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 ا�یوان الوطين �لثقافة و��الم
االلممالالححظظاا

  تت
  االلسسااععةة  االلممششااررككنيني

  ممككاانن  االلننششااطط
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط

  ممؤؤككدد

  

00سا10 من أرشيف الديوان  
 قاعة يرس

19/03/2022  
بشهداء المنطقة من رجال التعريف 

 ونساء استشهدوا � سبيل هذا الوطن
  0011 معارض

بالتنسيق مع الفوج 

الكشفي جيل المستقبل 

 التابع لمدينة يرس

30سا14  19/03/2022  
احياء المناسبة بأناشيد وعروض كشفية  

 ثورية تمجد ثورتنا المظفرة
  0022 احتفالية باألناشيد

 بمشاركة جميلة عبابسية

00سا10  

المركب الثقايف 

عبد الوهاب 

 سليم شنوة

 

 

 

 

 

 

اىل  19من 

30/03/2022  

احياء المناسبة بتعريف النشأ عن طريق 

معارض لصور من ساهموا � تحرير 

 الوطن

 معارض

 

0033  

 أرشيف الديوان

معرض متنوع الستذكار شهداء الوطن 

ابان االستعمار وما عانته ساكنة اجلزائر 

 الغاشم يضم:

 *صور مجاهدين ومجاهدات

 *كتب تاريخية حول فرتة االستعمار

*معرض جرائد وقصاصات اجلرائد الصادرة  

 خالل الفرتة االستعمارية

0044  
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  الدكتور دحمان توايت

المركب الثقايف 

عبد الوهاب 

 سليم شنوة

21/03/2022  

 

ندوة فكرية تحت عنوان "دور الدبلوماسية 

تسلط اجلزائرية � حرب التحرير الوطنية "  

الضوء عىل دور الدبلوماسية اجلزائرية � 

 التحرر

 ندوة تاريخية
0055  

  

 الشاعرين:

رابح بلحمدي-  

مروان عيشون-  

 21/03/2022  
أمسية شعرية تتغىن بالمناسبة بنادي 

 الصحفيني التابع للمركب
  0066 شعر

بمشاركة متحف 

 المجاهد لبلدية خراطة
00سا10  

 

 

ماي  08قاعة 

خراطة  1945  

19/03/2022  
احياء لثورتنا المجيدة يقام معرض للصور 

 التاريخية
  0077 معارض

من احياء الفوج الكشفي 

 لبلدية خراطة
00سا14  19/03/2022  حفل أناشيد وطنية 

حفل متنوع 

 بالمناسبة
0088  

للجمعية الثقافية المرياج 

 سطيف
00سا14  19/03/2022  

عرض مرسيح لألطفال بعنوان"الشهيد 

 المجهول"
  0099 مرسح الطفل

00ساCNCA 14  مع بالتنسيق  19/03/2022  
عرض فيلم سينمايئ يحيك ثوتنا المجيدة 

 ألحمد راشدي فيلم"االفيون و العصا"
  1100 سينما

متحف المجاهد 

 بقسنطينة
00سا09  

 

قاعة احمد باي 

 قسنطينة

19/03/2022  

معرض تعريفي لتاريخ اجلزائر ودالالت 

وكتب تاريخية عيد النرص من خالل صور 

 مختلفة

  1111 معارض

00سا14 جمعية محلية  19/03/2022  

مرسحية للكبار حول الثورة المجيدة 

وتاريخ اجلزائر المستعمرة ونضالها من 

 اجل احلرية

  1122 مرسح
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مركز المحفوظات 

 الوطنية

30سا14  
 

 قاعة األطلس
19/03/2022  

 معرض لالرشيف و المحفوظات الوطنية

 
  1133 معارض

30سا14  19/03/2022   1144 محارضة محارضة تاريخية 

 بهو قاعة المغرب

بالتنسيق مع متحف 

المجاهد ومديرية 

 الثقافة لوالية وهران

///  

 

 وهران
19-21/03/2022  

معرض للصور اخلاصة بالشهداء 

 والمجاهدين
  1155 معرض

جمعية الثقافة والفنون  

 تيارت
00سا14  19/03/2022  

احلرية' تحيك اوبريات غنائية"رصخة 

معانات الشعب ابان االستعمار وإرصاره 

 عىل احلرية

  1166 اوبريات

-مكتبة مالك بن نايب

-احلمامات  
00سا14  

مكتبة مالك بن 

 نيب احلمامات
19/03/2022  

ندوة حول المناسبة من تنشيط مجاهدين 

 يعرفون بوقف إطالق النار وعيد النرص
  1177 ندوة فكرية
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  ددییوواانن  رر��ضض  االلفف��حح

  

االلممالالححظظاا

  تت
  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

وجوه وشخصيات سينمائية   

 تاريخية
 قاعة ابن زيدون

 19 مارس

 الفرتة المسائية
  0011 عرض لألفالم وأرشيف الذاكرة السينمائية للثورة اجلزائرية 

المؤرخ احلسن الزغيدي +الكاتب  

 إسماعيل مرية 
 المرسح الصغري

بعد مارس  19

 الظهرية

جلسة مع الذاكرة بمشاركة مؤرخني / ثورة التحرير من 

 سالح اجلبل.. إىل ورقة المفاوضات الرابحة
0022  

 
الفنان طاهري عمروش+ مع 

 الفنانة أمال مـيهوب
مارس19 قاعة ابن زيدون  

معرض للصور الفوتوغرافية من أرشيف ثورة التحرير 

وشهداء شهر مارس+ عرض لوحات وطنية للفنون 

 التشكيلية 

0033  

 
مديرية الرتبية لوالية اجلزائر 

 رشق

مركز الفنون+ 

مكتبة رياض 

 األطفال

 –مارس  19يوم 

 الفرتة الصباحية

عرض لألطفال من تقديم  احلكواتية" طاطا نجوى" 

توزيع كتيبات    -الصادق جمعاوي وتكريم الفنان 

 بالتنسيق مع المفوضة الوطنية حلماية الطفولة

0044  

مواهب � القراء والكتابة  

 األدبية 

مرسح 

 الهوءالطلق
مارس19    0055 اقامات و ورشات لنوادي القراءة  



برامج مديريات
 الثقافةوالفنون  

www.m-culture.gov.dz
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أدرارمد�ریة الثقافة لوالیة   
  

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

2022مارس  19 فيلم تارييخ : التحرير  0011 التذكري بالمناسبة ورفع  

 الراية الوطنية

 

 

 

 

 

التعريف بالذكرى 

ونرش ثقافة االهتمام 

 بتاريخ الوطن

 

 

 

 

 

   فضاء الطفل

تاريخيةندوة    0022 2022مارس  19    تأطري دكاترة مختصني � التاريخ مدرج المكتبة 

معرض الكتب   0033

 التاريخية

2022مارس  19    بهو المكتبة 

جلسة شعرية بني نخبة   0044

 من شعراء أدرار

2022مارس  19   شعراء أدرار المكتبة الرئيسية 

معرض الكتب   0055

 التاريخية

مارس  20اىل  17من 

2022 

 مكتبة رقان

 مكتبة أولف

 مكتبة تسابيت

  مصلحة اآلداب والفنون

بث اناشيد وطنية عرب   0066

 مكرب الصوت

2022مارس  20اىل 17من   

 طوال اليوم

   دار الثقافة

معرض تارييخ (صور   0077

 ووثائق)

2022مارس  20اىل 17من   

18:00إىل  9:00من   

 دار الثقافة دار الثقافة

 متحف  المجاهد

 

فلم تارييخ عرض  0088  18:00 2022مارس  18 

 مساءا

   دار الثقافة
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أيام أدرار للكتابة   0099

 الروائية والقصصية

 2/03/2022إىل  18من 

مساءا 17:00  

رفع الروح المعنوية 

وتمجيد شهداء الثورة 

 التحريرية

 

  أساتذة ومبدعون مختصون دار الثقافة

  

الشلفمد�ریة الثقافة والف�ون لوالیة   
  ممالالححظظةة  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ    االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 معرض الكتاب التارييخ (تاريخ اجلزائر)  0011
22إىل  15من   

2022مارس   

التعريف برصيد 

  المكتبة

بهو المكتبة الرئيسية و 

 ملحقتيها بالرشفة

 و الشطية

 المكتبة الرئيسية

 و ملحقتيها بالرشفة

 و الشطية

 

 حضوري و يبث

 عىل صفحة

الفايسبوك 

 للمكتبة
شهداء والية الشلفمعرض خاص بصور   0022  

مارس  22إىل  15من 

2022 

التعريف بشهداء 

 المنطقة
 بهو المكتبة الرئيسية

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

0033  
معرض للكتاب التارييخ حول أبطال الثورة 

مارس  20إىل  16من  التحريرية

2022 

التعريف برصيد 

 مكتبة دار الثقافة
ببهو دار الثقافة لوالية 

 الشلف

 

دار الثقافة لوالية 

 الشلف

 

// 
0044  

مسابقة تاريخية لفائدة منخرطي الورشات الفنية 

 لدار الثقافة
 تثقيفي توعوي

2022مارس  19 معرض صور لشهداء والية الشلف  0055  تثقيفي توعوي 
بهو المتحف العمومي 

 الوطين بالشلف

المتحف العمومي 

 الوطين بالشلف
// 

بالمناسبةندوة تاريخية   0066  
 

 

ترسيخ تاريخ الثورة 

التحريرية � 

قاعة المحارضات 

 بالمكتبة الرئيسية

 أساتذة جامعيون

التاريخ ومختصون �  

 حضوري و يبث

 عىل صفحة
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2022مارس  19  

 

نفوس األجيال 

 الصاعدة

المجاهدين وبعض  الفايسبوك  

 للمكتبة

0077  
زيارة مؤطرة للتالميذ لزيارة أجنحة المتحف 

الوطين بالشلفالعمومي   
 تربوي تثقيفي

المتحف العمومي الوطين 

 بالشلف

لفائدة مدرسة اإلخوة 

صبيح ببلدية أوالد عبد 

 القادر

 

 

 

//  

 عرض فيلم ثوري تارييخ بعنوان " العقيد لطفي".  0088
 لفائدة مدرسة الشهيد

 قرمود محمد

0099  

ندوة تاريخية بعنوان " من شهداء شهر مارس" 

باحثون و محارضون من كلية ينشطها أساتذة 

 التاريخ جلامعة حسيبة بن بوعيل.

2022مارس  20  

سا)14:00(  
 تارييخ تثقيفي

قاعة العروض بدار 

 الثقافة لوالية الشلف

دار الثقافة لوالية 

 الشلف

1100  
عرض فيلم ثوري تارييخ بعنوان " دورية نحو 

 الرشق".

2022مارس  20  

سا)14:00(  

دار الثقافة لوالية 

 الشلف
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�غواطمد�ریة الثقافة لوالیة   
  ممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  أأههدداافف  االلننششااطط المكـان التاريــخ و زمان  االلننششــــااطط  االلررققمم

  

0011  

 محارضة بالمناسبة من

 تنشيط الدكتور: عاليل محمود

2022مارس  19  

صباحا 10:00  

المكتبة الرئيسة 

 البشري اإلبراهيمي

األجداد .تذكري األجيال بتضحيات   -  

غرس الروح الوطنية � نفوس -

 الشباب

المكتبة الرئيسة البشري 

 اإلبراهيمي األغواط
 

0022  
 

معرض للصور التاريخية -  

 2022مارس  19

 10بداية من ساعة  

 صباحا

دارالثقافة -  

تيخ  عبد الله بن  

 كريو

 

غرس الروح الوطنية � نفوس 

 الشباب

 

 

 دار الثقافة عبد الله بن كريو .

 

 

عرض فيلم ثوري بالمناسبة -  0033  

  2022مارس 19

 10من ساعة 

 صباحا

سينما مزي 

 االغواط
 قاعة سينما مزي باألغواط تذكري األجيال بتضحيات األجداد

 

 

 

 

0044  

معرض للصور التاريخية -  

مسابقة تاريخية موجهة  -

 لألطفال

2022مارس  19  

 10من ساعة 

 صباحا

 بلدية  عني مايض

بتضحيات األجداد .تذكري األجيال   -  

غرس الروح الوطنية � نفوس 

 الشباب

جمعية تنمية الصناعة التقليدية 

 للفتاة الريفية
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أم البوايق مد�ریة الثقافة لوالیة  

 دار الثقافة

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

01 

ندوة ثقافية تاريخية بعنوان 

إبداعات ونصوص "عبقرية الثوار 

 وخصوصية  الثورة"

19 /03/2022  

10h00 صباحا 

 اإلحتفاء بذكرى عيد النرص

رشح مراحل الثورة التحريرية 

ومكاسبها عىل الفرد والمجتمع وابراز 

مكانة الشهيد � األدب اجلزائري من  

خالل النصوص والمراجع المتناولة حول 

 هذا الموضوع

ثقافةدار ال دار الثقافة  / 

02 

عرض ملحمة تاريخية عن مراحل 

ومحطات الثورة المجيدة تحت 

 عنوان "تجليات نوفمربية"

19/03/2022  

19h00مساءا  
 دار الثقافة

 دار الثقافة

 المرسح اجلهوي
/ 

  ممككتتببةة  االلممططااللععةة  االلععممووممييةة

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

01 

معرض الكتاب التارييخ -  

محارضات افرتاضية حول  -

 المناسبة

15 /03/2022 التعريف بإحدى محطات   

 تاريخنا المجيد

ترسيخ القيم الوطنية لدى 

 الناشئة

 مكتبة المطالعة الرئيسية

 / أساتذة تاريخ

02 
 قراءة � رواية العمى لساراماغو

24/03/2022  
تشجيع النوادي القرائية 

 وتفعيلها
 / نادي مالك بن نيب مكتبة المطالعة الرئيسية
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03 

 

 معرض الكتاب التارييخ

تنشيط المحيط باألناشيد الوطنية 

 وتزيني المكتبة باألعالم الوطنية

 

إىل  16/19/2022

19/03/2022  

 

التعريف باإلنتاج الفكري  

 حول المناسبة
 مكتبة المطالعة

 الرحية
/ / 

04 
بمنطقة  زيارة النصب التذكاري

 هنشري حرسام ببلدية الرحية
19/03/2022  

 مكتبة المطالعة التعريف بشهداء المنطقة

 الرحية
 / السلطات المحلية

05 
عرض أفالم وثائقية حول المناسبة 

 التاريخية
19/03/2022  التذكري بالمناسبة 

 مكتبة المطالعة

 الرحية
/ / 

06 
 بث األناشيد الوطنية

التاريخيةمعرض مفتوح للكتب   
20/03/2022  

إحياء الذاكرة الوطنية 

 وترسيخ القيم الوطنية

 مكتبة المطالعة

 عني فكرون
/ / 

07 

 معرض للكتاب

مسابقة أحسن رسم تارييخ 

 لألطفال

 

17/03/2022  / المنخرطني الصغار مكتبة المطالعة الباللة اإلحتفال بالمناسبة 

19/03/2022 تنظيم ورشة للرسم والتلوين 08  / المنخرطني مكتبة المطالعة بريش إحياء المناسبة 

17/03/2022 معرض للكتاب التارييخ 09  
 ابراز رصيد المكتبة

 
 / / مكتبة بحري الرشيق

17/03/2022 المكتبة المتنقلة 10  الرتفيه والتعريف بالمكتبة 
المدرسة اإلبتدائية بورقبة 

 الربيعي
 / تالميذ المدرسة

11 
 مرسحية تاريخية

 
20/03/2022  

ابراز تاريخ اجلزائر للجيل 

 الصاعد

المدرسة اإلبتدائية بورقبة 

 الربيعي
 / تالميذ المدرسة
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12 
مسابقة تاريخية بني أقسام السنة 

 الرابعة متوسط
19/03/2022  التوأمة بني المكتبتني 

مكتبيت المطالعة للرحية 

 وبحري الرشيق

أقسام السنة 

 الرابعة متوسط
/ 

13 

وطنيةبث أنشيد   

 معرض للكتاب

 عرض فيلم ثوري "معركة اجلزائر"

19/03/2022  اإلحتفال بالمناسبة 
مكتبة المطالعة سوق 

 نعمان
/ / 

 لمرسح اجلهوي

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

01 

 معرض الصور

 معرض الكتاب

 معرض األلبسة

2022مارس 19  

09h00 

 إثراء اجلانب التارييخ

ترسيخ قاعدة التواصل بني 

 األجيال

 ربط جيل االستقالل

 المرسح اجلهوي

 المرسح اجلهوي أم البوايق

تعاونيات / جمعيات  

 ثقافية

منظمة المجاهدين:عني 

 البيضاء

/ 

 عرض مرسيح لألطفال 02
2022مارس 19  

10h00 
 / المرسح اجلهوي

 ندوة 03
2022مارس 19  

13h30 

أفالم الفن الدرامي: الثورة 

 والمرسح
 / المرسح اجلهوي

 عرض مرسيح ثوري للكبار 04
2022مارس 19  

15h00 

 عرض مرسيح ثوري
 / المرسح اجلهوي
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�تنة مد�ریة الثقافة لوالیة  
  ممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  االلممننااسسببةة  االلممككاانن  االلتتااررييخخ  االلننششااطط  االلررققمم

ندوة تاريخية حول اتفاقيات ايفيان   0011

 وابعادها

19/03/2022 المكتبة الرئيسية للمطالعة  

 العمومية

  قسم التاريخ جامعة باتنة احياء ذكرى عيد النرص

عروض مرسحية من مختلف ربوع   0022

 الوطن

مارس  19-20-21-22

2022 

تفعيل احلركة اجلمعوية  احياء ذكرى عيد النرص دار الثقافة

 للمرسح

 

مارس  30اىل  21 من االيام الربيعية لمرسح الطفل  0033

2022 

اجلمعيات بالتنسيق مع  / المرسح اجلهوي

 المرسح اجلهوي

 

جبایةمد�ریة الثقافة لوالیة   
  ممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  االلممننااسسببةة  االلممككاانن  االلتتااررييخخ  االلننششااطط  االلررققمم

زيارة مقام الشهيد ترحما  •  0011

 عىل أرواح الشهداء األبرار

2022مارس  19    

 

 

 

 19االحتفال بذكرى 

 مارس

 عيد النرص

  

عرض منشورات وصور  •  0022

 .فوتوغرافية تاريخية

إقامة ورشة الفنون  •

 التشكيلية حول احلدث

 عرض ارشطة وثائقية •

من طرف الطلبة  عىل مستوى بهو دار الثقافة

المنخرطني التابعني لدار 

 الثقافة.
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عىل مستوى الساحة الكربى لدار  أناشيد وطنية •  0033

 الثقافة.

