل 
بدلية عني احلجر لفائدة 
أ طفال مدرسة "لعباين 

 زكراي" .

0066  

  االلررمقمق  اامسمس    االلننششااطط  االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت  مماكاكنن    االلننششااطط  ااململششااررككوونن  ممالالححظظااتت

/ 

 اندي ومضة -

اندي أ رض املعرفة 
 للمكتبة

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية "وانزار عبد 

 الكرمي"

08/12/2022 
 
 
سا 17:00  

  0077 جلسة أ دبية دورية .

/ 
املرسح اجلهوي "رصاط 

 بومدين"
  قاعة املرسح اجلهوي

للكبار عرض مرسيح 
 حتت عنوان " زمزم"

0088  

/ //  
 

دار الثقافة "مصطفى 
 خالف"

10/12/2022 
 
 سا 10:00
 
 
 

برانمج الاحتفال بذكرى 
ديسمرب  11مظاهرات 

1960 : 
معرض صور شهداء -

 منطقة سعيدة .
معرض للكتب الثورية و -

0099  
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 سا 14:00
 
سا 17:00  
 

 التارخيية .
معرض لرسومات 

منخرطي ورشة الفنون 
التشكيلية حول املناس بة 

. 

/ 
املكتبة الرئيس ية / اندي 

 املشاكة للمكتبة

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية "وانزار عبد 

 الكرمي"
 

ورشات للقراءة / قراءة -
يف سرية شهداء الثورة 
 التحريرية لفائدة ال طفال .

1100  

/ 
فاكر    التعاونية الثقافية أ  

و فنون العلمة    
  قاعة املرسح اجلهوي

ملحمة اترخيية ثورية -
 حتت عنوان "معامل" .

1111  

  االلررمقمق  اامسمس    االلننششااطط  االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت  مماكاكنن    االلننششااطط  ااململششااررككوونن ااململالالححظظااتت

/ 
املكتبة الرئيس ية / اندي 

 املشاكة للمكتبة

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية "وانزار عبد 

-الكرمي"  

ديسمرب  17اإىل  10من 
2022 

*معرض لكتب الطفل 
اليت تناولت الثورة 

التحريرية من قصص و 
 سري و أ شعار .

1122  

/ 
 
 
 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية          
و ملحقاهتا    

املكتبة الرئيس ية   و 
 ملحقاهتا

ديسمرب  18اإىل  11من 
2022 

*معرض للكتب التارخيية 
اليت تناولت الثورة 

 التحريرية
1133  
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/ 
 دار الثقافة

 "مصطفى خالف"
دار الثقافة "مصطفى 

 خالف"

11/12/2022 
 سا 10:00
 سا 16:00
سا 17:00  

 *بث أ انش يد وطنية .
 *مواصةل املعرض .

*عرض فيمل جزائري 
 بعنوان " مل نكن أ بطال"

1144  

 / قاعة املرسح اجلهوي / /
*عرض فيمل اترخيي ثوري 

 حتت عنوان"
1155  

/ / 
العمومية مكتبة املطالعة 

"حايج عيىس" بدلية 
 مولي العريب

 
 

13/12/2022 
 

*معرض لصور شهداء 
 منطقة سعيدة .

*مسابقة لل طفال حول 
 كتابة سرية ذاتية �اهد .

1166  

/ / 
مكتبة املطالعة العمومية 
"اكتب ايسني" بدلية 

 س يدي أ محد
/ 

*عروض للحكوايت حول 
 اذلكرى .

*مسابقة يف الرمس لفائدة 
 ال طفال .

1177  

  االلررمقمق  اامسمس    االلننششااطط  االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت  مماكاكنن    االلننششااطط  ااململششااررككوونن ااململالالححظظااتت

/ 

سوق  –املرسح اجلهوي 
 اهراس

 
 

 قاعة املرسح اجلهوي
13/12/2022 

سا 17:00  

*عرض مرسيح للكبار 
حتت عنوان "الطاحونة" 

. 
1188  
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 اندي التفاؤل للقراءة . /
دار الثقافة "مصطفى 

 خالف"

17/12/2022 
 سا 14:30
سا 15:00  

طار املوعد  *يف اإ
 ال س بوعي :

 *أ مس ية أ دبية .

 *أ مس ية أ دبية .

1199  

/ 

 املكتبة الرئيس ية .-
ادلكتور سعيد بن صايف -

. 

 بدلية ذوي اثبت-
 املكتبة الرئيس ية

18/12/2022 
سا 14:00  

 *خرجة للمكتبة املتنقةل .
*ندوة فكرية حول اللغة 
العربية مع بيع ابلتوقيع 
لكتاب الرايضيات 

 العرفانية .

2200  

/ / 

 
 

دار الثقافة "مصطفى 
 خالف"

 

 طيةل أ ايم العطةل

الربانمج الثقايف و الفين *
 اخلاص ابلعطةل الش توية :

أ بواب مفتوحة عىل -
ورشات  دار الثقافة ) 
مرسح ،موس يقى ،فنون 

عالم أ يل (  . تشكيلية ، اإ
*مسابقات فنية و أ دبية 

 لل طفال .
 
 

2211  
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/ 

التعاونية الثقافية املشعل 
س يدي بلعباس . –  

 
 

التعاونية الثقافية املشعل 
س يدي بلعباس . –  

22/12/2022 
سا 14:30  

*عرض متنوع مع أ لعاب 
اخلفة و العرائس الضخمة 

. 
2222  

/ 

مجعية حديقة ال طفال -
 الثقافية

 اندي التفاؤل للقراءة-

الثقافة "مصطفى دار 
 خالف"

24/12/2022 
سا 14:30  
سا15:00  

 
 
 
 

 
15:00 

عرض فين مع املهرج -
 بلوطة

 أ مس ية أ دبية-
-أ مس ية مع اندي السيامن

 سعيدة
 

2233  

/ 
مجعية بال حدود لولية 

 سعيدة
 املرسح اجلهوي

و ترفهيية  عروض هبلوانية
 لل طفال

2244  

/ 
مجعية املواهب لتبادل 
 الش باب س يدي بوبكر

الثقافة "مصطفى  دار
 خالف"

25/12/2022  
سا 14:30  
سا15:00  

 
 
 

  2255 عرض ترفهييي مع املهرج

/ 
مجعية الفرسان لل عامل 

 الفنية سعيدة
 املرسح اجلهوي

عرض مرسيح لل طفال 
حتت عنوان"رحةل 

 الس نونو"
2266  
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مجعية أ لوان للفنون و 

 الرتاث
دار الثقافة "مصطفى 

 خالف"
26/12/2022  

سا14:30  
سا15:00  

عرض مرسيح لل طفال 
 بعنوان" الغابة العادةل"

2277  

 املرسح اجلهوي مجعية ال طفال الثقافية 
عروض تنش يطية و 
 ترفهيية لل طفال

2288  

 مجعية منارة الفن الثقافية 
دار الثقافة "مصطفى 

 خالف"
27/12/2022  

سا14:30  
سا15:00  

عرض مرسيح لل طفال 
بعنوان " ال مريو 

 املغرورة"
2299  

منارة الفن الثقافيةمجعية     3300 عرض مرسيح لل طفال املرسح اجلهوي 

 
 مجعية الهدى

لتحام الثقافية  و الإ
دار الثقافة "مصطفى 

 خالف
28/12/2022  

سا14:30  
سا15:00  

  3311 عرض مع الهبلوان

 
 مجعية الهدى

لتحام الثقافية  و الإ
  3322 عروض ترفهيية و فنية املرسح اجلهوي

 
الثقافية تعاونية اجلوهرة 

 لولية سعيدة.
 املرسح اجلهوي

29/12/2022  
سا15:00  

عرض مرسيح لل طفال 
 wantedحتت عنوان 

3333  
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  سسككييككددةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2211

  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

0011   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "هاك و هاك  "

03/12/2022 
 سا 14.00

دار الثقافة محمد رساح 
 سكيكدة

 دار الثقافة محمد رساح سكيكدة

دخال احلركة  توس يع و اإ
املرسحية داخل 

املؤسسات الرتبوية يف 
طار اتفاقية  اإ

0022   
عرض رشيط فيديو  يربز  
مرافقة قطاع الثقافة لفئة 

 املعاقني
 معرض لكتاب لربايل

03/12/2022 
 سا 14.00

دار الثقافة محمد رساح 
 سكيكدة

 مرافقة و توجيه املعاقني يف ا�ال الثقايف
املرسح اجلهوي، دار 

 الثقافة
 املكتبة الرئيس ية

0033   
العدد السابع من   لقاء  
املعرفة بــ :  "صناعة  
 املواطن يف اجلزائر"

 2022ديسمرب     03
 13:30الساعة 

 املكتبة الرئيس ية
 اس تضافة  خشصيات فكرية  وطنية

فتح النقاش واحلوار لإشاكلت                
 و قضااي راهنة .

مبدعني من خارج الولية 
+  مثقفون  ضيفا لعدد: 

ادلكتور ال س تاذ نور ادلين 
 بكيس

0044   
الـعدد     منصة اكتب : 
13 

يس تضيف ثالثة كتاب 
 ش باب من الولية

 2022ديسمرب  07
 13:30الساعة 

 املكتبة الرئيس ية
تشجيع ال قالم الواعدة. التعريف                          

نتاج الثقايف احمليل . و  و الرتوجي لالإ
 التعريف   ابلإصدارات اجلديدة

اندي تنوين+ضيوف 
املنصة +كتاب حمليني      

و املهمتون ابلقراءة  و 
 الكتابة
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0055   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "هاك و هاك  "

10/12/2022 
 سا 14.00

دار الثقافة محمد رساح 
 سكيكدة

 دار الثقافة محمد رساح سكيكدة

دخال احلركة  توس يع و اإ
املرسحية داخل 

املؤسسات الرتبوية يف 
طار اتفاقية  اإ

0066   
 

معرض يف الفنون 
التشكيلية                  

 و الصور التارخيية

 2022ديسمرب  10
 سا 14:00

قاعة العروض بدار الثقافة محمد 
 رساج

حياء لذلكرى  الـ  ل حداث   62* اإ
 1960/2022ديسمرب 11

 
منخرطي ورشة الفنون 

التشلكية دلار الثقافة محمد 
 رساج
 

عرض أ فالم اترخيية     0077
 ثورية

 20اإىل  10من 
 2022ديسمرب 

قاعة العروض بدار الثقافة محمد 
 رساج

 
 
 
 

حياء لذلكرى   الـ  ل حداث   62*اإ
 1960/2022ديسمرب 11

 
 
 

 

 
/ 
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0088   
مسابقة يف القصة القصرية            

 للفىة الصغار
 حتت شعار حىت ل ننىس

ديسمرب  11من 
ديسمرب  30اإىل 2022

2022 

دار الثقافة محمد رساج 
 سكيكدة

براز قمية القصة مكوروث ثقايف  *اإ
 جزائري

*حتديد ادلور الهام اذلي تلعبه القصة يف 
 مد جسور التواصل بني ال جيال

 
 
 
 

0099   
للمتحف اجلهوي زايرة  

للمجاهد العقيد عيل اكيف 
 سكيكدة

 2022ديسمرب  13
 سا 10:00

 

حياء لذلكرى   الـ  ل حداث  62*اإ
 1960/2022ديسمرب 11

*التعريف ابملعامل الثقافية و التارخيية 
 بولية سكيكدة

 
ثةل من منخرطي 

الورشات البيداغوجية و 
 الفنية

 فئة الصغار و فئة الكبار

بعنوان                ععررضض  ممرسرسححييةة   1100
 *حىت ل ننىس*

 2022ديسمرب  13
 سا 14:00

قاعة العروض بدار الثقافة محمد 
 رساج

حياء اذلكرى الـ  ل حداث  62*اإ
 1960/2022ديسمرب 11

 * مناقشة

الفرقة املرسحية دلار 
الثقافة محمد رساج 

 سكيكدة
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1111   
ممرات ثقافية اس تضافة 
خشصية ثقافية العدد 
 احلادي عرش

 

 2022ديسمرب 17
 سا 14:00
 

 قاعة احملارضات
التعريف ابملواهب الصاعدة يف ا�ال 

 الثقايف و الفين
 

ممرات ثقافية اس تضافة 
خشصية ثقافية العدد 
 احلادي عرش

1122   

 
*عروض مرسحية موهجة 
لالتطفال *فقرات ترفهيية 

هبلوانية وحكوايت 
*ورشات مفتوحة  

 ومسابقات

 
  2022ديسمرب 22من 
 2023جانفي  04 اإىل

 
قاعة العروض بدار الثقافة محمد 

 رساج
 

 
الرتفيه وكشف املواهب وتمنية قدرات 

 املعرفية دلى الطفل
 

 عروص مرسحية لل طفال   1133
 31اإىل  27من 
/12/2022 

 سا 14.00
 قاعة دار الش باب احلروش

توس يع احلركة املرسحية اىل خمتلف 
 املناطق النائية

املرسح اجلهوي سكيكدة 
ابلتنس يق مع خمتلف 
 امجلعيات احمللية

 عروص مرسحية لل طفال   1144
 31اإىل  27من 
/12/2022 

 سا 14.00
 قاعة دار الش باب احلروش

توس يع احلركة املرسحية اىل خمتلف 
 املناطق النائية

املرسح اجلهوي سكيكدة 
ابلتنس يق مع خمتلف 
 امجلعيات احمللية
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1155   

ندوة اترخيية   + معرض 
الكتاب التارخيي+   
مسابقة أ حسن حبث 

اترخيي  + أ نشطة ثقافية 
 تربوية

 2022ديسمرب  11
 13:30الساعة 

مكتبة املطالعة العمومية لبدلية 
 بين ولبان

 
حياء  ال ايم  و  ال عياد  ختليد و اإ

 الوطنية.
 

املكتبة الرئيس ية +  بدلية  
 بين ولبان
حملية  و ال منية+مجعيات

+ تالميذ املنطقة   و 
 أ ساتذة خمتصون

1166   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "جشرة املوز "

12/12/2022 
 سا 14.00

 دار الثقافة لولية سطيف دار الثقافة لولية سطيف
عطاء نفس جديد للحركة  اإ

 املرسحية

1177   
أ مواج الشعر سلسةل 
شهرية من ال مايس 

 الشعرية

 2022ديسمرب  13
 13:30الساعة 
 

 املكتبة الرئيس ية

 
 تفعيل   املشهد   الثقايف الوطين

تعزيز التعاون بني امجلعيات الثقافية 
 واملؤسسات  الثقافية

و الفنون سكيكدة +أ دابء 
و شعراء من داخل و 
 خارج الولية مثقفـون.

1188   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "جشرة املوز "

13/12/2022 
 سا 14.00

 دار الثقافة لولية ابتنة دار الثقافة لولية ابتنة
عطاء نفس جديد للحركة  اإ

 املرسحية

1199   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "جشرة املوز "

14/12/2022 
 سا 14.00

 دار الثقافة لولية القليعة دار الثقافة لولية القليعة

عطاء نفس جديد للحركة  اإ
 املرسحية
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2200   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "جشرة املوز "

15/12/2022 
 سا 14.00

 قرص الثقافة مفدي زكراي
 العامصة / /

 قرص الثقافة مفدي زكراي
 العامصة / /

عطاء نفس جديد للحركة  اإ
 املرسحية

2211   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "هاك و هاك  "

17/12/2022 
 سا 14.00

دار الثقافة محمد رساح 
 سكيكدة

 دار الثقافة محمد رساح سكيكدة

دخال احلركة  توس يع و اإ
املرسحية داخل 

املؤسسات الرتبوية يف 
طار اتفاقية  اإ

2222   
عرض مرسيح للكبار 

 بعنوان
 "جشرة املوز "

25/12/2022 
 سا 18.00

املهرجان الوطين للمرسح 
 احملرتف العامصة

املهرجان الوطين للمرسح احملرتف 
 العامصة

املشاركة يف املهرجان 
 الوطين للمرسح احملرتف

2233   
العدد     ندوة القراءة   :

 الـتاسع  عرش
 

 2022ديسمرب    27
 13:30الساعة 

 املكتبة الرئيس ية
 اس تضافة   مبدع   حميل

صدارات مبدعي و مبدعات  التعريف ابإ
 الولية

كتاب مبدعني   +  أ دابء  
 من  داخل  الولية

2244   

ورشات )القراءة و الرمس 
(+ مسابقات ثقافية + 
معرض الكتاب املفتوح 

+عرض اخلاص ابلطفل 
 مرسحية مسّجةل .

ديسمرب    31يويم 
جانفي    01و  2022

2023 
13:30 

 املكتبة الرئيس ية

 حتبيب  ال طفال  يف  القراءة
نفتاح عىل املكتبة الرئيس ية و  الإ

رصيدها  املعريف.+ املتعة و الرتفيه مع 
فادة  الإ

أ طفال + نوادي و 
مجعيات ذات الطابع 

 الثقايف
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  سس  ييدديي  ببللععببااسسممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2222

 ""ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""  محممحمدد  االلققببااططيي  
  

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  االلتتااررخيخي  //  االلتتووققييتت  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق

0011  

سس
بباا ييدديي  ببللعع سس  

  

 اليوم التحسييس ملرض الس يدا ) الايدز(
 2022ديسمرب  01

ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  
  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  
  ""  محممحمدد  االلققببااططيي""

توعية الش باب 
بفريوس نقص املناعة 

 البرشية

 املكتبة الرئيس ية
 –و ملحقاهتا  

مديرية الثقافة و 
  الفنون

//  
  

 حمارضة فكرية "لكنا معنيون ، ل لالعاقة"   0022
من اجل ضامن حقوق  2022ديسمرب  03

ال شخاص ذوي 
 الإعاقة 

0033  
 لقاء فكري اديب"املامرسة احلقية قانوان

 و اجامتعيا" 

معاجلة املظامل و القضاء  2022ديسمرب  10
 عىل عدم املساواة 

 و الإقصاء
و السامح للناس  

ابملشاركة يف القرارات 
 اليت تؤثر عىل حياهتم

0044  
 معرض للصور التارخيية

ندوة اترخيية "جرامئ ل تنىس يف حق ال مة 
 2022ديسمرب  11

نرش التارخي الوطين يف 
 صورة فنية راقية.
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    اجلزائرية"

 2022ديسمرب  18 اللغة العربية و اثرها يف الوسط الرتبوي  0055
 غرس أ ساس يات

و أ صول اللغة يف 
 نفوس ال جيال القادمة

 مفكرين و أ دابء
  و داكترة خمتصني 

//  

 

 ..""دداارر  االلثثققااففةة  وو  االلففننوونن  ""  اكاكتتبب  ايايسسنيني  
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  االلتتااررخيخي  //  االلتتووققييتت  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق

سس  0011
بباا ييدديي  ببللعع سس  

 توأ مة أ دبية  
 2022ديسمرب  05

 سا14:00
  دداارر  االلثثققااففةة  وو  االلففننوونن

  ""  اكاكتتبب  ايايسسنيني""

 تبادل اخلربات
الفرع الوليئ للرابطة 
ال دب الشعيب لولية 
 س يدي بلعباس

//  
  

 للحرفصالون وطين   0022
 13نومفرب اإىل  26من 

 2022ديسمرب 
احياء الرتاث و تشجيع 

 احلرفيني

امجلعية الثقافية راية 
الرتاث ال صيل لولية 
 س يدي بلعباس

//  
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  ععننااببةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2233

  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط

 مديرية الثقافة
انديةصالون   

ـ تقدمي ال دابء انتاجاهتم ال دبية 
 والشعرية وتقريهبا للمتلقي

2022ديسمرب  03 املرسح اجلهوي  

 لقاء أ ديب مع الشاعرة:
" فضيةل بسطنجي" قصيدة 

 :الش يخ العريب تبيس،  والاكتب:
 "محمود جدايت" مع صالون اندية

0011  

 
 املكتبة الرئيس ية

 

 
 تعلميي ، تثقيفي ، تربوي

 
 الرئيس يةاملكتبة 

 
2022ديسمرب  03  

 ورشة الكتاب التعلميي
كتاب  لروس ال ول كيف وملاذا ؟ 

بعنوان "ملاذا تكون النبااتت 
 خرضاء"

 

0022  

 دار الثقافة
 

 تقدمي لوحات فنية للفنان اإىل امجلهور
القاعة الصغرى      بدار 

 الثقافة
 2022ديسمرب  03

 
ـ جلسة عرفان للفنان 
 التشكييل توفيق شليب

0033  

 
 املكتبة الرئيس ية

 
 تقريب القراء من الكتاب

 
 املكتبة الرئيس ية

 2022ديسمرب  03
 
 

 جلسة اكتب و كتاب :
. رضوان علوي لتقدمي  مع أ 

 " احملجوز عليه"
0044  
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 مع بيع ابلتوقيع
 

 املرسح اجلهوي
متاع الطفل  واملسامهة   يف تمنية  اإ
 خشصيته  عن طريق       املرسح

 املرسح اجلهوي
ديسمرب   03

2022 
 

 ـ عرض مرسيح موجه لل طفال
 " الشمس النامئة "

0055  

مجموعة من الفنانني 
 التشكيليني

 رواق املعارض /
ديسمرب   03

2022 
 

ـ معرض جامعي للفنون 
 التشكيلية

0066  

 املكتبة الرئيس ية تعلميي ، تثقيفي ، تربوي املكتبة الرئيس ية
ديسمرب   06

2022 
 

 وتثقيفيبث رشيط تعلميي وتربوي 
 سلسةل تعمل مع زكرايء

 MyFamilyال رسة 
0077  

 السناميتيك ـ عرض الكس يكيات السنامي العربية السناميتيك
 08اإىل  01من 

2022ديسمرب   

 دورة ال فالم العربية:
 ـ عطةل املفتش الطاهر

 ـ معر قتالتو
 ـ املصري

 ـ أ وغس تني ابن دموعها

0088  

 مديرية الثقافة
 املرسح اجلهوي

 ـ خلق روح التنافس بني   املرتحشني
ـ تكوين وتطوير مواهب الفنانني يف 

 املرسح اجلهوي
 10اإىل  8من 

 2022ديسمرب 
 ـ مسابقة أ ايم الوطنية  للامنودراما

 
0099  
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الثقافةدار   
مجعية أ جراس الثقافية 
مجعية شهاب للفنون 

 ادلرامية

 الفن  املرسيح

 املكتبة  الرئيس ية لل طفال تمنية املهارات الإبداعية املكتبة الرئيس ية
ديسمرب   10

2022 
 

حياء مظاهرات  ديسمرب  11اإ
 أ انش يد وطنية مسابقة :1954

أ حسن تلخيص لقصة " بثينة 
 ا�اهدة الصغرية"

1100  

مكتبة دار الثقافة -  
مجعيات حملية -  

 التعرف عىل أ حداث الثورة
رواق املعارض   بدا ر 

 الثقافة

09 – 10 – 11     
 2022ديسمرب 
 

 معرض الصور و الكتب -
 و الواثئق التارخيية

 
 

1111  

 
 املكتبة الرئيس ية

 
 تقريب القراء من الكتاب

 
 املكتبة الرئيس ية

 
 2022ديسمرب  10

 جلسة اكتب و كتاب :
. نبيةل واري يف تقدمي  مع أ 

"سلسةل وادي ال طفال" مع بيع 
ابلتوقيع تلهيا ف جلسات حكوايت  

 مع ال طفال

1122  

الابداع ال ديب دلار اندي -
 الثقافة

  1133 ـ تبادل ثقايف و أ ديب 2022ديسمرب  10 القاعة الصغرى 
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صالون دنيا زاد لولية  -
 قاملة

 بدار الثقافة

 دارالثقافة
 

 1960ديسمرب    11ـ ختليدا ذلكرى 
لمتجيد التارخي واحملافظة عىل مكتس بات 

ثورة التحرير ا�يدة   

 القاعة الكربى
 بدار الثقافة

 2022ديسمرب  10
 

ـ عرض امللحمة  التارخيية 
نتاج دار الثقافة  "حورية" من اإ

عنابة نص الاكتب لطفي حسيين و 
اإخراج ال س تاذ أ محد هامل و متثيل 
طلبة ورشة املرسح دلار الثقافة، 
حيث تدور أ حداث امللحمة حول 
احلقبة الاس تعامرية للجزائر اإىل 
ميالد جفر الاس تقالل و انفجار 

 تحرير النومفربيةثورة ال 

1144  

 مديرية الثقافــــة
 دار الثقافة

 

ـ احياء اذلكرى وجتس يد وقائع أ حداهثا 
 من خالل امللحمة

 2022ديسمرب  11 املرسح اجلهوي

عرض ملحمة  " حورية " للاكتب 
لطفي حسيين  اإخراج : أ محد 

نتاج دار الثقافة والفنون  هامل " اإ
 عنابة

1155  

 السناميتيك
والتذكري أ حداث مظاهرات ـ التعريف 

1960ديسمرب  11  
 السناميتيك

      13اإىل  11من 
 2022ديسمرب

 دورة الافالم الثورية :
 ـ فيمل معركة اجلزائر
 ـ فيمل أ بناء نومفرب

1166  
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 السناميتيك
عرض الافالم الايطالية وتعريف 

 امجلهور بالكس يكياهتا
 السناميتيك

 20اإىل  14من
 ديسمرب
2022 

 الايطالية: ـ دورة ال فالم
 Roma ـ
 la strada ـ

 Cinema paradisoـ
 Rom ville ouverteـ

1177  

املكتبة الرئيس ية ابلتنس يق 
 مع جامعة ابيج خمتار

 
 تمثني اللغة العربية

املكتبة الرئيس ية 
ابلتنس يق مع جامعة 

 ابيج خمتار

 
 2022ديسمرب  17

حياء اليوم العاملي للغة  يف اطاراإ
 العربية يوم درايس " ندوة بعنوان
 اللغة العربية بعيون استرشاقية  "
 من تقدمي د.ماجدة بن معرية
 و د. نعمية بوسكني
 ود.أ مالبوعطيط

1188  

 املرسح اجلهوي
الاطالع عىل الاعامل املرسحية املقدمة 
 من خارج الولية والتبادل بني املسارح

 2022ديسمرب  17 املرسح اجلهوي
عرض مرسيح موجه لل طفال يف 
طار التبادل بني املسارح املرسح  اإ

 اجلهوي بسكرة
1199  

 مديرية الثقافة
ـ التعريف برتاث وس ياحة مدينة عنابة 

 خاصة التظاهرات الكربى
2022ديسمرب  17 /  

ـ عرض دليل الثقايف والس يايح 
 هيبون للثقافة

2200  

  2211 اندي نقرأ  لرنتقي 2022ديسمرب  19 املكتبة الرئيس ية خلق روح املطالعة املكتبة الرئيس ية
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2022ديسمرب  20 املرسح اجلهوي / املرسح اجلهوي  

 ـ عرض مرسحية " التاهئون "
خراج : أ محد رزاق  تأ ليف واإ
 سينوغرافيا : محزاوي وليد

