
2022

البرنامج الثقافــــــــــي
 المسطر لشهر رمضان  

والية الجزائر   



ديوان الوطنــــي
للثقافة واإلعالم   

2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
 

بسايح،أوبرا اجلزائر بوعالم  زكريا،قرص الثقافة مفدي  الفتح،ديوان رياض  واإلعالم،للديوان الوطين للثقافة  2022برنامج شهر رمضان   

مديرية الثقافة لوالية اجلزائر اجلزائري،المرسح الوطين   

 

الديوان الوطين للثقافة واإلعالم-  

 تاريخ النشاط الساعة المشاركني
النشاطأهداف   

 نوع النشاط
الرق

 م
 الفضاء

عبد الرحمن القيب-  

نارص مقداد-  
30سا22  06/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 34 حفل شعيب

قاعة 

 االطلس

مهدي طماش-  

عزيوز رايس-  
30سا22  07/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 35 حفل شعيب

ديدين كروم-  

 عبد القادر رششام
30سا22  08/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 36 حفل شعيب

عبد الرزاق قنيف-  

كمال بورديب-   
30سا22  09/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 37 حفل شعيب

مصطفي بلحسن-  

مراد جعفري-  
30سا22  13/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 38 حفل شعيب

رحالبهجة -  

حسنة هين-   
30سا22  14/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 39 حفل اندليس



 
المسيلة -المنشد نجيب عياش  -  

العاصمة -فرقة االرساء -  
30سا22  15/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 40 حفل انشاد

كمال احلرايش-   

بايج البحري-  
30سا22  16/04/2022  

الشهر  ليايل وتنشيطاحياء 

 الكريم
 41 حفل شعيب

عبد القادر شاعو -  

رضا دوماز-  
30سا22  20/04/2022  

احياء و تنشيط ليايل الشهر 

 الكريم
 42 حفل عاصمي متنوع

 ايت منقالت
30سا22  21/04/2022  

احياء و تنشيط ليايل الشهر 

 الكريم
 43 حفل قبائيل

 فرقة الفردة
30سا22  22/04/2022  

ليايل الشهر  احياء و تنشيط

 الكريم
 44 حفل قناوي

سمري تومي-  

نعيمة دزيرية- 30سا22   23/04/2022  
احياء و تنشيط ليايل الشهر 

 الكريم
 45 حفل عاصمي متنوع

حميدو  -  

كمال عزيز  -  
30سا22  25/04/2022  

احياء و تنشيط ليايل الشهر 

 الكريم
 46 حفل شعيب

نادية بن يوسف-  

سمري العاصمي-  
30سا22  26/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 47 حفل عاصمي متنوع

منال حديل -  

نادية قريف-  
30سا22  27/04/2022  

الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
 48 حفل اندليس

نور الدين عالن-  

توفيق عون  -  

نرص الدين قالزي-  

30سا22  28/04/2022  
الشهر  وتنشيط ليايلاحياء 

 الكريم
شعيبحفل   49 

 



ديــوان
ريـــاض 

الفتـــح    
2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
:رياض الفتح ديوان-  