الفرقة النحاسية  من طرف

)Fanfareلبلدية بجاية ( 

 

حفل موسيقي من تقديم   

» إيميلريا « المجموعتني الصوتيتني 

 .وجمعية النغمة

 تكريمات •

بمساهمة التنسيقية  

الوالئية لمنظمة ابناء 

 الشهداء

 

  

 مد�ریة الثقافة لوالیة �سكرة
 المالحظات المشاركون مكان النشاط أهداف النشاط تاريخ و توقيت النشاط نوع النشاط الرقم

 

 

 

 

 

01 

 

تنظيم معرض وثائقي حول الثورة التحريرية   -

 المظفرة

عرض كتب تاريخية ،بث رشيط وثائقي افرتايض -

1830/1962"كرونولوجيا أحداث الثورة من   

بث أغاين وأناشيد وطنية -  

 

 

2022مارس  20إىل  17من   

 

التعريف بمآثر الثورة التحريرية 

المجيدة وتضحيات الشعب 

 اجلزائري من اجل التحرر

ومدي مساهمة اجلانب الثقايف و 

 الفكري  � مسارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من تنظيم دار 

 الثقافة

 

 

 

فعيل 

عىل وافرتايض 

موقع 

الفايسبوك 

لمديرية 

الثقافة و 

 الفنون

 

 

 

02 

 

تنظيم ندوة علمية :  -  

 "مضامني األغنية الشعبية إبان الثورة التحريرية "

 من طرف اجلمعية الثقافية  الروافد بسكرة

 

 

 

2022مارس   17  

 

 

مجموعة من 

 األساتذة
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خلق فضاء من االحتكاك بني 

 أبناء الوطن الواحد

تشجيع الشباب الهواة عىل 

 البحث � الرتاث الثقايف

 دار الثقافة

 

 

 

 

 

 

و الباحثني من  

محمد  جامعة

 خيرض

والمؤسسات 

الثقافية تحت 

 الوصاية

 

 

 

03 

 

من الصالون الوطين  14تنظيم الطبعة الـــ :  -

 للطوابع الربيدية و التحف الموسوم

 " الوفاء بالعهد "

 

 

20إىل  17من   

2022مارس   

 

 

مجموعة من 

الهواة من مختلف 

 ربوع الوطن

 

 

04 

 

تنظيم معرض وثائقي حول الثورة التحريرية   -

 المجيدة

للصورة الفوتوغرافية من رصيد المكتبة+ معرض   

تنظيم ندوة تاريخية حول المناسبة  -  

 

 

2022مارس   17  

 

 

 

 

التعريف بمآثر الثورة التحريرية 

المجيدة وتضحيات الشعب 

 اجلزائري من اجل التحرر

ومدي مساهمة اجلانب الثقايف       

مسارها الفكري �و   

 

 

 

 

 

المكتبية 

 الرئيسية

للمطالعة 

 العمومية

 

 

الباحث و اإلعالمي 

 عبد احلميد زكريي

 

 

 المكتبية الرئيسية

للمطالعة 

 العمومية

 

 

فعيل 

وافرتايض عىل 

 موقع

الفايسبوك 

لمديرية 

 الثقافة

والمؤسسات 

الثقافية تحت 

 الوصاية
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�شارمد�ریة الثقافة لوالیة   
االلررقق

  مم

االلممالالححظظاا  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط

  تت

 19مسابقة أحسن بحث حول عيد النرص  -  0011

1962مارس   

2022مارس  19حىت   01من   

 صباحا

تمنية احلس الوطين و 

التعريف التارييخ بوحشية 

 اإلستدمار

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

العمومية      باإلضافة 

لصفحة المكتبة       عىل 

 الفيس بوك

 

 األطفال

  

0022   

معرض كتب تاريخية من الرصيد  -

 الوثائقي للمكتبة

مارس  27حىت   01من 

صباحا2022  

التعريف برصيد المكتبة 

 للرواد

 و الزوار

 

بهو المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 

 النوادي الثقافية

  

عرض فلم تارييخ خاص بالمناسبة -  0033 مساءا2022مارس  16  تعريف األجيال  بتاريخ  

 اجلزائر

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

صفحة المكتبة 

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

  

افتتاح معرض للصور التاريخية - 04  

ً  2022مارس  16 صباحا  

تعريف األجيال  بتاريخ 

اجلزائر وكذا اإلحتفاء 

ببطوالت اجلداد وتخليدا 

ألرواح الشهداء الدين قدموا 

 أرواحهم � سبيل اجلزائر

افةدار الثق  
جمعية مشعل 

 الشهيد

 

بث أناشيد وطنية - 05   / دار الثقافة 

06 
ندوة فكرية تاريخية حول المقاومة �  -

 اجلنوب الغريب
 دار الثقافة

األستاذ علوي 

 مصطفى

 

مواصلة معرض للصور التاريخية - 07  
ً  2022مارس  17 صباحا  

  / دار الثقافة

بث أناشيد وطنية - 08   / دار الثقافة 
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09 

مسابقة � الرسم لألطفال -  

مسابقة أحسن بحث حول أحد شهداء  -

 المنطقة

ً  2022مارس  17 مساءا  دار الثقافة 

مشاركني من 

 مختلف األعمار

 

مواصلة معرض للصور التاريخية - 10  
ً  2022مارس  18 صباحا  

 دار الثقافة
جمعية مشعل 

 الشهيد

 

بث أناشيد وطنية - 11   / دار الثقافة 

عروض فلكلورية - 12  

مساءً  2022مارس  19  

  فرقة بارود بشار دار الثقافة

عرض مرسيح - 13  دار الثقافة 
جمعية  روافد الفن و 

 المرسح

 

14 
تكريم بعض المجاهدين المحليني  -  

 

 دار الثقافة

 

  اللجنة الوالئية

15 
جلسة تقديم لكتاب " الثورة التحريرية   -

" 1962-1954� منطقة الساورة   

مساءا2022مارس  19 تسليط الضوء عىل أحد  

المؤلفات التاريخية المحلية 

و اإلسهام � الرفع من 

 الفعل الثقايف التارييخ

المكتبة الرئيسيةللمطالعة 

 العمومية

الدكتور الكاتب بركة 

بوشيبة باإلضافة 

لبعض األساتذة و 

 الكتاب و المهتمني

 

16 

الشهيد العقيد ندوة حول حياة و نضال  -

لطفي بالتنسيق مع مديري المجاهدين و 

 ذوي احلقوق لوالية بشار

مساءا2022مارس  26 التعرف عىل أحد مؤسيس       

و مهنديس الثورة التحريرية      

 � اجلنوب الغريب

المكتبة الرئيسيةللمطالعة 

 العمومية

مديرية المجاهدين و 

ذوي احلقوق لوالية 

 بشار
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الثقافة لوالیة البلیدةد�ریة م  
  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  

تتااررييخخ  

ووتتووققييتت  

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 

 

0011  

 

تنظيم معارض حول مختلف المحطات   -

 التاريخية لمنطقة البليدة،

معرض للكتاب التارييخ، -  

معرض لصور شهداء المنطقة.-  

 

 

 

 

 

 

مارس  19

2022 

التاريخية تثمني المراحل   -

 للثورة

تواصل جيل الثورة مع   -

 جيل اليوم

ترسيخ مبادئ الثورة   -

التحريرية � األوساط 

 الشبانية.

النضال من أجل السيادة -

 الوطنية وحب الوطن.

المحافظة عىل ذاكرة -

 الشعب اجلزائري.

مواصلة المسرية من  -

أجل بناء جزائر قوية 

 

 

جاهد متحف الم -

 ببلدية أوالد يعيش

 

 

الوالية المنتدبة    -

 بوعينان

 

 

 

مديرية الثقافة   والفنون -  

مديرية المجاهدين-  

متحف المجاهد-  

المنظمة الوالئية -  

 للمجاهدين

جمعية كبار المعطوبني-   

مديرية الرتبية-  

جامعة عيل لونييس بالعفرون.  -  

الكشافة اإلسالمية-  

 

 

 

 

 

 

 

 احرتام اإلجراءات -

الوقائية من وباء  

 كورونا

 

 

 

 

0022  

محارضات حول فرحة الشعب اجلزائري -  

 بالنرص.

 

 

 

 

عرض مرسيح ثوري تحت عنوان"أبطال   -

 التحرير"،
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0033  

 

قراءات شعرية حول المناسبة مع كوكبة  -

 من الشعراء،

أناشيد وطنية مع تالميذ المدارس -

 والكشافة اإلسالمية،

 

أساسها مبادئ أول 

 نوفمرب.

البو�رةلوالیة  مد�ریة الثقافة  
تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط

01 

 -افتتاح المعارض :

 *تنشيط المحيط باغاين ثورية و وطنية

مارس  19*معرض الصور الفوتوغرافية لذكرى 

1962 

 *معرض الكتاب التارييخ

 *معرض للطوابع التاريخية

جدارية لوجوه خالدة لنضال الشعب *انجاز  

 اجلزائري من طرف منخرطي دار الثقافة

*زيارة اىل متحف المجاهد للوالية لفائدة 

 منخرطي دار الثقافة

 السبت

2022مارس  19  

سا 09:00  

 

 

سا 09:30  

 

سا 10:30  

 

سا 14:00  

 

 

االنتماء و تعزيز  *غرس

 الهوية الوطنية

*بث روح التعاون و االخاء و 

 المحبة

*ترسيخ الثقافة التاريخية 

 لالجيال

*نرش الوعي بني االشخاص  

حول اهمية احلفاظ عىل 

 الوحدة الوطنية

 

 

 

 

 بهو دار الثقافة

 

 

متحف المجاهد 

 للوالية

 

 قاعة العرض

 

متحف المجاهد  -

 للوالية

منخرطي دار  -

فةالثقا  
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*عرض فيلم سينمايئ بعنوان "وقائع سنني اجلمر" 

 للمخرج محمد خلرض حمينة

02 

*معرض الكتاب التارييخ (الرصيد الوثائقي 

 الموجود عىل مستوى المكتبة)

 *معرض الصور و الوثائق التاريخية

 *معرض الصور لشهداء الوطن

 *معرض الفنون التشكيلية

2022مارس19اىل01من  

سا 10:00  

 

 المكتبة الرئيسية

 

الفنان التشكييل -

 منور فتوح

 

 13عىل  2022مارس  09 *نشاط ثقايف تربوي

 سا

فرقة نسمات  

الروح التابعة 

 للمكتبة

*زيارة وفد من المكتبة اىل مؤسسات تربوية 

مسكن)56مسكن، 140مسكن، 338بالوالية (يح  

*مسابقات تاريخية لالطفال المنخرطني � 

سنة:14و 07المكتبة الذين ترتاوح اعمارهم ما بني  

مسابقة احسن بحث حول المناسبة-  

احسن قراءة شعرية ثوريةمسابقة -  

2022مارس  13  

سا 13:00  

  

 *نشاط ثقايف تارييخ لالطفال : 

 حكوايت حول المناسبة

2022مارس  15  

سا 10:00  

   المكتبة الرئيسية 

 *نشاط ثقايف تارييخ لالطفال:

 حكوايت حول المناسبة

2022مارس  16  

سا 10:00  

   مكتبة ديرة 
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بعنوان"اجيال"*ملحمة تاريخية ثورية  2022مارس  17   

سا 13:00  

 

 المكتبة الرئيسية

تعاونية افكار و 

فنون العلمة 

 سطيف

 

2022مارس  19 *نشاط تارييخ  

سا 10:00  

بالتنسيق مع  

المنظمة الوطنية 

للحفاظ عىل 

الذاكرة و تبليغ 

 رسالة الشهداء

 

�مرناستمد�ریة الثقافة لوالیة   
االلررقق

  مم

االلممووققعع  ااالالللككرترتووينين  ووممووققعع  االلتتووااصصلل    ممككاانن  االلننششااطط  االلتتااررييخخ  ووااللتتووققييتت  االلننششااطط  االلممربربممجج  االلههييئئةة  االلممننظظممةة  للللننششااطط

  ااالالججتتممااععيي  االلذذيي  سسييننرشرش  ععربربهه  االلننششااطط

دار الثقافة داسني ولت إيهما   01

 تامنغست

 

18من  بث أناشيد الوطنية عرب األثري إىل   19 2022مارس   

صباحا 08:00  

دار الثقافة 

داسني ولت أيهما  

 تامنغست

الثقافة داسني ولت أيهما تامنغستدار   

 ومديرية الثقافة والفنون تامنغست

02 

 

 

دار الثقافة داسني ولت أيهما  

 تامنغست

مديرية المجاهدين  

 تامنغست

 معرض للصور الفوتوغرافية

 معرض للشخصيات التاريخية والثورية

 

 

مارس  19إىل غاية  18من

2022 

صباحا 09:00  

 

دار الثقافة 

أيهما  داسني ولت 

 تامنغست

 متحف المجاهد

 دار الثقافة داسني ولت أيهما تامنغست

 ومديرية الثقافة والفنون تامنغست

 متحف المجاهد



 

 
20 

03 

 

 

 

 

دار الثقافة داسني ولت أيهما  

 تامنغست

مديرية المجاهدين  

 تامنغست

 

 معرض الكتاب التارييخ

 

 

2022مارس  19اىل  18من   

صباحا 09:00  

 

دار الثقافة 

ولت أيهما  داسني 

 تامنغست

 متحف المجاهد

 دار الثقافة داسني ولت أيهما تامنغست

 ومديرية الثقافة والفنون تامنغست

 متحف المجاهد

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 برادعي احمد

 

04 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 برادعي احمد

 

 ندوة تاريخية بمناسبة عيد النرص

 

 

2022مارس 19  

صباحا 10:00  

 

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية

 برادعي احمد

 دار الثقافة داسني ولت أيهما تامنغست

 ومديرية الثقافة والفنون تامنغست

 متحف المجاهد

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 برادعي احمد

مديرية الثقافة والفنون   05

 تامنغست

 سهرة فنية متنوعة

فلكلورية متنوعة عزف عىل آلة إمزاد الفنانة عروض 

شانا +عرض تاكوبا جمعية التيسري الثقافية   

 +عرض رقصة اجلاقمي جمعية ابلل نهقار

 

2022مارس  19  

 

مساءا 18:00  

ساحة أول نوفمرب 

1954 

 دار الثقافة داسني ولت أيهما تامنغست

 ومديرية الثقافة والفنون تامنغست

ولت أيهما دار الثقافة داسني 06  

مديرية الثقافة والفنون  

 تامنغست

الديوان الوطين للحظرية 

 الثقافية اهقار تامنغست

تنظيم زيارة ميدانية لبعض المعالم التاريخية 

 لفائدة تالميذ المؤسسات الرتبوية

19/03/2022 معالم تاريخية  

 متنوعة

 

 متحف المجاهد

 دار الثقافة داسني ولت أيهما تامنغست

الثقافة والفنون تامنغستومديرية   
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2022مارس  19 عرض فيلم وثائقي دار الثقافة داسني ولت أيهما 07  

مساءا 20:00  

دار الثقافة داسني 

 ولت إيهما

 دار الثقافة داسني ولت إيهما

 مديرية الثقافة والفنون تامنغست

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  

 تامنغست

 المكتبة الرئيسية للمطالعة 08

 العمومية برادعي احمد

2022مارس  19 نشاط المكتبة المتنقلة زيارة لقرى  

 المدارس

قرية إزرزي ، قرية 

 إفق

 قرية تيفوقني

 

 

 

 

 دار الثقافة داسني ولت إيهما

 مديرية الثقافة والفنون تامنغست

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  

 تامنغست
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 مد�ریة الثقافة لوالیة ت�سة
االلممالالححظظاا

  تت

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

 برنامج

ثقايف  

 حقيقي

 مع االلزتام

 الصارم

 باستظهار

جواز 

 التلقيح

 لألشخاص

18 سنة   

 فما فوق

 تالميذ المدارس

 طلبة الورشات

   دار الثقافة

مناسبة لتمجيد تاريخ  --

 اجلزائريات واجلزائريني

الذين ضحوا من أجل 

استقالل البالد وحرية 

 اجلزائر

 

 

استذكار نضال الرجال --  

 الذين صنعوا النرص

 

 

 يومي

20و  19  

2022مارس   

 ابتداء من الساعة

9:00 

 صباحا

 

 

 

 

إنجاز لوحات رسم لوجوه ، خالدة لنضال الشعب 

 اجلزائري

 من طرف تالميذ المؤسسات الرتبوية

11  

المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها

المدارستالميذ  زيارة بيداغوجية تالميذ المدرسة لمتحف  متحف الوطين العمومي 

 المجاهد

22  

زيارة ترشيدية تالميذ المدرسة لمواقع اثرية  OGEBC/TEBESSA تالميذ المدارس

 وسط المدينة

33  

معرض خاص بالمناسبة (صور فوتوغرافية،  المكتبة الرئيسية اجلمعيات الثقافية

 مقاالت ....)