نتاج املرسح اجلهوي " عز ادلين  اإ
 جمويب " عنابة

2222  

 املرسح اجلهوي
والتوس يع يف فن فسح ا�ال لتحسني 
 املرسح

 املرسح الوطين اجلزائري
 31اإىل  22من 

2022ديسمرب   

ـ املشاركة يف فعاليات املهرجان 
الوطين للمرسح احملرتف ابملرسح 

(15الوطين اجلزائري يف دورته )  
2233  

 2022ديسمرب  25 املكتبة الرئيس ية تعلميي ، تثقيفي ، تربوي املكتبة الرئيس ية

 لل طفالبث رشيط علمي 
 " ادلورة ادلموية"

ورشة ال شغال اليدوية " جسم 
 الإنسان

2244  

 السناميتيك

ـ نرش ثقافة الفن السابع عند فئيت 
 الصغار والش باب

 ـ خلق جو ترفهييي دلى الاطفال
 

 السناميتيك
اإىل غاية  22من 

2022ديسمرب  31  

ـ عرض سلسةل من ال فالم خاصة 
 برشحية ال طفال :
 Tintinـ
 Dragonsـ

 ـ La belle et la bêteـ
SPIRIT 
 UPـ

2255  
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 Bébeـ Lage de glace 1ـ
part en vadrouille 

 l'avion 1ـ Maman j'ai ratéـ
et 2 

 Les mondes de Ralphـ

 مديرية الثقافة
ـ التعريف ابلرتاث العنايب )احليل 

 التقليدية(
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

2022ديسمرب  24  
احليل وا�وهرات ـ عرض كتاب 
 بونة لبوبكر خلرض -ببدل العناب

2266  

 دار الثقافة
 مجعية ضوء املتوسط

 تقدمي عروض سناميئية
القاعة الكربى بدار    

 الثقافة
24 - 25 

 2022ديسمرب 
أ ايم عنابة للسيامن -  2277  

 املرسح اجلهوي
املسامهة يف الرتفيه من خالل خلق 
أ جواء فنية خالل العطةل املدرس ية  

 لفائدة ال طفال
 املرسح اجلهوي

اإىل غاية 24من   
2022ديسمرب  31  

 ـ ال ايم الش توية ملرسح الطفل
 

2288  

 املكتبة الرئيس ية
 

 2022ديسمرب 26 املكتبة الرئيس ية تطوير همارات الرمس دلى الطفل
ورشة رمس : رمس و تلوين فاكهة 

 الش تاء : " فاكهة الربتقال"
2299  

 2022ديسمرب 26 املكتبة الرئيس ية املطالعةخلق روح  املكتبة الرئيس ية
ـ اندي فكرة : مناقشة كتاب 

"مسرقند "ل مني معلوف املكتبة 
 الرئيس ية

3300  

  3311 تطوير همارات احلوار 2022ديسمرب 28 املكتبة الرئيس ية تعمل مع زكرايء " حوار يف املدرسةابللغة املكتبة الرئيس ية
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  ققااململةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2244

  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  االلننششااطط  اامسمس  االلررمقمق

0011  
عرض مرسيح 

 بعنوان "غصة عبور"
07/12/2022 

 مساءا 15:00
دار الثقافة عبد ا�يد  -

 الشافعي
طار الاحتفال بس تينية  يف اإ

 الاس تقالل
 املرسح اجلهوي محمود ترييك

0022  
ندوة أ دبية حول  -

راهن ال دب 
 اجلزائري

08/12/2022 
 مساءا 14:00

قاعة احملارضات مبقر  -
مديرية الثقافة والفنون 

 لولية قاملة

معرفة موقع ال دب اجلزائري  -
 من ال داب العاملية

 مديرية الثقافة والفنون لولية قاملة  -
 أ دابء وكتاب -

0033  
جلسة قراءة مع -

 -قاملة-مجعية تنوين 
 دار الثقافة عبد ا�يد الشافعي - تشجيع املطالعة واملقروئية - قاعة العروض دار الثقافة  17/12/2022

 مجعية تنوين  -

0044  
عرض مرسيح  -

 بعنوان "ميساج"
04/12/2022 

 
طار التبادل املرسيح - املرسح اجلهوي أ م البوايق  املرسح اجلهوي محمود ترييك - يف اإ

 -قاملة-مجعية السيامن والفنون  -

0055  

حتفالية - الرئيس  اإ
الراحل "هواري 

 بومدين"
معرض خاص  -

بصور الرائيس 
الراحل "هواري 

 بومدين"

27-28-
اكمل  29/12/2022
 اليوم

دار الثقافة عبد ا�يد  -
 الشافعي

الإحتفال بذكرى راحيل الرئيس  -
 هواري بومدين

 الثقافة عبد ا�يد الشافعي  دار -
 مجعية حواء احلرة-
 مجعية املس تقبل لل نشطة الش بانية -
 مجعية ال مل -
مرأ ة -  مجعية ملسة اإ
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مداخالت حول  -
املناس بة من تقدمي 

 ال ساتذة
 شويق زقادة-
 عبد الرزاق محوش -
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  ققسس  ننططييننةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2255

  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

برامع من ذوي 
الاحتياجات اخلاصة 

اتبعون للورشات  
التكوينية دلار الثقافة 

 ماكل حداد

دماج أ طفال ذوي الاحتياجات  اإ
براز   اخلاصة يف القطاع الثقايف و اإ

 مواههبم

دار الثقافة ماكل 
 حداد

ديسمرب03  

 الاحتفالت ابليوم العاملي ذلوي اهلمم 
حفل فين متنوع برامع من ذوي 

الاحتياجات اخلاصة معرض خاص 
اببداعات ذوي الاحتياجات اخلاصة يف 
 املوس يقى .الفنون التشكيلية املرسح

0011  

مجعية دنيا للثقافة 
 واملواهب الش بانية

 ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي
 2022ديسمرب 03

18:00 
 حفل فين مالوف

 "قعدة وسلوان ابلآةل والفنان"
0022  

اندي سريات للفن 
 والإبداع

 اندي جسور الهنضة
 تثقيفي

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

ديسمرب 03  
صباحا 10  

 جلسات القراءة
 اندي سريات للفن والإبداع

0033  

 مجعيات ا�متع املدين
حامية املعمل التارخيي عرب تنظيفه 

والتحسيس بأ مهيته وتوعية املواطنني 
 برضورة احملافظة عليه

املتحف العمويم 
الوطين للفنون 
والتعابري الثقافية 

 التقليدية

 2022ديسمرب 05
 10عىل الساعة 
 صباحا

 اليوم العاملي للتطوع
 تنظيف احمليط اخلاريج للمتحف

0044  

مرسح ام البوايق  مرسح قس نطينة  تثقيفي  ترفهييي   0055 مرسحيــــــة "ماكياج" 2022ديسمرب  05
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 16:00 اجلهوي اجلهوي

أ طفال و عامل 
 املتحف

 حتفزي روح التطوعي
املتحف العمويم 
 الوطين سريات

ا2022ديسمرب 05  
 اليوم التطوعي العاملي

خرجة تطوعية دلار ال يتام مع تقدمي 
 ورشة فنية

0066  

 مجعية الفجر الثقافية
أاكدميية حقوق 
 الانسان

مجعية انس اخلري 
 قس نطينة

 تضامين
 توعوي
 تثقيفي

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

ديسمرب 05  

خروج املكتبة املتنقةل اىل بدلية اولد 
 رمحون

تقدمي مساعدات لالطفال احملتاجني و 
 املرىض ) كتب وهدااي(

 تنظمي مسابقة ترفهيية مع توزيع اجلوائز
ندوة حول تنظمي العمل التطوعي الواقع 

 الإشاكلت و احللول

0077  

التطوعيتعزيز رساةل العمل  مجعيات ثقافية  

 مستشفى اجلامعي
ابن ابديس حتت 

اإرشاف دار الثقافة 
 ماكل حداد

2022ديسمرب  05  

 05اليوم العاملي للتطوع املوافق ل 
ديسمرب ) خرجة ميدانية اإىل مصلحة 
طب ال طفال ابملستشفى اجلامعي ابن 

ابديس( حبضور مجعيات أ طفال خمتصة يف 
التنش يط الهبلواين و املرسيح) 

 متطوعون(
 

0088  

مرسح قس نطينة  مرسح قس نطينة  تثقيفي  ترفهييي فريقي"    0099 مرسحيــــــة "صيف اإ
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 2022ديسمرب  07 اجلهوي اجلهوي
16:00 

مرسح قس نطينة 

 اجلهوي
 تثقيفي  ترفهييي

مرسح قس نطينة 

 اجلهوي
 2022ديسمرب  08

16:00 
فريقي"   1100 مرسحيــــــة "صيف اإ

طلبة, أ ساتذة 
عالميني  جماهدين و اإ

تثقيفياإعاليم   
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

2022ديسمرب10  
 معرض للكتاب الثوري

 11يوم درايس بعنوان: مظاهرات 
 ديسمرب يف الاعالم الوطين و ادلويل

1111  
  

مجعيات ثقافية وفنيو 
ومؤطرين ومنخرطني 
ورشات دار الثقافة 
 ماكل حداد و داكترة

احلفاظ عىل اذلاكرة التارخيية و  -
ال جيال ببطولت ال سالف تعريف  

اسرتجاع أ جماد واترخي  الوطن  -
 واملفاخرة به

دار الثقافة ماكل 
 حداد

 13اإىل  11من 
2022ديسمرب   

اذلكرى الثانية والس تون ملظاهرات 
1960ديسمرب11  

 04)ال ايم السيامنئية القس نطينية الطبعة 
براهمي(  دورة الفنان نيب اإ
القصرية مسابقة وطنية لل فالم السيامنئية  

 عروض عىل مدار أ ايم التظاهرة
 معرض فين اترخيي

 "السيامن اجلزائرية والثورة"

1122  

 
 

 تثقيفي  ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي
 2022ديسمرب  11

16:00 
فريقي"   1133 مرسحيــــــة "صيف اإ

طلبة , أ ساتذة  املكتبة الرئيس ية  اإعاليم تثقيفي 2022ديسمرب11  1144 معرض للكتاب الثوري 
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عالميني  11يوم درايس بعنوان: مظاهرات  للمطالعة العمومية جماهدين و اإ
 ديسمرب يف الإعالم الوطين و ادلويل

 تثقيفي ال طفال
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

2022ديسمرب11  
ورشة خاصة ابملناس بة لل طفال كتابة 

 قصة اترخيية
1155  

حياء ذاكرة الثورة أ ساتذة و جماهدين  اإ
العمويم املتحف 

 الوطين سريات
2022ديسمرب  11  

 11حمارضة حول ذكرى مظاهرات 
1960ديسمرب   

1166  

ادلكتور ابديس 
 فوغايل

اندي سريات للفن 
 والإبداع

 تثقيفي توعوي
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

2022ديسمرب  17  

ندوة ثقافية ينشطها ادلكتور ابديس فوغايل 
اليوم العاملي للغة العربية  مبناس بة 

ديسمرب 18املصادف ل  
 ورشة اخلط العريب

مسابقة يف اللغة العربية لنادي سريات للفن 
 و الإبداع

1177  

 تبيني جامليات اخلط العريب اساتذةطلبة لكية الفنون 
املتحف العمويم 
 الوطين سريات

2022ديسمرب  18  
 اليوم العاملي للغة العربية

العريبحصة يف اخلط   
1188  

أ دابء, شعراء و 
 داكترة

 الارتقاء ابللغة العربية
دار الثقافة ماكل 

 حداد
2022ديسمرب  18  

ديسمرب: 18اليوم العاملي للغة العربية   
معرض الكتاب ,أ مس ية أ دبية  و شعرية و 

 مداخالت
1199  

تالميذ الابتدايئ و 
 أ طفال زوار

تعلمي التالميذ وال طفال الكتابة ابخلط 
مبختلف أ نواعهالعريب   

املتحف العمويم 
الوطين للفنون 

ديسمرب عىل 20
13:00الساعة   

 الاحتفال ابليوم العاملي للغة ال م
 ورشة خط

2200  
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والتعابري الثقافية 
 التقليدية

 الرتفيه والتسلية و التثقيف 

املتحف العمويم 
الوطين للفنون 
والتعابري الثقافية 

 التقليدية

2022ديسمرب  22  
واشغال يدويةورشة رمس   

 ورشة القصة واحلاكية
 ورشة العاب اذلاكء

2211  

 تثقيفي ال طفال
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 
 27اإىل  24من 

 ديسمرب
 

2022 

 عطةل الش تاء يف مكتبنت
 افتتاح الو رشات :
ورشة ال ديب  ورشة احلكوايت والقراءة ,

الصغري , ورشة الرمس و الإشغال اليدوية 
وورشة املعلومات العلمية ) ركن أ تعرف 

عىل احليوان( , ورشة املرسيح الصغري , 
 ورشة املنشد الصغري

 خروح املكتبة املتنقةل اىل بعض البدلايت

 املسابقات: -
مسابقة اقرا و اعرب  , مسابقة 

الرسام املبدع و مسابقة 
 لعلميةاملعلومات ا
 

2222  
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 مجعيات ثقافية
وتشجيع  والتثقيفالرتفيه والتسلية 

 مواهب ال طفال
دار الثقافة ماكل 

 حداد
ديسمرب اإىل  24من 
2023جانفي  05  

 همرجان مرسح الطفل :
 عروض هبلوانية والعاب اخلفة

 مسابقات فكرية و ثقافية ومفاجأ ت أ خرى
2233  

مرسح قس نطينة 

 اجلهوي
 تثقيفي ترفهييي

قس نطينة مرسح 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  24
وعىل الساعة  10:00

14:00 
  2244 مرسحيــــــة لل طفال "مق للمعمل"

مرسح قس نطينة 

 اجلهوي
 تثقيفي ترفهييي

مرسح قس نطينة 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  25
وعىل   10:00
 14:00الساعة 

 مرسحيــــــة لل طفال "مفاتيح احلكمي"
2255  
  

أ طفال املدارس 
 وعامل املتحف

تلقني الطفل كيف تكون معلية 
 احلفرية

املتحف العمويم 
 الوطين سريات

ورشة ال ثري الصغري  من احلرفية اإىل  2022ديسمرب  25
 املتحف

2266  

 أ طفال املدارس
التعريف ابملوروث الثقايف دلى 

 الناش ئة
املتحف العمويم 
 الوطين سريات

  2277 ورشة فنية طيةل العطةل الش توية

مرسح قس نطينة 
 اجلهوي

 تثقيفي  ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  26
وعىل   10:00
 14:00الساعة 

 مرسحية لل طفال  "الطفل ال مني"
 

2288  

" الفنان معريش نرص  مرسح قس نطينة  تثقيفي  ترفهييي   2299 عرض أ لعاب اخلفة "الفنان معريش 2022ديسمرب  27
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وعىل الساعة  10:00 اجلهوي ادلين
14:00 

قس نطينة مرسح 
 اجلهوي

 تثقيفي  ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  28
وعىل الساعة  10:00

14:00 
  3300 مرسحية لل طفال "ادلمية"

 -مجعية اكاثرسيس
 قس نطينة

 تثقيفي  ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  29
وعىل الساعة  10:00

14:00 
  3311 مرسحية لل طفال "عربة ال حالم"

قس نطينة مرسح 
 اجلهوي

 تثقيفي  ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  30
وعىل الساعة  10:00

14:00 
  3322 مرسحية لل طفال "الرصصور املغرور"

مرسح قس نطينة 
 اجلهوي

 تثقيفي  ترفهييي
مرسح قس نطينة 

 اجلهوي

 2022ديسمرب  31
وعىل الساعة  10:00

14:00 
  3333 مرسحية لل طفال "الفصول ال ربعة"

 ل يشء
املدرسة اجلهوية 
 للفنون  امجليةل

  3344 ل يشء
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  ااململددييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2266

  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت    

  االلننششااطط
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

11  

ااململههررججــاانن  االلووططــــينين  للللممسســــررحح  االلففاكاكيهيه  االلططببععةة  
  ددووررةة  االلففنناانن  سسريريااطط  ببووممدديينن::  1133
  فاكهية للكبار.عروض مرسحية 
 .عروض ترفهيية لل طفال 
 .ندوات ثقافية فنية 
  ورشات تكوينية يف السينوغرافيا والكتابة

  املرسحية املوهجة للطفل ومرسح الشارع.
  .معارض اترخيية وفنية  

  08اإىل  04من 
 2022ديسمرب 

 .الهنوض بفن املرسح 
  تشجيع املرسحيني الهواة واحملرتفني

 وخلق جو تنافيس لالرتقاء
 ابلعمل املرسيح.

 ترقية الفعل املرسيح ابجلزائر 
  متكني امجلهور املداين من

الاس متتاع ابملرسحيات الفاكهية 
 من خمتلف ارجاء الوطن.

 دار الثقافة
الاقامات 
 اجلامعية

 بعض البدلايت

فرق فنية 
مرسحية هاوية 

 وحمرتفة.
 أ ساتذة وهممتون.

فنانون من خمتلف 
 ارجاء الوطن.

/ 

22  

  ::1111اادلدلوويليل  للففنن  ااخلخلطط  االلععرريبيب  االلططببععةة  ااململههررججاانن  
 .معرض للخط العريب والفن التشكييل 
 .ورشات مفتوحة للخط العريب 
 .مسابقة دولية للكتابة عىل املبارش 
  حفالت فنية عىل رشف الضيوف

  15اإىل  11من 
 2022ديسمرب 

  الهنوض بفن اخلط العريب
 اجلزائري.

  التعريف ابخلطاطني اجلزائريني
 عىل املس توى العريب وادلويل.

  الاهامتم هبذا الفن اذلي يعترب
 ركزية من راكئز الهوية العربية.

 دار الثقافة

خطاطون من 
داخل وخارج 

 الوطن.
 أ ساتذة وهممتون

/ 
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  واملشاركني من داخل وخارج الوطن.
 .خرجات س ياحية  

33  

ااححتتففااللييااتت  خخااصصةة  االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة  ععىلىل  ممسس  تتووىى  
  ابابللببدلدلايايتتممككتتببااتت  ااململططااللععةة  االلععممووممييةة  

 مسابقات يف الرمس 
 فضاءات للمطالعة والقراءة 
 معارض 
  عروض ترفهيية وفنية من تنش يط رواد

  املكتبات

 ديسمرب  22من 
جانفي  05اإىل 

2022 

  تقريب املواطن من املكتبات
 البدلية

  خلق فضاءات ثقافية فنية لساكن
 البدلايت املعنية .

  خلق جو ترفهييي تربوي لل طفال
صة ابملناطق خالل العطةل خا

 النائية.

 مكتبة بوغزول
مكتبة قرص 
 البخاري

 مكتبة القويعة
مكتبة عني 
 القصري

مكتبة عني 
 بوس يف

 / لك فئات ا�متع

44  

ااححتتففااللييااتت  خخااصصةة  االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة  ععىلىل  ممسس  تتووىى  
  ممككتتببااتت  ااململططااللععةة  االلععممووممييةة  ابابللببدلدلايايتت

  فتح الورشات البيداغوجية طيةل أ ايم

 العطةل
 .مسابقات يف الرمس 
 فضاءات للمطالعة والقراءة واحلكوايت 
 معارض للورشات البيداغوجية 
 عروض ترفهيية وفنية لل طفال  

 31اإىل  22من 
 2022ديسمرب 

 تقريب املواطن من دار الثقافة 
  خلق فضاءات ثقافية فنية لساكن

 مدينة املدية.
  خلق جو ترفهييي تربوي لل طفال

 خالل العطةل

  لك فئات ا�متع دار الثقافة
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  ممسس  تتغغاامنمنممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2277

للككرترتووينين  أأ  وو  ممووققعع  االلتتووااصصلل  الاالاججامتامتععيي  ااذلذليي  سس  ييننرشرش    ااململووققعع االلإإ
  ععربربهه  االلننششااطط

  االلننششااططااتت  ااململربربجمجمةة  مماكاكنن  االلننششاا  طط
االلههييئئةة  ااململننظظممةة  
  للللننششااطط

  االلررمقمق

 دار الثقافة مبس تغامن -
 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مولي بلحمييس مس تغامن -
 ملديرية الثقافة و الفنونالصفحة الرمسية -

  املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية

 دار الثقافة 

   املرسح اجلهوي 
 

   الاحتفال ابذلكرى الثانية والس تون
ديسمرب  11ملظاهرات الشعب 

1960/2022. 
  0011 قطاع الثقافة

 دار الثقافة مبس تغامن -
 مس تغامن املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مولي بلحمييس -
 الصفحة الرمسية ملديرية الثقافة و الفنون-

  املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية

  ورشات  لك يوم السبت والثالاثء
. 

  جلسة أ دبية وعلمية لك يوم السبت
 والثالاثء.

   الاحتفال ابذلكرى الثانية والس تون
ديسمرب  11ملظاهرات الشعب 

1960/2022. 

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية 

0022  
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 دار الثقافة مبس تغامن -
 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مولي بلحمييس مس تغامن -
 الصفحة الرمسية ملديرية الثقافة و الفنون-

 دار الثقافة 
  ورشات بيداغوجية لك يوم السبت

 والثالاثء

  النادي الثقايف لك يوم السبت 

  0033 دار الثقافة 

 دار الثقافة مبس تغامن -
 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مولي بلحمييس مس تغامن -
 الصفحة الرمسية ملديرية الثقافة و الفنون-

 قاعة سيامن " الش يخ حامدة 
   عرض أ فالم سيامنئية " سبت

 السيامن"
قاعة سيامن " 
 الش يخ حامدة"

0044  

 دار الثقافة مبس تغامن
 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مولي بلحمييس مس تغامن -
 الصفحة الرمسية ملديرية الثقافة و الفنون-

 املرسح اجلهوي   0055 املرسح اجلهوي عروض مرسحية لل طفال و الكبار  
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    ااململسس  ييةلةلممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2288        

  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ااإإمسمس  االلننششااطط

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

دخال الفرحة والهبجة  اإ
لفئة ذوي الإحتياجات 

 اخلاصة

مراكز ذوي 
 الإحتياجات اخلاصة

2022ديسمرب  03  
سا صباحا 10:00  

زايرة ميدانية ملراكز ذوي الإحتياجات اخلاصة: ورشات -
ورشة التلوين  متنوعة ورشة الرمس وال شغال اليدوية ،

 واحلكوايت 
عرض مرسيح تربوي ترفهييي دامع للكتاب :العرض -

 الرابع الكتاب واذلاكرة

0011  

مجعية الوفاء لرتقية 

 الطفوةل
حياء اليوم العاملي  اإ
ذلوي الإحتياجات 

 اخلاصة

املركز البيداغويج 
ذلوي اهلمم والقدرات 

 اخلاصة

2022ديسمرب  04  
سا 14:00  

حفل موس يقي هبلواين ل طفال ذوي الإحتياجات -
  0022 اخلاصة

الس يد زاين أ محد 
هاوي مجع الطوابع 

 الربيدية

حياء الرتاث من  اإ
 مقر املتحف  خالل الطابع الربيدي

2022ديسمرب  04  
سا 10:00  

معرض الطوابع الربيدية-  
0033  

مشاركة العديد من 

ادلاكترة من ابرز 
 اجلامعات اجلزائرية

يف البحث يف املسامهة 
اترخي الولية وما ميزيها 

 من أ عالم
 دار الثقافة

ديسمرب  06/07
2022 

امللتقى الوطين التاسع : اترخي وأ عالم املس يةل-  
0044  
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ال س تاذ همدي 
 مباريك

حياء اذلاكرة الوطنية  اإ
من خالل التذكري 

ببشاعة البوليس 
الفرنيس يف تعامهل مع 
 املشاركني يف املظاهرة

الثقافةهبو دار   

 13اإىل  10من 
2022ديسمرب   

-سا09:00من 
سا 17:00  

معرض الصور والواثئق التارخيية-  
بث أ انش يد وطنية -  

0055  

قاعة مكتبة دار 
 الثقافة

  2022ديسمرب  10
سا صباحا10:00  

ندوة حول املناس بة-  
0066  

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية 

ابلتنس يق مع 
أ ساتذة من جامعة 

 املس يةل
 
 
 

 /12/ 11مظاهرات 
أ حد أ برز  1960

الطرق لنحقيق 
 الإس تقالل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

املكتبة الرئس ية 
للمطالعة العمومية 
بودراي بلقامس 

 وملحقاهتا
 
 

 
 
 
 
 

2022ديسمرب 11  
سا09:00  

 
 
 

 معرض الصور التارخيية حول املناس بة -
0077  

  0088 معرض الكتاب التارخيي  رصيد املكتبة  حول املناس بة -

  0099 عرض مطوايت للتعريف ابملناس بة -

 1960حمارضة بعنوان: ما مدى تأ ثري أ حداث ديسمرب  - 
 عىل

 مسار الثورة  التحريرية  من تقدمي  ادلكتور بريم كامل 
1100  

 
 

 
تنوير جيل املس تقبل  

  1111 عرض مطوايت تعريفية  حول س تنية الإس تقالل -

عرض رشيط  واثئقي  حييك  عن الثورة التحريرية  - 1122  
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//  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منخرطي ملحقات 

املكتبات العمومية 
 للمطالعة

 
 

مباضهيم ا�يد وترس يخ 
الفكر الثوري دلى 

 الناش ئة 
 
 

مقتطفات من ذكرى 
ديسمرب11مظاهرات  

 
 
 
 
 
 
 
 

املكتبة الرئس ية 
للمطالعة العمومية 
بودراي بلقامس 

 وملحقاهتا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022ديسمرب 11  
سا09:00  

 
 
 

 ونيل الإس تقالل 
- تعريفية  ابملناس بة توزيع مطوايت    

 معرض الكتاب التارخيي اخلاص ابملناس بة -
 عرض رشيط واثئقي  خول املناس بة  -

 معرض الكتاب التارخيي رصيد املكتبة -
 معرض الصور التارخيية اخلاص ابملناس بة -

 ورشة اخلط العريب -
 ورشة القراءة والتلخيص -

1133  

- التعريف ابللغة العربية  اخلط العريب وورشة الكتابةورشة   1144  

 الإعزتاز بلغتنا ال صلية 
 عرض رشيط واثئقي حول املناس بة -

 معرض الصور التارخيية اخلاص ابملناس بة -
 

1155  

التنويه  ابحملطات 
الفارقة  يف مسار 

 الثورة 

مسابقة فارس الكتاب ال س بوعية للكبار -  
1960ديسمرب  11حول مظاهرات  تصممي روبوراتج  1166  
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منخرطي ملحقات 
 املكتبات العمومية

 للمطالعة
 

 
 

حياء ذكرى  اإ
املظاهرات من أ جل 

 احلرية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املكتبة الرئس ية
للمطالعة العمومية 
بودراي بلقامس 

 وملحقاهتا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022ديسمرب 11  
سا09:00  

 

معرض الصور التارخيية اخلاص ابملناس بة -  
ورشة القراءة والتعبري حول املناس بة -  1177  

  

مسابقة قارئ اترخي اجلزائر -  
توزيع مطوايت تعريفية ابملناس بة -  
معرض الكتاب التارخيي اخلاص ابملناس بة-  
عرض رشيط واثئقي حول املناس بة-  

1188  

 
 