 الهئية المنظمة مكان النشاط تاريخ النشاط والتوقيت نوع النشاط الرقم

عروض ترفيهية، ألعاب تربوية تنشيطية وأناشيد مع  01

 NICHO المهرج المنشط

2022افريل  07  

سا 22:00  
 المرسح الصغري

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة ثقافة وفنون

02 
الفنان سمري العاصميأمسية غنائية متنوعة مع   

2022افريل  08  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

03 
مطربة حسيبة عبد الرؤوفأمسية غنائية متنوعة مع ال  

2022افريل  10  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

04 
 HAFFAFتنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

2022افريل  10  

سا 17:00  
 المرسح الصغري

أمسية غنائية متنوعة مع الفنانني سامي زرياب والفنانة   05

 بريزة و الفنانة تانينا

2022افريل   12  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

06 
 HARRY HODINI  تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

2022افريل   13  

سا 17:00  
 المرسح الصغري

07 
 سهرة فنية شعبية مع الفنان لمني سعدي

2022افريل  14  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

معرض رمضانيات رياض الفتح يتعلق بالصناعات  08

 التقليدية المحلية

(لمدة أسبوع) 2022افريل    14  

سا 22:00  
 بهو قاعة ابن زيدون

09 
 K-MAGICتنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

2022افريل   16  

سا 22:00  
 المرسح الصغري

10 
16/04/2022 ندوة فكرية حول سرية الشيخ عبد احلميد إبن باديس  قاعة إبن زيدون 

مديرية الثقافة لوالية 

 اجلزائر



 
افريل  THOUGS 17سهرة فنية مع براعم توقز  11  مؤسسة ثقافة وفنون قاعة ابن زيدون 2022 

احلرف والصناعات –معارض متنوعة (فنون تشكيلية  12

الرتاثالتقليدية بمناسبة شهر   
2022ماي  18أفريل إىل  18من   فضاء إيجورا 

الديوان الوطين للثقافة 

 واإلعالم

13 

18/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية  قاعة إبن زيدون 

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

14 
 حفل فين أندليس مع الفنانة ايمان سحري

2022افريل   19  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

 مؤسسة ثقافة وفنون

  عروض ترفيهية ، ألعاب تربوية  تنشيطية مع المهرج   15

DENNI EL HADI 

2022افريل  19  

سا 17:00  
 المرسح الصغري

16 

20/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية  قاعة إبن زيدون 

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

17 
 سهرة فنية شعبية مع  الفنان عبد القادر شاعو

2022افريل   21  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

 

 

 

 

 

 مؤسسة ثقافة وفنون

18 
 حفل فين مع فرقة تيكوباوين

2022افريل  22  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

19 
 FACE TRPUPE تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

2022افريل   22  

سا 22:00  
 المرسح الصغري

23/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية 20  قاعة إبن زيدون 

21 
الثقافة مؤسسة فنون ووالية اجلزائر  مع باليهأمسية   

2022افريل  24  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون



 
22 

 ليلة متنوعة مع ايزوران و سماح عكلة و محمد رباح
2022افريل  25  

سا 22:00  
 قاعة ابن زيدون

23 
 BOUNAB تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

2022افريل  25  

سا 17:00  
 المرسح الصغري

24 

26/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية  قاعة إبن زيدون 

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

25 
2022أفريل  27/28 حفل فين بمناسبة اليوم العالمي للجاز  قاعة إبن زيون 

الوكالة اجلزائرية 

 لإلشعاع الثقايف

26 
 ADJIB   تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة

2022افريل   28  

سا 22:00  
 المرسح الصغري

 مؤسسة ثقافة وفنون

27 

30/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية  قاعة إبن زيدون 

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

ترفيهي مع مجموعةتنشيط مهرج   28       EL IBDAA 01  2022ماي  مؤسسة ثقافة وفنون المرسح الصغري 

 

 

 

 

     



قصر الثقافة
مفدي زكريــا     

2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
قرص الثقافة مفدي زكريا-  

 الرقم التاريخ النشاط التوقيت

بعنوان " التعايش منتدى الفكر الثقايف اإلسالمي من تقديم االستاذ بوزيد بومدين المحارضة  11.00

«االجتماعية واإلنسانية � الفكر الديين والعلوم   

2022افريل  5  01 

1.00إىل  22.00من  2022افريل  30إىل  07من  معرض للحرف التقليدية والتحف الزتينية عىل هامش األمسيات الفنية لشهر رمضان الكريم   02 

1.00إىل  22.00من  هامش  عىلمعرض للخط العريب والمنمنمات مع النادي اجلزائري للخط العريب والزخرفة  

 األمسيات الفنية لشهر رمضان الكريم

2022أفريل  30إىل  07من   03 

ومدائح مع فرقة العاصمية لإلنشاد والمديح أمسية إنشاديه 22.30 2022أفريل  07   04 

عرض مرسيح بعنوان " تشيبا بنك" من تقديم اجلمعية المرسحية بور سعيد وإخراج محفوظ  22.30