44  

  55 معرض لكتب التاريخ و الثقافة اجلزائرية المكتبة الرئيسية المكتبة الرئيسية

  66 ندوة اذاعية حول المناسبة اذاعة تبسة جامعة تبسة

  77 مسابقات ثقافية تربوية موجهة لألطفال متحف الوطين العمومي
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و التقيد 

 التام

 باحرتام

 الربتوكول

 الصيح

 ذات الصلة

متحف الوطين 

 العمومي

 المكتبة الرئيسية

  المكتبة الرئيسية

التعريف بالشخصيات  -

السياسية البارزة، 

كريم  مثل

وسعد  بلقاسم

ومحمد الصديق  دحلب

...اخل بن يحىي  

 

إرساء الروابط بني  -

وتذكري الشباب  األجيال

بتضحيات األسالف 

الستخالص العرب 

 واالقتداء بخطاهم

 

 

 

 
 مديرية المجاهدين

 المكتبة الرئيسية

توزيع سلسلة كتب تاريخية ثقافية لبعض  متحف الوطين العمومي

 شهداء الثورة التحريرية

88  

 المكتبة الرئيسية

عرض رشيط وثائقي تحت عنوان "حىت ال ننىس  دار الثقافة جميع الفئات العمرية

 الشهيد "

99  

 فعاليات المجتمع

اجلمعياتالمدين و   

 الثقافية

 تقديم أغاين وأناشيد وطنية ثورية متحف الوطين العمومي

 

1100  

 المكتبة الرئيسية

 دار الثقافة

عن اجلزائر بمناسبة عيد النرصقراءات شعرية  دار الثقافة  1111  

المدارستالميذ  بعنوان بعيد النرص  مرسحية لألطفال عرض  متحف الوطين العمومي   1122  
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تلمسانلوالیة  مد�ریة الثقافة  
تتااررييخخ  ووتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

المركز اجلزائري  /

 لتطوير السينما.

االحتفال باليوم الوطين لعيد  قرص الثقافة

والتعريف والرتويج النرص 

السينمايئ اجلديد  باإلنتاج

للجمهور الذواق للسينما 

اجلزائرية لذلك برمجنا سلسلة 

من هذه األفالم بحضور 

 مجموعة من الممثلني عنها.

مارس  19يوم 

2022 

  Héliopolisعرض فيلم سينمايئ 

 للمخرج جعفر قاسم

01 

ئري المركز اجلزا /

 لتطوير السينما

االحتفال باليوم الوطين لعيد  قرص الثقافة

 والرتويج باإلنتاجالنرص 

 السينمايئ اجلديد

مارس  20يوم 

2022 

DZAIRعرض فيلم سينمايئ  للمخرج  

 مهدي تاسابست

02 

المركز اجلزائري  /

 لتطوير السينما

االحتفال باليوم الوطين لعيد  قرص الثقافة

 باإلنتاجوالرتويج النرص 

 السينمايئ اجلديد

مارس  21يوم

2022 

للمخرج   SALIHAعرض فيلم سينمايئ  

 محمد صحراوي

03 

بالتنسيق مع مكتبة 

المطالعة العمومية 

 (ماحقة عني تالوت)

مكتبة المطالعة  /

العمومية (ملحقة 

 عني تالوت)

االحتفال باليوم الوطين لعيد 

 النرص

2022مارس  19 معرض خاص بشهداء وقادة الثورة  

 التحريرية

 شهادات حية لمجاهدين عايشوا الثورة

 ورشات بيداغوجية لالطفال

04 
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/ 

 

عرب مواقع التواصل  /

 االجتماعي فيسبوك

االحتفال باليوم الوطين لعيد 

 النرص

2022مارس  19 محارضة افرتاضية بعنوان: المدرسة  

واهم روادها العقيد لطفي  الفرنسية

 نموذجا

05 

المتحف العمومي  كل الفئات /

 الوطين للفن والتاريخ

عىل ذاكرة األمةالمحافظة   19/03/2022  

ابتداء من الساعة 

صباحا 10:00  

الفوتوغرافية التاريخيةمعرض للصور   06 

المتحف العمومي  كل الفئات /

 الوطين للفن والتاريخ

تعريف بالتضحيات اليت قدمها 

يا اجلزائريون � سبيل أن تح

 اجلزائر

22/03/2022  

ابتداء من الساعة 

زواال 14:00  

 

-للمعرض–زيارة خاصة لفائدة تالميذ   07 

عرب مواقع التواصل  كل الفئات /

 siteاالجتماعي 

web : 

www.carextlemce

n.dz  Facebook : 

centre des arts et 

des expositions 

من اجل التعرف عىل الهوية 

 الوطنية

مارس  19اىل  18

2022 

3معرض افرتايض بتقنية  D  360°بدرجة  

 بعنوان الوالية اخلامسة

08 

مركز الدراسات  كل الفئات /

 االندلسية

من اجل التعريف عىل الهوية 

 الوطنية

 19اىل  16من 

2022مارس   

رض للصور تحت عنوان انتصارنا فخر مع

 لنا

09 
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 مد�ریة الثقافة لوالیة تیارت
  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  للررققمم
  أأههدداافف  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط

01 

 

 

 بث أناشيد وطنية  -

معرض الكتاب التارييخ  -  

معرض صور أبطال الثورة  -  

 عرض مرسيح بمناسبة احلدث  -

 رشيط وثائقي  -

 قراءات شعرية   -

 

ابتداء  2022مارس  19السبت 

صباحا 10:00من الساعة   

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بالمناسبة

و  غرس الروح  

 الوطنية

 

دار الثقافة والفنون عيل 

 معايش لوالية تيارت

قطاع الثقافة والفنون 

 بالتنسيق مع

عراء والية تيارتش  

 وجمعية درب المواهب

 

 

 

 

 

 

 

 

الربنامج قابل 

 للتغيري

ـ تنظيم معرض الفن التشكييل خاص  02

 بالمناسبة

 السبت

2022مارس  19  

مديرية الثقافة بالتنسيق  وسط مدينة تيارت

 مع جمعية ثقافية محلية

 ـ معرض للكتب التاريخية 03

 ـ معرض للرتاث والتقاليد

الوطين +  األناشيد الوطنيةـ النشيد   

 ـ كلمة ترحيبية

ـ بث فيلم وثائقي حول الثورة 

 التحريرية

ـ مرسحية حول تاريخ اجلزائر + القضية 

 الفلسطينية

 

 السبت

2022مارس  19  

زواال 14:00عىل الساعة   

ـ عىل مستوى المكتبة 

 البلدية

 (الناظورة)

ـ دار الشباب عبد احلميد 

 ابن باديس

 

 

مديرية الثقافة والفنون 

بالتنسيق مع جمعية 

اإلرساء لنشاطات 

 الشباب والطفولة
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ـ مسابقة بني االطفال تتمحور حول  

 تاريخ اجلزائر

 

تزيي وزولوالیة مد�ریة الثقافة   

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
تتااررييخخ    وو  تتووققييتت  

  االلننششااطط
  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

  االلممششااررككنيني
  االلممالالححظظااتت

0011  

*معرض خاص بالمناسبة (صور 

فوتوغرافية، مقـــاالت، عـرض لكتب  

 تاريخية

*معرض لكتب التاريخ والثقافة اجلزائرية 

 مع مختلف دور النرش

*معرض للو رشات البيداغوجية لدار 

 الثقافة مولود معمري بتزيي وزو

*بيع بإهداء بالتنسيق مع دور النرش 

 لوالية تزيي وزو

 20إىل  18من 

2022مارس   

جال *تخليد واستذكار بنضال ر 

 صنعوا يوم النرص

*هو ثمرة جهاد مقدس خاضه 

الشعب اجلزائري السرتجاع 

 سيادته عىل أرض األجداد

 

 

 

 

 

 

*مناسبة  لوقفة ترحم عىل أرواح 

الشهداء الذين ضحوا من أجل 

اجلزائر، مع تدشني العديد من 

دار الثقافة مولود 

 المعمري

*ملحقة دار الثقافة 

 بعزازقة

 

مشاركة العديد من دور 

النرش،كتاب،  شعراء ، 

رسامني  والفنانني 

 ورشات دار الثقافة

 واألرسة الثورية ...
تنفيذ الربنامج 

عائد إىل 

مستجدات 

الوضعية الصحية 

 للبالد
محارضة-  0022  

0033  

عرض ألفالم سينمائية و وثائقية-  

مرحلة الثورة   *شهادات لمن عايشوا

بالتنسيق مع متحف المجاهد  54/62

 لوالية تزيي وزو.
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المرافق وإقامة جملة من  * مهرجان األغنية الثورية

األنشطة وتكريم العائلة الثورية 

رسالة  وغريها، حيث تسمح بنقل

 الثورة والشهداء لألجيال الناشئة.

ورشات بيداغوجية-  0044  

0055  

ثقافية و فكرية حول حرب    مسابقة

التحرير الوطين بالتنسيق مع مديرية 

الرتبية لوالية تزيي وزو يختتم بحفل 

 فين.

أناشيد ثورية-  0066  

زيارة بيداغوجية-  0077  
2022مارس  19  

المرسح اجلهوي كاتب 

 ياسني

 

تنفيذ الربنامج 

عائد إىل 

مستجدات 

الوضعية الصحية 

 للبالد

 *عرض مرسيح خاص بالمناسبة  0088

0099  

معرض للصور الفتوغرافية،-  

تاريخية..........كتب    

محارضات-  

ورشات بيداغوجية-  

 20إىل  18من 

2022مارس   

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

بالمناسبة  أفالم سينمائية*عرض   1100  

 20إىل  18من 

2022مارس   

 

 

 متحف السينما

1111  

معرض خاص بالذكرى -  

معرض الكتاب -  

ورشة رسم لألطفال، ورشة تلوين -  

أناشيد وطنية -  

قراءة لبحوث حول التاريخ -  

محارضات -  

عروض أفالم وثائقية -  

 *األدباء و دور النرش االلممككتتببااتت  ااجلجلووااررييةة

*المؤسسات 

 البيداغوجية

وباحثني*أساتذة تاريخ    

  



 

 
29 

  

اجلزا�رلوالیة  مد�ریة الثقافة  
تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

 

///  

 

 الكتبة المتنقلة

 

 المركز الثقايف

 (عيل معايش)

 بلدية برج البحري

 

 ترسيخ روح الوطنية � نفوس األطفال

واكتشاف المواهب الفكرية والفنية لدى 

 األطفال

19 
س

مار
 

2022 

 

ورشة فكرية وفنية � الرسم  -

أناشيد وطنية ثورية -لألطفال  

01 

 

///  
للمطالعة المكتبة الرئيسية 

 العمومية

 يح

مختار زرهوين 

 المحمدية

 ترسيخ روح الوطنية � نفوس األطفال

تنظيم معرض للكتب والصور   -

 التاريخية

عرض فيلم وثائقي بالمناسبة -  

02 

///  
 اجلمعية الثقافية

 تزييري ضوء القمر

 ساحة الوئام لبلدية

 أوالد فايت

 

 

 

 

غرس روح المواطنية وتخليد ذكرى ثورة 

 التحرير المجيدة

ض للصور والكتب تنظيم معر 

 التاريخية

تنظيم مسابقة � أحسن رسم 

 معرب عن الذكرى المجيدة

03 

///  

 اجلمعية الثقافية

 أهل الفن والثقافة

 

 

قسمة المجاهدين 

 بلدية احلراش

تنظيم معرض للصور التاريخية 

 المخلدة

 للذكرى المجيدة

04 
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عرض رشيط وثائقي خاص  

التاريخية المجيدةبالذكرى   

اجللفةمد�ریة الثقافة لوالیة   
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن  االلممالالححظظااتت

الربنامج قابل 

للتعديل حسب 

الظروف المستجدة 

وحالة تعليق 

النشاطات � 

 الفضاءات العامة

جمعيات محلية  

 ثقافية

مختلف بلديات 

الواليةودوائر   

تعريف النشء بإحدى 

أهم المحطات 

التاريخية � ملف 

 الذاكرة الوطنية

17اخلميس  2022مارس    

 10:00ابتداء من الساعة 

 صباحا

معارض للصور والوثائق التاريخية + أفالم 

مارس  19اخلاصة باحتفاالت عيد النرص   وثائقية

1962 

0011  

  

  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  االلممررححوومم  أأححممدد  ببنن  ببووززييدد  ببااجلجلللففةة

  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن  االلممالالححظظااتت
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

/ / 
قاعة التدريبات 

 بالمرسح اجلهوي
2022مارس  19 /   0011 جلسة قراءة ايطالية � نص المقصلة 
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  دداارر  االلثثققااففةة  ااببنن  ررششدد  ببااجلجلللففةة

االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن  االلممالالححظظااتت   االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  

الربنامج قابل 

للتعديل حسب 

الظروف 

المستجدة 

وحالة تعليق 

النشاطات � 

الفضاءات 

 العامة

خلية اإلعالم واالتصال لدار 

 الثقافة

دار الثقافة ابن رشد لوالية 

 اجللفة
 (� إطار احلس الوطين)

 2022مارس 19يومي 

 09:00ابتداء من الساعة 

17:00إىل غاية   

األناشيد الوطنية عرب األثري بث  
0011  

  

خلية اإلعالم واالتصال لدار 

 الثقافة

دار الثقافة ابن رشد لوالية 

 اجللفة

إحياء أمجاد الثورة من  

خالل الصور التاريخية 

 للمنطقة

مارس  19و 18، 17أيام : 

ابتداء من الساعة 2022

17:00إىل غاية  09:00  

معرض للصور التاريخية والكتاب 

 التارييخ
0022  

 األستاذ الباحث

لباز الطيب+ خلية اإلعالم 

 واالتصال لدار الثقافة

دار الثقافة ابن رشد لوالية 

 اجللفة

التذكري بمناقب 

الشهداء (قدوة وعربة 

 من التاريخ)

2022مارس  19يوم   

صباحا 10:00عىل الساعة   

لقاء مع  محارضة خاصة بالذكرى+

مسؤول منظمة أبناء الشهداء( 

 ندوة) ...تتبع بعرض فيلم ثوري

0033  

النادي األديب والفين عباس 

 بوهالل

دار الثقافة ابن رشد لوالية 

 اجللفة

تفاخر بصانعي احلدث 

إبان الثورة التحريرية 

 بعنوان الشعر والتاريخ

عىل  2022مارس  19

زواال 14:00الساعة   
  0044 أمسية شعرية بالمناسبة

 كوكبة من الفنانني

 المحليني

دار الثقافة ابن رشد لوالية 

 اجللفة

إحياء أجواء القرحة 

بأصوات الفنانني 

 المحليني

عىل  2022مارس  19

 الساعة

سا 16:00  

  0055 حفل فين متنوع
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  االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ججمماالل  االلدديينن  ببنن  سسععدد  ببااجلجلللففةة

  ممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 ندوة تاريخية بالمناسبة 01
2022مارس17اخلميس  

صباحا 10:00عىل الساعة   
 التعريف بالمناسبة

قاعة المحارضات بالمكتبة 

 الرئيسية

أساتذة من قسم التاريخ جامعة 

 اجللفة
الربنامج قابل 

للتعديل حسب 

الظروف 

المستجدة 

وحالة تعليق 

النشاطات � 

الفضاءات 

 العامة

02 

تنظيم  ورشات � القراءة 

والتلخيص والرسم مع تنظيم 

 مسابقات فكرية لألطفال

 2022مارس 13ابتداء من 

2022مارس17إىل غاية   

تشجيع الناشئة عىل 

 قراءة تاريخ اجلزائر
 أطفال الوالية المكتبة الرئيسية وملحقاتها

 أمسية شعرية 03
 2022مارس 19السبت 

زواال 14:00عىل الساعة   
ذكرى عيد النرص إحياء  

قاعة المحارضات المكتبة 

 الرئيسية

أعضاء بيت الشعر اجلزائري 

 وشعراء من الوالية

04 
تكريم  الفائزين � المسابقات 

 المقامة بالمناسبة

 2022مارس 19السبت 

14:00عىل الساعة   
 / المكتبة الرئيسية وملحقاتها /

ج��ل مد�ریة الثقافة لوالیة  
  ممالالححظظااتت  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  معرض للكتاب التارييخ  0011

 

2022مارس  19  

 

 المركز الثقايف اإلسالمي

 

  ندوة تاريخية بمناسبة عيد النرص  0022

  معرض للصورة التاريخية  0033

جيجلدار الثقافة   معرض للفن التشكييل  0044   
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 مد�ریة الثقافة لوالیة سطیف
  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  االلههددفف  ممنن  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  ممالالححظظااتت

  

//  

 

 دار الثقافة

 

 البهو الرئييس بدار الثقافة

 

 االحتفال بعيد النرص

2022مارس  19إىل 16من  

سا18سا  09الساعة من   

  بث أناشيد وأغاين وطنية

01 

  

//  

 

 دار الثقافة

 

 

 البهو الرئييس بدار الثقافة

 

 االحتفال بعيد النرص

2022مارس  19إىل  16من   

سا18سا  09الساعة من   

 معرض اللوحات الفنية التشكيلية

 معرض الصور والوثائق التاريخية

 

02 

   

 دار الثقافة

 

القاعة الصغرى بدار الثقافة هواري 

 بومدين

 

 االحتفال بعيد النرص

2022مارس  17يوم   

سا 14:00عىل الساعة   

سينمايئ ثوريعرض فيلم    

03 

  

//  

2022مارس  19يوم  االحتفال بعيد النرص القاعة الصغرى بدار الثقافة أستاذ جامعي  

سا 10:00عىل الساعة   

 مداخلة حول المناسبة

 

 

04 

  

//  

الكشافة 

اإلسالمية 

 لألطفال

التعريف بمجموعات  المتحف العمومي الوطين سطيف

المتحفية و الموروث 

 الثقايف للوالية

2021مارس  19يوم  ورشة الرسم و بيداغوجية (ورشات  

 التلوين)

05 

  

//  

المتحف 

العمومي الوطين 

 سطيف

عىل مستوى المتحف العمومي 

 الوطين سطيف

إحياء األيام الوطنية و 

 الثورية

2021مارس  20يوم   06 أمسية شعرية 
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 مد�ریة الثقافة لوالیة سعیدة
االلننششااططأأههدداافف    االلتتااررييخخ  ووااللتتووققييتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم   ممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  

  

 بث أناشيد وطنية . 01

 معرض للكتب اليت تناولت الثورة التحريرية.