التنويه ابحملطات الفارقة 
 يف مسار الثورة 

مسابقة فكرية -  
ورشة الرمس وال شغال اليدوية -  
ورشة املرسيح الصغري -  
معرض الصور التارخيية اخلاص ابملناس بة -  
أ انش يد ثورية وطنية  من تقدمي منخرطي املكتبة -  

1199  

الإعزتاز ابللغة 
العربيةابعتبارها أ كرث 

 اللغات ماكنة   

2022ديسمرب  14  
سا09:00  

عرض مطوايت تعريفية  حول املناس بة -  
معرض الصور التارخيية اخلاص ابملناس بة -  
حمارضة حول اللغة العربية-  

2200  
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التعريف ابحملطات اليت 
 مرت هبا الثورة

 
 
 
 
 

حياء اليوم العاملي للغة  اإ
 العربية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2022ديسمرب  17
سا 09:00  

 
 
 
 
 
 
 
 

عرض فيمل واثئقي حول املناس بة -  
معرض الكتاب التارخيي رصيد املكتبة -  
 

2211  

عرض مرسيح ملنخرطي املكتبة حول املناس بة -  
معرض الكتاب التارخيي رصيد املكتبة -  2222  

أ انش يد وطنية  ثورية  حتيك مسار الثورة -  
ورشة الرمس والتعبري -  

2233  

معرض الكتاب التارخيي رصيد املكتبة -  
عرض فيمل واثئقي حول املناس بة -  2244  

منخرطي ملحقات 
املكتبات العمومية 

 للمطالعة
 

 

املكتبة الرئس ية 
للمطالعة العمومية 
بودراي بلقامس 

 وملحقاهتا

2022ديسمرب  17  
سا 09:00  

ورشة اخلط العريب-  
ورشة القراءة والتلخيص-  
ورشة اخلط العريب و ورشة الكتابة-  
لقاء واخلطابة حتت شعار لغيت - مسابقة يف القراءة والإ

 ال صلية

2255  
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2022ديسمرب  18  
سا 09:00  

تكرمي الفائزين يف املسابقة الوطنية للكتابة الإبداعية -
 الطبعة الرابعة

مسابقة يف اخلط والنرث والشعر جملتلف الفيئات-  
2266  

مجعيات ولئية 

ووطنية يف 
 الإختصاص 

تمنية فكرالطفل ثقافيا 

راحة اذلهن  وفنيا واإ
 من ضغوط ادلراسة

قاعة العروض دلار 
 الثقافة

 28اإىل  24من 
2022ديسمرب   

ال ايم الش توية ملرسح الطفل-  2277  

أ ساتذة جامعيني يف 
قتصاد  عمل الإ

مشاركة املتاحف يف 

العمويم مقر املتحف  دمع الإقتصاد الوطين 
 الوطين

2022ديسمرب  17  
سا 09:00  

تنظمي ندوة فكرية بعنوان : رؤيـــا-  2288  

أ ساتذة متخصصني 
 يف الفنون امجليةل

حياء ذكرى وفاة الفنان  اإ
 نرص ادلين ديين

  2022ديسمرب  22
سا 10:00  

ندوة حول القمية امجلالية يف أ عامل نرص ادلين ديين -  2299  
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  ممععسسككررممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --2299

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااإإمسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

11  

  **  تتننظظميمي  ووررششااتت  ممتتننووععةة  ::
 ورشة املطالعة
 ورشة احلكوايت

 ورشة الرمس والتلوين 
 ورشة قراءة القصص من الرتاث وتلخيصها 

 لك أ س بوع 
اىل  10:00من 

12:00  
 الرئيس يةاملكتبة 

 تعويد ال طفال
 عىل القراءة واملطالعة

 والإبداع
 اندي الطفل املبدع

22  

 مسابقات والعاب فكرية ترفهيية لل طفال
 ورشة املطالعة 
 ورشة احلكوايت 
  ورشة قراءة القصص 

 لك أ س بوع 
  12:00اىل  10:00من

مكتبة املطالعة العمومية 
 –ا�اهد �ن فطة امحـد 

 معسكر 08املنطقة 

 تعويد ال طفال
 عىل القراءة واملطالعة

 والإبداع

ال طفال املنحرطني 
 ابملكتبة

33  

 مسابقات والعاب فكرية ترفهيية لل طفال 
 ورشة املطالعة 
 ورشة احلكوايت 
  ورشة قراءة القصص 

 لك أ س بوع 
  12:00اىل  10:00من

املكتبة  احلرضية الش يخ 
دحو قامسي التقاري 
 القطب احلرضي مطمور

ال طفالتعويد   
 عىل القراءة واملطالعة

 والإبداع

ال طفال املنحرطني 
 ابملكتبة

44  
قراءات شعرية مداخالت وحمارضات متنوعة 

اس تضافة كتاب حمليني وكتاب من خارج 
 الولية...

 لك أ س بوع
 16:30 

 املكتبة الرئيس ية
معاجلة خمتلف املواضيع 

 الفكرية وال دبية
 اندي بيت احلمكة
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 ابلتنس يق مع اندي بيت احلمكة .

55  

نشاطات ورشة الابداع الاديب دلار الثقافة 
معسكر /تقدمي رواايت وقصص قصرية 

واشعار مع ثةل من الكتاب املنحرطني يف 
 الورشة 

 شعراء وهواة مبتدئني  / دار الثقافة أ ايم  السبت

66  
نشاطات املوس يقى دلار الثقافة معسكر  
تقدمي حصص موس يقية ودروس يف /

 الصولفاج والاةل 
 / دار الثقافة أ ايم امجلعة و السبت

املنخرطني يف الورشة 
 كبار.اطفال 

77  
احملارضات/ يف اطار نشاطات النادي الثقايف 
 البيان دلار الثقافة تقدم حمارضات فكرية ....

 اساتذة جامعيني  / دار الثقافة أ ايم  السبت

88  
تقدمي عروض مرسحية خاصة ابلطفال يف 

 الثالاثء املرسيح  اطار
 امجلعيات و التعاونيات  / دار الثقافة أ ايم الثالاثء

99  
ورشة مرسح الاطفال / من اهدافها تعلمي 
الطفل اصول اللغة وكيفية نطق احلروف مع 

 الكشف عن املهارات الاكمنة يف الطفل 

أ ايم  الثالاثء و 
 السبت

 اطفال ورشة املرسح  / دار الثقافة

1100  

تنظمي مسابقات فكرية .ادبية وفنية يف 
التخصصات التالية /الرمس  القصة 

القصريةالشعر /من اجل كسب العديد من 
املهارات العقلية وحتسني القدرات دلى 

 / دار الثقافة /
امجلهور حسب ميولته 

 ة الفني
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 الاطفال 
تنظمي معارض /للك مناس بة معرض خاص هبا 

 من اجل حتسيس املواطنني ابحلدث 

1111  

 مبمبننااسس  ببةة  االل  االلععااململيي  للللممععااققنيني
تنظمي مسابقة لصاحل ال طفال ذوي  

 الاحتياجات اخلاصة
 العاب ترفهيية

 رواايت قصص حكواتية 
 رمس وتلوين الصور 

 تكرمي الفائزين يف املسابقة .  

 
01 /12/2022  

10:00  
 املكتبة الرئيس ية

 أ حياء مناس بة
 عاملية

 مدرسة الصم البمك

  ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر  ''''  ضضييااععةة  للسسمم  ""  1122
03/12/2022  

17:00 
قاعة املرسح اجلهوي 

 معسكر
احلفاظ عىل مجهور املرسح 
 والبحث عن مجهور جديد

مجعية الرشوق للثقافة 
 واملرسح معسكر

1133  

 االلييوومم  االلععااململيي  للللممععااققنيني
تنظمي مسابقة لصاحل ال طفال ذوي  

 الاحتياجات اخلاصة
 العاب ترفهيية
 الصور رمس وتلوين

 رواايت قصص حكواتية 
 تكرمي الفائزين يف املسابقة .  

 
04 /12/2022  

 10:00  

 مكتبة املطالعة العمومية
الشهيد ابراهمي عبد 
 القادر  احملمدية

 أ حياء مناس بة
 عاملية

ال طفال املنخرطني 
 ابملكتبة
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1144  

 االلييوومم  االلععااململيي  للللممععااققنيني  .
تنظمي مسابقة لصاحل ال طفال ذوي  

 الاحتياجات اخلاصة
 العاب ترفهيية 
 رمس وتلوين الصور 
 رواايت قصص حكواتية 

 تكرمي الفائزين يف املسابقة  

 
04/12/2022  

 10:00  

مكتبة املطالعة العمومية 
 –ا�اهد �ن فطة امحـد 

 معسكر 08املنطقة 

 أ حياء مناس بة
 عاملية

ال طفال املنخرطني 
 ابملكتبة

1155  

 مبمبننااسس  ببةة  االل  االلععااململيي  للللممععااققنيني  .
تنظمي مسابقة لصاحل ال طفال ذوي  

 الاحتياجات اخلاصة
 العاب ترفهيية 
 رمس وتلوين الصور 
 رواايت قصص حكواتية 

 تكرمي الفائزين يف املسابقة  

 
04/12/2022 

 10:00  

املكتبة  احلرضية الش يخ 
دحو قامسي التقاري 
 القطب احلرضي مطمور

 أ حياء مناس بة
 عاملية

 املكتبة

 تنظمي أ ايم سيامنئية حول الثورة التحريرية  1166
 10/12/2022من 

اإىل غاية 
15/12/2022 

دارة السجون لولية  اإ
 معسكر

/ / 

1177  
حول اترخي الثورة  ))وواثاثئئقق  ووصصوورر((معرض اترخيي 

 املظفرة، وأ حداث الثورة مبنطقة معسكر خاصة.
 10/12/2022من 

اإىل غاية 
 / / دار الثقافة
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 الثورية.معرض ملصقات ال فالم اجلزائرية 
معرض للكتب التارخيية اخلاصة ابلثورة 

 التحريرية.
 معرض الفنون التشكيلية

15/12/2022 

1188  
  ::11996600ددييسسممربرب    1111ذذككررىى  ممظظااههررااتت  
 معرض اترخيي

11/12/2022 
قامة اجلامعية عومر  الإ

 عبد القادر
/ / 

1199  
 11مظاهرات  اانش يد وطنية ثورية "دكرى

 "1960ديسمرب 
11/12/2022 

 املرسح اجلهوي معسكر

ديسمرب  11احياء دكرى 
والتدكري ببشاعة وظمل 

الاس تعامر الفرنيس وترس يخ 
 دكل يف ادلاكرة لالجيال

ااململرسرسحح  ااجلجلههوويي  ببششريري  
  ززححاافف  ممععسسككرر

2200  
دكرى –عرض مرسيح للكبار " زمزم" 

 1960ديسمرب  11مظاهرات 
11/12/2022 

 17:00 
  ااململرسرسحح  ااجلجلههوويي  سسععييددةة

2211  

 11996600ددييسسممربرب    1111ململظظااههررااتت    6622  ااذلذلككررىى  االلــ
 تنظمي ندوة اترخيية من تأ طري أ ساتذة وابحثني  
 معرض اترخيي للكتب مبناس بة اذلكرى 
 معرض صور أ بطال وشهداء الثورة ا�يدة 
 عرض رشيط واثئقي حول احلدث 
مسابقة يف القراءة لقصة اترخيية من رصيد  

 املكتبة مع التلخيص لل طفال
 تكرمي الفائزين 
 

 
11/12/2022  

 10:00 
حياء مناس بة وطنية املكتبة الرئيس ية  أ ساتذة وابحثني اإ



182

2222  

  11996600ددييسسممربرب    1111ململظظااههررااتت    6611ااذلذلككررىى  االلــ  
 معرض اترخيي للكتب مبناس بة اذلكرى 
 معرض صور أ بطال وشهداء الثورة ا�يدة 
 عرض رشيط واثئقي حول احلدث 
مسابقة يف القراءة لقصة اترخيية من رصيد  

 املكتبة مع التلخيص لل طفال
 تكرمي الفائزين 

 
11/12/2022  

 10:00 

 مكتبة املطالعة العمومية
الشهيد ابراهمي عبد 
 القادر  احملمدية

حياء مناس بة وطنية  اإ
املنخرطني ال طفال 

 ابملكتبة

2233  

  11996600ددييسسممربرب    1111ململظظااههررااتت    6611ااذلذلككررىى  االلــ  
تنظمي معرض للكتب والصور التارخيية حول  

 مظاهرات
 1960ديسمرب  11

 
11/12/2022  

 10:00 

مكتبة املطالعة العمومية 
 –ا�اهد بن فطة امحـد 

 معسكر 08املنطقة 
حياء مناس بة وطنية  اإ

ال طفال املنخرطني 
 ابملكتبة

2244  

  11996600ددييسسممربرب    1111ململظظااههررااتت    6611ااذلذلككررىى  االلــ  
 معرض اترخيي للكتب مبناس بة اذلكرى 
 معرض صور أ بطال وشهداء الثورة ا�يدة 
 عرض رشيط واثئقي حول احلدث 
مسابقة يف القراءة لقصة اترخيية من رصيد  

 املكتبة مع التلخيص لل طفال
 تكرمي الفائزين يف املسابقة . 
  

 
11/12/2022  

 10:00 

املكتبة  احلرضية الش يخ 
دحو قامسي التقاري 
 القطب احلرضي مطمور

حياء مناس بة وطنية  اإ
ال طفال املنخرطني 

 ابملكتبة
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2255  
 11عرض  رشيط واثئقي بعنوان مظاهرات 

 1960ديسمرب 
 / / دار الثقافة 12/12/2022

 / / دار الثقافة 13/12/2022 عرض مرسيح بعنوان : ملحمة ال حرار  2266

 عرض مرسيح لالطفال " مملكة الالوان "  2277
13/12/2022  

14:00 
قاعة املرسح اجلهوي 

 معسكر

 تعويد الطفل عىل اجندته
 املرسحية ابن تكون تقليد

 اثبت لك  ثالاثء

مجعية نشاطات ش باب 
 املس تقبل معسكر

2288  

  االلييوومم    االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةة
 تقدمي  حمارضة فكرية أ دبية    
 تنظمي معرض للكتب حول احلدث  
تنظمي ندوة أ دبية حول احلدث مبشاركة   

 مجموعة من أ ساتذة
ابلتنس يق مع اندي " بيت احلمكة للفكر و 

 ال دب والفنون" لولية معسكر
 تكرمي ال ساتذة املشاركني  
تنظمي مسابقة لل طفال حول قراءة قصص  

 ابللغة العربية وتلخيصها
 املسابقة .تكرمي الفائزيني يف  

 
17/12/2022 

 16:00 
حياء مناس بة عاملية املكتبة الرئيس ية  أ ساتذة وابحثني اإ

2299  
  االل  االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةة

 تنظمي مسابقة لل طفال حول اللغة العربية  
 

18/12/2022 
املكتبة  احلرضية الش يخ 

دحو قامسي التقاري 
حياء مناس بة عاملية  اإ

ال طفال املنخرطني 
 ابملكتبة
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 تلخيص قصص  
  تكرمي الفائزين يف املسابقة. 

 احلرضي مطمورالقطب  10:00 

3300  
ععررضض  ممرسرسيحيح  للالالططففاالل  ببععننوواانن    ""  ااحلحلاكاكييةة  

  غغااييةة  ""
20/12/2022 

 14:00 
قاعة املرسح اجلهوي 

 معسكر

 تعويد الطفل عىل اجندته
 املرسحية ابن تكون تقليد

 اثبت لك  ثالاثء

املرسح اجلهوي بشري 
 زحاف معسكر

3311  
  االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةةاالل  

تكرمي أ حسن قارئ مشرتك مبكتبة ال طفال و  
عارة للكتب.  ال كرث اإ

20/12/2022 
 10:00 

 مكتبة املطالعة العمومية
الشهيد ابراهمي عبد 
 القادر  احملمدية

حياء مناس بة عاملية  اإ
ال طفال املنخرطني 

 ابملكتبة

3322  

  االل  االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةة
تنظمي مسابقة لل طفال حول جامل لغيت   

 العربية
 ..  يف املسابقة  تكرمي الفائزين 

20/12/2022 
 11:00 

مكتبة املطالعة العمومية 
 –ا�اهد بن فطة امحـد 

 معسكر 08املنطقة 
حياء مناس بة عاملية  اإ

ال طفال املنخرطني 
 ابملكتبة

3333  
طار أ ايم مدينة معسكر ملرسح الطفل  يف اإ

 تقدمي عروض مرسحية 27الطبعة 

 25/12/2022من 
اإىل غاية 

30/12/2022 
حياء مناس بة عاملية دداارر  االلثثققااففةة  ممععسسككرر  امجلعيات والتعاونيات اإ

3344  
 عرض مرسيح لالطفال بعنوان "

 "احلاكية غاية "
2022/12/25 

 14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

تمنية قدرات الطفل عىل 
التعبري واكسابه قمي تربوية 

 تسلية الطفلواخالقية 

املرسح اجلهوي بشري 
 زحاف
 معسكر

مجعية نشاطات ش باب تعلمي الطفل مع حنقيق املتعة   املرسح اجلهوي معسكر 26/12/2022 عرض مرسيح لالطفال " مملكة الالوان "  3355
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والفرح وتشجيع النشاط  14:00 
 املرسيح

 املس تقبل معسكر

 عرض مرسيح لالطفال " الغابة العادةل "  3366
27/12/2022 

14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

يكتسب الطفل مبادئ يف 
 حياته الية وتكريسها دلية

امجلعية احمللية الوان 
 للفنون والرتاث سعيدة

3377  
عرض مرسيح لالطفال بعنوان " كنت طفل 

" 
28/12/2022 

14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

الاهامتم حبقوق الطفل 
وتكوين خشصية قوية يف 

 املس تقبل
 مجعية الفن الرابع معسكر

3388  
 عرض مرسيح لالطفال بعنوان

 " غانية والرباءة الصادقة "
29/12/2022 

14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

تمنية  قدرات الطفل عىل 
التعبري  واكسابة قمي تربوية 

 واخالقية تسلية الطفل

مجعية الفنون ادلرامية 
 معسكر

3399  
 عرض مرسيح لالطفال بعنوان

 جدي "" الغاز 
31/12/2022 

 14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

تسلية الطفل وامتاعه 
 وتشجيع النشاط املرسيح

 مجعية ش باب اجليل الرابع
 معسكر

 عرض مرسيح  لالطفال بعنوان "بقبوق "  4400
01/12/2022 

 14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

تسلية الطفل وامتاعه 
 وتشجيع النشاط املرسيح

 مجعية الاداب والفنون
 معسكر

 عرض مرسيح لالطفال بعنوان " الفلوكة   4411
02/12/2022 

 14:00 
  املرسح اجلهوي معسكر

تمنية قدرات الطفل عىل 
التعبري  واكسابة قمي تربوية 

 واخالقية

مجعية الرصخة للمرسح 
 سكيكدة
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  ووررققةلةلممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3300

  االلررمقمق
االلتتااررخيخي  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط  
  ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  

0011  

ديسمرب  01يوم 
2022 

ابتداء من الساعة 
 صباحا 09:00:

مشاركة القطاع يف اليوم 
التحسييس  لليوم العاملي 

ملرض فقدان املناعة 
 املكتس بة 

ـ عرض منادج حية  
 للمتعافني من الاصابة 

دار الثقافة مفدي 
 زكريـــــــــــــــــاء 

التحسيس حول 
طرق الوقاية من 

 املرض 

دار الثقافة مفدي زكرايء ابلتنس يق مع مصلحة 
 الطب الوقايئ 

 

 05/06يويم 
  2022ديسمرب 

ابتداء من الساعة 
 صباحا  09:30:

 اليوم العاملي للتطوع :
 ندوة حول  -

" امهية التطوع للجمعيات 
 الثقافية والفنانني "

عرض مرسيح  -
 حتسييس بعنوان

" العمل                
 التطوعـــــي "

محةل تطوع " هدييت  -
 كل كتاب "

التشجيع واحلث عىل 
 العمل التطوعي 

 دار الثقافة مفدي زكرايء 
 ابلتنس يق : 

 مجعيات ثقافية فنانني
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زايرة دلار الطفوةل  -
املسعفة برمس جدارية  

 ابملؤسسة 
زايرة مرىض الرسطان  
 مبستشفى محمد بوضياف

0033  

ديسمرب  08يوم 
2022 

ابتداء من الساعة 
 صباحا  09:00:

ـ ورشة بيداغوجية 
للتصوير والرتكيب والتقاط 

  الصور
 دار الثقافة مفدي زكراي  تشجيع املواهب  اندي التصوير بدار الثقافة 

0044  

 10/11يويم 
 2022ديسمرب 

ابتداء من الساعة : 
 صباحـــــــــــا 09:00

معرض للصور  -
والكتب التارخيية 
 حول اذلكرى 

ورشة تدريبية  للرمس  -
وتلوين خشصيات 

 ثورية
 موهجة لل طفال

مسابقة ثقافية حول 
 املناس بة

 

 دار الثقافة مفدي زكرايء
 
 
 

 

ابراز تضحيات 
 ا�اهدين 

 ـ النادي التارخيي 
 ـ اندي الطفل 

 ـ ورشة الفنون التشكيلية 
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0055  

ديسمرب  11يوم 
2022  

ابتداء من الساعة : 
 صباحــــــا  09:00

ندوة ادبية وثقافية  -
 بعنوان:

" الشعر الشعيب ودوره 
 يف احلفاظ

 عىل الهوية الوطنية"  -

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية 

ابراز دور الشعر 
الشعيب يف الهوية 

 الوطنية 

 املكتبة الرئيس ية ابلتنس يق مع : 
 شعراء حمليني 
 مجعيات ثقافية 

0077  

ديسمرب  11يوم 
2022  

ابتداء من الساعة 
 صباحــــا 10:00:

 اليوم العاملي للغة العربية 
ندوة ادبية حول اللغة  -

 العربية 
 ورشة للخط العريب  -
 قراءة يف كتاب  -
مسابقة يف الشعر  -

 الفصيح 
معرض للخط  -

 العربـــــــي 

 دار الثقافة مفدي زكرايء
املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية التيجاين محمد 

ترس يخ اللغة العربية 
يف اذهان الاجيال 
عطاهئا  الاهامتم واإ

 ماكنهتا 

 دار الثقافة مفدي زكرايء ابلتنس يق مع 
 ـ الاس تاذ امحد بقار

 ـ اخلطاط محمد حمدادي 
 ـ النادي الاديب 

 ـ خطاطني 
 ـ فنانني تشلكني

0088  
 15اىل  13من 

  2022ديسمرب 
 صباحا مساء 

ـ ابواب مفتوحة عىل 
 املكتبة املؤسسة  

ـ عرض الرصيد  -
 الواثئقي 

مكتبة الامني العمودي 
 التابعة دلار الثقافة 

 التعريف ابلرصيد 
 تشجيع عىل املطالعة 

 
 
 

 دار الثقافة مفدي زكراي
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0099  
 20اىل  19من 

  2022ديسمرب 
 صباحا /مساءا 

ـ ورشة مفتوحة  -
وعرض جملتلف 

الالت املوس يقية 
التقليدية والعرصية مع 

 تقدمي معزوفات

 دار الثقافة مفدي زكرايء 
تشجيع عىل حميب فن 
 املوس يقى والالت 

/ 

1100  

ديسمرب  25يوم 
2022  

ابتداء من الساعة 
 صباحا  09:00:

العمل اجلواري للمكتبة 
 :  املتنقةل
ورشات للقراءة  -

ورشة للتلخيص /
 ورشة للمطالعة /

 مناطق الظل 
 املؤسسات الرتبوية 

 تشجيع املقرؤية 

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 
 
 
 
 
 
 

1111  
 28اىل  26من 

  2022ديسمرب 

املهرجان ادلويل للكتاب 
 والادب والشعر :

معرض  -
 دويل للكتاب  

ملتقى  -
دويل حول 

 الادب 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية التيجاين محمد

اعادة بعت 
 املهرجاانت

 اساتدة /داكتـــرة       
 دور النرش /شعراء 

 من مرص ـ الاردن ـ تونس ـ موريتانيا ـ قطر  
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  القاءات شعرية -

1122  

ديسمرب  24يوم 
2022  

ابتداء من الساعة 
 صباحا 09:00:

عرض ترفهييي لل طفال من 
 تنش يط 

 فرقة " اصدقاء
قاعة املعارض بدار الثقافة  الطفوةل "

 مفدي زكرايء 

 تمنية قدرات الطفل
فرجة وترفيه وتثقيف 

 الاطفال

 دار الثقافة مفدي زكرايء ابلتنس يق مع: 
 ـ مجعية ابتسامة ملرسح الطفل والغناء الهادف 

 ـ فرقة اصدقاء الطفوةل 
 ـ فرقة ديدون للفنون 
 ـ مجعيات مرسحية 
 هممتة مبجال الطفل 
 ـ مؤطري دار الثقافة

1133  

 25/26يويم 
 2022ديسمرب 

ابتداء من الساعة 
 صباحا 09:00:

 ورشة للرمس  -
ورشــــــة املصور 

 الصغري 

1144  

ديسمرب  27يوم 
2022  

ابتداء من الساعة 
 صباحا 09:00:

عرض مرسيح 
 لل طفال 

 قاعة العروض

1155  

 29و 28يويم 
 2022ديسمرب 

ابتداء من الساعة 
 صباحا  09:00:

ورشة املســـــرح   -
 وصناعة ادلىم 
ورشة الاشغال 
 اليدوية والتحف 

 قاعة املعارض

1166  
ديسمرب  31يوم 

2022  
ـ عرض ترفهييي 

لل طفال من تنش يط 
 قاعة العروض 

 تمنية قدرات الطفل
فرجة وترفيه وتثقيف 
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ابتداء من الساعة 
 صباحا 09:00:

 الاطفال فرقة ديدون للفنون 

1177  

 04اىل  01من 
 2023جانفي 

ابتداء من الساعة 
 صباحا 09:00:

 ورشة اخلط العريب  -
الورشة العلمية   -

 ورشة القراءة /
 ورشة الشطرجن 

 قاعة املعارض الكربى 

1188  
  2023جانفي  05يوم 

ابتداء من الساعة 
 صباحا  10:00:

اختتام التظاهرة عطةل 
 الش تاء  :

عرض مرسيح 
لل طفال من تنش يط 
فرقة مجعية ابتسامة 

ملرسح الطفل والغناء 
 الهادف ورقةل 

 قاعة العروض 

فرجة وترفيه وتثقيف 
 الاطفال

 مجعيات ثقافية 
 مؤطري املكتبة 

 

1199  

 05اىل  01من 
  2023جانفي 

ابتداء من الساعة 
 صباحا 10:00:

ـ الاايم الش توية للمطالعة 
 والتلخيص

 ـ عروض ترفهيية هبلوانية 
 ـ ورشات بيداغوجية 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية التيجاين محمد 
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  ووههررااننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3311
 

  االلررمقمق  اامسمس    االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
 دار الثقافة زدور  الفرقة املرسحية تياترو وهران

 ابراهمي بلقامس
2022ديسمرب  01   0011 مرسحية فدائيون يف قلب املرسح  

2022ديسمرب  03 قاعة السعادة   حفل فين ذلوي الاحتياجات  
 اخلاصة

0022  

من تقدمي ادلكتور ادريس قرقوة 
 من ولية س يدي بلعباس

دار الثقافة زدور  
 ابراهمي بلقامس

2022ديسمرب  05 ئر ندوة حول مرسح الطفل يف اجلزا    0033  

دار الثقافة زدور   مجعية ويح املثقفني
 ابراهمي بلقامس

2022ديسمرب  10   0044 ندوة أ دبية 

دار الثقافة زدور   
 ابراهمي بلقامس

2022ديسمرب  13/14/15 الصالون الوطين للفنون التشكيلية  
 يف طبعته العارشة

0055  

 
 
 
 ا

  
 
 
املتحف العمويم 
 الوطين أ محد زابنة

 
 
 

 شهر ديسمرب

معرض صور للتحف الإسالمية 
 خاصة ابملتحف

 معرض املسكواكت الإسالمية 
 حمارضات حول الفن الإساليم 

ورشات حول الفن الإساليم لفائدة 
 ال طفال

0066  
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  االلببييضضممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3322
 

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  
 أ مهية العمل التطوعي  مداخةل حول دور و

 يف ا�متع من تأ طري مجعية اكفل اليتمي.
05/12/2022. 