 فلوس

2022أفريل  08  05 

2022أفريل  09 أمسية موسيقية شعيب مع الفنان نارص مرزوق 22.30  06 

منتدى الفكر الثقايف اإلسالمي من تقديم الدكتور ابو عبد الله غالم الله المحارضة بعنوان "  11.00

 التعايش والقيم اإلنسانية: رؤية معرفية � المنظومة الثقافية اإلسالمية اليوم

2022افريل  12  07 

2022افريل  13 امسية موسيقية شعيب مع الفنان مقداد نارص 22.30  08 

2022أفريل  14 أمسية موسيقية من نوع المألوف مع الفنان مبارك دخلة من مدينة عنابة 22.30  09 

2022أفريل  15 أمسية إنشاديه ومدح مع المنشد عادل حاند وفرقته 22.30  10 



 
 بمناسبة ليلة منتصف شهر رمضان الكريم

2022أفريل  16 أمسية موسيقية روحية مع فرقة الفنان محمد روان وفرقته 22.30  11 

منتدى الفكر الثقايف اإلسالمي من تقديم الدكتور يوسف بلمهدي محارضة بعنوان : التعايش  11.00

 و فقه المقاصد

2022أفريل  19  12 

2022أفريل  19 حفل موسيقي شعيب مع الفنان محمد رياض 22.30  13 

2022أفريل  20 امسية إنشاديه ومدائح من فرقة اجليل الصاعد من مدينة غرادية 22.30  14 

 أمسية فنية من نوع عيساوى مع الفنان فويف عبد الرؤوف وفرقته 22.30

 من مدينة قسنطينة

2022أفريل  21  15 

2022أفريل  22 أمسية موسيقية بدوية مع الفنان عمران بن قاسميه من مدينة االغواط 22.30  16 

2022أفريل  23 حفل موسيقي أندليس وحوزي مع الفنان نور الدين سعودي 22.30  17 

منتدى الفكر الثقايف اإلسالمي من تقديم الدكتور مربوك زيد اخلري محارضة بعنوان: التعايش  11.00

 � القران والسنة النبوية

2022أفريل  26  18 

من رمضان مع فرقة " نغم اجلزائر " 27ليلة أمسية إنشاديه ومدح بمناسبة  22.30 2022أفريل  27   19 

2022أفريل  28 حفل موسيقي مع الفنان إبراهيم حاج قاسم من تلمسان 22.30  20 

2022أفريل  29 حفل موسيقي متنوع مع الفنانة هنية بخيت 22.30  21 

2022أفريل  30 حفل موسيقي عيساوة و مالوف من الفنان سقيين عبد الرشيد 22.30  22 



الوكالة الجزائرية
لإلشعاع الثقافي     

2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
 

الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف:-4  

 

 

 

 

 الرقم نوع النشاط تاريخ و توقبت النشاط التوقيت مكان النشاط المشاركني المالحظات

 فرقة هند بوكلة 

 فرقة دزاير

  دار عبد اللطيف

 

 

30سا  21  

15/04/2022اجلمعة   02 سهرة فنية � طبع الروك 

حفيظ جوامع  الفنان   

 الفنان سيدعيل لقام

المرسح الوطين ميح 

 الدين بشطارزي

19/04/2022الثالثاء   03 سهرة فنية � طبع الشعيب 

  

 الفنان كمال بو عكاز

 دار عبد اللطيف

 

21/04/2022اخلميس   07 سهرة فنية مرسحية 

 الفنان لمني سعدي 

 الفنان كمال عزيز

المرسح الوطين ميح 

 الدين بشطارزي

25/04/2022االثنني   08 سهرة فنية � طبع  الشعيب 

  دار عبد اللطيف أعضاء فرقة بهجة لموسيقى اجلاز 

00سا21  

27/04/2022األربعاء  09 ورشة تعليمية لفائدة الموسيقيني 

مرشوع (بهجة) للفنان خري الدين  

 مكاشيش

  قاعة ابن زيدون

00سا21  

28/04/2022اخلميس  بإحياء اليوم العالمي سهرة فنية خاصة  

 لموسيقى اجلاز

10 



أوبرا الجزائر
 بوعالم بسايح     

2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
أوبرا اجلزائر بوعالم بسايح:-  