مارس  20اىل  18من 

2022 

تقريب القارئ من  

تاريخ الثورة 

 التحريرية

المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها.

بهو المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها

 

الذين عايشوا أحداث الثورة ندوة تاريخية وشهادات حية  02

 � منطقة سعيدة.

 السبت

2022مارس  19  

سا10:00  

التعريف بشهداء 

ومجاهدي منطقة 

 سعيدة

المكتبة الرئيسية  المكتبة الرئيسية

بالتنسيق مع متحف 

 المجاهد والنادي التارييخ

 

 بث أناشيد وطنية . 03

" للمخرج عمار أأببوواابب  االلصصممتتعرض فيلم جزائري بعنوان "

كري .العس  

 السبت

2022مارس  19  

سا10:00  

احلفاظ عىل الذاكرة 

 الوطنية

 دار الثقافة

 سينما دنيا زاد

/  

ششححييمميي  زيارة ميدانية للمكتبة المتنقلة للمركز الثقايف  04

ببلدية يوب ومنح مجموعة من الكتب كهبة من طرف  ععيليل

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية .

 السبت

2022مارس  19  

سا10:00  

خلق فضاءات  

جديدة للمطالعة 

وتقريب الكتاب من 

 القارئ

المركز الثقايف شحيمي 

 عيل

 بلدية يوب

المكتبة الرئيسية 

بالتنسيق مع دار الشباب 

عبان رمضان والمركز 

 الثقايف شحيمي عيل

 

مناقشة رواية للكاتب الياباين ياسوناري كواباتا ترجمها  05

 إىل العربية بسام حجار

 السبت

2022مارس  19  

سا14:00  

 دار الثقافة /

 مكتبة الكبار

نادي التفاؤل بالتنسيق مع 

 دار الثقافة
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أمسية شعرية � الشعر الشعيب والفصيح لمجموعة من  6

 الشعراء .

 السبت

2022مارس  19  

سا14:00  

التغين بمآثر الثورة 

 التحريرية

  مجموعة من الشعراء المكتبة الرئيسية

" للنن  ننننسسااككممثوري "عرض مرسيح   07  السبت 

2022مارس  19  

سا16:00  

اجلمعية الوالئية الثقافية  المرسح اجلهوي تعزيز الروح الوطنية

-سعيدة –شعلة الهضاب   

 

 السبت حفل فين متنوع . 08

2022مارس  19  

سا16:30  

 

/ 

 

 

احلفاظ عىل الذاكرة 

 الوطنية

 

/ 

 

 

احلفاظ عىل الذاكرة 

 الوطنية

زعيك جينيورفرقة  دار الثقافة   

"سسققووطط  ححصصنن  ووههررااننمرسحية " 09  السبت 

2022مارس  19  

سا19:00  

الصفحة الرسمية 

 للمرسح اجلهوي

/  

ندوة أدبية متبوعة ببيع  بالتوقيع  لرواية  نصف قلب عاتم  10

 للكاتب محمد عبد النور .

 االحد

2022مارس  20  

سا14:00  

  الكاتب محمد عبد النور المكتبة الرئيسية

" للمخرج أحمد االلععصصاا  ووااألألففييووننعرض فيلم سينمايئ " 11

 راشدي .

 االحد

2022مارس  20  

سا16:00  

  / المرسح اجلهوي
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 مد�ریة الثقافة لوالیة سك�كدة
تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

اوبريات إنشاديه وطنية  مصاحبة   

األصوات تحيك معناة بالصور و 

الشعب من االستعمار إىل النرص و 

 االستقالل

2022مارس  19  

العمل عىل زرع الروح الوطنية � 

قرص الثقافة مالك  األجيال و ال لنسيان الذاكرة

 شبل

جمعية المنار 

 الثقافية و الفنية

 

 

  

  
معرض الكتاب التارييخ من الرصيد 

 المعريف للمكتبة

 قراءات شعرية

2022 مارس 19  

العمل عىل تشجيع المقروئية و  

المكتبة الرئيسية  كسب المعرفة

 نورالدين صحراوي

أساتذة مختصني � 

 التاريخ

شعراء مبدعني من 

 الوالية

  

 معرض للفن التشكييل  

 نذوات ومحارضات

 عرض أفالم ثورية

 عروض فنية

2022مارس  19  

تسليط الضوء عىل مبدعي الفن 

بالثورةالتشكييل و التعريف  دار الثقافة محمد  

 رساج

 فنانني تشكليني

 أساتذة جامعيني

 فنانني محليني

  

 عرض رشيط وثائقي حول المناسبة  

 معرض للفن التشكييل

 معرض للصور و الكتب التاريخية

2022مارس  19  

 تشجيع المقروئية و المطالعة
قرص الثقافة مالك 

 شبل
 فنانني تشكيلني
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س�یدي بلعباسمد�ریة الثقافة لوالیة   

  دداارر  االلثثققااففةة  وو  االلففننوونن  ""  ككااتتبب  ييااسسنيني""

تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 طيلة اليوم معرض للصور التاريخية  0011

 إحياء ذكرى عيد النرص
 دار الثقافة

  ""  ككااتتبب  ييااسسنيني""

 / 

0000::1133ممنن  سساا   أمسية شعرية  0022   

  إإىلىل

0000::1177سساا     

  

 

 / الفرع الواليئ لرابطة األدب الشعيب

0033  

عرض مرسيح بعنوان " أمجاد الثورة 

 التحريرية "
 اجلمعية الثقافية للمرسح

 و اإلبداع السينمايئ

 سيق والية معسكر

/ 

  االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""  االلققببااططيي  ممححممدد""

تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 معرض للكتاب التارييخ  0011

0000::0099ممنن  سساا     

  إإىلىل

0000::1100سساا     

تجسيد الروح الوطنية 

عرب أهم المحطات اليت 

شهدتها الثورة المجيدة 

 � أوساط المجتمع

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  

للللممططااللععةة  

  االلععممووممييةة

 بعض مجاهدين المنطقة

تخليد المناسبة 

وقف إطالق النار 

النرصعيد   
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 محارضة حول المناسبة  0022

0000::1100ممنن  سساا     

  إإىلىل

0000::1122سساا     

تمجيد تاريخ اجلزائريني 

الذين ضحوا من اجل 

 إستقالل البالد

 مجاهدي المنطقة و أساتذة

تخليد المناسبة 

وقف إطالق النار 

 عيد النرص

0033  
صور لمسار إتفاقيات إيفيان -  

أناشيد وطنية حول المناسبة -  

0000::1144ممنن  سساا     

  إإىلىل

0000::1155سساا     

االحتفال بذكرى عيد 

 النرص
 مجاهدي المنطقة و أساتذة

 صور فوتوغرافيا

 و مقاالت

0044  

مسابقة فكرية بني منخرطي  -

 المكتبة

ورشة القراءة و التلخيص -  

 الرسم

 

0000::1155ممنن  سساا     

  إإىلىل

0000::1177سساا     

  

  

  

  

  

  

 تكريم الفائزين عينة من تالمذة متوسطة " إبن زيدون" خلق الروح التنافسية
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  ممتتححفف  االلسسييننمماا

تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

0011  
 عرض فيلم " معركة اجلزائر "

 للمخرج جيلو بونتيكوفرو

2022مارس  19  

13:30الساعة :   
حىت ال ننىس ما قدمه أولئك 

األشاوس من اجل اجلزائر و أيضا 

اجلسيمة اليت إلبراز التضحيات 

قدمها أبناء اجلزائر من اجل تحرير 

 الوطن و العيش بكرامة فالنرص

و احلرية لم يأتيا بسهولة و إنما دفع  

 ثمنها غاليا

ممتتححفف  االلسسييننمماا  

  االلممووككيسيس

/ / 

0022  
عرض فيلم " البرئ" للمخرج لطفي 

 بوشويش

2022مارس  19  

16:00الساعة :   
/ / 

0033  
 عرض فيلم " االفيون و العصا"

 للمخرج احمد راشدي

2022مارس  20  

13:30الساعة :  
/ / 

0044  
 عرض فيلم" ابواب الصمت"

 للمخرج عمار العسكري

2022مارس  20  

16:00الساعة :  
/ / 
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 مد�ریة الثقافة لوالیة عنابة
تتااررييخخ  ووتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

اليد � اليدجمعية   -   

جمعية وفاء حلماية   -

 مآثر الثورة التحريرية

 

التذكري بتضحيات  دار الثقافة

الشهداء و بطوالت 

المجاهدين من أجل 

 استقالل اجلزائر

20إىل  15من   

2022مارس    

سا 09.00من   

سا16.00إىل   

 معرض للصور

 و الوثائق التاريخية.

 

 

01 

نادي اإلبداع األديب  -   

المدرسة جمعية   -

البلدية للرقص 

 الكالسييك و الفنون.

تخليد المحطات   - دار الثقافة

التاريخية بأسلوب إبداعي 

- 

2022مارس  115.   

سا 14.00  

 أمسية أدبية،تتضمن:

 *قراءات شعرية و قصصية

 *أناشيد وطنية

02 

ورشة السينما لدار  - 

 الثقافة.

جمعية ضوء   -

 المتوسط

 

الثورة رواية تاريخ  دار الثقافة

 المجيدة بفنيات حداثية.

2022مارس  17  

س 14.00  

عرض رشيط وثائقي بعنوان "القطيعة" -

 متبوع بنقاش

 

03 

 
المرسح اجلهوي عز 

 الدين مجويب

 المرسح اجلهوي
تعزيز المبادئ الوطنية  -  

االحتفال بالذكرى -  

نرش ثقافة حب الوطن -  

 

 19إىل  17من 

2022مارس   

الفنية جلبهة معرض لصور خاص بالفرقة 

 التحرير الوطين
04 

 صفحة الفايسبوك التالية: نشاط افرتايض
2022مارس  17  

مساء 17:00  

 05 مرسحية  " اجلميالت "
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Théâtre Régional Azzedine 

medjoubi Annaba 

 وقناةاليوتيوب التالية:

Theatre Regional Azzedine 

medjoubi Annaba 

2022مارس  18  

مساء 17:00  

 06 مرسحية  " أوالد البالص دارم"

2022مارس  19  

مساء 17:00  

 أوبريات " نسمات وطن "

07 

 

ورشة المرسح الغنايئ  

 لدار الثقافة.

 

 دار الثقافة
مد جرس التواصل بني 

 األجيال

2022مارس  19  

سا 14.00  

عرض أوبريات بعنوان" سجل يا تاريخ" 

الثقافةلتالميذ ورشة المرسح الغنايئ  لدار   08 

 
أطفال المدارس 

 المكتبة  الرئيسية
03/2022/  19 لتشبت بروح المواطنة المكتبة الرئيسية  

 ندوة حول الذكرى

 معرض لرسومات األطفال

 حكوايت حول استقالل اجلزائر

جلسة كاتب وكتاب (تقديم كتاب اجلزائر 

 المعارص)

 

 

09 
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قاملةمد�ریة الثقافة لوالیة   
االلررقق

  مم

االلننششااططننووعع   تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    

  االلننششااطط

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

بث أناشيد وطنية عرب مكرب الصوت-  0011  

معرض للصور التاريخية خاص بالمناسبة-  

19/03/2022  

صباحا10:00  

دار الثقافة عبد المجيد  تارييخ ثقايف

 الشافعي

مديرية الثقافة و الفنون لوالية قالمة+دار 

الثقافة عبد المجيد الشافعي+ جمعية 

 التاريخ و المعام األثرية

  

تنظيم حصة إذاعية خاصة بالمناسبة ينشطها -   0022

 � التاريخ اساتذة مختصني

األستاذ المختص � التاريخ: عبد الله بن -1

 الشيخ

األديب و الشاعر: محمد بن رقطان-2  

الدكتور: براهيم براهمي-3   

16/03/2022  

سا14:00  

اإلذاعة اجلهوية لوالية  تارييخ ثقايف

 قالمة

مديرية الثقافة و الفنون لوالية قالمة+ 

 اإلذاعة اجلهوية لوالية قالمة

  

تنظيم ندوة تاريخية خاصة بالمناسبة تتخللها   0033

مجموعة من اإللقاءات الشعرية و المداخالت  

 لمجموعة من الشعراء و األدباء

األديب و الشاعر:محمد بن رقطان-  

الشاعر: مرزوق احلواس-2   

19/03/2022  

سا14:00  

قاعة المحارضات  تارييخ ثقايف

لمديرية الثقافة و 

 الفنون لوالية قالمة

مديرية الثقافة و الفنون لوالية قالمة+  

جمعية كتاب البديل + جمعية التاريخ و 

 المعالم األثرية

  

  

  

  

 "رشف مخارب"عرض مرسيح لمرسحية   0044

 للمرسح اجلهوي محمود ترييك لوالية قالمة

19/03/2022  

سا15:00  

دار الثقافة عبد المجيد  تارييخ ثقايف

 الشافعي

مديرية الثقافة و الفنون لوالية قالمة+دار 

لمرسح الثقافة عبد المجيد الشافعي + ا

 اجلهوي محمود ترييك قالمة
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19/03/2022 حفل فين خاص بالمناسبة  0055  

سا15:00  

فين ثقايف دار الثقافة عبد المجيد  

 الشافعي

مديرية الثقافة و الفنون لوالية قالمة+دار 

 الثقافة عبد المجيد الشافعي قالمة

  

 

قس�نطینةمد�ریة الثقافة لوالیة   
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

 من تنظيم:

المتحف العمومي 

الوطين للفنون 

والتعابري الثقافية 

 التقليدية

/ 

افرتايض عىل مواقع التواصل 

 االجتماعي

للمتحف العمومي الوطين للفنون 

 والتعابري الثقافية التقليدية

-قرص احمد باي–   

التذكري بشهداء الثورة  -

والطرق اليت اتخذوها 

 للحصول عىل االستقالل

إإىلىل  1133ممنن     

22002222ممااررسس    1199     

مسابقة رسم شخصية  -

 تاريخية
0011  

 من تنظيم:

المتحف العمومي 

 الوطين سريتا

تالميذ المتوسطة  -  
  متوسطة

 عبد الرحمان بن رستم

احتفاء بعيد النرص  -

 اكتشاف 

وتشجيع مواهب طلبة  

 دار 

اإلبداع   
  ااخلخلممييسس

22002222ممااررسس    1177   

  0022 حقيبة متحفية  -

 من تنظيم:

المتحف العمومي 

 الوطين سريتا

 بالتنسيق مع:

  المتحف العمومي الوطين سريتا /
معرض لصور الثورة -  

تنشيط وأناشيد ثورية  -  
0033  
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 مديرية المجاهدين

 بقسنطينة

 من تنظيم:

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

/ 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

-مصطفى نطور -  

تارييخ، توعوي،    -

 تثقيفي
إإىلىل  1177ممنن     

22002222ممااررسس    2200     

معرض الكتاب من  -

 رصيد المكتبة

خاص بالثورة اجلزائرية 

من خالل الصحافة 

 العربية

0044  

تنظيم:من    

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

/ 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

-مصطفى نطور -  

تارييخ  -  
معرض للصور خاصة  -

 بالمناسبة
0055  

 من تنظيم:

الديوان الوطين 

 للثقافة واإلعالم

مرسح المرياج  -  

سطيف          

 قاعة العروض الكربى

 أحمد باي
 تارييخ  -

  ااجلجلممععةة

    22002222ممااررسس    1188

  ممسسااءء  0000..1155

عرض مرسيح ثوري  -

 لألطفال

 بعنوان:

 "الشهيد البطل"

0066  

 من تنظيم:

الديوان الوطين 

 للثقافة واإلعالم

/ 
 قاعة العروض الكربى

 أحمد باي
 تارييخ  -

  االلسسببتت

    22002222ممااررسس    1199

صصببااححاا  0000..0099   

تعريفي لتاريخ   معرض -

اجلزائر ودالالت عيد النرص 

من خالل صور وكتب  

 تاريخية

0077  

 من تنظيم:

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 األطفال

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

-مصطفى نطور -  

 تارييخ، فين  -

 

ورشات أشغال يدوية   -

 خاصة  

بالمناسبة   

أناشيد وطنية -  

0088  
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لألطفال  ورشة -

 للتعريف بهذا اليوم

التارييخ   

 تحت إرشاف:

السيد وايل والية 

 قسنطينة

 مقر ديوان الوايل 

تارييخ  -  

صصببااححاا  3300..0099   
التجمع بمقر ديوان  -

 الوايل
0099  

 

 مقربة الشهداء

صصببااححاا  0000..1100   
التوجه نحو مقربة  -

 الشهداء
1100  

صصببااححاا  4455..1100    

 

 

قراءة الفاتحة والرتحم  -

أرواح الشهداءعىل   
1111  

 من تنظيم:

دار الثقافة مالك  

 حداد

تارييخ  - دار الثقافة مالك حداد /  

صصببااححاا  0000..1111   
التوجه نحو دار الثقافة  -

 مالك حداد
1122  

صصببااححاا  ..11551111   
استعراض لفرقة  -

 الكشافة اإلسالمية
1133  

صصببااححاا  ..33001111   

معرض تارييخ يشمل  -

ملصقات ولوحات خاصة 

 بالمناسبة

معرض صور شهداء  -

 الثورة التحريرية المباركة

1144  

صصببااححاا  ..44551111   
التوجه نحو قاعة  -

 العروض
1155  
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ززووااالال  1122..0000   

آيات بينات من الذكر  -

 احلكيم

النشيد الوطين -  

1166  

ممسسااءء  1122..1155   
كلمة ممثل األرسة   -

 الثورية
1177  

الدكتور:  -  

عبد الله بوخلخال     
ممسسااءء  1122..2200   

 بعنوان: مداخلة -

"عيد النرص إرصار   

 وانتصار"

1188  

الشاعر: آدم خنيفر - ممسسااءء  3300..1122  قراءات شعرية -    1199  

ممسسااءء  4400..1122  تكريمات  -    2200  

 من تنظيم:

دار الثقافة مالك  

 حداد

ممسسااءء  0000..1133  نهاية الربنامج -    2211  

 من تنظيم:

 الديوان الوطين 

 للثقافة واإلعالم

/ 

 قاعة العروض الكربى

-أحمد باي-  
تخليدا للذكرى المجيدة  -  

ممسسااءء  0000..1144   

مرسحية للكبار حول  -

 الثورة المجيدة

وتاريخ اجلزائر المستعمرة 

 ونضالها من أجل احلرية

2222  

تنشيط:  فرقة براعم   -

(THUGS ) 

 لألغاين الرتاثية

ممسسااءء  0000..1155 حفل فين  -    2233  

محارضة تحت عنوان: -  األستاذ: من تنظيم:  2244  
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المتحف العمومي 

الوطين للفنون 

الثقافية  والتعابري

 التقليدية

الكاتب والمرتجم 

 هارون حمادو

المتحف العمومي الوطين للفنون 

 والتعابري الثقافية التقليدية

-قرص أحمد باي–   

التذكري بشهداء الثورة 

والطرق اليت اتخذوها 

 للحصول عىل االستقالل

"العبقرية الدبلوماسية 

اجلزائرية � مفاوضات 

 إيفيان"

المتحف العمومي 

الوطين للفنون 

والتعابري الثقافية 

 التقليدية

 مدرسة الفنون اجلميلة

 بقسنطينة

عرض أفالم وأرشطة  -

 وثائقية 

تاريخية وبث أغاين    

 وأناشيد وطنية 

2255  

ورشة رسم مفتوحة   -

 خاصة 

بالمناسبة    

2266  

 من تنظيم:

 المدرسة اجلهوية

 للفنون اجلميلة

طلبة المدرسة  -  

 أطفال من االبتدايئ  -

 والطور المتوسط  

المتحف العمومي الوطين للفنون 

 والتعابري الثقافية التقليدية

-قرص أحمد باي– إحياء مناسبة عيد النرص  - 

مارس  19الموافق ل 

2022 

ورشات فنية � الفنون  -

 التشكيلية 

طلبة المدرسة اجلهوية 

–للفنون اجلميلة 

قسنطينة مع األطفال 

 من اإلبتدايئ

 والطور المتوسط

2277  

طلبة  المدرسة  -  

اجلهوية للفنون اجلميلة    

   قسنطينة 

بهو المتحف العمومي الوطين 

 للفنون والتعابري الثقافية التقليدية

-قرص أحمد باي–  

إحياء مناسبة عيد النرص  -

مارس  19الموافق ل 
2022 

معرض جماعي �  -

 الفنون 

 التشكيلية 

2288  

 من تنظيم:

 المرسح اجلهوي لقسنطينة
فرقة مرسح  -

 قسنطينة اجلهوي

 المرسح اجلهوي

محمد الطاهر الفرقاين لقسنطينة   

إحياء العيد الوطين  -  

مارس 19عيد النرص    
ممسسااءء  0000..1166 عرض رشيف لمرسحية  -    2299  
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ملدیةلوالیة ا الثقافةمد�ریة   

  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

تتااررييخخ  

ووتتووققييتت  

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

  

  أطفال المنطقة
مكتبة بلدية 

 عزيز

تثمني نشاط مكتبات لمطالعة العمومية 

 للبلديات.

 ترفيه وتسلية أطفال مناطق الظل.

 تقريب المكتبة من المواطنني.

مارس   19

2022 

الساعة: 

10:00 

بالتنسيق مع جمعية األنيس ققااففللةة  ثثققااففييةة  ففننييةة  

  الثقافية لبلدية عزيز تتضمن:

معرض خاص بنشاطات مكتبة المطالعة العمومية + 

 المكتبة المتنقلة

 عروض فنية وترفيهية متنوعة

0011  

  

 أطفال المنطقة
مجمع الشباب  

 تابالط

 ترفيه وتسلية أطفال مناطق الظل.

 نرش الوعي التارييخ لدى األطفال

مارس   19

2022 

الساعة: 

10:00 

تاريخية عرض فين ترفيهي لألطفال ومسابقة ثقافية  

 بالتنسيق مع جمعية شباب وفنون تابالط
0022  

  
شعراء من مختلف 

 واليات الوطن

تالميذ المؤسسات 

 الرتبوية

 دار الثقافة

إقامة معارض إلنتاجات ورشات دار الثقافة  

و إطالع جمهور الوالية عىل الورشات 

 البيداغوجية

تفعيل احلركة األدبية � والية المدية و  

لمواهب � هذا المجال.تشجيع األدباء و ا  

 19إىل  13

2022مارس    

 افتتاح معرض للصور و الوثائق التاريخية

 معرض للكتاب التارييخ

 معرض الفن التشكييل و اخلط العريب

 أمسية شعرية

0033  
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تمجيد رموز و شهداء الثورة التحريرية 

الكربى من خالل تنظيم هذه المسابقات و 

  الندوات الثقافية والفكرية

الرسم موضوعها أحسن "بورتريه" ألحد رموز مسابقة � 

  الثورة التحريرية المباركة

 

 

 

  

 

مس�تغامنلوالیة  مد�ریة الثقافة  
ااإلإلللككرترتووينين  أأوو  ممووققعع  االلتتووااصصلل    االلممووققعع  ممالالححظظااتت

  ااالالججتتممااععيي
  االلننششااططااتت  االلممربربممججةة  تتااررييخخ  //  االلتتووققييتت  ممككاانن  االلننششاا  طط

االلههييئئةة  االلممننظظممةة  

  للللننششااطط
  االلررققمم

 دار الثقافة بمستغانم 

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 موالي بلحمييس مستغانم

الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و 

 الفنون

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 دار الثقافة

19/03/2022  

 مداخلة حول احلدث

 حفل فين

 

  0011 قطاع الثقافة

 دار الثقافة بمستغانم 

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 موالي بلحمييس مستغانم

19/03/2022 سينما حمادة  
 عرض فيلم وثائقي

 عرض أفالم وطنية
  0022 قطاع الثقافة
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الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و 

 الفنون

 دار الثقافة بمستغانم 

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 موالي بلحمييس مستغانم

الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و -

 الفنون

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 دار الثقافة

إىل  15/03/2022من 

19/03/2022  

ورشات فنية  مختلفة و 

 متنوعة

 أناشيد و مسابقات فكرية

  0033 قطاع الثقافة

 دار الثقافة بمستغانم 

كتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الم

 مستغانم

الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و 

 الفنون

الرئيسية  المكتبة

 للمطالعة العمومية

 دار الثقافة

19/03/2022   0044 قطاع الثقافة معرض فين 

 دار الثقافة بمستغانم 

ة العمومية المكتبة الرئيسية للمطالع

موالي بلحمييس مستغانم و الصفحة 

 الرسمية

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

إىل  15/03/2022من 

19/03/2022  

معرض صور  و  كتب  

 تاريخية حول الذكرى
  0055 قطاع الثقافة

 

 



 

 
51 

املس�ی� مد�ریة الثقافة لوالیة  

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت

  االلننششااطط
  االلممالالححظظةة  اا  للممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

01 

 

الصالون الوطين اخلامس للصورة -

 الفوتوغرافية

 19/03/2022من 

03/2022/ 2إىل   

سا 09:00من   

سا 17:00إىل   

التعريف بأهمية 

الصورة إبان الثورة 

 التحريرية
 بهو دار الثقافة

عدد من محرتيف فن الصورة 

الفوتوغرافية ممثلني لعدد من 

 واليات الوطن

 

وشوبتمحارضة حول تقنيات الفو- 02  
20/03/2022  

سا  صباحا 10:00  

التعرف عىل آخر ما 

 برنامجوصل إليه 

وشوبتالفو  

قاعة المطالعة بدار 

 الثقافة

 برنامجأستاذ مختص � 

شوبتوالفو  

زيارة للموقع األثري- 03  

21/03/2022  

سا 08:00من   

سا 12:00إىل   

إكتشاف وتوثيق 

الموقع بعدسة محرتيف 

 الصورة

 قلعة بين حماد

-المعاضيد-  
 الوفد المشارك � الصالون

حفل إختتام الصالون-  04  
21/03/2022 14:00 

 سا

 توزيع الهدايا و

عىل الشهادات 

 المشاركني � الصالون

 بهو دار الثقافة
الفنان يلس إسماعيل بمعية 

 فرقة تذكرة سفر

05 

 معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة-

معرض الصور التاريخية خاص بالمناسبة-  

عرض مطويات تعريفية بالمناسبة-  

عرض فيلم وثائقي بالمناسبة-  

19/03/2022  

سا 09:00  

تعريف اجليل الصاعد 

بتضحيات ومعاناة 

أسالفهم الذين تعرضو 

 لشىت أنواع الظلم

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 بودراي بلقاسم

كتبة الرئيسية بالتنسيق معالم  

مديرية المجاهدين-  

مدرسة دشوشة-  

مدرسة الشهداء-  
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زيارة ميدانية لمعتقل اجلرف-  

بعنوان " لك ياجزائر "عرض مرسيح -  

تكريم أحد المجاهدين-   

حفل إختتام الفائزين � المسابقة - 

 الوالئية لقارئ تاريخ اجلزائر احلديث

متوسطة عبد المجيد بورزق-  

06 

معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة-  

معرض الصور التاريخية-  

ورشات متنوعة :قراءة تلخيص ،ورشة -

 الصحفي الصغري

19/03/2022  

سا 09:00  

التذكري بما قدمه جيل 

جليل اإلستقاللالثورة    

مكتبة المطالعة 

 العمومية مقرة

 مكتبة المطالعة العمومية

 مقرة

معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة- 07  
اإلعزتاز بتضحيات 

 شعب

مكتبة المطالعة 

 العمومية المويلحة

مكتبة المطالعة العمومية 

 المويلحة

08 

معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة-  

بعنوان مسرية كفاح األديب ندوة فكرية -

 اجلزائري

19/03/2022  

سا10:00  

التذكري بما قدمه جيل 

 الثورة واإلفتخار به

مكتبة المطالعة 

 العمومية بوسعادة

مكتبة المطالعة العمومية 

 بوسعادة

 النادي األديب (كتاب مفتوح )

09 

معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة-  

لمنخرطي  ورشة األناشيد الوطنية الثورية-

 المكتبة

عرض رشيط وثائقي حول المناسبة-  

مسابقة أحسن رسم يعرب عن المناسبة-  

غرس قيم اإلعزتاز 

ببطوالت وتضحيات 

 أبناء اجلزائر
مكتبة المطالعة 

 العمومية بوخميسة

مكتبة المطالعة العمومية 

 بوخميسة

10 
معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة-  

بالمناسبةمعرض الصور اخلاص -  
19/03/2022  

إحياء الروح الوطنية 

 وتبليغ رسالة الشهداء

مكتبة المطالعة 

 العمومية

 عني الملح

مكتبة المطالعة العموميةعني 

 الملح
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11 

عرض مطويات تعريفية حول المناسبة-  

 معرض الصور خاص بالمناسبة

 

 

19/03/2022  

سا 09:00  
 إحياء الروح الوطنية

مكتبة المطالعة 

 العمومية

 حمام الضلعة

 مكتبة المطالعة العمومية

 حمام الضلعة
 

معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة- 12  19/03/2022  

التعريف بأحداث 

واقعية وانتصارات 

 شعب

مكتبة المطالعة 

 العمومية الدهاهنة

مكتبة المطالعة العمومية 

 الدهاهنة

 

13 

عرض رشيط فيديو حول الثورة -

المخلدةوانتصاراتها   

أناشيد ثورية وطنية-  

19/03/2022  

سا 09:00  

احلرص عىل تبليغ رسالة 

 الشهداء

مكتبة المطالعة 

 العمومية بن رسور

 مكتبة المطالعة العمومية

 بن رسور

14 
عرض مرسيح تارييخ لمنخرطي المكتبة-  

ورشة رسم حول المناسبة-  
19/03/2022  

التذكري بانتصارات 

 اجلزائريني

المطالعة مكتبة 

 العموميةاخلبانة
 مكتبة المطالعة العمومية اخلبانة

15 
ورشة الكتابة اإلبداعية للصغار حول -

 موضوع أمجاد الثورة
19/03/2022  التذكري ببطوالت شعب 

مكتبة المطالعة 

 العمومية بلعايبة
 مكتبة المطالعة العمومية بلعايبة

16 
محارضة تاريخية حول المناسبة-  

وطنيةأناشيد -  

19/03/2022  

سا 10:00  
 إحياء الروح الوطنية

مكتبة المطالعة 

 العمومية بانيو
 مكتبة المطالعة العمومية بانيو

17 

معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة -  

ورشات ومسابقات لألطفال حول -

 المناسبة
19/03/2022  

سا 09:00  

التعريف بانتصارات 

 وأمجاد الثوار

مكتبة المطالعة 

 العمومية سليم
 مكتبة المطالعة العمومية سليم

18 
معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة -  

ورشة لألطفال :أحسن تعبري عن المناسبة-  

تمجيد الثورة واإلشادة 

 بها

مكتبة المطالعة 

 العمومية المعاضيد

مكتبة المطالعة العمومية 

 المعاضيد
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معسكرمد�ریة الثقافة لوالیة   
االلررقق

  مم
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط

 

معرض تارييخ حول مسرية الثورة 

 التحريرية بالمنطقة.

 صور لشهداء منطقة معسكر.

 معرض للكتب خاص بذكرى عيد النرص

14/03/2022من  

 إىل غاية

19/03/2022  

 

من أجل الوقوف عىل أهم 

اجلزائري منذ مراحل التاريخ 

 االحتالل إىل االستقالل

بناء ذاكرة تاريخية ألجيال 

 المستقبل.

 دار الثقافة

 دار الثقافة

تنرش جل األنشطة 

عىل مواقع الصفحة 

الرسمية لمديرية 

الثقافة والفنون 

والمؤسسات تحت 

 الوصاية

18/03/2022 عرض ملحمة تاريخية   

جللب أنظار اجلمهور الشباب 

عاشتة اجلزائر واألطفال  وما 

 إبان االحتالل الفرنيس

مرسح شباب الطفل 

 لوالية سيدي بلعباس

 

بث أفالم تاريخية طيلة األسبوع (كريم 

بلقاسم، العقيد لطفي، معركة 

 اجلزائر،دورية نحو الرشق)

14/03/2022من   

 إىل غاية

19/03/2022  

تحقيق الوعي التارييخ من  

 خالل األفالم الثورية اجلزائرية

اإلطالع عىل أهم األفالم 

 الثورية .
 دار الثقافة

 

مسابقة خاصة بأطفال ورشة القارىء 

الصغري  موضوعها حول أحسن بحث  

1962مارس 19تارييخ لعيد النرص   

 

إىل  2022 /12/03من 

19/03/2022غاية   

تقوية ذاكرة الطفل تحت شعار 

 أعرف تاريخك

يتوج الفائز بأحسن 

  01بحث تارييخ يوم 

جوان والمصادف 

 لعيد الطفولة
19/03/2022 نبذة تاريخية عن احلدث .   نادي بيت احلكمة المكتبة الرئيسية التعريف باحلدث 
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أمسية أدبية ( قراءات شعرية ، قراءات 

 قصصية )

 معارض متنوعــة.