 سا. 14:00
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 زرع روح التطوع دلى فئة الش باب.
 املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 مسابقة أ حسن مقال حول العمل التطوعي.  0022
 08/12/2022اىل 01

 طيةل اليوم.
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

تشجيع و غرس روح التطوع دلى فئة 
 الش باب.

 املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 معرض الكتب التارخيية من رصيد املكتبة.  0033
 08/12/2022اىل 01

 طيةل اليوم.
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 املكتبة.تعريف ابلرصيد املكتيب املوجود يف 
 املكتبة الرئيس ية

للمطالعة  
 العمومية

0044  
 مسابقة أ حسن صورة فوتوغرافية 
 ملصوري املنطقة للثورة التحريرية.

10/12/2022. 
 طيةل اليوم.

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

تشجيع مصوري املنطقة مجلع و توثيق ال رش يف 
 من الصور الفوتوغرافية. 

 املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

0055  
 معرض اترخيي خاص اب�اهد

 " املرحوم العقيد"كركب خمطار. 
 .15/12/2022اىل 10

 طيةل اليوم.
املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 التعريف مبجاهدي منطقة البيض.
 املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

0066  
 مداخةل حول مناقب ا�اهد العقيد كركب اجملطار

 من تقدمي مجعية مشعل
 الشهيد  و الباحثة كركب جازية. 

10/12/2022. 
 سا. 14:00

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

 التعريف مبجاهدي منطقة البيض 
 و احملافظة عىل اذلاكرة الوطنية.

مع مجعية مشعل  
الشهيد           

و الباحثة كركب 
 جازية.
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 عرض ترفهييي لل طفال.  0077
10/12/2022 

 سا 14.00
 دار الثقافة

براز دور املرسح   الرتفيه عىل ال طفال واإ
 .يف تمنية اذلوق الفين لل طفال

املهرج ابيج نور 
 ادلين

0088  
حياء مظاهرات  مسابقة رمس خاص مبناس بة واإ

 .1961ديسمرب  11
10/12/2022 

 سا 14:00
 دار الثقافة

 حتريك الفعل الثقايف ابلولية و جتش يع 
حياء  املبدعني الثقافيني احملليني واإ

 .1961ديسمرب  11مظاهرات  
 دار الثقافة

0099  
معرض للصور التارخيية اخلاصة مبناس بة 

 .1961ديسمرب  11مظاهرات 
10/12/2022 

 طيةل اليوم.
 دار الثقافة

تعريف فئة الش باب بنضال اجلالية اجلزائرية   
 و مسامههتا يف الثورة التحريرية ا�يدة.  

 دار الثقافة
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  االلزيزيييممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3333

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  

حياء ذكرى مظاهرات   11اإ
 1960ديسمرب 

 مسابقات يف الرمس و املطالعة
 ندوة فكرية حول املناس بة
معرض للكتاب و الصور 

 التارخيية

11/12/2022 
 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

التعرف عىل ادلراسات  -
 التارخيية املنجزة حول الثورة

 تعمل املطالعة التارخيية -
ملام مبحطات الثورة. -  الإ

 مديرية ا�اهدين
 متحف ا�اهد
 امجلعيات احمللية

 

0022  
ورشة القراءة تفتح مجيع 

 ال بواب
 

 15لك يوم ثالاثء عىل الساعة 
 د 00و 

الرتغيب يف القراءة و املطالعة  -
. 

 تعمل تقنيات الرتكزي -
تعمل العمل امجلاعي يف ال عامل  -

 الفكرية
 
 

ال س تاذة:  رزيقة 
 محالوي

حصة 
 أ س بوعية

03 
 اندي الهنضة ابلفكر

 
 09لك يوم سبت عىل الساعة 

 د 00و 

 
 
 

تلخيص الكتب و حتليل  -
 موضوعاهتا

 حمارضات و ندوات -

مجعية تيغري حملو 
 ال مية

حصة 
 أ س بوعية
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 املكتبة الرئيس ية
 العمومية للمطالعة

مسابقات ثقافية حتفزيية و  -
 تفاعلية

تكوين و تدريب عىل الفنون  -
 ال دبية و الكتابية

 ورشة التيفيناغ  0044
 15لك بوم سبت عىل الساعة 

 د 00و 

 تعمل كتابة التيفيناغ -
التعرف عىل الثقافة ال مازيغية  -

 احمللية
براهمي اب اإ  ال س تاذ: اإ

حصة 
 أ س بوعية

0055  
 اجلوةل املكتبية

 

 09لك يوم سبت عىل الساعة 
 د 00و 

 14ويوم الثالاثء عىل الساعة 

التعرف عىل خدمات املكتبة  -
 املعرفية

 مطالعة حرة -
 مسابقة تلخيص -

تالميذ املدارس 
 الش به انئية

حصة 
 أ س بوعية

 حىت هناية العام مسابقة فارس التاس ييل للقراءة  0066
مسابقة حتفزيية تفاعلية للقراءة  -

 املتنوعة
 / مجيع الفئات

 ورشة السمعي البرصي  0077
 15لك يوم ثالاثء عىل الساعة 

 د 00و 

اس تغالل الوسائل احلديثة يف  -
 املطالعة

تعمل تقنية تلخيص ال فالم و  -
 القصص

 مجيع الفئات
حصة 
 أ س بوعية

 //املؤسسة العمومية أ ايم حتسيس ية وتوعوية للمجمتع  دار الثقافة 2022ديسمرب //01/02/03 اليوم العاملي دلاء الس يدا  0088
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حتذر من خماطر هذا ادلاء  
 املدمر

 الاستشفائية

 فنانني حمليني تنش يط احمليط 2022ديسمرب/  /08 سهرة فنية  0099

حياء لذلكرى ا�يدة 2022 ديسمرب 11 ديسمرب 11مظاهرات   1100  اإ
مجعية أ سود 
 أ ايم العطةل الش توية لل طفال  1111 اخلش بة

24/25/26/27/28/29 
 2022ديسمرب 

 أ ايم تنش يطية وترفهيية للطفل
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  ببررجج  ببووععررييررجيجيممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3344

  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
 
 

0011  

  ددييسسممربرب  1111ممظظااههررااتت  
 معرض للصور التارخيية.--
 معرض الفنون التشكيلية ملنخرطي الورشات. -
 معرض الكتب التارخيية. -
 عرض فيمل ثوري. -

  
 11اىل  08من 

 2022ديسمرب 
 

 2022ديسمرب  11

 
املركب الثقايف عائشة 

 حداد 
 
 

 دار الثقافة محمـد بوضياف

 
الثورة التعريف بأ جماده 
 ديسمرب 11ومظاهرات 

 
 دار الثقافة

 منخرطي الورشات

 
 

0022  

  االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة
 عروض مرسحية والعاب خفة لالطفال  06 -
 عروض مرسحية والعاب خفة لالطفال 04 -
 مسابقة يف الرمس لل طفال حول اخطار الغاز -

  
 29اىل   24من 

 2022ديسمرب 
  2022ديسمرب  26

 
 دار الثقافة محمد بوضياف

 ملحقة بلميور
املركب الثقايف عائشة 

 حداد

 
 الرتفيه والتثقيف -
اكتشاف املواهب  -

والتحسيس بأ خطار الغاز 
 مع دخول فصل الش تاء.

 

 
 امجلعيات الثقافية

+ 
 أ طفال املدارس
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0033  

 1960/2022ديسمرب 11*مظاهرات 
 ــ معرض كتاب  اترخيي من رصيد املكتبة .

 .    ــ معرض صور و واثئق اترخيية
 ــ مداخةل اترخيية من تقدمي أ س تاذ يف التارخي .
 ــ فقرة يف الشعر الثوري من تقدمي الشاعر   

 " الوردي دهاميت".
ورشة  -ــ ورشات متنوعة )ورشة القراءة 

 ورشة الرمس (   -الكتابة 
 ــ مسابقة فكرية اترخيية بني تالميذ املدرسة .

ابلورشات ــ توزيع اجلوائز عىل الفائزين  
 واملسابقة الفكرية .

 
 

2022ديسمرب  11   
اإىل  09:30ابتداء من 

 غاية هناية النشاط

 
 
بتدائية الشهيد  املدرسة الإ

 "بلفار مبارك"
 بدلية أ ولد دحامن

 
 

التذكري جبرامئ الإس تعامر 
 البشعة

 
املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
 لولية برج بوعريرجي

+ 
 أ ساتذة

 + 
 شعراء

 
 

 
 
 
 

0044  

 اليوم العاملي للغة العربية :*
ــ معرض كتاب  خاص ابملناس بة  من رصيد 

 املكتبة .
 ــ مداخةل فكرية من تقدمي أ س تاذ جامعي.

ــ فقرة يف الشعر الثوري من تقدمي الشاعر   
 "دفاف ايسني ".

ورشة  -ــ ورشات متنوعة )ورشة القراءة 

 
 

 2022ديسمرب  18
اإىل  09:30ابتداء من 

 غاية هناية النشاط

 
 
 

بتدائية   املدرسة الإ
 الشهيد 

 "الصاحل جبار" 
 بدلية غيالسة

 
 
 

براز أ مهية اللغة العربية  اإ

الرئيس ية  املكتبة
للمطالعة العمومية 
 لولية برج بوعريرجي

+ 
 أ ساتذة

+ 
 شعراء
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 ورشة الرمس (   -الكتابة 
 ــ مسابقة فكرية اترخيية بني تالميذ املدرسة .

ــــ  تتووززييعع  ااجلجلوواائئزز  ععىلىل  االلففاائئززيينن    ابابللووررششااتت  ووااململسسااببققةة  
  االلففككررييةة  ..  

 +  
 مجعية حملية

 
 
 
 
 

0055  

 
 : نشاطات العطةل الش توية*

 ـ معرض كتاب خاص ابلطفل من رصيد املكتبة 
 مرسحية من تقدمي مجعية حملية  -
عرض هبلواين  من تقدمي  "كربيسة " "مجعية  -

بداع ملرسح الطفل ".  اإ
ورشات لل طفال  )ورشة القراءة واملطالعة  -

 ورشة الكتابة . ورشة الرمس (. 
 مسابقات فكرية اترخيية بني ال طفال  . -
توزيع اجلوائز عىل الفائزين ابملسابقة و  -

 الورشات 
 
 

 
 

 22/ 20/21أ ايم 
2022ديسمرب   
اإىل  09:30ابتداء من 

 غاية هناية النشاط
 
 

 

 
 

لعة املكتبة الرئيس ية للمطا
العمومية لولية برج 

 بوعريرجي

 
 

براز دور املكتبة يف حياة  اإ
ا�متع والطفل عىل وجه 

 اخلصوص
 
 

 
املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 

 لولية
 برج بوعريرجي

+ 
مجموعة من 
 الاساتذة

+ 
شعراء   
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  ببووممررددااسسممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3355

  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررققــــــمم
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ممككــــــــــــاانن  االلننششااطط

  ببووممررددااسس  0011

 ندوة فكرية أ دبية :-

  عنوان الندوة: حوار حول الرواية
  الفائزة عىل اجلائزة""االلططررححاانن""  

للرواية س نة أأ  سس  يياا  ججبباارر    الكربى
الصادرة عن دار خيال  2022

 للنرش والرتمجة

ععببدد  هللاهللا    الروايئ   ضيف امللتقى :-
  ككرروومم

 ررببييححةة  ححددوورر  احلوار: الباحثة

ددييسسممربرب    0022--
22002222  

املكتبة الرئيس ية 
    للمطالعة العمومية
""ععببدد  االلررححامامنن  ببنن  

    --    محمحييددةة""
  ببووممررددااسس

التعريف ابل دب و -
 الرواية اجلزائرية

تعريف الش باب و -
حتسيسهم ابلكتابة 

 الروائية

التعريف بأ عامل الروائية -
 الراحةل أ س يا جبار

فحة املشاركني يف الص
الرمسية للمكتبة 
الرئيس ية  " بن 

محيدة عبد الرمحن " 
 بومرداس –

أ ساتذة  –طلبة -
 جامعيني

  

مراجعة ادلروس و احلفظ ،   ببووممررددااسس  0022
وتنظميهم يف مجيع الورشات 

  0088ااإإىلىل    0044ممنن  
  22002222ددييسسممربرب  

مكتبة الريفية 
القطاعية لشهيد 
 –خري ادلين  أ محد 

 
ال طفال املنخرطني 

  ..  يف ابملكتبة
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 –كدية العرائس  لتسهيل معلية احلفظ .
 لقاطة

0033  

  ببووممررددااسس

 

 أ وبريات  اترخيية

  ""  الاالاننششووددةة      ااململللححووننةة  ""

من اإخراج  : حلمي عوماري و 
انتاج  مجعية نشاطات هواء الطلق 

 بودواو -بدلية   

ددييسسممربرب    1100--
االلسسااععةة    ––  22002222

1144::0000  

 بقاعة يرس  "
ONCI  التابعة

دليوان الوطين 
 للثقافة و الاعالم

تذكري اجليل اجلديد -
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

بث و تعزيز الروح -
الوطنية دلى الش باب و 
حتسيسهم بأ مهية اترخي 

خلق  جو من -اجلزائر
الثقايف و الفين   النشاط

. 

 -مجعية الهواء الطلق 
  بدلية بودواو

0044  
حمارضة اترخيية مع ال س تاذ:  

 ننصصاارريي  ممووللوودد

  22002222ددييسسممربرب    1111
  0000::1100االلسسااععةة    ––

  

  

 اثنوية فران فانون

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

بث و تعزيز الروح -
الوطنية دلى الش باب و 

مجعية الهواء الطلق 
 بدلية بودواو –
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حتسيسهم بأ مهية اترخي 
 اجلزائر

 

0055  
  ببووممررددااسس

 
 أ ايم  املرسح الثوري

  1111ااىلىل    0088ممنن  
  22002222ددييسسممربرب  

قاعة احملارضات 
 –"أ محمد بوقرة " 
بومرداس 
EX.INH 

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

بث و تعزيز الروح -
الوطنية دلى الش باب و 
حتسيسهم بأ مهية اترخي 

 اجلزائر

من النشاط  خلق  جو-
 الثقايف و الفين

توفري فرص الالتقاء و -
الاحتاكك بني الفنانني و 

الفرق املرسحية و 
مساعدهتم عىل توزيع 

دار الثقافة " رش يد -
 بومرداس -مميوين " 
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 انتاجاهتم

0066  

 مسابقات فكرية ابملناس بة --

مسابقات يف الرمس حول ذكرى  -
 1960ديسمرب  11مظاهرات 

  مرسحية ثورية -

 

  

  22002222ددييسسممربرب    1100
قاعة متعددة  -"

النشاطات لبدلية 
 للققااططةة

خلق جو من النشاط  -
 الثقايف و الفين

تبيان مدى أ مهية  -
املناس بات التارخيية 

أ س باهبا مغزاها و نتاجئها 
 دلى الطفال

مجعية الاانمل  -
 لقاطة -اذلهبية 

  

0077  

مسابقات فكرية يف الرمس  --
 والكتابة  حول اذلكرى

يف ا�موعة الصوتية عرض  -
 لل انش يد الثورية

مداخالت ا�اهدين وشهادات 
 11حية حول احداث مظاهرات 

  22002222ددييسسممربرب    1100
قاعة متعددة 

النشاطات لبدلية 
 ققددااررةة  ببووززققززةة

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

بث و تعزيز الروح -
و الوطنية دلى الش باب 

حتسيسهم بأ مهية اترخي 
 اجلزائر

مجعية القمم للش باب 
ببووززققززةة   -والطفوةل

 ققددااررةة
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 خلق  جو من النشاط-  1960ديسمرب 

 الثقايف و الفين  .

تبيان مدى أ مهية  -
املناس بات التارخيية 

أ س باهبا مغزاها و نتاجئها 
 دلى الطفال

0088  

مسابقات فكرية لل طفال ، -
قصة و  20مسابقة التحدي قراءة 
 تلخيصها

معرض لصور الشهداء والكتاب -
 التارخيي والثوري

 أ انش يد وطنية

عرض رشيط واثئقي حول -
 2022ديسمرب  11مظاهرات 

الرمس والتلوين الرسومات اجلاهزة -

  1133ااىلىل    1100ممنن  
  22002222ددييسسممربرب    

املكتبة الريفية 
القطاعية "خطاب 

برج  -زهرة " 
 منايل

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

بث و تعزيز الروح -
الوطنية دلى الش باب و 
حتسيسهم بأ مهية اترخي 

 اجلزائر

 خلق  جو من النشاط-

 الثقايف و الفين  .

تبيان مدى أ مهية  -

اطفال املنخرطون -
 يف املكتبة

 امجلعيات احمللية-
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املناس بات التارخيية  .
أ س باهبا مغزاها و نتاجئها 

 دلى الطفال

0099  

مسابقات فكرية واترخيية حول 
 املناس بة

معرض الرسومات التارخيية -
 ابملناس بة

  1133ااىلىل    1100ممنن  
  22002222ددييسسممربرب    

املكتبة الريفية 
ققووييققحح  القطاعية "" 
 - ممصصططففىى  ""
 بودواو

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

الروح  بث و تعزيز-
الوطنية دلى الش باب و 
حتسيسهم بأ مهية اترخي 

 اجلزائر

 خلق  جو من النشاط-

 الثقايف و الفين  .

تبيان مدى أ مهية  -
املناس بات التارخيية 

أ س باهبا مغزاها و نتاجئها 
 دلى الطفال

اطفال املنخرطون يف 
 املكتبة

 امجلعيات احمللية-
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1100  

 معرض للصور  التارخيية-

 التارخييمعرض الكتاب -

معرص للفن التشكييل للفنانني 
خخررممميميوونن    والفنان  ييززييدد  ففلليييسيس

  همهمدديي

  

 

  1133ااىلىل    0088ممنن  
  22002222ددييسسممربرب    

هبو املكتبة 
الرئيس ية عبد 
 الرحامن بن محيدة

 بومرداس-

ابراز أ مهية ودور الفن -
التشكييل يف التعريف 
 ابل حداث التارخيية

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 

الرحامن بن عبد 
 محيدة بومرداس

 

1111  

عرض موكب مرسيح ثوري -
 1960ديسمرب  11ملشاهد جمازر 

عرض مرسيح  هبلواين لل طفال  -
 االلثثووررةة    "" ""  بعنوان 

معرض رسومات ، ورمس عىل -
 وجوه ال طفال

عرض فيمل قصري  حتت عنوان " -
 ممووتتكك  ققررييبب    ""

  22002222ددييسسممربرب    1111
قاعة احملارضات 
 "أ محمد بوقرة

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

الروح  بث و تعزيز-
الوطنية دلى الش باب و 
حتسيسهم بأ مهية اترخي 

 اجلزائر

 خلق  جو من النشاط-

مجعية صدى  -
الش باب للثقافة 

 بومرداس-والفنون 
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أ نشودة قبائلية  من اندي  -
 الطرب القبائيل

""    للنناادديي  صصددىى  أ انش يد ثورية -
ننششاادد  ""   االلإإ

 تكرمي �ائ� ا�اهد /-

 " ششننتتووفف  أأ  محمحدد" 

 تكرميات  املشاركني-

 غناء قبائيل ثوري-

 الثقايف و الفين  .

1122  

عرض مرسيح ثوري" املعتقل"  
من تقدمي تعاونية للهنضة املنايلية" 

 ااببررااههميمي  ننففننااففللمخرج 

 

  22002222ددييسسممربرب    1111
العقابية مؤسسة -

 تيجالبني–

تذكري اجليل اجلديد 
ابل حداث التارخيية حىت 
 تبقى راخسة يف اذلهان

بث و تعزيز الروح -
الوطنية دلى الش باب و 
حتسيسهم بأ مهية اترخي 

 اجلزائر

تعاونية الهنضة -
املنايلية لبدلية برج 

 منايل
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خلق  جو من النشاط -
 الثقايف و الفين

توفري فرص الالتقاء و -
بني الفنانني و  الاحتاكك

الفرق املرسحية و 
مساعدهتم عىل توزيع 

 انتاجاهتم

  ببووممررددااسس  1133
 حمارضة ثورية حول املناس بة

 ""ععااصصفف  ععييىسىس""  من تقدمي ا�اهد
  22002222ددييسسممربرب    1111

املؤسسة العقابية   
  لبدلية برج منايل

بت و تعزيز الروح -
نزلء  الوطنية  دلى

 املؤسسة العقابية

حتفزي  هذه الفئة عىل -
حتمل مشقة  و صعاب 

 احلياة

تذكري نزلء املؤسسة -
العقابية بتضحيات 

  الشعب اجلزائري

""ععااصصفف    ا�اهد
  ععييىسىس""
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1144  

ددللسس  ععربرب  ملتقى وطين  حول " 
  االلتتااررخيخي    ،،  اتاتررخيخي  ااململددييننةة  ووسساكاكننهه  ""

 

  1133ااىلىل    1122ممنن  
  22002222ددييسسممربرب  

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
ععببدد  االلررححامامنن  ببنن  

ابلتنس يق مع محمحييددةة  
خمرب التارخي احمليل 
واذلاكرة امجلاعية 
جبامعة البويرة 

وفوج الاحسان 
ابلكشافة 

الاسالمية اجلزائرية 
 دلس

 

ثقايف اترخيي اجامتعي 
 أ ديب

 الاسهام يف  احياء
التارخي احمليل و اذلاكرة 
احمللية ابعتبارها جزء ل 

يتجزئ من اذلاكرة 
 الوطنية

نفض الغبار  عن بعض -
احملطات التارخيية ملنطقة 

 دلس

تشجيع  الش باب يف -
البحث يف التارخي احمليل  

 للمنطقة

اسهامت مدينة دلس -
وساكهنا يف احلركة 

التارخيية واحلضارية عرب 

الثقايف  " املركز  
محمد الش يخ "  حبي 

 –س يدي ا�ين 
 بدلية دلس
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 التارخي

 

1155  

امس ية شعرية وادبية �موعة من -
 الشعراء

قراءة  يف كتاب  " مهسات من  -
القصبة   " للاكتب و ادلكتور " " 

 ممررااببطط  ععببدد  االلععززييزز  االلززغغووييينين"""

  22002222ددييسسممربرب    1133

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
ععببدد  االلررححامامنن  ببنن  

  محمحييددةة

  

 

 

ترقية الشعر و تبيان -
دوره يف  التعريف 
 ابل حداث التارخيية

 خلق  جو من النشاط-

 الثقايف و الفين

توفري فرص الاحتاكك -
 بني الشعراء و ال دابء

تبادل التجارب و -
اخلربات بني الشعراء و 

 ال دابء

التعريف بأ عامل و -
اصدارات الكتاب و 

 ال دابء

االلششععررااءء::--   
عيل -

 فرحات
كرمي -

 يعالوي
عيس امحد -

 جامل
عيىس 
 خطايب

جنية بالل-  
فايزة -

 مليكيش
ادلكتور 

ممررااببطط  ععببدد  "
االلععززييزز  
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االلززغغووييينين""  
لكتابه 

مهمهسسااتت  ممنن  
 االلققصصببةة

1166  

معرض الكتاب مبناس بة العطةل -
 الش توية

  

 

  2266--2255--2244ممنن  
  22002222ددييسسممربرب  

  

املكتبة البدلية 
 ااععففريري  """

توفري فرص اقتناء -
الكتب ابلنس بة للتالميذ 

 و الطلبة

خلق جو من النشاط -
الفكري خالل العطةل 

 الش توية

حتديد امهية الكتاب -
ودوره يف تمنية قدرات 

 الطفل

مجمجععييةة    ابلتنس يق مع
ببينين  سسللميمي  للببدلدلييةة  

  أأ  ععففريري
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1177  

 الاايم  الش توية ملرسح الطفل-

 مرسحيات ثورية ابملناس بة-

 وثقافية مسابقات فكرية-

 معارض للصور الثورية-

 رسومات لل طفال -

 املكتبة املتنقةل-

ددييسسممربرب  ااىلىل    2233ممنن  
  22002233ججااننففيي    0055

املكتبة الرئيس ية -
""ععببدد  االلررححامامنن  ببنن  

  محمحييددةة  ""

 املكتبات القطاعية--

خمتلف مناطق -
الظل عرب بدلايت 

 الولتية

ترقية و تطوير الفن -
 املرسيح

خلف جو من النشاط -
الرتفهييي دلى الثقايف و 

 الاطفال خالل العطةل

 الش توية

توفري فرص الاحتاكك -
و الالتقاء و تبادل 

اخلربات و التجارب بني 
 الفرق املرسحية

مساعدة الفرق و -
امجلعيات املرسحية عىل 

 توزيع  انتاجاهتم

مديرية الثقافة --
والفنون لولية 
  بومرداس

املكتبة الرئيس ية ---
""ععببدد  االلررححامامنن  ببنن  

  محمحييددةة

 كتبات القطاعيةامل --

خمتلف مناطق -
الظل عرب بدلايت 

 الولتية

""ررشش  ييدد  دار الثقافة  --
  ممميميووينين

  

1188    
 معرض الكتاب التارخيي

 التعريف ابحلدث-
  22002222ددييسسممربرب    1111

مكتبة الريفية 
القطاعية الشهيد 
 –خري ادلين  أ محد 

بعث الروح الوطنية يف 
نفوس أ جيال املس تقبل 

أ طفال اليوم رجال  –

ال طفال املنخرطني 
 يف ابملكتبة .
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 –كدية العرائس  أ انش يد وطنية ابملناس بة-
 لقاطة

 الغد

1199    
رسومات  خمتلفة  لل طفال ، 

 عندما تتحدث الرباءة
  1155ااإإىلىل    1122ممنن  

  22002222ددييسسممربرب  

املكتبة الريفية 
القطاعية  الشهيد 

 –خري ادلين  أ محد 
 –كدية العرائس 
 لقاطة

الوطنية يف بعث الروح 
نفوس أ جيال املس تقبل 

أ طفال اليوم رجال  –
 -الغد 

ال طفال املنخرطني 
 يف ابملكتبة

  

    

 حول  : حوارالندوة

الفائزة جبائزة رئيس ""ممووففييوولل    رواية
الصادرة  2022امجلهورية لس نة 

 عن دار ممي للنرش والتوزيع

  ""ززههررةة  ككششااوويي  مع الروائية

  ررببييححةة  ححددوورر  احلوار: الباحثة

  22002222ددييسسممربرب    1166

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية 
"عبد الرحامن بن 

 محيدة

التعريف ابل دب و 
 الرواية اجلزائرية

تعريف الش باب و -
حتسيسهم ابلكتابة 

 الروائية

التعريف بأ عامل الروائية -
 ""ززههررةة  ككششااوويي

صفحة الفايس بوك 
للمكتبة الرئيس ية 
"عبد الرحامن بن 

 محيدة

  

  االل  ططففاالل  ااململننخخررططنيني  فتح ا�ال لل طفال مكتبة الريفية   2299ااإإىلىل    2222ممنن  الورشات  مبناس بة برامج يف     2200
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القطاعية الشهيد   22002222ددييسسممربرب   العطةل الش توية
 –خري ادلين  أ محد 

 كدية

 لقاطة –العرائس 

ملزاوةل نشاطاهتم  و 
اجناز مشاريعهم 

 املدرس ية خالل العطةل

  يفيف  ابابململككتتببةة
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  االلططااررففممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3366

  ااململششاارركك//ااململتتععاامملل//ااململننظظمم  االلتتااررييــخخ  ممككــاانن  االلتتننظظييــمم  حمحمتتــووىى  االلربربانانممــجج  االلتتظظااههــــررةة  االلررمقمق
ططااببعع  
  االلتتظظااههررةة
  حمحميليل//ووططينين

 ممددييررييــــــــــةة  االلثثققااففــــــــــــةة

0011  
االل  ايايمم  االلووططننييةة  لللل  غغننييةة  

ااململللزتزتممةة..  مبمبننااسس  ببةة  ممظظااههررااتت  
  ددييسسممربرب  1111

و الفنون :امجلعية الثقافية  بدمع من وزارة  الثقافة -
 الإجامتعية "التحدي" حبرية الطيور تنظم ال عنية امللزتمة

املركب الراييض اجلواري 
 حبرية الطيور

11/12/13 
ديسمرب 
2022 

مل حتدد الفنانني س نوافيمك 
 هبم لحقا

 حميل

0022  
ااململننتتددىى  االلثثققاايفيف  ململببددععيي  
االلووللييةة..  مبمبننااسس  ببةة  االلععططةلةل  

  االلشش  تتووييةة

: مجعية ال صاةل 2020الثقافة و الفنون  بدمع من وزارة  -
للرتبية و الثقافة و الفنون السوارخ تنظم املنتدى الثقايف 

 ملبدعي الولية .