 المالحظة المكان تاريخ النشاط النشاط الرقم

سهرات فكاهية من   01

تنشيط مصطفى هيمون  

 وكمال بوكاز

2022أفريل  07/08   اوبرا اجلزائر 

سهرة فنية من إحياء  02

"مريم بن عالل وكريم 

" برفقة اجلوق  بوغازي

اجلهوي لتلمسان تحت 

قيادة األستاذ عديل 

 بلخوجة

2022أفريل  12   اوبرا اجلزائر 

عرض فين "اجلزائر رحلة �  03

 capزمان  من تنظيم 

2022أفريل  14   اوبرا اجلزائر 

2022أفريل  comedy club 15عرض فين  04   اوبرا اجلزائر 

سهرة فنية من إحياء  05

 الفنان نرص الدين بوشعالة

2022أفريل  16   اوبرا اجلزائر 

حفل فين من إحياء   06

حسيبة عمروش وسليم 

2022أفريل  19   اوبرا اجلزائر 



 
الشاوي برفقة جوق 

المنوعات ألوبرا اجلزائر  

تحت قيادة المايسرتو " 

 مخالة فتح الدين"

سهرة فنية من إحياء  07

 الفنانة حسنة البشارية

2022أفريل  21   اوبرا اجلزائر 

سهرة فنية شعبية من  08

إحياء الفنان فايز غمايت 

الفائز األول بجائزة 

الهاشمي قروايب  والفنان 

 عبد القادر شاعو

2022أفريل  22   اوبرا اجلزائر 

سهرة فنية من إحياء  09

سمري تومي والمية أيت 

 عمارة

2022أفريل  23   اوبرا اجلزائر 

سهرة فنية من إحياء  10

عباس ريغي  برفقة اجلوق 

اجلهوي لقسنطينة تحت 

 قيادة سمري بوكريديرة

2022أفريل  24   اوبرا اجلزائر 



 
عرض فين من تقديم فرقة  11

 الفردة

2022أفريل  25   اوبرا اجلزائر 

حفل فين من إحياء أكيل  12

 يحاين برفقة األكسرتا

السنفونية ألبرا اجلزائر  

تحت قيادة المايسرتو 

 سعيدي لطفي

2022أفريل   26   اوبرا اجلزائر 

سهرة فكاية من تنشيط  13

 الفنان  محمد خساين

2022أفريل  28   اوبرا اجلزائر 

حفل فين � الطابع الهيب  14

هوب والراب من إحياء 

 "جام"

2022أفريل  29   اوبرا اجلزائر 

حفل فين عرصي من إحياء  15

 بابيلون

2022أفريل  30   اوبرا اجلزائر 

 

 

 

 



مســـرح 
الوطنــي

 الجزائري  
2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
 

 

2022لمرسح الوطين اجلزائري ا  

 التاريخ عنوان العرض النص المخرج المنتج

 باسطا رشيق إبراهيم المرسح الوطين اجلزائري

06/04/2022  األربعاء 

07/04/2022  اخلميس 

08/04/2022  اجلمعة 

اجلزائري المرسح الوطين  شارع المنافقني أحمد رزاق 

09/04/2022  السبت 

10/04/2022  األحد 

11/04/2022  اإلثنني 

12/04/2022  الثالثاء 

13/04/2022  األربعاء 

14/04/2022 حفل فين شعيب مع المطرب "بعزيز"  اخلميس 

 إلياس موكراب المرسح اجلهوي تزيي وزو
 كوميديا موسيقية

أومحند" "يس موحند  
15/04/2022  اجلمعة 



 
16/04/2022 حفل فين أندليس مع المطربة "ليىل بورصايل"  السبت 

 المرسح اجلهوي قسنيطة
سعيد بولمرقة عن رواية "محمد ديب" اقتباس:  