10:00عىل الساعة  بيت الشعر اجلزائري  

 مكتب معسكر

 اساتذة و شعراء

19/03/2022 محارضة خاصة باحلدث   
ترسيخ التاريخ، خاصة عند 

 الن�
 أساتذ جامعي دار الثقافة

تنرش جل األنشطة 

عىل مواقع الصفحة 

الرسمية لمديرية 

الثقافة والفنون 

والمؤسسات تحت 

 الوصاية

 
 معرض للكتاب التارييخ.

 معرض صور حول احلدث .

19 /03/2022  

09:00عىل الساعة   
الرئيسيةالمكتبة  التعريف باحلدث  المكتبة الرئيسية 

 
 معرض للكتاب التارييخ.

 معرض صور حول احلدث .

19 /03/2022  

09:00عىل الساعة   
 التعريف باحلدث

مكتبة المطالعة 

العمومية المجاهد 

 –بن فطة احمــد 

معسكر 08المنطقة   

 مكتبة المطالعة

 
 مسابقة � الرسم حول احلدث

 معارض متنوعــة.

19 /03/2022  

09:00الساعة  عىل  
 التعريف باحلدث

مكتبة المطالعة 

 العمومية

الشهيد ابراهيم عبد 

المحمدية -القادر   

 مكتبة المطالعة

 
حصة ثقافية بعنوان " معــالم 

 " واسترشفــــات

19 /03/2022  

مساءً  17:00عىل الساعة   

 نبذة تاريخية

 حول احلدث
 نادي بيت احلكمة صفحة المكتبة

 
 حصة حديث الكتب

 

 يوم

19 /03/2022  

16:00عىل الساعة   

 عرض الكتب

 الموجودة بالمكتبة
 السيد دنون بخدة صفحة المكتبة

 
 حصة معــارض

 

19 /03/2022  

17:00عىل الساعة   

 عرض الكتب

 الموجودة بالمكتبة
 المكتبة الرئيسية المكتبة الرئيسية
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ورق� الثقافة لوالیةمد�ریة   
االلننششااططممككاانن    االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت تتووققييتت  االلتتااررييخخ  وواالل  أأههدداافف  االلننششااطط     االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  

 

 

 

 

 

 

 

//  

نادي االبحاث بدار الثقافة 

 مفدي كرياء

 

 

 

 دار الثقافة مفدي زكرياء

ـ ابراز الذاكرة الوطنية 

 وترسيخها لدى الشباب

 19إىل  17من 

2022مارس  

 صباحا ومساءا

 معرض للصور والكتب التاريخية

 حول الذكــــــرى

01 

نادي الطفل بدار الثقافة 

 مفدي زكرياء

 

ـ ترسيخ أهداف الثورة لدى 

 الناشئة

ـ ابراز  كفاح الشعب اجلزائري 

 ضد المستعمر

 

 

2022مــارس 19  

ابتداء من الساعة 

صباحا 10:00:  

 

 ورشة للتلخيص موجهة  لألطفـال

 حول عيد النرص

02 

دار الثقافة مفدي زكريا 

 بالتنسيق مع :

حكوم سليماناالستاذ    

 اساتدة وباحثني � المجال

 مداخلة بعنوان

 "  اتفاقيات إيفيان وما خلفته

 من أحداث � الثورة من تقديم

 االستاذ حكوم  سليمان

03 

 

 اساتدة وباحثني

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 التيجاين محمد ورقلة

 

ابراز  كفاح الشعب اجلزائري 

 ضد المستعمر

 

2022مــارس 19  

ابتداء من الساعــة 

صباحــا  09:30:  

 ندوة بعنوان "

دور جمعية العلماء المسلمني � 

 استقالل

 اجلزائر من تقديم االستاذ تاريخ ليمام

 العيد

04 

  

 قطاع الثقافة والفنون ورقلة

 

مكتبة دار الشباب حايس 

 مسعود

 

ـ توسيع المقروؤية  حول  

 تاريخ اجلزائر

2022مــارس 19  

ابتداء من الساعــة 

صباحا 10:00:  

 ـ ورشة للمطالعة والرسم والتلخيص

 موجه لالطفال

05 
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تسليم حصة من المراجع لمكتبة دار 

الشباب بلدية حايس مسعود مع اقامة 

 نشاطات ثقافية

وهرانمد�ریة الثقافة لوالیة   

  ممتتححفف  االلسسييننمماا  ققااععةة  االلووننرشرشييسس  ووههرراانن
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  ممالالححظظااتت

2022مارس  19 التعريف بالقيم الوطنية متحف السينما    

سا15عىل الساعة   

عرض فيلم جزائري ثوري*حسن 

 طريو*

0011  

  االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين  ااححممدد  ززببااننةة  ووههرراانن
الربنامج قابل 

 للتغيري

لعيد  60إحياء الذكرى  متحف زبانة قسم البحث

 النرص

2022مارس  19    معرض كتب وصور خاصة بالمناسبة 

  دداارر  االلثثققااففةة  ززددوورر  إإببررااههييمم  ببللققااسسمم  ووههرراانن

المكتبة التابعة  

 لدار الثقافة

 مقر دار الثقافة

 قاعة الباهية

 اسرتجاع الذاكرة الوطنية

تعريف األجيال 

بالمحطات التاريخية 

 الوطنية

غرس الهوية واالنتماء 

 الوطين

 

إىل 14من  مارس عىل 19

14الساعة   

معرض خاص  -

 بالمناسبة(صور*منشورات)

معرض للكتب اخلاصة بالثورة  -

 اجلزائرية

01 
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ورشة الرسم  

التابعة لدار 

الثقافة إرشاف 

 غالي مريم

متوسطة يح 

 الصباح

2022مارس  19إىل  15من   تصميم جدارية بالمناسبة  -   02 

فرقة مرسح  

 وهران

اإلقامة اجلامعية 

البدريح   

عىل الساعة  2022مارس  15

16 

عرض مرسحية تحت -

 عنوان:*فدائيون � قلب المرسح*

03 

 مقر دار الثقافة جمعية المواسم 

 قاعة الباهية

عىل الساعة  2022مارس  19

15 

أمسية أدبية تحت شعار: -  

 حني توقظ الكلمات ذاكرة الوطن

04 

البیضمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت

  االلننششااطط
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 بث األناشيد الوطنية 
17/03/2022  

 طيلة اليوم
 أمام المؤسسة غرس  روح المواطنة

عمال مصلحة 

 التنشيط
 

 معرض تارييخ 
17/03/2022  

 طيلة اليوم
 بهو دار الثقافة غرس  روح المواطنة

عمال مصلحة 

 التنشيط
 

 
استقبال الفنانني المصورين المشاركني � 

 الصالون اخلامس للصورة الفوتوغرافية

18/03/2022  

سا 14.00  

تنمية وترقية فن التصوير الفوتوغرايف ويسمح 

للمهتمني بهذا الميدان بتطوير مواهبهم وتبادل  

خرباتهم وتحفزي روح المنافسة � األواسط 

 الشبابية

والفنون دار الثقافة 

 محمد بلخري

المصورين من 

مختلف واليات 

 الوطن
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 عروض فلكلورية � الرقص الشعيب 
19/03/2022  

سا 09.00  
 أمام المؤسسة إبراز الموروث الثقايف لوالية البيض

فرقة ناس المعىن 

 للرقص الشعيب
 

 

االفتتاح الرسمي للصالون عىل الساعة 

سا صباحاً. 09.30  

والوفد المرافق له زيارة السيّد الوايل 

للصالون بحضور المشاركني برواق العرض 

 لدار الثقافة محمد بلخري.

19/03/2022  

سا 09.30  

تنمية وترقية فن التصوير الفوتوغرايف ويسمح 

للمهتمني بهذا الميدان بتطوير مواهبهم وتبادل  

خرباتهم وتحفزي روح المنافسة � األواسط 

 الشبابية

 رواق العرض

المصورين من 

مختلف واليات 

 الوطن

 

 

أبواب مفتوحة عىل مكتبة الطفل "كان يا 

فنون   –العاب لغوية  –مكان" ( مطالعة 

مرسح ) -تشكيلية   

19/03/2022  

مكتبة كان يا 

 مكان

   مكتبة كان يا مكان للتعريف بمتوجات األطفال

 
إلقاءات شعرية حول مآثر الثورة التحريرية 

 الكربى

19/03/2022  

 قاعة العروض
 قاعة العروض ابراز الموروث الثقايف لوالية البيض

شعراء جمعية 

بيت القصيد 

للشعر الملحون 

 والية البيض

 

 ورشة تطبيقية 
19/03/2022  

سا 17.00  

تنمية وترقية فن التصوير الفوتوغرايف ويسمح 

للمهتمني بهذا الميدان بتطوير مواهبهم وتبادل  

األواسط خرباتهم وتحفزي روح المنافسة � 

 الشبابية

بإحدى شوارع 

 مدينة البيّض

المصورين من 

مختلف واليات 

 الوطن

 

 
ورشة تصويرية ميدانية بمشاركة 

 المصورين

20/03/2022  

سا 14.00  

تنمية وترقية فن التصوير الفوتوغرايف ويسمح 

للمهتمني بهذا الميدان بتطوير مواهبهم وتبادل  

سط خرباتهم وتحفزي روح المنافسة � األوا

 الشبابية

منطقة القور 

 بريزينة

المصورين من 

مختلف واليات 

 الوطن
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تكريم الفنانني المصورين المشاركني  � 

 الصالون الرابع للصورة الفوتوغرافية.

تكريم المساهمني � إنجاح  الصالون 

 الوطين الرابع للصورة الفوتوغرافية

21/03/2022  

سا 09.00  

الفوتوغرايف ويسمح تنمية وترقية فن التصوير 

للمهتمني بهذا الميدان بتطوير مواهبهم وتبادل  

خرباتهم وتحفزي روح المنافسة � األواسط 

 الشبابية

دار الثقافة والفنون 

 محمد بلخري

المصورين من 

مختلف واليات 

 الوطن

 

الزييمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   
 ممككاانن  االلممششااررككوونن االلممالالححظظااتت

 االلننششااطط

 االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 

 

 

 

 

//  

 المكتبة الرئيسية

 مديرية المجاهدين

المكتبة 

الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية

 دار الثقافة

استذكار المناسبة و أبعادها 

 � مسرية الثورة

 ابتداء من

13/03/2022  

معرض للكتاب التارييخ و الصور 

 التاريخية

01 

 02 مسابقات � الرسم و المطالعة. 17/03/2022 تالميذ مختلف األطوار

أستاذ محارض من 

 المركز اجلامعي ايلزيي

 ندوة فكرية حول المناسبة. 19/03/2022

 

03 

ترسيخ عيد النرص � ذاكرة  دار الثقافة مجاهدين من  المنطقة

 األجيال

 

عىل الساعة  19/03/2022

)09:00(  

جلسة من ذاكرة النسيان مع احد 

 مجاهدين المنطقة

 

04 

أساتذة مختصني � 

 التاريخ

عىل الساعة  19/03/2022

)15:30(  

 05 ندوة فكرية حول المناسبة

//  06 عرض فيلم وثائقي تارييخ 

 07 عروض مرسحية جمعيات ثقافية
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أمسية شعرية خاصة بالمناسبة  شعراء محليني

 (الشعر الثوري)

08 

�رج بوعر�رجيمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية لوالية

 برج بوعريريج

+ 

مجموعة من 

 األساتذة

+ 

جمعيات ثقافية 

 محلية

 

المكتبة الرئيسية 

العمــومية للمطالعة 

 لـــوالية

 برج بوعريريج

 

 

التعريف بأهمية 

االحتفال بعيد 

النرص ورضورة  

ترسيخه � الذاكرة 

 الفردية واجلماعية

 

2022مارس  19  

صباحا  9:00من   

 إىل غاية نهاية النشاط

* معرض الكتاب التارييخ من رصيد المكتبة 

. 

 * معرض صور خاص بالمناسبة .

تقديم جمعية محلية * محارضة تاريخية من  

. 

 * مرسحية وطنية من تقديم جمعية محلية .

* ورشات متنوعة لألطفال (رسم وأشغال 

 يدوية) .

 * عرض أناشيد وطنية .

 * عرض فيلم ثوري بقاعة المحارضات .

  * تكريم ثلة من المجاهدين .

0011  

 دار الثقافة  
 المركب الثقايف

 عائشة حداد

التعريف بأمجاد 

 الثورة

2022مارس  20إىل  18من   

صباحا 09:00  
 معرض للصور التاريخية .

0022  
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 دار الثقافة
 المركب الثقايف

 عائشة حداد

التعريف بأهم 

الكتب التاريخية 

المتوفرة عىل 

مستوى مكتبة دار 

 الثقافة

2022مارس  20إىل  18من   

صباحا 09:00  

 

 معرض كتب خاصة بالثورة التحريرية .

  

0033  

 المركب الثقايف أطفال المدارس  

 عائشة حداد

تعريف األطفال 

 باألعياد الوطنية

2022مارس  18  

مساءً  13:30  

  0044 مسابقة فكرية لألطفال حول المناسبة .

نادي أبهة لدار   

 الثقافة

 المركب الثقايف

 عائشة حداد

التشجيع عىل نظم 

 الشعر الثوري

2022مارس  18  

مساءً  14:00  

  0055 أمسية أدبية شعرية .

المنخرطني عىل   

 مستوى الملحقة

التعريف بأمجاد  ملحقة بليمور

 الثورة

2022مارس  20إىل  18من   

صباحا 09:00  

  0066 معرض للصور التاريخية .

 ملحقة بليمور أطفال المدارس  
التعريف بأمجاد 

 الثورة
2022مارس  19و  18  

مسابقة فكرية لألطفال حول المناسبة . -  

مسابقة � الرسم . -  

0077  
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بومرداسمد�ریة الثقافة لوالیة   
  االلــممالالححظظااتت  االلــممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتــــااررييخخ  وو  تتووققييــــتت  االلننششــــااطط  ننــــووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 معارض متنوعة : 01

معرض صور فوتوغرافية حول  -

 شهداء  والية بومرداس

معـرض للكتب التاريخية -  

معرض لصور " شهيدات الثورة  -

 اجلزائرية "

معرض الفن التشكييل -  

2022مارس   22إىل  19من   

16:00إىل  08:00من سا   

 

 

 

التعريف بتاريخ و تضحيات  -1

الشعب اجلزائري  و  األحداث 

التاريخية الهامة لألجيال 

 الصاعدة .

 

 

تذكري اجليل اجلديد باألحداث   -2

التاريخية حىت تبقى راسخة � 

 األذهان .

 

 

الوطنية بث و تعزيز  الروح  -3

 لدى الشباب .

 

تحسيس الشباب و    -4

 توعيتهم  بأهمية تاريخ اجلزائر

دار الثقافة "رشيد  -

 ميموين"

الـمكتبة الرئيسية  -

للـمطالعة العمومية       

 "عبد الرحمان بن احميدة"

نـخبة من  -

الفنانني 

 التشكيليني

دار الثقافة "  -

د ميموين"رشي  

مديرية  -

 الـمجاهدين

 

 

 محارضات  و نــدوات : 02

محــارضة حول " مشاركة         و  -

دور الـمرأة  � الثورة التحريرية 

الـمجيدة " من إلقاء أحد مجاهدي 

الـمنطقة عىل مستوى 

 الـمؤسسات الرتبوية .

ندوة تـاريخية  :  تتناول موضوع    -

مار س  19الـمرحلة االنتقالية (من 

) 1962جويلية   05إىل   

 

2022مارس  20األحد   

10:00ابتداء من سا   

 

 

 

 

2022مــارس  19السبت   

10:00ابتداء من سا   

 

دار الثقافة "رشيد  -

 ميموين

 

 

 

الـمكتبة الرئيسية  -

للـمطالعة العمومية       

 "عبد الرحمان بن احميدة"

مجــاهـــدون -  

بــاحــثــون -  

أسـاتذة   -

 جـامعيون.

 

بالتنسيق مع  -

 مديرية الرتبية

 

 

بالتنسيق مع  -

مديــرية 

 الـمجاهدين
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عرض فيلم  وثائقي  تحت  عنوان       03

" بومرداس حضن احلرية " عن 

الهيئة التنفيذية المؤقتة 

ببومرداس من إنتاج والية 

 بومرداس

 

2022مارس   19السبت   

14:00ابتداء من سا   

 

 

تبيان مدى  أهمية الـمناسبة ،   -5

 أسبابها ، مغزاها و نتائجها  .

 

التعريف باألحداث التاريخية  -6

للجيل الصاعد من أجل استنكار  

جرائم المستعمر الفرنيس �  

 حق اجلزائريني.