املكتبة البدلية لبدلية 
 القاةل

ديسمرب  25
2022 

مجعية ال صاةل للرتبية و 
 الثقافة و الفنون السوارخ
 حتت اإرشاف املديرية

 حميل

و الفنون :مجعية ال صاةل للرتبية  بدمع من وزارة  الثقافة -
و الثقافة و الفنون السوارخ تنظم املنتدى الثقايف ملبدعي 

  الولية

املكتبة البدلية لبدلية 
 السوارخ

ديسمرب  27
2022 

مجعية ال صاةل للرتبية و 
الثقافة و الفنون حتت 
 اإرشاف املديرية

 حميل

و الفنون :مجعية ال صاةل للرتبية  بدمع من وزارة  الثقافة -
و الثقافة و الفنون السوارخ تنظم املنتدى الثقايف ملبدعي 

  الولية

املكتبة البدلية لبدلية 
 العيون

ديسمرب  29
2022 

مجعية ال صاةل للرتبية و 
الثقافة و الفنون حتت 
 اإرشاف املديرية

 حميل

و الفنون :مجعية ال صاةل للرتبية  بدمع من وزارة  الثقافة -
و الثقافة و الفنون السوارخ تنظم املنتدى الثقايف ملبدعي 

  الولية

املكتبة البدلية لبدلية رمل 
 السوق

ديسمرب  31
2022 

مجعية ال صاةل للرتبية و 
الثقافة و الفنون حتت 
 اإرشاف املديرية

 حميل

 حميلمجعية ال صاةل للرتبية و جانفي  03املكتبة الرئيس ية للمطالعة و الفنون :مجعية ال صاةل للرتبية  بدمع من وزارة  الثقافة -
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و الثقافة و الفنون السوارخ تنظم املنتدى الثقايف ملبدعي 
  الولية

الثقافة و الفنون حتت  2023 العمومية لولية الطارف
 اإرشاف املديرية

  مبمبننااسس  ببةة  االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة  0033

عروض مرسحية و تنش يط هبلواين امجلعية الثقافية  -
 ال مل لرتقية الرتاث و الس ياحة لولية الطارف

 قاعة السيامن اذلرعان
31 
ديسمرب
2022 

امجلعية الثقافية ال مل لرتقية 
الرتاث و الس ياحة لولية 

حتت اإرشاف الطارف 
 املديرية

 حميل

هبلواين امجلعية الثقافية  عروض مرسحية و تنش يط -
 ال مل لرتقية الرتاث و الس ياحة لولية الطارف

 قاعة السيامن البس باس
جانفي  01

2023 

امجلعية الثقافية ال مل لرتقية 
الرتاث و الس ياحة لولية 

حتت اإرشاف الطارف 
 املديرية

 حميل

هبلواين امجلعية الثقافية  عروض مرسحية و تنش يط -
 ال مل لرتقية الرتاث و الس ياحة لولية الطارف

 قاعة السيامن بن هميدي
جانفي  02

2023 

امجلعية الثقافية ال مل لرتقية 
الرتاث و الس ياحة لولية 

حتت اإرشاف الطارف 
 املديرية

 حميل

هبلواين امجلعية الثقافية  عروض مرسحية و تنش يط -
 ال مل لرتقية الرتاث و الس ياحة لولية الطارف

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

جانفي  03
2023 

قطاع الثقافة لولية 
 الطارف

 حميل

 ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة

  ووررششااتت  تتككووييننييةة  0011

  **  ووررششــــــــــــااتت    ::
ورشة الــراوي  -والكتـابــةورشة حتسني اخلــط  -

 -ورشة املطالعــة والتلخيــص -الصغيـر احلكواتــي
 ورشة ال شغــــال اليدويــة

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

عىل مدار 
 الشهر

 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل
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  ااخلخلااصصــةة  ::**  ووررششااتت  لل  ططففاالل  ذذوويي  الاالاححتتييااججااتت  
  أ شغال يدويـة -رمس و تلويـــن  -قراءة ومطالعة  -

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

لك يوم 
 ثالاثء

من شهر 
ديسمرب 
2022 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل

  ييوومم  االلتتططووعع  0022

والكتب تزويد مكتبات البدلايت مبجموعة من املصاحف  -
. 

محةل تنظيف عىل مس توى املوقع ال ثري " قرص لةل  -
 فاطمة "  القاةل ابلتنس يق مع مديرية اخلدمات اجلامعية .

املوقع ال ثري " قرص لةل 
 فاطمة " القاةل

ديسمرب05
2022 

 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل

  ددييسسممربرب  1111ممظظااههررااتت    0033

  **ااململععــــــــااررضض  ::
 معرض كتب من الرصيد الواثئقي للمكتبة. -

 معرض صور لشهداء و جماهدي الثورة. -
 . 1960ديسمرب  11حول مظاهرات  **ررببووررتتــــــــااجج  ::

  **االلووررششــــــــااتت  ::
 -ورشة رمس و تلوين  -ورشة مطالعة و تلخيص  -

 ورشة ال شغال اليدوية .
  **ااإإسس  تتععررااضضــــااتت  ::

عرض مرسيح بعنوان "املكنسة العجيبة " من تقدمي  -
 املرسح اجلهوي بسكرة .

 بث أ انش يد وطنية  ثورية حامس ية . -
  **ممسسااببققــااتت  ممووهجهجةة  للففئئــةة  االل  ططففاالل  ::

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
العمومية لولية الطارف 
 الصفحة الرمسية للمكتبة
املوقع التارخيي شارل 
موريس عني العسل 

 )الطارف(.

ديسمرب10
2022 

ديسمرب11
2022 

 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 ية لولية الطارفالعموم 

 حميل
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 مسابقة موهجة لل طفال )رشيط مصور حيايك اذلكرى (. -
 مسابقة يف الرمس. -

 جدارية فنية  ابملدخل الرئييس للمكتبة. -
-عني العسل  -زايرة ميدانية خلطي' شارل و موريس ' -

 لل طفال املنخرطني ابملكتبة .

  االلييوومم  االلععااململيي  للللغغةة  االلععررببييةة  0044

 معرض كتب لكتاب وشعراء الولية .  -
يوم درايس مع الباحث والاكتب الس يد/عيل خلـــدون   -

. 
 فقرة الاكتب الصغري.  -

  مسابقات موهجة لفئيت الش باب و ال طفال.  -

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

ديسمرب18
2022 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل

  22002222االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة    0055

  **الاالاففتتتتااحح
  **ااململععــــــــــــــااررضض  ::

معرض كتب خاص ابل طفال من الرصيد الواثئقي  -
 للمكتبة.

  **  االلووررششــــــــــــــــااتت  ::
 ورشة مطالعة و تلخيص .  -

 ورشة رمس و تلوين  .  -
 اليدوية .ورشة ال شغال   -

عروض ترفهيية و أ لعاب هبلوانية من تقدمي مجعيات   -
 ثقافية ومسارح هجوية .

  أ لعاب خفة -

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

ابتداء من 
ديسمرب24

2022 
  03اإىل غاية 
ديسمرب
2023 

 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل
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  ففععااللييااتت  االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة**ااخختتتتاامم  
عروض ترفهيية و أ لعاب هبلوانية من تقدمي امجلعيات  -

 املشاركة.
  

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

ابتداء من  
ديسمرب28

اإىل  2022
غاية 

ديسمرب31
2022 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل

  **    تتككررميميااتت..
 تكرمي امجلعيات والفنانني .  -

تكرمي املشاركني الفائزين يف املسابقات اخلاصة   -
  .1960ديسمرب 11مبظاهرات 

املكتبة  الرئيس ية 
 للمطالعة العمومية

ديسمرب03
2022 

 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

 حميل

 دداارر  االلثثققااففــــــةة  للووللييــــــةة  االلططــــــااررفف

0011  
االلععااململيي  للففئئةة  ذذوويي  االلييوومم  

الاالاححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  
  ددييسسممببــرر  0033ااململصصااددفف  للــ  

  **  االلييوومم  االل  وولل::
تقدمي عروض هبلوانية ترفهيية ل طفال املؤسسات  -

 املتخصصة + أ طفال ال قسام اخلاصة.
مسابقات خاصـة بأ طفـال املركز: مسابقة فكريـة،  -

 مسابقة يف الرسـم، مسابقة يف التلويـن.

املركز النفيس 
 غويجالبيدا

 لل طفال املعاقني ذهنيا
 الطارف

03 
ديسمرب
2022 

دار الثقافة لولية الطارف 
ابلتنس يق مع مجعيات 
 ثقافيــة و فنية خمتصة.

 حميل

  **  االلييوومم  االلثثااينين::
  حمارضة يف الإرشاد الوادلي. -

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

ديسمرب  04
2022 

 أ خصائيـة نفسيـة  من
 املركز النفيس البيداغويج.

 حميل

0022  
االلييوومم  االلععااململيي  للللتتططــــووعع  

  ددييسسممربرب..  0055ااململصصــــــااددفف  للــ  

تقدمي برانمج ثقايف فين توعوي بأ مهية التضامن والتعاون  -
 بني ال فراد يضم :

  محةل تنظيف حميط املكتبة الرئيسة للمطالعة

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

ديسمرب  05
2022 

دار الثقافة لولية الطارف 
ابلتنس يق مع فنانني و 
 مجعيات متطوعني

 حميل
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 العمومية.

 .عروض هبلوانية 

0033  
  1111ااإإححييــــــااءء  ممظظااههررااتت  

  ..11996600ددييسسممببــرر  

تنظمي معرض للصور مع التعريف اب�اهدين والشهداء  -
براز أ مهية ولية الطارف كولية حدودية يف العمل  واإ

 ال وساط املدرس ية الثوري يف داخل
 11تنظمي عرض مرسيح ثوري حول مظاهرات  -

ديسمرب من تقدمي تالميذ املدرسة الابتدائية جفال الرتيك 
 اجلديدة.

 مسابقة يف الرمس لل طفال حول اذلكرى. -
 مسابقة أ حسن قصيدة شعرية. -

 مسابقة أ حسن صوت غنايئ لل نشودة الوطنية. -
تشو لإرشاكهم يف أ جواء عرض فيمل ثوري عرب تقنية ادلا -

 الاحتفال.
 

 املدرسة الابتدائية
 جفال الرتيك اجلديدة

 )القالـة(

ديسمرب  11
2022 

دار الثقافة لولية الطارف 
ابلتنس يق مع تالميذ 

املدرسة الابتدائية جفال 
 الرتيك اجلديدة

 حميل

0044  
ااململللتتققىى  االلإإببددااععيي  للففةة  ذذوويي  

الاالاححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  
  ))االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة((..

عاقة مع  - مائدة مس تديرة حتت شعار  " ل توجد اإ
 الإرادة" موضوعها :

  ظاهرة التمنر عىل فئة ذوي الاحتياجات اخلاصة
 يف ا�متع عامة واملدارس خاصة

  الإجراءات املتخذة من طرف ادلوةل من اجل
تسهيل املامرسات اليومية لفئة ذوي 

 الاحتياجات اخلاصة

ذاعة   الطارف اجلهويةاإ
ديسمرب  20

2022 
 

 -مدير دار الثقافة
املستشارة الثقافية :بودبزة 

أ خصائية نفسانية  راضية
ابملركز النفيس البيداغويج 
 الطارف:عبيدات امسهان

مديرية النشاط الاجامتعي 
 والتضامن لولية الطارف

 حميل
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 تغيري سلواكت الطفل 
 :**  حمحماارضرضااتت  ممتتننووععةة

العنف املروري مداخةل لل من وادلرك الوطين بعنوان:  -
 وخملفاته الإعاقة

مداخةل للحامية املدنية بعنوان: كيف ايق نفيس مكعاق  -
 من حوادث الطرقات

مداخةل لطبيبة نسائية بعنوان: فوائد التلقيح  -
والفحوصات املبكرة من اجل جنني سلمي وغري معاق 

 وخايل من التشوهات
دماج فئة  - ذوي مداخةل ل س تاذ جامعي بعنوان: كيفية اإ

 الاحتياجات اخلاصة يف ا�متع
مداخةل ملمثل من مديرية النقل بعنوان: اإحصاءات  -

-2021-2020حول نس بة احلوادث يف ال ونة ال خرية )
2022) 
  

  **  االلففرترتةة  ااململسساائئييةة
 تقدمي مجموعة من الاعامل املرسحية اخلاصة ابل طفال -

 

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

21/22/23
/24 

ديسمرب
2022 

 

مديرية ال من لولية 
مديرية امحلاية  -الطارف
الطبيبة بوغامن  -املدنية 
ال س تاذ اجلامعي  -سلمية 

أ س تاذ  -:نور ادلين قويدر
حلمي  ادلكتور اجلامعي:

مديرية النقل لولية  -رش يد
 املسارح اجلهوية -الطارف

 

 حميل

والإبداعات زايرات ميدانية اس تكشافية للمواهب  -
 اخلفية يف خمتلف املراكز النفس ية البيداغوجية ابلطارف

 

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 العمومية لولية الطارف

ديس25/26
 2022مرب

املراكز النفس ية 
البيداغوجية التابعة لولية 

 الطارف.
 حميل
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  **  ييوومم  الاالاخختتتتاامم::
 لكمة افتتاحية ملدير دار الثقافة-

قامة معرض ل مه  - ال عامل املتحصل علهيا يف الورشات اإ
 الاس تكشافية

قامة ورشة حية يف الرمس عىل الزجاج أ و اجلدارايت -  اإ
 ورشة حية يف النقش عىل الفخار والنحاس -

بداعات فئة ذوي الاحتياجات  - قامة معرض ل مه اإ اإ
بداعي ثقايف حيتفي هبذه الفئة"  اخلاصة "اكرب جتمع اإ

 عرض أ زايء تقليدي -
فنان الرسام املعجزة من فئة ذوي معرض ال  -

الاحتياجات اخلاصة احلاصل عىل اجلائزة اذلهبية يف 
 الرمس عىل الزجاج

عرض مرسيح بعنوان :مكيشة من تقدمي سفرية ذوي  -
 اهلمم الفنانة:نسيبة عطوط

  توزيع اجلوائز والشهادات التكرميية عىل املشاركني -

 املكتبة الرئيس ية للمطالعة
 ة الطارفالعمومية لولي

ديسمرب27
2022 

 

 -مجعية زهرة بالدي الثقافية
 -مجعية العزمية وال مل 
الفنان الرسام :عيل 

مسعودي املعروف بعليلو 
الفنانة املرسحية :نسيبة  -

 عطوط

 حميل
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  تتننددووففممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3377

  االلررمقمق  ااإإمسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
ادليوان الوطين للحظرية 
الثقافية ومديرية النشاط 

 الاجامتعي

تعريف فئة ذوي الاحتياجات اخلاصة 
 برتاث املنطقة

  0011 تنظمي زايرة ميدانية ملنطقة تفقومت 09:30 03/12/2022 منطقة تفقومت

ورشة التكوين الفين دلار 
الثقافة ومجعية فرح لرتقية 

 نشاطات الطفوةل

ذوي الاحتياجات الرتفيه عىل نفوس 
 اخلاصة ودجمهم يف ا�متع

املركز البيداغويج للمعاقني 
 ذهنيا

10/12/2022 09:00 
نشاطات ترفهيية ذلوي 
 الاحتياجات اخلاصة

 10:00 10/12/2022 مدرسة الصم والبمك  0022
جناح الطفوةل املسعفة 

 مبستشفى
10/12/2022 11:00 

ورشة التكوين الفين دلار 
 ومجعية جيل أ فالمالثقافة 

  0033 ديسمرب 11حفل فين مبناس بة  09:00 11/12/2022 قاعة دار الثقافة ترس يخ املبادئ الوطنية يف ا�متع املدين

  0044 معرض الكتاب التارخيي  09:00 11/12/2022 هبو املكتبة الرئيس ية التعريف ابلرصيد الواثئقي التارخيي للمكتبة املكتبة الرئيس ية
الرئيس ية ،املركز املكتبة 

 اجلامعي ومديرية ا�اهدين
  10:00 11/12/2022 قاعة املكتبة الرئيس ية ديسمرب 11التعريف والتذكري مبظاهرات 

 11ندوة اترخيية حول مظاهرات 
 ديسمرب

0055  

املكتبة الرئيس ية واملركز 
 اجلامعي تندوف

التعريف مبجدلات وذكرى وفاة د.أ بو القامس 
 سعد هللا

  09:00 14/12/2022 املكتبة الرئيس يةقاعة 
يومني دراس يني حول ادلكتور أ بو 

 القامس سعد هللا 
0066  

 املكتبة الرئيس ية
التعريف مبجدلات وذكرى وفاة د.أ بو القامس 

 سعد هللا
  09:00 14/12/2022 هبو املكتبة الرئيس ية

معرض كتب ادلكتور أ بو القامس 
 سعد هللا 

0077  

،املركز املكتبة الرئيس ية  التعريف بأ مهية ترمجة العلوم اإيل اللغة  ندوة حول ترمجة العلوم وتعريب   09:00 19/12/2022 قاعة املكتبة الرئيس ية 0088  



225

اجلامعي تندوف وبيت الشعر 
 اجلزائري

ادلواوين خالل العرصين العبايس  العربية
 وال موي

املكتبة الرئيس ية ورشاكء 
 املكتبة

تمنية كفاءات موظفي املكتبة واملس تعملني 
و الرشاكء يف التعامل مع التكنولوجيات 

 احلديثة 
 قاعة املكتبة الرئيس ية

20،21/12/2022 
09:00  

يومني دراس يني حول التكنولوجيات 
 احلديثة يف املكتبات

0099  

 املكتبة الرئيس ية ،امجلعية
العلمية والثقافية ماكل بن نيب 

 وخمرب اللغات ال جنبية
 

 هبو املكتبة الرئيس ية العطةل املدرس ية"الش تاء"
17-29/12/20220 

9:30  

مسابقات لل طفال ،ورشة اخلط 
العريب ،ورشة اللغة العربية ،ورشة 
اللغة الاجنلزيية ومسابقات فكرية 

 عرب ال حياء

1100  

نشادية من داخل  فرق اإ
 وخارج الولية

 قاعة دار الثقافة زرع حب الإنشاد وكشف املواهب
22-24/12/2022 

17:30 
أ ايم الإنشاد اليت أ جلت لظروف 

 الفرق املشاركة
1111  

ورشة التكوين الفين دلار 
الثقافة ومجعية فرح لرتقية 

 نشاطات الطفوةل
 ساحة القطب الثقايف الرتفيه عىل أ طفال املدينة

26-28/12/2022 
09:30 

 
 

  1122 أ ايم املرح والرتفيه

طارات دار الثقافة ورؤساء  اإ
 امجلعيات احمللية

 ورشات دار الثقافة تعريف امجلعيات بقوانيهنا وتعمل التنش يط
01-03/01/2023 

09:30 
  1133 دورة تكوينية للجمعيات وتنش يط
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  تتييسسممسس  ييللتتممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3388

  مماكاكنن  االلننششااطط  االلننششااططأأ  ههدداافف    ااململششااررككوونن
اتاتررخيخي    ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  اامسمس    االلننششااطط

كتاب  وأ دابء 
 حمليني

خلق جو للتفاعل ال ديب 
والفكري بني الشعراء واملثقفني 

 للتشجيع عىل الابداع

 
 دار الثقافة

 
03/12/2022 

 سا 14:00

 
 أ مس ية أ دبية :لقاء مع أ ديب-

 قراءات شعرية-

  
  
0011  

 
 

ورشة السمعي 
 البرصي
 دلار الثقافة

 
التعريف جبرامئ املس تعمر ومدى 

 سلمية املظاهرات .
ترس يخ الثقافة التارخيية يف أ ذهان 
 اجليل الصاعد من الش باب

 
 

 قاعة العروض

 
 

06/12/2022 
 سا 14:00

حياء اذلكرى ال - ديسمرب 11ملظاهرات  62مبناس بة اإ
1960 

عرض فيمل ثوري  '' رحي ال وراس '' للمخرج:محمد  -
ادليوان الوطين للتجارة والصناعة   - محينة ال خرض

 السيامنتوغرافية

  
0022  
  
  
  

 
 
 

 فئة ال طفال
 
 
 

. تسليط الضوء عىل خمتلف -

 حمطات الثورة اجلزائرية

التضحيات اجلسام للشعب و 

اجلزائري من أ جل اسرتجاع 

 
 

 هبو دار الثقافة
 
 
 
 

 
 
اإىل 06من 

13/12/2022 
 سا 09:00

 انطالق مسابقة لل طفال:  -
 أ حسن مقال اترخيي حول اذلكرى*

 معارض -
 الكتاب واملذكرات التارخيية .-

 الصور التارخيية . -
 . أ عالم وأ حداث من اذلاكرة الوطنية .-

 بث أ انش يد وطنية . -

0033  
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مجيع الفئات 
وخاصة فئة 

 الاطفال

 .الس يادة الوطنية

 
 
 

 خلق روح الإبداع-
 بعث الطابع التنافيس-

 بني الاطفال
 اكتشاف املواهب-

 
 
 

صدار مطوية ابملناس بة . -  اإ
 

 ورشات املكتبة

 
08/12/2022 

ىل  اإ
15/12/2022 

 سا 09:00

 ورشات فكرية وفنية:
 ورشة الرمس-

 ورشة املطالعة والتلخيص-
 خادلون ورشة ابطال-
 ورشة الشاعر الصغري-

  
  
0044  

ورشة السمعي 
 البرصي

 دلار الثقافة
 
 

. دور الوسائل السمعية -
والبرصية يف  توثيق كفاح 

الشعب اجلزائري ضد الاس تعامر 
 الفرنيس .

 
 قاعة العروض

 
10/12/2022 

 سا 10:00

 
 عرض فيمل ثوري بعنوان "الثائرون" -

 جملرجه توفيق فارس
0055  
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مشاركني من 
داخل وخارج 
 الولية

. التعريف بدور السيامن اجلزائرية -
اإابن الثورة وترس يخ ثقافة 

الصورة والتشجيع عىل صناعة 
 ال فالم  .

. ال ايم فضاء مفتوح لكتشاف -
الش باب املوهوبني وأ عامهلم الفنية 

 س امي يف جمال الفيمل القصري .
تبادل اخلربات فامي بني  -

 املشاركني .

 
 الثقافةهبو دار 

 
 
 

 /13/12اإىل11من 
 

2022 
 سا 09:00
 
 
 
 

 انطالق فعاليات ال ايم الوطنية للفيمل القصري -
 -04الطبعة  -

 معارض:
 أآلت البث السيامنيئ -

 ملصقات لل فالم املشاركة -
 عرض الافالم املشاركة يف املنافسة -

 ورشات تكوينية -
 حمارضات -

 رحةل للمواقع ال ثرية  والس ياحية . -
تكرميات املشاركني يف الفيمل القصري والاطفال  -

 ديسمرب 11نومفرب و 01الفائزين يف مسابقيت 

  
  
  
  
  
0066  

 أ ساتذة خمتصني

 التعريف بتارخي وأ اثر املنطقة-
فتح ا�ال للباحثني وأ ساتذة -

وطلبة لقرتاح عناوين لحباهثم 
 تكون عىل صةل ابملوضوع

التحسيس برضورة حامية تراث -
 املنطقة

ابراز مقومات الرتاثية -

قاعة احملارضات 
 للمكتبة الرئيس ية

11/12/2022 
 سا 09:00

 يوم درايس حول:
 "اترخي وأ اثر تيسمس يلت"

 

  
0077  
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 والس ياحية للمنطقة

كتاب  وأ دابء 
 حمليني

خلق جو للتفاعل ال ديب 
والفكري بني الشعراء واملثقفني 

 للتشجيع عىل الإبداع .

 
 قاعة العروض

 
17/12/2022 

 سا 14:00

 
 أ مس ية أ دبية :لقاء مع أ ديب-

 قراءات شعرية
0088  

 مجيع الفئات
حياء اليوم العاملي للغة العربية-  اإ
 خلق جو تنافيس بني املبدعني-

ورشات املكتبة 
 الرئيس ية

18/12/2022 
 اىل

24/12/2022 

حياء اليوم العاملي للغة العربية  اإ
 معرض الكتاب خاصة ابللغة العربية-

 مسابقات فكرية
 مسابقات أ حسن خط عريب-

 مسابقة أ حسن شعار معرب عن اللغة العربية-
 مسابقة أ حسن قصة قصرية-

 لقاء مع اديب :للاكتبة عائشة قويت

  
0099  

ورشة السمعي 
 البرصي
 دلار الثقافة

التعريف بأ مه البطولت من 
خالل توثيق احملطات الكربى 
عالميا  للثورة التحريرية ونقلها اإ

 بني ال جيال .