كريم بودشيش  اخراج:  
17/04/2022 صيف افريقي  األحد 

يقدمان حفل فين شعيب مع المطربني الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين  

 سيد عيل لقام و مونية شطال

 

18/04/2022  اإلثنني 

 الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين يقدمان حفل فين شعيب مع المطربني

دخلة ومبارك كمال بناين   
19/04/2022  الثالثاء 

الموسيقية "وصلة األشواق "سليم دادة و فرقته   20/04/2022  األربعاء 

 21/04/2022  اخلميس 

والديوان الوطين حلقوق المؤلف واحلقوق المجاورة وجمعية األلفية الثالثة الوطين اجلزائريالمرسح   

عجايمي محمد"«الفنان ينظمون حفل موسيقي لتكريم   
22/04/2022  اجلمعة 

ستاند ( حفل فين لألغنية القناوية مع فرقة ديما  Dimastand( 23/04/2022  السبت 

 الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين يقدمان حفل فين شعيب مع المطرب

 كمال عزيز
24/04/2022  األحد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين يقدمان حفل فين شعيب مع المطربني

سعدي لمني –مراد جعفري   
25/04/2022  اإلثنني 

26/04/2022 باسطا رشيق إبراهيم المرسح الوطين اجلزائري  الثالثاء 



مديرية الثقافة والفنون
لوالية الجزائر      

2022

البرنامج الثقافي المسطر لشهر رمضان 2022 



 
 

لوالية اجلزائر:الثقافة والفنون  مديرية-  

تاريخ وتوقيت  أهداف النشاط المكان المشاركني مالحظات

 النشاط

 الرقم نوع النشاط

 

 اجلمعيات الثقافية /

إقليم والية اجلزائرالفاعلة �   

 أساتذة جامعيني وباحثني

المكتبة الرئيسية -

 للمطالعة العمومية

 

إحياء وتنشيط سهرات 

 رمضان

 

أفريل 12  

2022 

 

تنظيم ندوات فكرية دينية بمناسبة   -

 الشهر الفضيل

تنظيم مسابقات نسوية � الطبخ  -  

 

01 

 

 

/ 

اجلمعيات الثقافية لوالية 

 اجلزائر

المتفوقني تالميذ المدارس 

� مختلف المسابقات 

 الفنية والثقافية

المكتبة المتنقلة بلدية 

 برج البحري و

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية اجلزائر

 -أومزيان أرزيق -

 المحمدية

 

 

 االحتفال بيوم العلم

 

أفريل 16  

2022 

 الفرتة الصباحية

 تزامنا وذكرى يوم العلم:

الرسم والتعبري تنظيم مسابقات �   -

لألطفال إلبراز الدور الرائد للعلماء 

والمفكرين اجلزائريني � رفع مشعل العلم 

  –ووجوب الوصول وتسليمه لألجيال 

 تنظيم سهرات أدبية (قراءة � كتاب)

 

02 

 

 

/ 

 

أساتذة وباحثني مختصني 

 � الرتاث

 

 مركز الفنون والثقافة

 (قرص رياس البحر)

 و

العتيقةمتاحف القصبة   

 

 إبراز القيم الرتاثية للمعالم

 التاريخية واألثرية.

 18أفريل إىل  18من 

 ماي

2022 

 الفرتة الصباحية

 

:تزامنا وشهر الرتاث  

تنظيم ندوات فكرية وعلمية � مجال 

 الرتاث الثقايف.

تنظيم خرجات ميدانية لتالميذ المدارس   -

بأطوارها الثالث تنفيذا لالتفاقية المربمة 

03 

 

 

 



 
وزارة الثقافة والفنون و وزارة الرتبية بني 

 الوطنية للتعريف بالرتاث المادي.

 