 

نفيذية التعريف بالهيئة الت-7

المؤقتة  و مقرها بوالية 

بومرداس ودورها � إنشاء 

احلكومة اجلزائرية المؤقتة اليت 

 مهدت خلروج  المستعمر .

الـمكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية " عبد 

 –الرحمان بن احميدة " 

 بومرداس

قطاع الثقافة و 

الفنون لوالية 

 بومرداس

 

عرض مرسحية ثورية  تحت  04

من  " ذكريات  مجاهد "عنوان  

 إخراج عبد الغاين شنتوف

2022مارس  22الثالثاء   

10:00ابتداء من سا   

برج  –الـمؤسسة العقابية 

 منايل

الثقافية  اجلمعية 

الشعـلة  للمرسح  

و السينما  لـمدينة 

 برج منايل .

 

عرض أرشطة  و  أفالم  ثورية   05

 تاريخية

 

2022مارس  20،  19  

10:00ابتداء من سا   

دار الثقافة "رشيد  -

 ميموين"

 

عرض فيلمي "   -

كريـم بلقــاسم " ، 

و                     " 

مصطفى بن 

بولعيد  " للمخرج 

شدي .أحمد را  

 

تنظيم أمسية شعرية  � الشعر  06

 الثوري و التارييخ

2022مـارس  22الثالثاء   

14:00ابتداء من سا   

دار الثقافة "رشيد  -

 ميموين"

الـمكتبة الرئيسية  -

للمطالعة العمومية " عبد 

 –الرحمان بن احميدة " 

 بومرداس

من تنشيط نخبة 

من شعراء و 

شاعرات الوالية  

 حول الذكرى
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مسابقات لألطفال حول ذكرى  07

:   1962مارس  19عيد النرص 

مسابقة  أحسن  رسم  و أحسن 

بحث  أو  بورتـري حول شهيدة 

من  شهيدات الثورة التحريرية 

المجيدة مسابقة  فكرية ثقافية ( 

 أسئلة حول شهداء الثورة )

2022مارس   22إىل  19من  دار الثقافة "رشيد  - 

 ميموين"

المطالعة  عرب مكتبات -

العمومية الرئيسية و 

 الريفية

األطفال و  -

التالميذ 

المنخرطني بفضاء 

الطفل لدار الثقافة 

و عرب مكتبات 

المطالعة 

 العمومية .

 

عروض مرسحية لألطفال  من   08

تنشيط األطفال المنخرطني 

 بمكتبات الـمطالعة العمومية

2022مارس   22إىل  19من   عرب المكتبات القطاعية  - 

للمطالعة العمومية 

 الرئيسية  و  الريفية

األطفال و  -

التالميذ 

المنخرطني بفضاء 

الطفل لدار الثقافة 

و عرب مكتبات 

المطالعة 

 العمومية .

 

بث أناشيد وطنية طيلة أيام  09

 التظاهرة.

2022مارس   22إىل  19من  دار الثقافة "رشيد  - 

 ميموين"

عرب مكتبات المطالعة  -

رئيسية و العمومية ال

 الريفية

قطاع الثقافة و 

الفنون لوالية 

 بومرداس
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لطارفمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة ا  
تتااررييخخ    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط

مسابقة � الرسم مخلدة للذكرى موجهة  - 01

 لألطفال  .

 

من 

01/03/2022 

إىل غاية 

10/03/2022  

عرب المواقع 

الرسمية والربيد 

االلكرتوين لدار 

الثقافة لوالية 

 الطارف

تنمية احلس الفين لألطفال من   /

خالل إرشاكهم � مختلف 

المسابقات الفكرية التاريخية 

والثقافية من أجل ترسيخ تاريخ 

 وطنهم

 

مائدة مستديرة ينشطها دكاترة  - 02

أكاديميون � التاريخ بعنوان:"عيد النرص  

تويج لتضحيات ومعانات شعب آمن ت

باستقالل بالده" مدعمة بشهادات حية 

 لبعض المجاهدين.

 

17/03/2022 إذاعة الطارف  

 اجلهوية

إذاعة الطارف اجلهوية بالتنسيق مع -

 مديرية المجاهدين وذوي احلقوق

المنظمة الوطنية ألبناء المجاهدين والية -

 الطارف

ية المنظمة الوطنية ألبناء الشهداء وال-

 الطارف

متحف المجاهد-  

إبراز النظرة البعدية ألهمية تاريخ 

اجلزائر الثوري وترويجها داخل 

 األوساط اجلماهريية

التعريف بالتاريخ وأمجاد وبطوالت 

 البالد

نرش الوعي بني األوساط اجلماهريية  

حول أهمية احلفاظ عىل الوحدة 

 الوطنية

 

03 

 

 

 

رشيط مصور يحوي أحداث المناسبة. -  

معرض كتب تاريخية من الرصيد -

 للمكتبة.

19/03/2022 المكتبة الرئيسية  

للمطالعة 

العمومية لوالية 

 الطارف

 تمجيد تاريخ الشهداء اجلزائريني رواد المكتبة

 التعبري عن الروح الوطنية
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معرض صور لمجاهدي وشهداء القاعدة - 

 الرشقية.

بث أناشيد وطنية ثورية وحماسية.-  

 

04 

 

رشيط تارييخ للسرية النضالية عرض  -

 للرئيس المجاهد الشاديل بن جديد

إقامة معرض للصور التاريخية والثورية.-  

عرض مرسيح ثوري بعنوان:"ياشهيد -

 الوطن".

19/03/2022  

 

دار الشباب أحمد 

 بتشني

 لوالية الطارف

  بمشاركة فنانني مرسحيني محليني

إبراز النظرة البعديةألهمية تاريخ 

الثوري وترويجها داخل اجلزائر 

 األوساط اجلماهريية

التعريف بالتاريخ وأمجاد وبطوالت 

 البالد

نرش الوعي بني األوساط اجلماهريية  

حول أهمية احلفاظ عىل الوحدة 

 الوطنية
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تندوفمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

 بهو دار الثقافة مديرية الثقافة 
إطالع المجتمع المدين عىل حقائق 

 الثورة
10:00ساعة  19/03/2022و18   0011 معرض للصور الثورية 

16:00ساعة  18/03/2022 نرش الوعي القومي أثناء الثورة قاعة دار الثقافة أساتذة � التاريخ  مارس 19ندوة حول أحداث    0022  

 قاعة دار الثقافة مديرية الثقافة 
تحسيس بالمعيشة الشعب أثناء 

 الثورة
16:00ساعة  19/03/2022   0033 عرض فيلم وثائقي ثوري 

18:00ساعة  19/03/2022 ترفيه عىل المجتمع المدين ساحة القطب الثقايف فرقة محلية    0044 حفل فين ساهر 
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 مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة ت�سمس�یلت
  االلررققــمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  

 

 

 

 جميع الفئات

 بهو دار الثقافة

 بهو المكتبة

التعريف بأهم البطوالت 

من خالل توثيق المحطات 

الكربى للثورة التحريرية 

 ونقلها بني االجيال .

تكريس تقاليد الوفاء   -

وتخليد لتضحيات الشهداء 

 ذاكرتهم وكذا تثمني

 

 

 

 09:00من 

سا اىل 

سا 17:00  

 

 

 24اىل  17من 

2022مارس   

 

 المعارض:

معرض كتاب التاريخ -  

معرض صور الشهداء -  

. سلسلة من أمجاد اجلزائر"شهداء الثورة اجلزائرية ''-  

. أغاين وطنية .-  

. معرض الفنون التشكيلية "" منخرطي ورشة الفنون -

 التشكيلية.

 

 

 

01 

 

فئة االطفال-  

 

 

 

قاعة الطفل 

 للمكتبة الرئيسية

سا09:00  

 

 المسابقات

مسابقة ابطال خالدون -  

مسابقة الرسم -  

 - مسابقة المطالعة والتلخيص

02 

د/ مهلول   

 جمال الدين

 

 قاعة المحارضات

 للمكتبة
الموروث التارييخ الذي  

 خلفه جيل نوفمرب
سا09:00  

 

19 /03/2022  
تاريخية  بعنوان  مظاهر النرص � ذكرى عيد محارضة  

 النرص
03 

بث  األفالم 

واألرشطة 

 

 

 

 

. توثيق وحفظ الذاكرة  -

والهوية الوطنية من خالل 
سا 14:00  

 

19 /03/2022  

. عرض رشيط وثائقي "" المفاوض اجلزائري" للمخرج -

 الطيب توهامي .
04 
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متوقف عىل 

الرتخيص 

المسبق لوزارة 

الثقافـة 

 والفنون

 

 

 جيع الفئات

الصناعة السينماتوغرافية   قاعة العروض

. 

. تذكري األجيال القادمة -

الثورة اجلزائرية و  بمحطات 

 ترسيخها .

سا15:00  

عرض فيلم ثوري بعنوان    '' مصطفي بن بولعيد -  

 للمخرج أحمد راشدي  .

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

د / خاتمي 

 مصطفى

 

 

 قاعة المحارضات

الروابط بني . إرساء -

األجيال وتذكري الشباب 

بتضحيات األسالف من 

الشهداء األبرار 

 والمجاهدين األخيار

 

سا14:00  

 

 

20 /03/2022  

 

مداخلة تاريخية حول : -  

'' 1962-1960''مرحلة التفاوض واالستقالل   
06 

مدرسة 

األطفال 

المعوقني 

سميعا  

 تيسمسيلت .

. جمعية -

 محلية

 

 قاعة العروض

رمزية الثورة  . تجسيد-

 اجلزائرية   .

رسالة موجهة للشباب  -

اجلزائري بطريقة فنية حول 

 عظمة الثورة.

 

 

سا14:30  

 

عرض مرسيح ثوري-  

 

 07 
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الواديمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

              
2022مارس 17 معرض كتاب تاريخ احلركة الوطنية 01  

صباحا 09:00   

المكتبة الرئيسية  التعريف برصيد المكتبة

 وفروعها

 / إطارات المكتبة

 

  ممععااررضض:: 02

 معرض للفن التشكييل حول المناسبة

 معرض صورة تؤرخ للمناسبة

 معرض للكتاب والمجالت التاريخية

2022مارس  19  

صباحا 09:00   

إىل  تهدف التظاهرة

إحياء عيد النرص,  

وترقية وتفعيل الفن 

 التشكييل بالوالية

 دار الثقافة الشط

 

 

 

دار الثقافة بالتنسيق 

مع ورشة الفنون 

 التشكيلية

  

/ 

  ننددووااتت  ووممححاارضرضااتت:: 03

مجاهدي  مجاهد منأمسية ثقافية وتاريخية مع 

 المنطقة

2022مارس  19  

مساءا 16:00  

التعريف بتاريخ اجلزائر 

اجلديدللجيل   

مجاهدي منطقة  دار الثقافة الشط

 وادي سوف

  

/ 

 

04 

  ععررضض  ففييللمم  تتاارريييخيخ  ببااللممننااسسببةة::

فيلم "كريم بلقاسم " إخراج أحمد راشدي , إنتاج وزارة 

المجاهدين , المركز الوطين للدراسات والبحث � احلركة 

 الوطنية وثورة أول نوفمرب ,

2022مارس  19  

صباحا 10:00  

إحياء عيد النرص 

والتعريف بتاريخ اجلزائر 

 للجيل اجلديد

دار الثقافة بالتنسيق  دار الثقافة الشط

مع نادي وقفات 

 ضوئية

بواسطة جهاز 

 العرض

 

 

 

 

05 

2022مارس  19 عرض مقطع فيديو حول المناسبة وتلخيصه  

زواال 14:00  

 أهداف ثقافية تاريخية

 ترفيهية

 المكتبة الرئيسية

 وفروعها

 / إطارات المكتبة
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2022مارس  19 ورشة تلخيص قصة تاريخية لالطفال 06  

صباحا 10:00  

المكتبة الرئيسية  أهداف ثقافية ترفيهية

 وفروعها

 للمنخرطني إطارات المكتبة

2022مارس  19  ورشة رسم وأشغال يدوية حول المناسبة 07  للمنخرطني إطارات المكتبة المكتبة الرئيسية أهداف ثقافية ترفيهية 

 

  

��ش�مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 كل الفئات

 

 

 

 

 بلدية الوجلة

 

 

 

احلفاظ عىل الذاكرة 

 الوطنية

 

 

 

 

2022مارس17  

 *المكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية:

التارييخ خاص بالمناسبةمعرض للكتاب  -  

معرض للكتاب المحيل -  

ندوة فكرية ينشطها المجاهد حقاص محيو واألستاذين  -

 العريب زبريي واجلمعي طهاري

جلسة إصدار جديد لألستاذ اجلمعي طهاري   -

"1962-1954الموسوم"الثورة اجلزائرية  

ورشة رسم لألطفال -  

روبورتاج حول المجاهد حقاص محيو -  

  

 

 

0011 

بالتنسيق مع مديرية  -  

 الرتبية لوالية خنشلة

 

المتحف العمومي 

 الوطين

 

إحياء ذكرى 

مارس19  

 من

2022مارس15  

 إىل

2022مارس17  

 *المتحف العمومي الوطين:

برمجة احلقيبة المتحفية -  

برمجة ورشات فنية وأثرية -  

تكريم خاص لعائلة شهيد  -  

  

  

0022  
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بالتنسيق مع  -

المتحف اجلهوي 

 للمجاهد خنشله

عرض بعض المنشورات التاريخية وأفالم وثائقية لفائدة  -

 التالميذ

  

  

سوق أهراسمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن  االلممالالححظظااتت

تالميذ المدارس االبتدائية ببلدية سوق  /

الرتبيةاهراس بالتنسيق مع مديرية   

 دار الثقافة

 "الطاهر وطار"

2022مارس  19 ثقايف تعليمي مسابقة فكرية لصاحل   

 تالميذ الطور االبتدايئ

01 

بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية  /

 للمطالعة العمومية

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

2022مارس  21،  20،  19ايام  ثقايف تعليمي معرض � الكتاب  

الثوريالتارييخ   

02 

2022مارس  20و  19يومي  ثقايف فين متحف السينما / /  03 عرض أفالم ثورية 

2022مارس  19 ثقايف فين جواري بالتنسيق مع المرسح اجلهوي / عرض مرسيح يخص  

 المناسبة

04 

 دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الرتبية /

 "الطاهر وطار"

2022مارس  19 ثقايف تعليمي الفائزين الثالث تكريم  

األوائل بالمسابقة 

 الفكرية

 

 

05 
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ت��ازةمد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   

  مديرية الثقافة والفنون لوالية تيبازة :

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

 

//  

 

طلبة المدرسة 

اجلهوية للفنون 

 اجلميلة

 

احلظرية  الغربية 

 األثرية لتيبازة

تخليد وجوه رجال ضحوا بالنفس   -

 والنفيس � سبيل الوطن.

احلفاظ عىل الذاكرة .  -  

 

مارس   20 - 19 -18أيام 

2022 

إقامة للفن التشكييل بعنوان " وجوه المعة � 

صفحات تاريخ اجلزائر " بالتنسيق مع المدرسة 

قامة بمسابقة اجلهوية للفنون اجلميلة ، تتوج اإل

 ألحسن لوحة .

0011  

––االلققللييععةة    ––دداارر  االلثثققااففةة  االلددككتتوورر  ""  ااححممدد  ععررووةة  ""     
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

//  دار الثقافة دار الثقافة 
التعريف بالثورة المجيدة من خالل 

 الصور

2022مارس  19و  18  

17:00إيل   10:00من   
  0011 معــــــــرض لكتب و صور تاريخــــــــــية

//  دار الثقافة جمعية دار الغرناطية 
حفل فين موسيقي إلعطاء 

 المناسبة طابها االحتفايل

2022مارس  18  

 سا 00: 18

حفل فين اندليس من تنشيط اقسام جمعية 

 دار الغرناطية
0022  

//  

 االستاذ ميلود لعمامرة

بناين المجاهد شكري 

 منظمة المجاهدين

 دار الثقافة

تنوير اجلمهور بمسار الثورة و 

مكتسباتها و المتمثلة � النرص 

 المحقق عىل االستعمار

2022مارس  19  

سا 13:00  

محارضة تاريخية من تنشيط السيد شكري 

بناين عضو منظمة المجاهدين مكتب القليعة 

 متبوعة بقراءات شعرية ثورية

0033  
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 دار الثقافة دار الثقافة //
ابراز قدرات القيادة الثورية اجلزائرية 

 المفاوضة

2022مارس  19  

سا 15:00  

المفاوض عرض رشيط وثائقـــي بعنوان " 

" من انتاج المركز الوطين    للدراسات اجلزائري

 والبحث � احلركة الوطنية و ثورة اول نوفمرب

0044  

م��مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة   
االلننششااططننووعع    االلررققمم تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    

  االلننششااطط

االلممالالححظظاا  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

  تت

ــــــيي"" ــاارركك  االلممييللــ ــ ــــةة    ""  ممببــ ــ ــ ــ   دداارر  االلثثققااففــ

 

 

01 

** معرض تحسييس بمناسبة  عيد النرص    :  

 جناح الكتاب التارييخ

فنية من ويح الثورة التشكيلية لوحاتجناح الفنون   

من  ذاكرة الثورة جناح الصور الفوتوغرافية  صور  

 

 

 

 

  22إىل  15من 

2022مارس   

التعريف والتحسيس بتضحيات اجلزائريني لبلوغ   -

 النرص واالستقالل

-  تمجيد تاريخ اجلزائريني الذين ضحوا من أجل 

 .استقالل البالد

- هو رمز للجيل احلايل االقتداء بجيل الثورة من 

 أجل المحافظة عىل الوحدة الوطنية

 

 

 

 

الثقافةدار   

+ 

الصفحات 

 الرسمية

 

 

 

فنانني  

 تشكيليني

+ 

 ثقافية جمعيات

د 
يــــ

وف
 ك

ــة
حــ

جائ
ن 

مـــ
ة 

يـــ
قا

لو
ر ا

يـــ
داب

م ت
ـرا

حتـ
ا

19
 

 والصغار حول وفنية للكبارمسابقة ثقافية   - 02

 المناسبة

الفئة  فكري ، تثقيفي

 المستهدفة

 

03 

" حكايات من الثورة  عرض حكوايت لألطفال  -

 التحريرية

2022مارس  17  

سا10:00  

 فنان حكوايت ترفيهي ، تربوي
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بعنوان " أبطال الكرامة مرسيح لألطفالعرض    - 04 2022مارس  19   

س14:00  

  تثقيفي ، ترفيهي

 

 

 

 

 المرسح اجلهوي

 

 

06 

نشاط المقهى الثقايف عدد خاص بمناسبة عيد   -

 النرص

تقديم إصدارات ، عرض افالم  القاءات شعرية ،  

تاريخية عرض رشيط وثائقي ، مداخالت  ، عرض 

 مرسيح ...