 
 قاعة العروض

20/12/2022 
 سا 15:00

 عرض فيمل ثوري '' وقائع س نني امجلر''-
 اإخراج محمد ال خرض محينة .

 
1100  

مجيع الفئات   : 5تظاهرة ابين مبدع الطبعة   هبو دار الثقافة 
  1111 معارض :
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وخاصة فئة 
 ال طفال

. تكوين وتربية طفل مثقف -
 ومبدع ومتذوق جملتلف الفنون

بداعية جديدة - . انتقاء مواهب اإ
 وتمثيهنا ومرافقهتا.

فضاء لكتساب اذلوق الفين  -
 وامجلايل و الرتوحي عن النفس.

 . تمنية همارات ومعارف  النشئ-
اكتشاف املواهب وصقلها  -

 وتوجهيها

 
 
 
 
 

 قاعة العروض

 
 
من 

 29/12/2022اإىل24
 
 سا 09:00

 لوحات الفنان التشكييل الصغري. -
 ال شغال اليدوية لربامع ورشة الفنون التشكيلية. -

 . الآلت املوس يقية .-
 . كتاب الطفل .-
 عروض مرسحية :-

 أ لعاب هبلوانية . -
 أ لعاب اخلفة . -
 ورشات تكوينية: -

 السوروابن  ' ال س تاذ املدرب بوعقلني خليفة"" -
 اخلط العريب  '' اخلطاط احلاج جلول محمود ''  -

 اليدوية  .ال شغال  -
 ورشة الرسام املبدع . -

بداعات فردية  .-  . اإ
 بث أ غاين لل طفال . -
 . عرض ل فالم كرتونية .-

 أ حسن مقال حول  ''  خماطر الإنرتنت '' -مسابقات :  -
 أ حسن عزف فردي . -

ورشة السمعي 
 البرصي
 دلار الثقافة

. التعريف بأ مه البطولت من -
خالل توثيق احملطات الكربى 
عالميا  للثورة التحريرية ونقلها اإ

 بني ال جيال .

 
 قاعة العروض

 
اإىل 26من 

29/12/2022 
 سا 14:00

 
 

 أ ايم الفيمل الثوري  :
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. ترس يخ الثقافة التارخيية يف -
 أ ذهان اجليل الصاعد .

ترس يخ قمي املواطنة و الهوية  -
الوطنية من خالل السيامن  

 الثورية .
 

 عرض أ فالم ثورية وطنية .
 عرض أ رشطة واثئقية اترخيية .

  
  
1122  
  

 مجيع الفئات
 التقريب من القارئ-
 نرش وترقية املطالعة-

 ملحقة اولد بسام
 ملحقة مخيس يت
 ملحقة عامري
 ملحقة لرجام

 ملحقة س يدي عابد

 
اىل  26من 

30/12/2022 
 سا 10:00

 املكتبة املتنقةلخدمة 
 ورشات فكرية وفية:

 ورشة ال لعاب الفكرية-
 ورشة الكتابة والقراءة-

1133  
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  االلووااددييممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --3399

  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق

0011  
 
 
 

 
 

  ووللييةة  االلوواادديي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للش يخ العدواين  19الندوة الفكرية 
ابلتنس يق مع مجعية عزوز معر بدلية 

 الزمق

02/03  
2022ديسمرب   
مساءا 16:00  

 علمية ثقافية املكتبة الرئيس ية
أ ساتذة اترخي من داخل 

 وخارج الولية

0022  
اس مترار محةل الكتاب اىل املدارس 

الرتبيةابلتنس يق مع مديرية   

19اىل  07  
2022ديسمرب   
صباحا 09:00  

املؤسسات الرتبوية 
 ابلولية

نرش ثقافة املطالعة 
 دلى التالميذ

 اطارات املكتبة

0033  
دورة لتعلمي اللغة الاجنلزيية لتالميذ 

 املرحةل الابتدائية
 2022ديسمرب  10

صباحا 09:00  
 مكتبة مقار

التشجيع عىل تعمل 
 اللغات احلية

املكتبةاطارات   

0044  

 احتفال بذكرى مظاهرات
 11 ديسمرب  1960:

 * معرض اترخيي ابملناس بة
 *عرض فيمل اترخيي

*مسابقة يف فن التشكييل حول 
 املناس بة

2022ديسمرب  11  
صباحا 09:00  

 دار الثقافة الشط

هيدف هذا الاحتفال 
اىل اظهار كيف اكن 
الشعب اجلزائري 

متالمح مع بعضه ومع 
حقيقة  ثورته مع اظهار

املس تعمر الفرنيس 
 الاجرامية

 

 مديرية ا�اهدين
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0055  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ووللييةة  االلوواادديي
 
 
 
 
 
 
 

 ندوة حول مظاهرات
1960ديسمرب  11  

2022ديسمرب   11  
مساءا 16:00  

 مكتبة الرابح
ااثرة النقاش والتذكري 

 مبناس بة

 د.عبد القادر عزام
 د. الاكمةل فرحات
 د. السعيد عقيب

0066  

 *معرض خاص بكتاب التارخي
ابملناس بة*عرض فيديو خاص   

*مسابقة أ حسن رمس وأ حسن 
خاطرة وأ حسن قصيدة حول 

 املناس بة

2022ديسمرب  11  
صباحا 09:00  

املكتبة الرئيس ية 
 وفروعها

التعريف بأ مهية 
 املناس بة

تشجيع التالميذ عىل 
 الابداع

 اطارات املكتبة

0077  
 ليةل املرحوم أ محد التويم

 *حفل فين
 *تكرميات

2022ديسمرب   16  
مساءا 18:00  

 دار الثقافة الشط
هتدف اىل اعطاء جو 
 من الفرحة واملتعة

 كوكبة من الفنانني احملليني

0088  

 اليوم العاملي للغة العربية
 *ندوة حول اليوم العاملي للغة العربية
 *معرض كتاب حول املناس بة
 *مسابقة حول املناس بة

 2022ديسمرب  17
مساءا 16:00  
 
صباحا 09:00  

 مكتبة مقار
التعريف مباكنة اللغة 
العربية ومدى قدرهتا 
 عىل مواكبة العرص

 د.حسني مشارة
 د.عادل حملو
 د.سلمي سعداين
 اطارات املكتبة

0099  

 اليوم العاملي للغة العربية
 *مناظرات حول اللغة العربية
 *مداخةل حول اللغة العربية
 *مسابقة حتدي اللغة

2022ديسمرب  18  
صباحا 09:00  

الشطدار الثقافة   
هتدف اىل بعث 
حياء اللغة العربية  واإ

 اندي احملاور الثقايف
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1100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ووللييةة  االلوواادديي

 اليوم العاملي للغة العربية
*معرض اصدارات ا�لس الاعىل 

 للغة العربية
 *ورشة تكوينية يف اخلط العريب

2022ديسمرب  18  
صباحا 09:00  

 املكتبة الرئيس ية
تكريس اس تعامل اللغة 
 العربية والاعزتاز هبا

املكتبةاطارات   

1111  

 الاايم الوطنية للصورة الفوتوغرافية
 *معرض للصور الفوتوغرافية

 *ندوات علمية
 *ورشات تطبيقية

 *مسابقات حول التصوير الفوتوغرايف

21/22  
2022ديسمرب   
صباحا 09:00  

 دار الثقافة الشط

هتدف هذه التظاهرة 
اىل الريق بفن التصوير 

والسامح  الفوتوغرايف 
للمهمتني هبذا الفن 

تطوير مواههبم وتبادل 
اخلربات بيهنم, وحتفزي 

روح املنافسة يف 
 الاوساط الش بابية

اندي وقفات ضوئية دلار 
 الثقافة

1122  
 *ورشات ومسابقات منوعة لل طفال
 *عروض فيديو ترفهيية لل طفال

2022ديسمرب  22  
صباحا 09:00  

املكتبة الرئيس ية 
 وفروعها

ارات الطفلتمنية هم  اطارات املكتبة 

1133  
 *رحةل للحديقة النباتية ابلوادي
 *ورشة للمطالعة يف الهواء الطلق

2022ديسمرب  25  
صباحا 09:00  

احلديقة النباتية 
 ابلوادي

تقريب الكتاب 
 للمواطن

 اطارات املكتبة
 
 

1144  
زايرة املكتبة املتنقةل لقرية اخلبنة 

 ببدلية النخةل
2022ديسمرب  28  

صباحا 09:00  
الساحات العمومية 

 بقرية اخلبنة
نرش ثقافة املطالعة يف 

 املناطق النائية
 اطارات املكتبة
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1155  

 أ ايم طفوةل
 *عروض مرسحية لل طفال

 *كورال وأ انش يد
 *تنش يط عام

*زايرة للطفوةل ذوي احتياجات 
 اخلاصة

 *مسابقات خمتلفة

27/28/29  
2022ديسمرب   
صباحا 09:00  

الشطدار الثقافة   
 

دار الثقافة وسط 
 املدينة

حتقيق أ هداف تثقيفية 
لإكساب الطفل مجموعة 
من املهارات الابداعية 

 والفنية

 *اندي الطفل دلار الثقافة
 *مجعية رعاية الطفوةل

*الفيدرالية الوطنية لرعاية 
 الطفوةل

 *مجموعة من الروضات

1166  
الندوة الفكرية اخلامسة لش يخ 

مس سعد هللااملؤرخني ادلكتور ابو قا  
2022ديسمرب  31  

صباحا 09:00  
 املركز الثقايف بقامر

التعريف بدور الش يخ 
يف خدمة الهوية 

 الوطنية

أ ساتذة التارخي وأ صدقاء 
 ادلكتور
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  خخننششةلةلممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4400

  ااإإمسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط

0011  

  االلثثققااففــــــــــةة::**دداارر  
حياء اليوم العاملي ذلوي الاحتياجات اخلاصة :- )عروض اإ

ل لعاب اخلفة، حكوايت، وصالت موس يقية، هدااي 
 لل طفال......(

03/12/2022 
10:00 

املركز النفيس لل طفال 
املعاقني ذهنيا لولية 

 خنشةل

املعنوي ذلوي  تقدمي ادلمع
 لحتياجات اخلاصة

دار الثقافة 
ابلتنس يق مع 

امجلعيات 
 الثقافية

برانمج اليوم العاملي للتطوع: زيـــارة لل طفـــال املرىض -
مبستشفى أ محـد بـن بلـــة )عروض هبلوانية، حكوايت، 

 هدااي لل طفال...(
  

04-05/12/2022 
09:00 

 

 
 دار الثقافـــة

تسليط الضوء عىل العمل 
اخلريي اذلي يغري حياة 
  الإنسان لل فضل

دار الثقافة 
ابلتنس يق مع 

امجلعيات 
الثقافية وفناين 

 الولية
 

يتضمن العديد من املسابقات، بيع  ::معرض الكتاب-
ابلإهداء جملتلف الإصدارات اجلديدة، جلسات أ دبية مع 

 مجموعة من ال دابء
 

05-19/12/2022 
09:00 

 
 دار الثقافـــة

تمنية اجلانب الفكري 
والإبداعي دلى الفرد 
للحصول عىل أ جيال 

 واعية ومثقفة

منشورات 
 –ال نيس 
 -اجلزائر

مجموعة من تثقيف ال طفال ابحلاكايت  دار الثقافـــة 06/12/2022موعد الثالاثء: حكوايت لل طفال مع مباركة عطاء هللا -
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 ال طفال  الرتاثية 14:00  واملهرج وليد قليل.
*برانمج الاحتفال ابذلكرى الثانية والس تون ملظاهرات 

 :1960/2022ديسمرب  11
 معرض خاص لصور الشهداء -

ددييسسممربرب    1111""ممظظااههررااتت  عرض رشيط واثئقي بعنوان  -
11996600  ..""  

ديسمرب مع معو  11حكوايت لل طفال حول مظاهرات  -
 غفور.

 ورشة رمس لل طفال خاصة ابملناس بة.-
 أ مس ية أ دبية حول اذلكرى مع مجموعة من أ دابء الولية-

 

11-12/12/2022 
09:00 

 
 الثقافـــةدار 

التعريف اب�ازر الوحش ية 
 للمس تعمر الفرنيس

 
مجموعة من 

املثقفني ومبدعي 
 الوليـــة

موعد الثالاثء: مع املهرج وليد قليل واحلكوايت لل طفال  -
  مع معو غفور

13/12/2022 
14:00 

 دار الثقافـــة
تثقيف ال طفال ابحلاكايت 

  الرتاثية
مجموعة من 
 ل طفال

 الكتاب:*معرض 
 بيع ابلإهداء جملتلف الإصدارات اجلديدة.-

 مداخةل حول الرواية والقصة القصرية.-
 ورشة حول املطالعة والكتابة.-

 مسابقات متنوعة.-

21/12/2022-
04/01/2023 

09:00 
 دار الثقافــة

تمنية اجلانب الفكري 
والإبداعي دلى الفرد 
للحصول عىل أ جيال 

 واعية ومثقفة

دار ال مني 
 رش اجلزائرللن 

مجموعة من تثقيف ال طفال ابحلاكايت  دار الثقافـــة 20/12/2022مع املهرج وليد قليل واحلكوايت لل طفال  :موعد الثالاثء-
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 ال طفال  الرتاثية زوالا 14:00 مع معو غفور
 الصالون الوطين للفنون التشكيلية:-

 معرض للوحات الفنية.-
 ورشة تكـــوينية.-

 أ ساتذة خمتصني.مداخـالت مع -
 رحةل س ياحية للمشاركني.-

20-23/12/2022 
10:00 

 دار الثقافــة
 

تشجيع الإبداع الفين 
 والاحتاكك بني الفنانني

مجموعة من 
الفنانني 
 التشكيليني

تزامنا والعطةل الش توية: عروض ::  الصالون الثقايف للطفل-
مرسحية متنوعة لل طفال، مسابقات فكرية، حكوايت، 

  اذلاكء، أ شغال يدوية، ورشة رمسأ لعاب 
 

24/12/-
06/01/2023 

14:00 
 النادي ال دبــي

خلق جو من الرتفيه 
 لل طفال

مجموعة من 
 ال طفال

0022  

  **ااململتتححفف  االلععمموويميم  االلووططينين::
""ااململررأأ  ةة  حمارضة لل س تاذ رايم س يدي أ محمد حول  -

  ووااللثثووررةة""
 

11/12/2022 
املتحف العمويم 

 الوطين
 

املتحف العمويم 
 الوطين
 

 برجمة حقيبة متحفية لفائدة تالميذ املدارس-
 
 
 
 

 لك يوم ثالاثء
املؤسسات أ و املدارس 
التابعة للبدلايت النائية 

 ومناطق الظل
 

املتحف العمويم 
الوطين+ تالميذ 
طوري التعلمي 
املتوسط 
 والابتدايئ
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 لك يوم ثالاثء برجمة ورشات فنية-
املتحف العمويم 

 الوطين
 

 

املتحف العمويم 
الوطين+ تالميذ 

طور التعلمي 
 الابتدايئ

 

  املرسح الوطين اجلزائر 11/12/2022 عرض ملحمة ثورية بعنوان : "خنشةل أ م الشهداء" --  0033

املرسح الوطين 
اجلزائر 

ابلتنس يق مع 
مديرية الثقافة 
والفنون خنشةل 
 و مجعية ادلرع
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  سسووقق  ااههررااسسممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4411

  مماكاكنن  االلننششااطط  االلننششااطط  ووتتووققييتت    اتاتررخيخي  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
ااههدداافف  
  االلننششااطط

  ااململششااررككوونن

0011  
 املسابقة الولئية للفنون التشكيلية حتت شعار

 "ثورتنا ا�يدة بعيون فنانينا "
ديسمرب  11اىل  09من 

2022 
 

دار الثقافة والفنون 
 الطاهر وطار

 ثقايف فين

ادليوان الوطين حلقوق 
املؤلف واحلقوق 

 ا�اورة
 حملينيفنانني 

0022  
املسابقة الولئية للتصوير الفوتوغرايف حتت شعار 

 "ثورتنا ا�يدة بعيون فنانينا "
ديسمرب  20اىل  18من 

2022 
 ثقايف فين

ادليوان الوطين حلقوق 
املؤلف واحلقوق 

 ا�اورة
 فنانني حمليني

0033  
 جوةل فنية مبرسحية " الطاحونة "

 
ديسمرب  06اىل  01من 

2022 
 ثقايف فين حتديده بعدمل يمت 

املرسح اجلهوي سوق 
 اهراس

 املشاركة يف املهرجان الوطين للمرسح احملرتف  0044
ديسمرب  31اىل  21من 

2022 
 ثقايف فين املرسح الوطين اجلزائري

املرسح اجلهوي سوق 
 اهراس

0055  
 مبناس بة اليوم العاملي ذلوي الاحتياجات اخلاصة :

 القصة ، الاشغال اليدوية( الورشات الفنية )الرمس ،
 عروض ترفهيية

 2022ديسمرب  05
املكتبة الرئيس ية للمطالعة 

 العمومية
 ثقايف ترفهييي

 أ طفال
 أ طباء نفسانيني
 مثقفني
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 مجعيات

0066  

 : 2022ديسمرب  11مبناس بة مظاهرات 
 معرض الكتاب التارخيي من الرصيد املعريف للمكتبة

 الاشغال اليدوية ، القصة( الورشات الفنية )الرمس ،
 خرجة س ياحية ملتحف ا�اهد

 2022ديسمرب  10
املكتبة الرئيس ية للمطالعة 

 العمومية
 ثقايف تربوي

 أ طفال
 مجعيات
 مثقفني

0077  
 ديسمرب 11عرض مرسيح خاص بذكرى مظاهرات 

 2022ديسمرب  11
 مل يمت حتديده بعد ثقايف فين مل يمت حتديده بعد

 مديرية الرتبية ثقايف تعلميي مدارس دائرة املرشوحة لصاحل تالميذ املدارسمسابقة فكرية 

0088  

عروض مرسحية موهجة لل طفال خاصة ابلعطةل 
 الش توية :

 ورشة تكوينية يف فن المتثيل لل طفال
 
 

 ورشة تكوينية يف فن المتثيل لل طفال
 

 ورشة تكوينية يف فن الكتابة ادلرامية

 2023جانفي  07اىل  01من 
ديسمرب  26اىل  22من 

2022 
ديسمرب  26اىل  22من 

2022 
 2023جانفي  02اىل  26من 

 برانمج تنش يط جواري
 

 دار الش باب ام العظامئ
 
 

 دار الش باب سدراتة
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية

 

ثقايف تربوي 
 ترفهييي

املرسح اجلهوي سوق 
 اهراس

0099  
 اندي حفظة القران

 الرمس ، الاشغال اليدوية ، القصة(الورشات الفنية )
 2022ديسمرب  17

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
 العمومية

 ثقايف تربوي
 ال طفال و الاولياء

 مثقفني
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 مجعيات

1100  
 مبناس بة اليوم العاملي للغة العربية :

 أ دبيةجلسة 
 ثقايف تربوي 2022ديسمرب  24

ادابء وشعراء ومجعيات 
 حملية

1111  

 الش توية :مبناس بة العطةل 
 ورشات فنية
 عروض ترفهيية
 حكوايت

 دروس دمع + مراجعة

ديسمرب  28اىل  24من 
2022 

ثقايف ترفهييي 
 تعلميي

 أ طفال
 مجعيات
 ثقفني

 ثقايف فين 2022ديسمرب  31 العدد الثاين من صالون روضة  1122
 ادابءوشعراء حمليني
 طلبة ومجعيات

 
 السيامنئيــــــــــــــــــةالعــــــــــــروض 

 

1133  
 

THE WHITE BALLOON 
 2022ديسمرب  01

 سا 14:00
 سا 16:00

 
 
 
 

 متحف السيامن

 
 
 
 

 ثقايف فين

/ 

THE SONG OF SPARROWS / 

1144  
 

THE COLOR OF PARADISE 
 2022ديسمرب  03

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

SALAM CINEMA / 
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1155  
TEN 04  2022ديسمرب 

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

THE STONING OF SORAYA M  

1166  
 

CLOSE UP 
 2022ديسمرب  05

 سا 14:00
 سا 16:00

 
 
 
 

 متحف السيامن

 
 
 
 

 ثقايف فين

/ 

THE APPLE / 

1188  
 

THE LIZARD 
 2022ديسمرب  06

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

BLACK BORDS / 

1199  
 

A SEPERATION 
 2022ديسمرب  07

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

A TIME FOR DRUNKEN HORSES / 

2200  
 

THE STONING OF SORAYA M 
 2022ديسمرب  08

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

BARAN / 

2211  

 
 أ بواب الصمت

 2022ديسمرب  10
 سا 14:00
 سا 16:00
 

/ 

 / املنطقة الثامنة
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2222  
 2022ديسمرب  11 أ سوار القلعة الس بعة

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

 / ديسمرب

2233  
REQUIEM FOR A DREAM 12  2022ديسمرب 

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

THEEB / 

2244  
 

INGLOURIOUS BASTERDS 
 2022ديسمرب  13

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

LA VIE DE BOHEME / 

2255  
 

WERCKMEISTER HARMONIES 
 2022ديسمرب  14

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

12 HOMMES EN COLERE 

 
 
 
 

 متحف السيامن

 
 
 
 

 ثقايف فين

/ 

2266  
 

LA VIE DES AUTRES 
 2022ديسمرب  15

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

D’UNE VIE A L’AUTRE / 

2277  

 
I VICERE 

 2022ديسمرب  17
 سا 14:00
 سا 16:00
 

/ 

L’INDUSTRIALE / 
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2288  
 

LA LISTE DE SCHINDLER 
 2022ديسمرب  18

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

LE MIROIR / 

2299  

 
REQUIEM FOR A DREAM 

 2022ديسمرب  19
 سا 14:00
 سا 16:00
 

/ 

THEEB / 

3300  
 

INGLOURIOUS BASTERDS 
 2022ديسمرب  20

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

  12 HOMMES EN COLERE / 

3311  
 

LA VIE DES AUTRES 
 2022ديسمرب  21

 سا 14:00
 سا 16:00

 

D’UNE VIE A L’AUTRE / 

3322  
 

LA LISTE DE SCHINDLER 
 2022ديسمرب  22

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

LE MIROIR / 

3333  
LE MONDE DE NEMO 24  2022ديسمرب 

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 
DINAUSAURE 

/ 
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3344  

 
ATLANTIDE , L’EMPIRE PERDU 

 2022ديسمرب  25
 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

CENDRILLON 2 , UNE VIE DE 
PRINCESSE 

/ 

3355  
 

MONSTRES ET CIE 
 2022ديسمرب  26

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

LILO ET STICH / 

3366  
 

RATATOUILLE 
 2022ديسمرب  27

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

FRERE DES OURS / 

3377  

 
LES INDESTRUCTIBLES 

 2022ديسمرب  28
 سا 14:00
 سا 16:00
 

/ 

WINNIE L’OURSON ET L’EFELANT / 

3388  
 

WALL – E 
 2022ديسمرب  29

 سا 14:00
 سا 16:00
 
 

/ 

  
LES AVENTURES DE PETIT 

GOUROU 
/ 
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3399  
 

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
 2022ديسمرب  31

 سا 14:00
 سا 16:00

/ 

PAPRIKA / 
  تتييببااززةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4422

   تتييببااززةة::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووللييةة    

  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق

  
  
  
0011  
  
  

 انطالق مرشوع التعاون اجلزائري ال مرييك :
 عرض لفكرة املرشوع -

ورشات خاصة ابحلرفيني بتأ طري من  -
 خمتصني أ مريكيني :

معارض للحرف التقليدية حلرفيي ولية  -
 تيبازة .

 معرض للفنون التشكيلية
 قعدة تقليدية -

 
 

 2022ديسمرب  10
ابتداء من الساعة 

 سا 10:00

 
 
 

املركز الوطين للبحث يف 
 عمل ال اثر

 
 
 

التعاون املشرتك  تفعيل اتفاقية -
 بني البدلين

التعريف ابحلرف التقليدية  -
 لولية تيبازة

 
 

يي وفناين ولية حرف
 تيبازة
 
 
 
 

0022  

 
 

معرض للكتب التارخيية  لل س تاذ ميلود  -
 عاممرة

 
 

 2022ديسمرب   11
ابتداء من الساعة 

 
 

املكتبة الرئيس ية 
للمطالعة العمومية " 

 
 ترس يخ اذلاكرة

 

 ال س تاذ ميلود عاممرة -
 فناين ولية تيبازة -
مجعية املرسح ملدينة  -

 فوكة
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 معرض للفنون التشكيلية -
 ملحمة اترخيية بعنوان " دمية عائشة "  . -

 أ س يا جبار" سا 14:00

 
 

   دداارر  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  اادلدلككتتوورر  ""  أأ  محمحدد  ععررووةة  ابابللققللييععةة::““  

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن

فنانني تشكيلني حمليني لولية 
  يتبازة

 
احياء ذكرى مظاهرات 

 1960ديسمرب  11
وترس يخ اذلاكرة 

والتضحيات اليت تكبدها 
 الشعب اجلزائري

 دار الثقافة لولية تيبازة
ديسمرب  11اىل  04من 

2022 
 10:00الساعة 

 
الصالون احمليل للفنون التشكيلية و اخلط 

 العريب حتت شعار   " اترخينا ا�يد "
0011  

أ دابء و شعراء ولية تيبازة  
 وولية البويرة

 دار الثقافة لولية تيبازة
 2022ديسمرب  10

 14:00الساعة 

 
أ مس ية أ دبية " توأ مة بني النادي ال ديب و 
الفين دلار الثقافة لولية تيبازة و النادي 
ال ديب و الفين دلار الثقافة عيل زمعوم 
 11لولية البويرة مبناس بة ذكرى مظاهرات 

 1960ديسمرب 
 

  
0022  

 
 
 

 دار الثقافة لولية تيبازة
 2022ديسمرب  11

 10:00الساعة 
ديسمرب  11الإحتفال بذكرى مظاهرات 

1960 
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احياء ذكرى مظاهرات 
 1960ديسمرب  11

وترس يخ اذلاكرة 
والتضحيات اليت تكبدها 

 الشعب اجلزائري

معرض لصور اترخيية و بث أ انش يد  -
 وطنية

 

0033  

 دار الثقافة 
 
 19:00الساعة  

عرض فيمل واثئقي بعنوان " جرامئ بال  -
عقاب " للمخرج " انذير هادف " و من 

نتاج املركز الوطين لدلراسات و البحث يف  اإ
 1954احلركة الوطنية و ثورة أ ول نومفرب 

 دار الثقافة لولية تيبازة أ دابء و شعراء ولية تيبازة
 2022ديسمرب  24

 14:00الساعة  
 
 أ دبيةأ مس ية 

  
  
0044  

 ال طفال املنخرطني بنادي الطفل
 دلار الثقافة

 دار الثقافة لولية تيبازة
 
 15:00الساعة 

 
مسابقة يف  الرمس  لل طفال املنخرطني 

 11بدار الثقافة بعنوان " مظاهرات 
 " 1960ديسمرب 

 

 دار الثقافة لولية تيبازة تنش يط العطةل الش توية 
ديسمرب  30اىل  25من 

2022 
 14:00الساعة 

 
 ال ايم الش توية ملرسح الطفل

 
0055  
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 ::  ""  ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""أأ  سس  يياا  ججبباارر  

  
  ااململششااررككوونن

  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط
اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  -

 العمومية لولية تيبازة
احملافظة الوطنية للساحل  -

 -فرع تيبازة –

 
ترس يخ قمي التطوع -

 يف ش بابنا.
تعزيز التصاحل مع -

 النفس.

 
 
/ 

 
 ديسمرب 05الثنني 

2022 

 
محةل توعوية تطوعية مبوضوع:" تدوير و رسلكة املواد 

 البالستيكية و الورقية"
 

  
  
0011  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة -
 العمومية لولية تيبازة

احملافظة الوطنية للساحل -
 -فرع تيبازة –

ترس يخ قمي التطوع -
 .يف ش بابنا

تعزيز التصاحل مع -
 النفس.

 
مقر املكتبة 
 الرئيس ية.

 
ديسمرب  06الثالاثء 

2022 

قامة معرض للمدارس المنوذجية اليت تقوم جبمع املواد  اإ
 القابةل للرسلكة و اس تعاملها بشلك مفيد.

0022  

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة -

 
عىل الاطالع -

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

اىل  08ابتداء من 
ديسمرب  13غاية 

 
تنظمي معرض واثئقي للكتب التارخيية من رصيد 

  
0033  
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 رصيد املكتبة الرثي العمومية لولية تيبازة
 

   املكتبة. 2022

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة -

 العمومية لولية تيبازة
 اذاعة تيبازة اجلهوية -

 

 
التعرف عىل -

حيثيات حمطة 
من اترخيية حامسة 
 اترخي اجلزائر

تثبيت القمي -
 الوطنية

 

 ديسمرب 12الثنني  اذاعة تيبازة اجلهوية
2022 

ندوة اترخيية من تنش يط املكتبة عرب اثري اذاعة تيبازة 
اجلهوية حبضور الاكتب املؤرخ:"مشاوي عبد القادر"    

 و ا�اهد:" عر��"
  
0044  
  
  
  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة -
جبار لولية العمومية أ س يا 

 تيبازة.

التعرف عىل 
حيثيات حمطة 

اترخيية حامسة من 
 اترخي اجلزائر

تثبيت القمي  -
 الوطنية

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
 12صباح يوم الثنني 
 ديسمرب
2022 

 
الاس تاذ:  ورشة رمس من تأ طري الفنان  التشكييل
ديسمرب  11"س يد عيل بن بوطة" مبناس بة مظاهرات 

 و تنظمي معرض لرسومات ال طفال. 1960
  
0055  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة -
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة.

حتفزي ال طفال -
للتعرف عىل اترخي 
 بالدمه ا�يد

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
 13الثالاثء يوم 

 2022ديسمرب 

 
تنظمي مسابقة حتت عنوان: "اخترب معلوماتك حول 

 الثورة التحريرية و قادهتا"

  
0066  
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حياء املناس بات - اإ
 التارخيية

 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة -

العمومية أ س يا جبار لولية 
 تيبازة.

 
تقريب الاكتب من -

 القارئ
ترقية و تشجيع -

 املطالعة.

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
ديسمرب 14الاربعاء

2022 

 
اندي "اكتب و كتاب" يس تضيف الاكتب "محمد 

 ساري" يف قراءة لروايته:" حصاد الرمال".
  
0077  

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة -

العمومية أ س يا جبار لولية 
 تيبازة.
 

 
تعريف ال طفال -

مبشاهري اكن هلم 
دور يف صناعة 

 التارخي

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
ديسمرب 20الثالاثء

2022 

 
ورشة مشاهري صنعوا التارخي:" أ لبريت  تأ طري

 أ ينش تاين"
  
0088  
  

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة -

العمومية أ س يا جبار لولية 
 تيبازة.
 

 
تعريف الطفل مبا -

 يدور حوهل.

 
 

 مقر املكتبة الرئيس ية

 
ديسمرب  27الثالاثء 

2022 

 
تنش يط ورشة "الاكتشاف و املعرفة" مع موضوع 

 الرباكني""الكوارث الطبيعية: 
 

  
  
0099  

املكتبة الرئيس ية لولية 
 تيبازة

التعريف ابملكتبة و 
اخلدمات اليت 

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
ديسمرب 15الثالاثء

 
 اندي "اكتب و كتاب" يس تضيف الاكتب القاص"ميينة

  
1100  
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حبريي" يف قراءة كتاهبا:" السالم الفصيح عىل العمران  2022 تقدهما -تيبازة-مديرية الرتبية
 "."العتيق ذو الهباء الفريد يف اترخي رششال ال صيل

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة
 

 
العطةل الش توية -

2022  /2023 

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
 ديسمرب 25ال حد 

2022 

 
 تثقيفية ترفهييةتنظمي ورشة 

 كتايب يتحدث "الكرة الارضية"
  
1111  
  

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة
 

 
العطةل الش توية -

2022  /2023 

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 

 
ديسمرب   26الثنني 

2022 

 
تنظمي ورشة الاكتشاف و املعرفة مع موضوع:" الطيور 

 املهاجرة"
 

  
1122  
  

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة
 

 
العطةل الش توية -

2022  /2023 

 
 مقر املكتبة الرئيس ية

 
ديسمرب  27الثالاثء 

2022 
 

الفرتة الصباحية: ورشة للرمس من تأ طري اس تاذ الفن 
 التشكييل:"بن بوطة س يد عيل"

طرف الفرتة املسائية: تنظمي عرض ترفهييي تربوي من 
 امجلعية الثقافية لعني البنيان.

  
1133  
  
  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

العطةل الش توية -
2022  /2023 

ديسمرب  28ال ربعاء  مقر املكتبة الرئيس ية
2022 

 حاكايت و أ لغاز يف ورشة احلاكية.
1144  
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 تيبازة
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
لولية العمومية أ س يا جبار 

 تيبازة

العطةل الش توية -
2022  /2023 

ديسمرب  29امخليس  مقر املكتبة الرئيس ية
2022 

ورشة تثقيفية من تأ طري الس يد "هشام مداوار" رئيس 
  1155 مجعية الس تار اذلهيب.

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة
 

العطةل الش توية -
2022  /2023 

جانفي  02الثنني  الرئيس ية مقر املكتبة
2023 

تنظمي ورشة الاكتشاف و املعرفة مع موضوع:" 
 بيهتوفن: املوس يقار ال مص"

 
1166  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة

العطةل الش توية -
2022  /2023 

جانفي  03الثالاثء  مقر املكتبة الرئيس ية
2023 

فرتة صباحية: ورشة للرمس من تأ طري اس تاذ الفن 
 "التشكييل:"بن بوطة س يد عيل

 فرتة مسائية:عرض مرسيح تربوي
 

1177  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة

العطةل الش توية -
2022  /2023 

جانفي  04الاربعاء  مقر املكتبة الرئيس ية
2023 

 

 
ورشة كتايب يتحدث يف موضوع:"من قصص القرأ ن 

 الكرمي"
1188  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة 
العمومية أ س يا جبار لولية 

 تيبازة

العطةل الش توية -
2022  /2023 

جانفي  05امخليس  مقر املكتبة الرئيس ية
2023 

قصص و حاكايت من الرتاث الشعيب و أ لغاز يف 
 ورشة احلاكية

 
1199  
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 ::  ااململتتححفف  االلععمموويميم  االلووططينين  ببرشرشششاالل  

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
  

  ااململششااررككوونن
0011  
  

 احلقيبة املتحفية -
 خالل املومس ادلرايس

 
املدارس الابتدائية 
 التابعة دلائرة قوراية

براز  التعريف ابملتحف واإ
 قمية ا�موعات ال ثرية

 الفريق التقين للمتحف
 

  
0022  

 
 ورشة احلفرية ال ثرية -

 

 
 مساء الثالاثء

 
املتحف العمويم 
 الوطين رششال

 
التعريف ابحلفرية واللقى 

 ال ثرية

 
 ال طفال والتالميذ

 
 
 
 
 
 

 

 



256

  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ممييةلةل:: --4433
 املالحظات املشاركون  أ هداف النشاط ماكن النشاط اترخي وتوقيت النشاط امس النشاط الولية  الرمق

  
0011  

ــة
ـــــ
ميل

 

 
 
نشاطات وعروض ثقافية وفنية  -

 لل طفال 

  
  

  22002222ددييسسممربرب    0033
  سساا  0000::0099

  
 ا

لورشات 
 وقاعة املطالعة 

 
 

 تربوي ، تعلميي ، ترفهييي 

 
ورشات ومكتبة 

دار الثقافة  فنانني  
 ومجعيات ثقافية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
نشاطات وعروض ثقافية وفنية  -

 لل طفال  

  
  

  22002222ددييسسممربرب    1100
  سساا    0000::0099

 
 

الورشات 
 وقاعة املطالعة 

 
 تربوي ، تعلميي ترفهييي

 
ــة  ورشــات ومكتب
ـــــــــــــة  دار الثقاف
،فنــانني ومجعيــات 

 ثقافية

  
  
  
  
  
0022  

نشاط املقهيى الثقايف : عدد   -
 1111خاص مبناس بة مظاهرات 

 : 11996600ديسمرب 
قراءة يف مذكرات ا�اهد الراحل   -

خلرض بن طوابل يقدمه الاس تاذ 
 محمد صاحلي 

القاءات أ دبية وشعرية  وأ غاين   -
 وطنية 

  
  22002222ددييسسممربرب    1100

  سساا  0000::1133    

 
 

قاعة العروض  
 دلار الثقافة  

تســـــليط الضــــــوء عــــــىل 
شــهادات ا�اهــد الراحــل " 
ـــن  ـــن طـــوابل" م خلرضـــ ب

ــالل مذكرا ــد خ ــو أ ح ــه وه ت
مفجـــري الثـــورة التحريريـــة 
 ا�يدة من أ بناء ولية ميةل  

 
أ ســـاتذة ، فنـــانني  
مجعيــــات ثقافيــــة 

 وفنية
ـــــــعراء   أ دابء وش

 ومثقفني 
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 عرض مرسيح ثوري  -

  
  
  
  
  
0033  

معرض فن تشكييل " لوحات من  -
 ويح الثورة التحريرية ا�يدة "

 تنش يط احمليط :    -
بث أ رشطة فيديو مع أ انش يد   -

 وطنية
معرض للصور  والكتب التارخيية   -
. 

  
  

ددييسسممربرب    1111  --  1100
22002222  

  ططوواالل  االلييوومم  

 
 
 

رواق املعارض  
 بدار الثقافة

+ 
املكتبة 
املطالعة 

العمومية + 
مكتبات 
املطالعة 
العمومية 
 ابلبدلايت 

  
 
 

براز دور الفنـان التشـكييل  اإ
يف احلفاظ عىل ذاكرة الثـورة 

 التحريرية ا�يدة بأ عامهل 

 
 

 فنان تشكييل 

 
 حمارضة  اترخيية . -

  22002222ددييسسممربرب    1111
  سساا  0000::1100  

 
 أ ساتذة  خمتصني

 
 اجناز  جدارية . -

  22002222ددييسسممربرب    1111
  سساا  0000::0099

 فنانني

 
عرض مرسيح بعنوان " اجلزائر   -

 ...للجزائر"

  22002222ددييسسممربرب    1111
  سساا  0000::1144  

 
 مجعية ثقافية 
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  اادلدلففىلىل  ععنينيممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4444

  االلررمقمق  االلووللييةة  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن  ااململالالححظظااتت

 املكتبة /
تمنية القدرات الفكرية 
 لل طفال و توس يع ثقافهتم

 مكتبة  الطفل
06/12/2022  

زوالا 14:00عىل الساعة   

 ثالاثء الرتفيه مبكتبيت:
ورشة أ لعاب فكرية 

أ تعرف عىل 
خشصيات اترخيية من 
خالل لكامت 

 متقاطعة.

ىل
ـــــ
دلف
ني ا
ـــــ
 عـ

0011  

/ 
مبدعات و 
حرفيات من 
 الولية

فتح الفضاء أ مام لك 
مواهب و مبدعات و 
حرفيات الولية لعرض 

 منتجاهتم

قاعة املعارض بدار 
 الثقافة

ديسمرب  12اإىل  10من 
2022 

معرض متنوع  -
ملبدعات الولية 
 حتت شعار اس مترارية

 الإبداع

0022  

/ 

مبشاركة أ دابء    
و شعراء و    

كتاب   و نوادي 
من خمتلف 
 الولايت

الالتفات لفئة الش باب  -
 و دمع مواههبم

 قاعة السيامن
 بسيامن الكواكب

ديسمرب  12اإىل  10من 
2022 

امللتقى الوطين  -
لل دب الناش ئة يف 

 فن الكتابة
0033  

التعريف برصيد املكتبة  - املكتبة / مبناس بة ذكرى  11اإىل  08من  املكتبة 0044  
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كتب اترخي الثورة من 
 اجلزائرية ا�يدة.

ترس يخ اترخي الثورة  -
اجلزائرية و التذكري جبرامئ 
 الاس تعامر الفرنيس

/12/2022  
صباحا 09:30عىل الساعة   

 11مظاهرات 
 ديسمرب:

تنظمي معرض  -
لكتب اترخي الثورة 
اجلزائرية و جرامئ 
 الاس تعامر الفرنيس

مسابقة لل طفال  -
ل حسن حبث عن 

ديسمرب  11أ حداث 
 1960  

 13/12/2022 مكتبة الطفل تمنية همارات ال طفال املكتبة /

 ثالاثء الرتفيه مبكتبيت:
ورشة ال شغال 

اليدوية أ تعمل صناعة 
 بطاقة معايدة

0055  

 املكتبة /

بلغة  الاعزتاز و الافتخار
القرأ ن الكرمي و توضيح   

و اإطالق ال فاكر اليت 
تساعد يف خدمة اللغة 
براز أ مهيهتا  العربية و اإ

 املكتبة
 2022ديسمرب  18و  17

 زوالا 14:00عىل الساعة 

يوم درايس مبناس بة 
اليوم العاملي للغة 

 العربية
معرض للكتب و 

قواميس و خطوط 

0066  
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 اللغة العربية

/ 
ال س تاذ اخلطاط 
 "عزرين محمد"

التعريف بأ نواع اخلطوط 
 يف اللغة العربية

 مكتبة الطفل
عىل الساعة  21/12/2022

 زوالا 14:00

 ثالاثء الرتفيه مبكتبيت:
ورشة للخط العريب 
" أ تعرف عىل أ نواع 
 اخلط العريب"

 

0077  

/ 

 املكتبة
بداع  مجعية اإ
للفنون و 
النشاطات 
 الثقافية

ال طفال  ترفيه و تثقيف
من خالل تمنية و توس يع 

أ فاكرمه و تمنية قدراهتم   
 و تشجيعهم عىل املطالعة.

 مكتبة الطفل
 05ديسمرب اإىل  24من 

 2022جانفي 
 زوالا 14:00

برانمج نشاطات 
 العطةل الش توية:

تنظمي خمتلف  -
الورشات التثقيفية 
 الرتفهيية لل طفال

هدااي لل طفال  -
 الفائزين ابلورشات

مرسيح عرض  -
بعنوان "الكتاب 

 املهجور"

0088  

/ 
مجعيات ثقافية 

 حملية
 الرتفيه و التسلية

قاعة العروض بدار 
 الثقافة

ديسمرب  29اإىل  25من 
2022 

ال ايم الش توية 
 لل طفال

0099  
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  االلننععااممةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4455

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
  االلننششااطط

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط

املصورات 
الفوتوغرافيات من 
 داخل وخارج الولية

مجعية بيكسل للتصوير 
 الضويئ.

حياء ذكرى مظاهرات  ديسمرب من خالل جيل  11اإ
 الاس تقالل واحلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية .

خلق حركية ثقافية يف جمال التصوير الفوتوغرايف   -
والتكوين وتشجيع املواهب الشابة لس امي  وابلحتاكك

 العنرص النسوي
الرتوجي للس ياحة الثقافية من خالل عدسات -  

 املصورين الفوتوغرافيني  املشاركني

 دار الثقافة والفنون
 

 قاعة احملارضات
 

 09من 
ديسمرب 12اىل

2022 

الصالون الوطين النسوي للصورة 
حتت  02الفوتوغرافية الطبعة 

 شعار :
نية الاس تقالل بعدسة " س تي 
 حواء "

0011  

دار الثقافة والفنون 
ابلتنس يق مع مجعية 

ال جيال الثقافية للمتزي 
 الش باين ابلعني الصفراء 

 فرجة ومتعة لل طفال خالل العطةل الش توية  .
 ملحقة دار الثقافة
 ابلعني الصفراء

 

 22من 
ديسمرب 27اىل

2022 

 أ ايم النعامة ملرسح الطفل "
فرحة ال جيال  حتت شعار :

 بس تينية الاس تقالل"
ابلتنس يق مع مجعية ال جيال 
الثقافية للمتزي الش باين ابلعني 

 الصفراء

0022  

 وجوه سيامنئية وطنية
املشاركون يف املنافسة 

 
اإحياء ذكرى س تينية الاس تقالل من خالل جيل     -
 دار الثقافة والفنون

 
 28من 
ديسمرب 30اىل

  0033 أ ايم النعامة الوطنية للفيمل القصري
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من داخل وخارج 
 الولية

 الاس تقالل واحلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية 
 
خلق حركية ثقافية سيامنئية يف جمال ال فالم القصرية   -

 وتشجيع املواهب الشابة.
 
الرتوجي للس ياحة الثقافية من خالل املشاركني من  - 

 خارج الولية .

2022 
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  ععنيني  تتميميووششننتتممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4466

  االلتتووققييتت  مماكاكنن  االلننششااطط  االلننششااطط  االلتتااررخيخي  االلررمقمق

0011  
ديسمرب 10اىل  08من 

2022 

ديسمرب 09الاحتفال مبظاهرات   

 معرض للصور التارخيية -

 بث اانش يد وطنية -

 معرض للكتاب التارخيي -

 عرض رشيط فيديو ابملناس بة -

 اس تعراضات فللكورية -

/// دار الثقافة  

0022  
10/12/2022  

 
ديسمرب من تنش يط مجعية جذور  09ندوة اترخيية مبناس بة مظاهرات 

 الثقافية
 14:00 دار الثقافة

0033  11/12/2022  
امس ية شعرية من تنش يط امجلعية الثقافية للشعر الفصيح و الشعر 

 الشعيب
 14:00 دار الثقافة

0044  
ديسمرب 24من 
جانفي  07اىل 2022

2023 

"ااففررااحح  االلططففللبعنوان " برانمج خاص لالطفال  

 عروض مرسحية و هبلوانية -

 امس يات ترفهيية -

 طومبول خاصة ابل طفال -

 مسابقات -

 14:00 دار الثقاتفة
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 الرمس عىل الوجه -

 ورشات التلوين -

0055  
24/12/2022  

 
 14:00 دار الثقافة عرض ترفهييي مجلعية  "ال مل "

0066  
26/12/2022  

 
" عرض ترفهييي للجمعية الثقافية " فن وابداع  14:00 دار الثقافة 

0077  
28/12/2022  

 
 14:00 دار الثقافة أ مس ية ترفهيية مع امجلعية الثقافية " أ دب و فن"

0088  29/12/2022  14:00 دار الثقافة أ مس ية ترفهيية مع امجلعية الثقافية " بصمة ش باب" 
0099  31/12/2022 جوان 08أ مس ية ترفهيية مع تعاونية    14:00 دار الثقافة 
1100  01/01/2023  14:00 دار الثقافة عرض مرسيح" لتعاونية الباهية وهران" 
1111  03/01/2023  14:00 دار الثقافة عرض مرسيح "مجلعية جيل الفني تلمسان " 
1122  05/01/2023  14:00 دار الثقافة عرض مرسيح" لتعاونية اكتب ايسني س يدي بلعباس" 

1133  07/01/2023 الشجعان " للتعاونية العامثنية وهرانعرض مرسيح بعنوان " " مدينة    14:00 دار الثقافة 
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  غغررددااييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4477

  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط

0011  
همرجان اللباس التقليدي و 

 الالعاب التقليدية
 05اىل  03من 

 ديسمرب

ساحة سوق 
 غرداية 

التعريف ابللباس و الالعاب التقليدية جملتلف 
 الولايت و تعريفهم برتاث ولية غرداية 

 ابراز اجلانب الس يايح الرتايث للولية 

من تنظمي مجعية الرتاث ابلقارابيال و 
البارود غرداية و ارشاف مديرية 
 الثقافة و الفنون لولية غرداية .

 )برعاية وزارة الثقافة (

 ديسمرب 10 شعريةاصبوحة   0022

دار الش باب 
الامري عبد القادر 

 وسط املدينة 

 التقاء الشعراء و الاحتاكك فامي بيهنم 
مساعدة النوادي و الشعراء الش باب و 

 مرافقهتم 

ابلتنس يق مع بيت الشعر مكتب 
 ولية غرداية 

و اندي رساء الادب الش بايب لولية 
 غرداية 

0033  
معرض للصور و الكتب 

 التارخيية
 13اىل  11من 

 ديسمرب

ملحقة املكتبة 
 الرئيس ية بوهراوة 

التذكري مبختلف احملطات ا�يدة يف اترخي 
 الثورة التحريرية و مسرية الاس تقالل .

التعريف مبختلف اصدارات وزارة الثقافة و 
الفنون املتعلقة ابجلانب التارخيي للثورة 

 التحريرية 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 
 لولية غرداية 



266

0044  
املهرجان الثقايف احمليل 
 للموس يقى و اغنية مزاب

 28اىل  25من 
 ديسمرب

قاعة سيامن مزاب 
 غرداية 

التعريف مبختلف طبوع الاغنية املزابية  و 
 تراهثا 

ابراز خمتلف الاهازجي احمللية املرتبطة ابل غنية 
 و الرتاث املزايب 

ابراز مراحل تطور الشعر و الغناء املزايب و 
 التدوين هل 

 اكتشاف املواهب الشابة الهاوية عرب الولية 
تنش يط احمليط احمليل و بعث املهرجان بعد 

 التوقف بسبب اجلاحئة 

 الفرق و املغنيني احملليني 
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  غغللزيزيااننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4488

  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق
االلتتااررخيخي  
  ووااللتتووققييتت

مماكاكنن  
  االلننششااطط

ااههدداافف  
  االلننششااطط

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن

0011  

ززاانن
غغللييــ

  

الاحتفال ابذلكرى العارشة لتصنيف الشدة 
 التلمسانية مضن الرتاث الالمادي من قبل اليونسكو

 عرض انواع خمتلفة من الشدة التلمسانية. -

06/12/2022 
 صباحا09:00

افة
لثق ا

ار 
د

 

احلفاظ عىل 
 التقاليد

 

مجعية أ صدقاء 
 الابداع

/ 

0022  

حياء ذكرى أ حداث   1960ديسمرب  11اإ
 معرض للصور الفوتوغرافية خاصة ابملناس بة. -

 ندوة  اترخيية من تقدمي أ ساتذة خمتصني يف التارخي. -
 عرض مرسيح بعنوان " أ بناء نومفرب " -

11/12/2022 
بتداء من  اإ

 9:00الساعة 
 صباحا

متجيد ذكرى 
 مظاهرات

 ديسمرب11

فرق و مجعيات 
 حملية

/ 

0033  
 معرض خاص ابلكتاب التارخيي -

 11/12/1960حمارضة حول أ س باب مظاهرات  -
عة 
طال
 للم
 ية
يس
ئ الر

بة 
ملكت
ا

مية
مو
الع

 
ال س تاذ شوال 

 احلبيب
/ 

0044  
تقدمي كتاب وبيع ابلإهداء بعنوان القواعد النحوية  -

 للناطقني بغري العربية
18 

/12/2022 

حياء اليوم  اإ
العاملي للغة 
 العربية

ال س تاذ صايف 
 جمدوب

ادلكتورة عدلين 
 هجرية

/ 

0055  
 /22/12برانمج خاص ابلعطةل الش توية من 

 08/01/2023اإىل غاية 2022
ار  صباحا09:00

د
افة
لثق ا

 

التسلية و 
 الرتفيه

فرق و مجعيات 
 حملية

/ 
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  تتميميميميووننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --4499
 

 املالحظات املاكن النشاط التارخي

 ديسمرب 03اىل  01
معرض للفنون التشكيلية �موعة من الفنانني مبناس بة فعاليات ماراطون  -

 Treg timimounالعدو يف دروب الصحراء 

 معرض مفتوح طلية ال ايم خممي جنان مال

 2022ديسمرب  02
 سهرة فنية موس يقية مبناس بة حفل توزيع امليداليات يف فعاليات ماراطون -

  Treg timimounالعدو يف دروب الصحراء 

 ابتداءا من  خممي جنان ماكل
 مساءا 18.00

 2022ديسمرب  03
سهرة فللكورية ابرود وقرقابو مبناس بة فعاليات ماراطون العدو يف دروب  -

  TRAIL timimounالصحراء 

 ابتداءا من  مرقد أ ولد سعيد 
 مساءا 19.00

 ابتداءا من  قاعة السيامن تميميون مللتقى س يدي موىس واملسعودالطبعة ال وىل  - ديسمرب  07-08
 صباحا 09.30

 2022ديسمرب  10
 معرض صور اترخيية والكتب التارخيية -

 بث أ انش يد وطنية عرب مكرب الصوت -

هبو املكتبة العمومية 
 للمطالعة

 الفرتة الصباحية
 09.00ابتداءا من الساعة 

ديسمرب  09اىل  01من 
2022 

مسابقة يف الرمس لل طفال من أ جل ترس يخ املناس بة يف ذاكرة ال طفال  -

 )رمس يعرب عن املناس بة( 

   فضاء الطفل ابملكتبة
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 مسابقة يف الشطرجن لل طفال  -

 2022ديسمرب  11

 الفرتة الصباحية قاعة احملارضات ابملكتبة ندوة اترخيية حول املناس بة من تنش يط أ ساتذة  -
 قاعة احملارضات ابملكتبة تكرمي ال طفال الفائزين مبسابقة الرمس حول املناس بة - 09.00من الساعة  ابتداءا

مجموعة من ال انش يد الوطنية من أ داء كورال املعهد اجلهوي للتكوين  -
 املوس يقي ابل غواط

 توزيع اجلوائز لل طفال الفائزين ابملسابقة -

 قاعة السيامن

 
 الفرتة الصباحية

 

 مرسح الهواء الطلق فنية للعائالت �موعة من الفرق املوس يقية والفللكوريةسهرة 

 
 ابتداءا من الساعة

19.00 
 

ديسمرب 25اىل 20  ال ايم الولئية لل غنية الزانتية  
الساحات العامة لبدلية 

 تميميون
 18.00لك يوم ابتداءا من 
 مساءا

ديسمرب  30اىل  27  لك مساء الطلقمرسح الهواء  همرجان ال هليل  
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  ببررجج  ابابيجيج  خمخمتتااررممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة   --5500

  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن
  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت
  االلننششااطط

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط

 
 فنانني تشكيليني هواة

عرض أ عامل املواهب 
 الشابة

النادي الثقايف لبدلية برج 
 ابيج خمتار

اإىل    04/11/2022من 
15/11/2022  

 
للفنون التشكيليةمعرض جامعي   0011  

 أ ساتذة يف التارخي .