 

 

 

 

2022مارس  26  

سا14:00  

التعريف بإبداعات الفنانني والمثقفني المحليني  -

واالحتكاك بهم مع االنفتاح عىل المثقفني والفنانني 

 عرب كل واليات الوطن

فنانني ، مثقفني  

كتاب ، أساتذة 

 وباحثني

ــــةة    ااممبباارركك  ببنن  صصااحلحل ــ ــــةة  االلععممووممييــ ــ ــــةة  للللممططااللععــ ــــةة  االلررئئييسسييــ   االلممككتتببــ

 

07 

 معرض للكتب  التاريخية من رصيد المكتبة   -

معرض الصور التاريخية حول الثورة التحريرية  -  

 

 20إىل  17من 

2022مارس   

التعريف والتحسيس بتضحيات اجلزائريني لبلوغ    -

 النرص واالستقالل

 

 المكتبة

الرئيسية 

 للمطالعة

ةالعمومي  

+ 

الصفحات 

 الرسمية

 

 قطاع الثقافة

 

08 

مسابقات ثقافية  لألطفال ( أحسن قصة ،   -

 أحسن رسم  أحسن قصيدة ) حول عيد النرص

 

 

 فكري ، تثقيفي

 

 

 

09 

انطالق نشاط المكتبة المتنقلة باالقامات   -

 اجلامعية

 28إىل  06من 

2022مارس   

 

الفئة 

 المستهدفة

 

10 

محارضة تاريخية حول عيد النرص مع القاءات   -

 شعرية

2022مارس 20   

أساتذة 

 ومثقفون
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فىلا�مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة �ني   
االلممالالححظظ  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

  ةة

 بث أناشيد وطنية 01

مارس 19   2022  

سا 10:00  

 

خلق همزة وصل بني ممن 

عايشوا الفرتة االستعمارية 

 وشباب اليوم

 دار الثقافة

 األمري عبد القادر

 

/ 

 معرض للصور التاريخية

 عرض فيلم وثائقي

 د. عبد الرحمان تونيس مداخلة حول المناسبة

02 
 معرض للكتاب التارييخ

 20اىل غاية  15من 

2022مارس  

التعريف بالرصيد الوثائقي 

 للمكتبة

 المكتبة الرئيسية

 للمطالعة العمومية

 حمدان حجايج

 موظفي المكتبة

 

/ 

محارضة تاريخية و شهادات حية  

 حول نضال و كفاح الشعب اجلزائري

مارس 19   2022  

سا زواال 14:00  

خلق همزة وصل بني ممن 

عايشوا الفرتة االستعمارية 

 وشباب اليوم

دحو محمد األستاذ /  

عرض فيلم وثائقي حول معاناة 

الشعب اجلزائري أبان احلقبة 

 االستعمارية

2022مارس  19  

سا زواال 15:00  

خلق همزة وصل بني ممن 

عايشوا الفرتة االستعمارية 

 وشباب اليوم

 عامة احلضور
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 مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة النعامة

  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت
تتااررييخخ    ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

الربنامج حقيقي 

وافرتايض عرب 

صفحة فيس 

بوك لدار الثقافة 

والفنون احمد 

 شامي .

إحياء المناسبة والذكرى  - دار الثقافة /

 الوطنية

اسرتجاع أمجاد وبطوالت  -

 الثورة التحريرية

غرس ثقافة حب الوطن من   -

 خالل ثمن احلرية

2022مارس  

09:00 

 01 بث أناشيد وطنية

 02 معرض للكتب والصور التاريخية رواق الفنون بدار الثقافة مكتبة دار الثقافة

 قاعة الرشفية أستاذ جامعي
2022مارس  19  

10:00 
 03 محارضة حول احلدث

 قاعة العروض بدار الثقافة /

 

2022مارس  19  

10:30 

 04 بث فيلم ثوري وطين جزائري

  

  



 

 
79 

  

  

 مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة �ني متوش�ت
 الرقم نوع النشاط تاريخ وتوقيت النشاط أهداف النشاط مكان النشاط المشاركني المالحظات

قسم التاريخ جلامعة عني   

 تموشنت

 

ترسيخ المبادئ الوطنية  - قاعة المحارضات سا 14:00/  2022 19-03- محارضة تاريخية بعنوان :" انتصار  

بعد تضحيات ومعاناة"  من  شعب 

تقديم الدكتور هادي جلول أستاذ 

 التاريخ بجامعة عني تموشنت .

01 

تعاونية فن بالدي لوالية  

 وهران

دار الثقافة "عيىس مسعودي" 

 لوالية عني تموشنت

14:00 / سا تربوي هادف 2022 19-03- عرض مرسيح لألطفال بعنوان تاريخ  

 الصالحية

02 

الرئيسية مؤطري المكتبة  

للمطالعة العمومية مالك بن 

 نيب

بهو المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية مالك بن 

 نيب

المطالعة والتوعية 

 الفكرية

مارس  22اىل  19من 

سا 2022/14:00  

معرض الصور و الكتاب التارييخ من 

 الرصيد الوثائقي

03 

مؤطري دار الثقافة "عيىس  

مسعودي" لوالية عني  

 تموشنت

الثقافة "عيىس مسعودي" دار 

 لوالية عني تموشنت

المطالعة والتوعية 

 الفكرية

مارس  22اىل  19من 

سا2022/14:00  

 04 معرض للكتاب التارييخ

دار الثقافة "عيىس مسعودي"  األطفال المنحرطني بالورشات 

 لوالية عني تموشنت

تشجيع الطفل 

ومساهمته � 

 المناسبات التاريخية

مارس  22اىل  19من 

سا 2022/14:00  

 05 معرض لرسومات األطفال
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مؤطري المكتبة الرئيسية  

للمطالعة العمومية مالك بن 

 نيب

تنمية احلس االبداعي   - قاعة المطالعة الصغار

 للطفل

تعريف الطفل   -

 بالمناسبة التاريخية

2022مارس 22 تنظيم ورشة ومسابقة � الرسم  

 لالطفال حول المناسبة

06 

المنحرطني بالورشاتاألطفال   دار الثقافة "عيىس مسعودي"  

 لوالية عني تموشنت

تشجيع الطفل 

ومساهمته � المناسبة 

 التاريخية

2022مارس 22  07 مسابقة فكرية تاريحية لألطفال 

 مد�ریة الثقافة الف�ون لوالیة غردایة
تتااررييخخ  ووتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  االلننششااطط

االلننششااططننووعع     االلررققمم  

� حدود احرتام 

الربوتوكول 

الصيح  الوقايئ 

من فريوس  

19كورونا كوفيد   

المركز الوطين لسينما و 

 السمعي البرصي

ديسمرب بوهراوة بلدية  11ساحة 

 غرداية

ماي غرداية 01ساحة   

 ساحة السوق بلدية العطف

التذكري بتضحيات اجلزائريني 

من اجل الوطن من خالل 

 السينما

 

2022مارس  17من   

2022مارس  19اىل   

21:00 

عروض افالم سينمائية  

 تاريخية

0011  

 جامعة غرداية /قسم التاريخ

 

شعراء محليون  � الملحون و 

 الفصيح

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

تعريف الطلبة بأبرز 

المقاومـــات الشعبية و ابطالها  

� اجلنوب و خصوصا بوالية 

 غرداية

2022مارس  19  

09:00 

ندوة تاريخية بعنوان : 

المقاومة الشعبية باجلنوب 

 اجلزائري

 اصبوحة   ادبية شعرية

0022  
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ا لمكتبة الرئيسية للمطالعة  

 العمومية  و ملحقاتها

تعريف اجلمهور  بالرصيد 

االديب التارييخ المحيل و 

 الوطين

مارس  22اىل  19من 

2022 

معرض للكتاب التارييخ 

 المحيل و الوطين

0033  
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 مد�ریة الثقافة لوالیة �لزيان
االلررقق

  مم
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط

01 

أغاين وطنية عرب مكربات -  

معرض لصور الشهداء -  

معرض للكتب التاريخية اخلاصة بالمناسبة -  

محارضة من تقديم أستاذ مختص -  

إلقاءات شعرية -  

حفل فين لألغنية الملزتمة  -  

مرسحية ثورية -  

2022مارس  19  

 

 

 

 دار الثقافة

 جامعة غلزيان

 الشاعر العريب لزرق

 جمعية أنعام

 جمعية جيل الظهرة

 

02 
معرض للكتاب التارييخ -  

تنظيم محارضة بالمناسبة  - 2022مارس  17   
 

المكتبة 

الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية

الناسعامة   
 

03 
تنظيم مسابقة بمناسبة تلخيص قصة وأفضل رسم   -

 معرب حول المناسبة
16/03/2022إىل غاية  13من   

 

 األطفال

 15أطفال أقل من 

 سنة

تكريم الفائزين � المسابقة  - 04  17/03/2022   
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�ميمونمد�ریة الثقافة لوالیة   
تتااررييخخ  ووتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

بحضور أساتذة و  

 التالميد

� مدرسة عاىشة 

ام المؤمنني الذي  

 كان مركزا للتعذيب

لتعريف الناشئة كيف 

عان الشعب 

والتضحيات من اجل  

تحرير اجلزائر 

 واإلحتمال بالنرص

2022مارس  19   0011 معرض صور  بتضمن المشاهد البشعة لمجازر 

الثقافة لوالیة �رج �� خمتارمد�ریة   
تتااررييخخ    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

  ووتتووققييتت  

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

مديرية بالتعاون مع 

المجاهدين و مديرية 

ن المهينالتكوي  

 النادي الثقايف أساتذة � التاريخ

 برج بايج مختار

التعريف بمراحل 

المفاوضات اليت أدت 

االستقاللإىل إعالن   

19/03/2022  

10:00الساعة   

  0011 ندوة تاريخية حول مراحل اتفاقيات إيفيان

بالتعاون مع المنظمة  

 الوطنية للمجاهدين

 فرع ب.ب.م

 بيت الشباب

 ب.ب.م

التعريف برجال 

العمل السيايس إبان 

 الثورة التحريرية

19/03/2022 التحريريةمعرض صور حول المقاومة الدبلماسية  إبان الثورة    0022  
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المديرية العامة 

 للحماية المدنية

الوحدة الوطنية 

للتدريب . الدار 

 البيضاء

 ساحة بالهواء الطلق

 ب.ب.م

إعطاء صورة من 

مقاومة الشعب 

 اجلزائري

19/03/2022  

19:00الساعة   

 عرض مرسحية " أزقة األبطال " لمرسح مثلث احلياة .

 إخراج : بلقصريية محمد

 

0033  

الثقافة لوالیة بين عباسمد�ریة   
االلممالالححظظاا

  تت

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

أساتذة متخصصني �  

 التاريخ

المعهد الوطين 

المتخصص � 

 التكوين المهين

2022مارس  19 احياء المناسبة  

10:00عىل الساعة   

 01 محارضة تاريخية

جمعية القاعة  

البيداغوجية لبيئة 

اجلافةالمناطق   

ابتداًء  2022مارس  19 تقريب الكتاب من المواطن

صباحا 8:00من الساعة   

 02 معرض للكتب و الصور التاريخية

مارس 19 التعريف بالرتاث الثقايف للمنطقة القرص القديم جمعيات ثقافية   03 زيارة القرص القديم لــ بين عباس 

الكشفي الواتة الفوج  االنطالق من مقر  

الوالية اىل ساحة 

 الوئام

2022مارس  19 إحياء المناسبة استعراض كشفي من مقر مديرية الثقافة  

 اىل ساحة الوئام

04 
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د�ریة الثقافة لوالیة �ني صاحلم  
  االلممالالححظظااتت

  

تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

  فنانون تشكيليني 

 

 

 

 بلدية عني صاحل

 

 

 

 

 

إحياء الذكرى من أجل ترسيخها 

و تعزيز الهوية الوطنية، و احلس 

 عىل أهمية الوحدة الوطنية

 

 

 

 

 

 01 معرض الفن التشكييل

 02 وصالت شعرية شعراء 

مكتبة العمومية بال

للمطلعة حاج بالل 

عبد القادر عني 

 صاحل.

عبد القادر األستاذ بوية -تنشيط :  

األستاذ حفاوي أحمد -  

جلسة تاريخية حول معركة 

الدغامشة  ( أمجاد  و تاريخ  

( 

 

03 

  

د�ریة الثقافة لوالیة تقرتم  
االلممالالححظظاا

  تت

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

  االلننششااطط

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

 

 

19/03/2022 عرض أوبريات أمانة النرص  

الصباحيةالفرتة   

إعطاء فرصة لنادي المرسح النشط 

 باجلمعية للتعريف بالعمل

 التعريف وإبراز أهم محطات المناسبة

مكتبة المطالعة 

العمومية المجاهد بن 

 الشيخ أحمد احلجرية

جمعية إقرأ 

 الثقافية احلجرية

االحتفاالت 

الرسمية بدائرة 
األستاذ خميستـي  مداخلة ألستاذ مختص

 بوقفة
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02 

معرض حول األحداث بوثائق تاريخية ورصيد  

 كتب ومؤلفات

عرض وثائقي موجه لألطفال  تتخله ورشة 

 رسم

 عملية تشجري بجوار المكتبة مع األطفال

19/03/2022  

الفرتة الصباحية 

 والمسائية

فضاء مفتوح للتعريف بالمكتبة  

 وبالمناسبة

 

مكتبة المطالعة 

العمومية المجاهد  

جوايح أحمد بن معمر 

 بلدية العالية

جمعية  بصمة 

الغد المرشق 

النشطة 

بالمكتبة 

بالتعاون مع  

 جمعيات ثقافية

احلجرية بلدية 

 احلجرية والعالية

 

03 

 مسابقة ثقافية للمستوى الثانوي والمتوسط

حول المناسبة  تتخللها وصالت فنية انشادية 

 ومعرض تارييخ

 

 

19 /03/2022  

 الفرتة المسائية

المناسبة ومحطاتها لدى ترسيخ 

 المشاركون

 خلق روح  المنافسة بني المشاركون

مكتبة المطالعة 

العمومية الشيخ 

الطاهر باللحسن 

 الزاوية العابدية

جمعية اإلبداع 

 لتنمية المهارات

والفنون بلدية 

 الزاوية العابدية

 نشاط جواري

خاص 

 بالمكتبات
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 مد�ریة الثقافة لوالیة �انت
االلممالالححظظاا

  تت

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

جمعية مشعل الكشاف  

لالحتفال باالعياد 

 الوطنية والدينية

ابراز مالحك الشعب اجلزائري من خالل   دار الشباب جانت

ثوراته ضد المحتل طيلة فرتة 

 االستدمار

 

 

 

مارس  19اىل  13من 

2022 

 01 معرض تارييخ

جمعية مشعل الكشاف  

الحتفال باالعياد ل

 الوطنية والدينية

محاكاة جهاد الشعب اجلزائري والثمن  دار الشباب جانت

 الذي دفعه من اجل النرص

 02 عرض ارشطة ثورية

جمعية النهضة العلمية  

 والفكرية بجانت

دار الشباب جانت 

وقاعة سينما 

 الطاسييل

حماية المخطوط المحيل من الضياع 

باعتباره شاهدا عىل المقاومة الشعبية  

 الفكرية ضد  االستعمار

واخلطالملتقى الوطين االول للمخطوط   03 

 مد�ریة الثقافة لوالیة املغري
االلممالالححظظاا

  تت

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

مكتبة المطالعة   

جامعة   –العمومية 

 المغري

1962التحسيس بذكرى وقف النار  2022مارس  18   01 بث أناشيد و أغاين وطنية 

   

2022مارس  19و  18  

 02 معرض الكتاب التارييخ و الثقايف

معرض صور فوتوغرافية خاصة بالثورة   

 التحريرية

03 
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