 مديرية  ا�اهدين  .
ديسمرب  11احياء ذكرى 

1960 
قاعة احملارضات للم�لس 

 الشعيب الوليئ
11/12/2022  

930 
  0022 ندوة اترخيية

 أ ساتذة يف التارخي .
 مديرية  ا�اهدين  .

ديسمرب  11احياء ذكرى 
1960 

قاعة احملارضات للم�لس 
الوليئالشعيب   

11/12/2022  
9.45 

  0033 عرض رشيط واثئقي

 حرفيني حمليني
عرض ال عامل احلرفية 

 احمللية
 مركز التكوين املهين

اإىل    19/11/2022من 
29/11/2022  

  0044 معرض جامعي للحرف و الصناعات التقليدية
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  أأ  ووللدد  ججالاللل --5511

  ممالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  ااململاكاكنن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  االلتتااررخيخي  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

0011  

ااإإححييااءء  االلييوومم  االلععااململيي  ذلذلوويي  الاالاححتتييااججااتت  
  ااخلخلااصصةة

معرض كتاب "الربايل" من الرصيد  -
 الواثئقي للمكتبة

حمارضة حول دور املكتبات العمومية  -
 يف خدمة ذوي الاحتياجات

03/12/2022 

تسليط الضوء عىل 
اخلدمات املتنوعة اليت 
توفرها مكتبات قطاع 

الفنون لفائدة فئة الثقافة و 
 ذوي الاحتياجات اخلاصة

مكتبة املطالعة العمومية رأ س 
 امليعاد

 
لقاء ال س تاذة بريقيل  اإ

 ش اميء

 
 
 
 
 
 
 

الولية ل 
تتوفر حاليا 
عىل قاعات 

جمهزة 
ابلإماكنيات 

التقنية 
الرضورية 

 06/12/2022 حفل فين ساهر -  0022
الساحة الفنية  تنش يط

 احمللية
 فرق فنية حملية بدلية أ ولد جالل

0033  
  

  ااإإححييااءء  ييوومم  االلتتططووعع  االلععااململيي
نصف يوم درايس بعنوان دور العمل  -

 التطوعي يف ا�متع
 نرش ثقافة التطوع وتمثيهنا 05/12/2022

مكتبة املطالعة العمومية رأ س 
 امليعاد

مكتبة املطالعة 
العمومية و فوج 
البصائر للكشافة 
الإسالمية ومجعية 
انس اخلري  رأ س 

 امليعاد
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0044  

ددييسسممربرب    1111أأ  ححييااءء  ذذككررىى  ممظظااههررااتت  
11996600  

افتتاح معرض للصور والواثئق التارخيية -
وبعض متعلقات جماهدي وشهداء الثورة 
 التحريرية ا�يدة بولية أ ولد جالل

 

 
 
 
 
 اإىل 10من 

غاية 
12/12/2022 

 
 

 
 

حياء    1111ذذككررىى  ممظظااههررااتت    اإ
وتبليغ  11996600ددييسسممربرب  

التارخي الوطين وتضحيات 
شعبنا اإىل أ بنائنا قصد 
غرس الروح الوطنية و 
 الاعزتاز ابلنامتء اإىل اجلزائر

ـ قاعة املعارض )متحف 
 أ ولد جالل(

مديرية الثقافة و 
الفنون، ابلتنس يق مع 
مديرية ا�اهدين 
منظمة ا�اهدين 
 املكتب الوليئ

امجلعية الثقافية ساميت 
 محمد بن العابد الثقافية

اليت متكهنا 
من احتضان 
عروض 

مرسحية و 
 غنائية

0055  
و الصور  افتتاح معرض للكتب  -

التارخيية من الرصيد الواثئقي 
 .للمكتبات املطاعة العمومية

بدلايت  مكتبات م. ع ــ  
ادلوسن، رأ س امليعاد و 

 الشعيبة

مكتبات املطالعة 
العمومية عرب بدلايت 

 الولية

  لل فالم الثورية اجلزائرية ـ عرض  
مكتبات املطالعة العمومية 

بدلايت ادلوسن،رأ س امليعاد 
 و  الشعيبة

 ـ مكتبات املطالعة ع
 ـ مجعيات الثقافية

  
0066  
  

ندوات ثقافية اترخيية حتت عنوان 
 1960ديسمرب  11"مظاهرات 

 الإرهاصات و النتاجئ التارخيية"
11/12/2022 

ابلتعاون مع مديرية و منظمة 
ا�اهدين ، م الرتبية اثنوية 
ساميت محمد أ ولد جالل و 
 مكتبات املطالعة العمومية

ـمجاهدون و أ ساتذة 
 و مجعيات ثقافية

 

0077  
أ مس ية شعرية حتت عنوان" تضحية 

 الشهداء بقراحئ الشعراء"
12/12/2022 

تنش يط احلركة ال دبية 
اتحة جمال  ابلولية و اإ

 شعراء و أ دابء الولية املركز الثقايف ابدلوسن
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 التاليق و الاحتاكك.

0088  

 18أ حياء اليوم العاملي للغة العربية 
 2022ديسمرب 

حمارضة بعنوان هجود ادلوةل اجلزائرية يف 
 ترقية اللغة العربية"

18/12/2022 
براز دور ادلوةل اجلزائرية  اإ

 يف ترقية لغة الضاد.
ادلوسن مكتبة م. ع بدلايت 
 ، راس امليعاد

مديرية الثقافة و 
الفنون،  أ ساتذة و 
 مجعيات ثقافية

 

0099  
خرجة ثقافية للمعمل ال ثري مسجد و 
رضحي خادل بن س نان ببدلية س يدي 

 خادل .
22/12/2022 

التعريف ابملعامل الثقافية و 
الرتوجي لثقافة الس ياحة 

 الثقافية
 بدلية س يدي خادل

مديرية الثقافة و 
الفنون، فناين ومبدعو 

الولية، امجلعيات 
الثقافية، احتاد العام 
للنساء اجلزائرايت ، 

OGEBC 

1100  

انطالق فعاليات ال ايم الش توية ملرسح 
 الطفل

عروض مرسحية و منوعات موهجة 
 لل طفال

 
اىل 23من 

26/12/2022 

 
 
 
 

تقريب الطفل جملتلف 
ال نشطة الثقافية والفنية 

 ملتنوعة وتمنية روح الإبداعا

ابملراكز الثقافية املكتبات و 
 دور الش باب

بدلية أ ولد جالل/س يدي 
 خادل/الشعيبة/ ادلوسن

 رأ س امليعاد/ البس باس /

مجعيات فنية من 
 بعض ولايت الوطن.

1133  
  مبمبننااسس  ببةة  االلععططةلةل  االلشش  تتووييةة::

عرض أ فالم  كرتونية تربوية ترفهيية -
 لل طفال .

 
 
اإىل  24من 

مكتبات املطالعة العمومية 
ادلوسن ، رأ س امليعاد و 
الشعيبة و كذا بدلييت 

مديرية الثقافة و 
 الفنون،

مكتبات املطالعة 
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يدوية بأ شاكل احلروف ورشة أ شغال -
 العربية.

ورشة تكوينية و مسابقة الرمس -
 والتلوين .

 مسابقة  تلخيص قصة. -
عرض ترفهييي هبلواين وتوزيع اجلوائز -

 عىل الفائزين يف مسابقة الورشات.

 29غاية 
/12/2022 

العمومية لبدلايت  س يدي خادل و البس باس.
رأ س امليعاد ، 
 ادلوسن ، الشعيبة

1144  
خرجة ثقافية للمسجد العتيق و املدينة 

 القدمية لبدلية أ ولد جالل .
29/12/2022 

التعريف ابملعامل الثقافية و 
الرتوجي لثقافة الس ياحة 

 الثقافية
 أ ولد جاللبدلية 

مديرية الثقافة و 
الفنون، ابلتنس يق مع 

مديرية الشؤون 
ادلينية امجلعيات 
الثقافية، الكشافة 

الاسالمية اجلزائرية 
احتاد العام للنساء 
 اجلزائرايت
ogebc 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ببينين  ععببااسس --5522
 

  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت
ووتتووققييتت  اتاتررخيخي  

  االلننششااطط
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

 املكتبة البدلية الواتة املكتبة البدلية الواتة /
11 
2022ديسمرب  

09:00 
  0011 معرض للكتب التارخيية

 املكتبة البدلية الواتة أ س تاذ متخصص يف التارخي /
11 
2022ديسمرب  

10:00 

حمارضة اترخيية من تأ طري أ س تاذ متخصص يف 
 التارخي

 
2200   

البدلية الواتةاملكتبة  املكتبة البدلية الواتة /  
12 
2022ديسمرب  

09:00 
3300 معرض للكتب التارخيية ابملكتبة البدلية ابلواتة   

/ 
فوج الكشافة الاسالمية 

 الواتة
الانطالق من مقر البدلية 

 اإىل املركز الثقايف

12 
2022ديسمرب  

17:00 
  0044 اس تعراض كشفي للكشافة الاسالمية الواتة

 املكتبة البدلية تبلباةل املكتبة البدلية تبلباةل /
13 
2022ديسمرب  

معرض للكتب التارخيية مبكتبة تبلباةل + حمارضة 
 ابملناس بة

0055  
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09:00 

 املكتبة البدلية اقيل املكتبة البدلية اقيل /
ديسمرب  14

2022 
09:00 

  0066 معرض للكتب التارخيية ابملكتبة البدلية اقيل

/ 
 مجعيات ثقافية

 
 املكتبة البدلية اقيل

ديسمرب  24و 23
2022 

 

قافةل العروض الرتفهيية لل طفال )ورشة مطالعة، 
 ورشة رمس، أ لعاب حسرية، همرج، حكوايت(

0077  

/ 
 فرقة روافد للمرسح -

فرقة ال مل قرزمي -  
 قاعة السيامن بين عباس

25 
 2022ديسمرب
 14:00الساعة 

 عروض مرسحية -
 عروض هبلوانية لل طفال -

 
0088  

/ 
املهمتة امجلعيات الثقافية 
 ابلرتاث

املعهد الوطين املتخصص 
 يف التكوين املهين

ديسمرب  28
2022 
09:00 

  0099 معرض تقليدي للرتاث الثقايف املنقول

/ 
 مجعيات ثقافية

 
 املكتبة البدلية تبلباةل

 28و 27
 2022ديسمرب
 

قافةل العروض الرتفهيية لل طفال )ورشة مطالعة، 
 حكوايت(ورشة رمس، أ لعاب حسرية، همرج، 

 
1100  

/ 
 مجعيات ثقافية

 
 املكتبة البدليةالواتة

 31و 30
 2022ديسمرب
 

قافةل العروض الرتفهيية لل طفال )ورشة مطالعة، 
 ورشة رمس، أ لعاب حسرية، همرج، حكوايت(

 
1111  
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ععنيني  صصااحلحل --5533

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي//تتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن

 اثراء وتنش يط احلركة ال دبية شعراء املنطقة
قاعة املطالعة 
 العمومية
 فقارةالعرب

2022ديسمرب03  
15:00 

  0011 امس ية شعرية

 مصورون هواة

 وحمرتفون

 تنش يط احلركة الثقافية

 واكتشاف املواهب الشابة

 قاعة دار الش باب

 بعني صاحل
2022ديسمرب18-19  

 الصالون الوليئ للصورة

 الفوتوغرافية
0022  

 تالميذ املدارس

 واملتوسطات

 والثانوايت

تعريف اجليل اجلديد عىل    املوروث 

 الثقايف ملنطقة

 عني صاحل

متحف القسم الفرعي 

 الفرعي

قلميي دليوان حظرية  الإ

 الاهقار

 بعني صاحل

ديسمرب01-20  

2022 

 زايرات مدرس ية ملتحف

قلميي  القسم الفرعي الإ

 دليوان حظرية الاهقار

0033  
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ععنيني  ققززاامم --5544

  اامسمس  االلننششااطط  االلووللييةة  االلررمقمق
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  ممالالححظظةة  ااململششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط

0011  
ان 
 قزام

تنش يط الفضاء 
 الثقايف

عروض 
مرسحية هبلوانية 
قصص و حاكايت 

  ..... 

من 
01/12/2022 

اىل 
07/12/2022  

سا  10.00
 صباحااىل

 سا مساءا  17.00

املؤسسات 
 الرتبوية ابن قزام 
بيت الش باب 

 ابن قزام
بعض أ حياء انق 

 زام  

تنفيذ الربانمج اخلاص 
 بشهر ديسمرب 

تنش يط الفضاء الثقايف 
 و الرتفهييي 

يف املدينة و 
 املؤسسات الرتبوية 

 مديرية الثقافة 
امجلعية 

الش بانية أ مرهان 
 لل نشطة الثقافية 

/ 

0022  // 
تنظمي حفل 
 حفل فين ساهر  

/12و/08
2022    

سا 19.00
 مساءا 

 

نومفرب  1ساحة 
1954  

 ان قزام 
تنفيذ الربانمج اخلاص 

 بشهر ديسمرب 

 مديرية الثقافة 
 فرقة فنية حملية

  
/ 
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0033  // 

تنش يط 
 الفضاء الثقايف
عروض 

مرسحية هبلوانية 
قصص و 

 حاكايت .....  

من 
08/12/2022 

اىل 
14/12/2022  

سا  10.00
صباحااىل 

 سا مساءا 17.00
 

مكتبة 
املطالعة 

العمومية و  
املؤسسات 
الرتبوية بتني 
 زواتني
 

تنفيذ الربانمج اخلاص 
 بشهر ديسمرب 

تنش يط الفضاء الثقايف 
 و الرتفهييي 

يف املدينة و املؤسسات 
 الرتبوية

 مديرية الثقافة 
امجلعية 

الش بانية أ مرهان 
 لل نشطة الثقافية 

طالعة مكتبة امل
العمومية بتني 

 زواتني
 

/ 

0044    // 
تنظمي حفل 
 حفل فين ساهر  

20 /12/ 
2022  
سا 19.00

 مساءا  

الساعة 
العمومية بتني 
 زواتني
 

تنفيذ الربانمج اخلاص 
 بشهر ديسمرب . 

 فرقة فنية حملية
مكتبة املطالعة 

العمومية بتني 
 زواتني

 

/ 

0055  // 
زايرة املعامل 
 و املواقع ال ثرية 

25/12/2022  

املعامل و 
 املواقع ال ثرية
 ابن قزام 

تعريف ال طفال و 
التالميذ  للمعامل و املواقع 
ال ثرية اليت تزخر هبا ان 

 قزام 

مديرية الثقافة . 
مديرية الرتبية 

.مجعيات ثقافية 
 حملية

/ 



280

 

  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  تتققررتت --5555

  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  
  االلننششااطط

  ااململششااررككوونن  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  االلننششااططمماكاكنن  

0011  

 
عروض 
 املرسح

 

03/12/2022 
05/12/2022 
07/12/2022 
11/12/2022 

 ساحة بدلية توقرت -

 ساحة الكواكبـي بدلية تبسبست -

 ساحة بدلية الزنةل -

مكتبة املطالعة العمومية جوايح محمد بن معر  -
 بدلية العاليا

 ـ التعريف ابل عامل املرسحية
وتواصل لل طفال ـ خلق متنفس 

 والعائالت

 مجعيات مرسحية -

وفنانون ابلتعاون مع  -
 املكتبات

 

 الندواة  0022

10/12/2022 
11/12/2022 
12/12/2022 
13/12/2022 

مكتبة املطالعة العمومية العالمة ابن خدلون  -
 بدلية متاسني

 اثنوية ال مري عبد القادر بدلية توقرت -

 اثنوية ابن رش يق القريواين بدلية الطيبات -

 اثنوية مفدي زكرايء بدلية متاسني -

 

ختليد اذلكرى واس تحضار مأ ثر  -
ونضالت السابقني مع ال جيال 

 املعارصة
 

أ ساتذة خمتصني ومجعيات  -
 ثقافية 

ـ امجلعية اجلزائرية للحفاظ 
عىل الرتاث التارخيي 

 واذلاكرة الوطنية
ـ امجلعية العرفانية للثقافة 

 والعلوم   متاسني
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0033  
املعارض 
   والبث 
 الواثئقي

10/12/2022 
11/12/2022 

مكتبة املطالعة العمومية الش يخ الطاهر  -
 ابحلسن

مكتبة املطالعة العمومية الشهيد بن دحامن  -
 بشري بدلية املقارين

مكتبة املطالعة العمومية ا�اهد جوايح محمد  -
 بن معر بدلية العالية

مكتبة املطالعة العمومية ماكل بن نبـي  -
 توقرت

 ابل عامل املرسحيةـ التعريف 
خللق متنفس وتواصل لل طفال 

 والعائالت

 
 

 

 امجلعيات الثقافية -
 

 النشطة ابملكتبات -
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ججااننتت --5566
 

  االلررمقمق  اامسمس  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململششااررككوونن

 مجعيات ثقافية حملية
 
 

التعريف ال حداث 
ابملناس بةالتارخيية   
 

 دار الش باب جانت
 
 

ديسمرب  12اإىل  10من 
2022 

 10:00ابتداء من الساعة 
 صباحا

والكتب التارخييةمعرض للصور   
 
 

  
0011  

 
أ س تاذة وخمتصون يف 

 التارخي

 
تقوية اذلاكرة التارخيية 
 دلى أ بنائنا وش بابنا

 
 بقاعة التاس ييل

2022ديسمرب  11  
 11:00عىل الساعة 
 صباحا

 
ابملناس بةمداخةل   
 
 

بتدائيات  أ طفال الإ
ترس يخ بطولت الشعب 
اجلزائري اابن الثورة يف 

ساحة دار الش باب  أ ذهان أ طفالنا
 جانت

 
 

 مسابقة أ حسن رمس ابملناس بة
 
 

أ طفال املركز البيداغويج 
 للتوحد

 
 
 

 
دمج أ طفال هذه الفئة يف 
العمل امجلاعي وتطوير 

 قدراهتم

 
 معرض لرسومات ال طفال
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 مجعية قدماء الكشافة
تقريب الكتاب من 

 املواطنني
 جتوب أ حياء بدلية جانت

ديسمرب  22اإىل  18
2022 

 قافةل املطالعة
 

0022  

 مجعية مشعل الكشاف
 
 
 

الرتفيه وتعلمي الطفل روح 
 العمل امجلاعي

 أ حياء بدلية جانت
ديسمرب  24اإىل  19من 

2022 

 أ ايم الطفل الصحراوي
عروض هبلوانية  ، ورشات  )مرسح ،

 للقراءة ، ورشات للرمس(
0033  

 مجعية دوغيا الثقافية
 
 
 

حث ال طفال عىل 
التسجيل واملشاركة يف 

خمتلف النشاطات 
 الثقافية

ساحة  يح املهيان    
 بدلية جانت

 30اإىل  27من 
2022ديسمكرب  

  0044 عروض ترفهيية لل طفال

مجعية ش باب املس تقبل 
والإجامتعيللريق الثقايف   

تدريب ال طفال وتلقيهنم 
مبادئ يف القراءة 

 واملطالعة
 

ابتدائية يح أ غوم بدلية 
 جانت

  2022ديسمرب 22من 
2023جانفي 02اإىل   

 تظاهرة معسكر ال طفال
)ورشات تكوينية  ، نوادي للقراءة 

 والكتابة واملطالعة(
0055  
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ااململغغريري --5577

  ااإإسســــــــمم  االلننــــــــــششااطط  االلووللييــــةة  االلررققــــمم
االلتتااررييــخخ  وو  
  تتووققييــتت

  ااململششــااررككــــــــوونن  أأ  ههــــــــــــــــــــدداافف  االلننششــــــــــــــــــــــااطط  االلــــممــككــــــاانن
  ااململالالححظظــااتت

0011  
  
  
  

0022  
  
  
  

0033  
  
  

0044  
  
  
  

0055  

 املغري
 
 
 

 املغري
 
 
 

 املغري
 
 

 املغري
 
 
 

 املغري

زايرة ل طفال املرىض  -
مبستشفى املغري وجامعة 

 مبناس بة اليوم العاملي لتطوع .
 

محةل نظافة للمعمل ال ثري  -
صومعة عيىس بن الس بع بأ م 

 الطيور .
 

محةل تشجري ونظافة احمليط . -  
 
 

أ انش يد وطنية . -  
معرض للكتب التارخيية. -  

حبث اترخيي حول املناس بة . -  
 

 11ت حمارضة حول مظاهرا -

05/12/2022  
 
 
 

05/12/2022  
 
 
 

05/12/2022  
 
 

10-
11/12/2022  

 
 
 

مستشفى املغري 
 وجامعة

 
 

بدلية أ م الطيور -  
 
 
 

مكتبة املطالعة 
 العمومية املغري

 
مكتبة املطالعة 
 العمومية جامعة

 
مكتبة املطالعة 
 العمومية املغري

بث روح التعاون والتأ زر بني  -
 أ فراد ا�متع

 
 
 

احلفاظ عىل املوروث الثقايف -
 للمنطقة

 
 
 

غرس ثقافة بيئية واحملافظة  -
 عىل نظافة احمليط

 
 

حياء ذكرى  - ديسمرب  11اإ
وترس يخها للجيل اجلديد 1961  

موظفي املديرية وفرقة 
الهدهد ملرسح الطفل 

 مع معو سلمي
 
 

النسايئ مكتب الإحتاد 
 بدلية        أ م طيور
ا�لس البدلي أ م 

 الطيور
 

موظفي ومنخرطي 
 املكتبتني

 
 

موظفي ومنخرطي 
 املكتبتني
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0066  
  
  

0077  
  
  

0088  
  
  

0099  
 
 

 
 
 

 املغري
 
 

 املغري
 
 

 املغري
 
 

 املغري
 
 

من تقدمي  1961ديسمرب
 ال س تاذ يوسف عبد الرزاق

 
عرض رشيط فيديو خاص  -

 ابملناس بة
مسابقة سني جمي  مبناس بة  -

ديسمرب 11  
مسابقة تلخيص قصة اترخيية  -

 ابملناس بة
 

مسابقة يف اخلط العريب  -
مبناس بة اليوم العاملي للغة 

 العربية
 

لقاء  ابللغة  - مسابقة أ حسن اإ
 العربية

ورشة لتعلمي أ نواع اخلطوط  -
 العربية

 

11/12/2022  
 
 

11/12/2022  
 
 
 

18/12/2022  
 
 

18/12/2022  
 
 

18/12/2022  
 
 
 
 

مكتبة املطالعة 
 العمومية جامعة

 
متوسطة عيىس -

 مشحاط املغري
 
 

مكتبة املطالعة  -
 العمومية جامعة

 
مكتبة املطالعة  -

 العمومية جامعة
 

مكتبة املطالعة  -
 العمومية املغري

 
مكتبة املطالعة  -

 العمومية جامعة
 

 
 

التعريف بأ حداث وخلفيات  -
ديسمرب 11مظاهرات   
 
 

التذكري بتضحيات ال جداد من  -
 أ جل الوطن

 
 

براز همارات وفنون اخلط  - اإ
 العريب.

 
 

تعمّل فنيات اخلط العريب -  
 
 

التغين جبامليات اللغة العربية   -
 وقوة أ سلوهبا

 
 
 

تالميذ املتوسطة -  
 
 
 

موظفي منخرطي  -
 املكتبة

 
 

موظفي ومنخرطي  -
 املكتبة

 
 

موظفي ومنخرطي  -
 املكتبة
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لقاءات شعرية - اإ  
 
 

 
مكتبة املطالعة  -

 العمومية جامعة
مكتبة املطالعة  -

 العمومية املغري
 

موظفي ومنخرطي  -
املكتبة و اإحتاد الكتاب 

 املغري
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ااململننييععةة --5588

  االلررمقمق  االلننششااططااتت  ااململربربجمجمةة    االلتتااررييــــــــــــــــــــــــــــــــخخ  ااململككــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاانن  ااجلجلههةة  ااململننظظممةة    ااململششااررككوونن

 الارسة الثورية امجلعيات وا�متع املدين
حايس القارة  –ا�لس الشعيب  لبدلية  املنيعة 

 حايس لفحل –

 الثقافةمديرية 
املركز الوطين للسيامن 
 والسمعي البرصي

 
ساحة البدلية لبدلية حايس -

 لفحل
 

  0011 أ ايم الفيمل الثوري 2022ديسمرب/05/06

 مديرية الثقافة
املركز الوطين للسيامن 
 والسمعي البرصي

 

دار الش باب ابدراين -
 املنيعة

  0022 أ ايم الفيمل الثوري 2022ديسمرب  07

عادة   الرتبية والتأ هيل املنيعةمؤسسة اإ
 مديرية الثقافة

املركز الوطين للسيامن 
 والسمعي البرصي

عادة الرتبية - مؤسسة اإ
 والتأ هيل املنيعة

 2022ديسمرب  08
 

 أ ايم الفيمل الثوري
0033  

 الارسة الثورية امجلعيات وا�متع املدين
 ا�لس الشعيب لبدلية  احلايس القارة

 مديرية الثقافة
الوطين للسيامن املركز 

 والسمعي البرصي
 

  0044 اايم الفيمل الثوري 2022ديسمرب  09 املركز الثقايف حايس القارة-

مكتبة املطالعة العمومية  - مديرية الثقافة الارسة الثورية امجلعيات وا�متع املدين معرض للصور  2022ديسمرب  11 0055  
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 لبدلية املنيعة املتحف
املتحف العمويم الوطين -

 ابملنيعة

والكتب التارخيية 
 11مبناس بة ذكرى 

 ديسمرب
 املتحف العمويم سطيف -
 متحف خنشةل الاخوة بلعزيز -
 متحف الطفل .اجلزائر -
 متحف الفنون والتعابري الشعبية  امحد ابي -
 متحف سريات قس نطينة -
 متحف الفنون والتقاليد الشعبية اجلزائر -
 ديوان ترقية وحامية وادي مزياب– 
 املركز اجلزائري للرثات الثقايف املبين ابلطني -
 متحف تبسة  – 

متحف سطيف متحف  الااثر الاسالمية  –
 تلمسان

 احلضرية الثقافية طاس ييل انجر -
 

املتحف العمويم الوطين 
 ابملنيعة

املتحف العمويم الوطين 
 ابملنيعة

ديسمرب  24-25-26
2022 

املتاحف واحة 
برعاية  03الطبعة 

وزيرة الثقافة 
 والفنون

وارشاف الس يد 
 وايل املنيعة

0066  
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