
 الكتاب
 في الشارع



العلم    ووسيلة  للكلمة  المتنقل  البنك  هو   الكتاب 
الحالية و  السابقة  األمم  ووعاء  والثقافة،   والمعرفة 
وتوسيع مداركها في ثقافاتها  و نشر   لتأريخ حضاراتها 
 األدب و القصص و الشعر و مختلف العلوم األخرى، و
 لقد نزلت على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله
 عليه وسلم سورة العلق و أول آية فيها " اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك
نافذة و  المعرفة  مفتاح  تعتبر  فالقراءة  َخَلَق"،   الِِّذي 

 على الثقافات و التيارات الفكرية
 و لهذا يقاس تقدم و تطور األمم بمدى اقبال افرادها

.على القراءة و المطالعة
 على هامش الصالون الدولي للكتاب ”سيال" 2022          
 في طبعته 25، سطرت وزارة الثقافة والفنون عن طريق
ومتنوعة ثرية  برامج  الوطن  ربوع  عبر   مؤسساتها 
 والمتمثلة في العديد من النشاطات كقوافل المكتبات
 المتنقلة وورشات للقراءة، ملتقيات ومسابقات فكرية
وحمالت لمؤلفات  بالتوقيع  بيع  للكتاب،   معارض 

     .تحسيسية للتشجيع على القراءة
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أبو الطيب المتنبي
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 :لوالية ادرار مديرية الثقافة والفنون 

 التاريـــــــــخ المكــــــــــان الهيئة المنظمة النشاط  الرقم

01 

 المعرض الوطين للكتاب

مديرية الثقافة ودار الثقافة  بالتنسيق مع مؤسسة 

GOF EXPO  لتنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية

 االقتصادية

 2022مارس  26اىل  03من  دار الثقافة

معرض الصورة  02

 الفوتوغرافية
 30/03/2022إىل  27من  دار الثقافة دار الثقافة

قراءة � كتاب (أمي  03

 توات) حصة اذاعية
 30/03/2022 دار الثقافة مديرية الثقافة

ندوة حول راهمية الشعر  04

 المعارص
 2022مارس  24 دار الثقافة دار الثقافة بالتنسيق مع بيت الشعر اجلزائري

جلسة شعرية مع كوكبة  05

 مع شعراء محليني
 2022مارس  26 دار الثقافة دار الثقافة بالتنسيق مع بيت الشعر اجلزائري

 2022مارس  26 دار الثقافة دار الثقافة بالتنسيق مع بيت الشعر اجلزائري تكريم حفظة القرآن 06
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 :لوالية الشلفمديرية الثقافة والفنون 

 المالحظة الفئة المستهدفة المكان التاريخ طبيعة النشاط رقم

 

 

01 

 قافلة المكتبة المتنقلة-

 ورشة القراءة و التلخيص-

 ورشة الرسم و اإلبداعات اليدوية-

 ورشة اإلبداعات األدبية-

 مسابقة سؤال و جواب لألطفال-

 ألعاب ترفيهية تثقيفية-

 تكريمات- 

 

 

 

 

24 

مارس 

2022 

 

 

 

 

 بلدية بريرة

 

 األطفال المتمدرسني بجميع األطوار و كل

 فئات المجتمع

/ 

 

 

 

02 

 قافلة المكتبة المتنقلة-

 يصورشة القراءة و التلخ-

 ورشة الرسم و اإلبداعات اليدوية-

 ورشة اإلبداعات األدبية-

 مسابقة سؤال و جواب لألطفال-

 ألعاب ترفيهية تثقيفية-

 تكريمات- 

 

26 

مارس 

2022 

 

 

 بلدية الهرانفة

 

األطفال المتمدرسني بجميع األطوار و كل فئات 

 المجتمع

/ 
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 لوالية األغواط :مديرية الثقافة والفنون -03

 النشاط الوجهة خالتاري

24/03/2022 
 قرية

 أنفوس و ترقالل

 ورشة المطالعة احلرة

 ورشة الرسم و التلوين

 مسابقات ثقافية

 المجمع السكين عدل 25/03/2022

 ورشة المطالعة احلرة

 ورشة الرسم و التلوين

 مسابقات ثقافية

 قرية بوزبري 26/03/2022

 ورشة المطالعة احلرة

 ورشة الرسم و التلوين

 سابقات ثقافيةم

 قرية اللماية 27/03/2022

 ورشة المطالعة احلرة

 ورشة الرسم و التلوين

 مسابقات ثقافية

 قرية حسيان الذيب 28/03/2022

 ورشة المطالعة احلرة

 ورشة الرسم و التلوين

 مسابقات ثقافية

 قرية اجلدر 29/03/2022

 ورشة المطالعة احلرة

 ورشة الرسم و التلوين

 يةمسابقات ثقاف

 ورشة المطالعة احلرة قرية عني السخونة 30/03/2022
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 ورشة الرسم و التلوين

 مسابقات ثقافية

 حفل إختام التظاهرة الساحة العمومية الغزايل 31/03/2022

 

 لوالية ام البوايق :مديرية الثقافة والفنون 

 مكتبة المطالعة الرئيسية 

 المشاركني المكــان النشــاط التاريخ الرقم

01 
اىل 24من 

31/03/2022 

 نشاطات متنوعة لألطفال

 –ورشة الرسم واألشغال اليدوية  –ورشة القراءة والمطالعة 

 مسابقة الكويزيتو

 قاعة الطفل

 
/ 

02 26/03/2022 
 تنظيم ورشات متنوعة لألطفال

 أمام المدخل الرئييس للمكتبة
 

 أمام المدخل اخلاريج للمكتبة الرئيسية

 

/ 

03 27/03/2022 

القافلة الثقافية للمكتبة المتنقلة إىل المناطق النائية اليت 

مسابقات ثقافية متنوعة عروض   –ورشات قرائية  –تتضمن 

 المناطق النائية � الوالية تنشيطية وترفيهية وجوائز تشجيعية للمشاركني
 

 جمعيات ثقافية
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04 29/03/2022 

 

كتبة الرئيسية زيارة للصالون الدويل للكتاب لفائدة منخرطي الم

 وملحقاتها

 الصالون الدويل للكتاب
منخرطي المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها

 

 

 دار الثقافة والفنون   

 

 المشاركني المكان النشاط التاريخ الرقم

01 
26/27/28/ 

 2022مارس 

 الملتقى الوطين شعراء � رحاب واليتنا

 تحت شعار : اجلزائر من نرص لنرص
 دار الثقافة والفنون

بالتنسيق مع جمعية الروايس 

 للثقافة والفنون
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 لوالية  باتنة :مديرية الثقافة والفنون  -05

 النشاط التاريــــــــــخ المنطقة  الرقم

01 
يح كشيدة بالمركب الريايض 

 بلدية باتنــــــــــة
 2022مارس  26السبــت 

 ورشات للقراءة والمطالعة (كبار وصغار)

 طفالورشات رسم لأل

 مسابقات فكرية

 ورشة القراءة اإللكرتونية

 فقرة تلخيص قصة بطريقة اخلريطة الذهنية

 فقرة المهرج

 فقرة احلكوايت                                                                  

02 
بلديــــــــة الرحبات دائرة راس 

 العيــــــــون
 2022مارس  27األحـــــد 

 للقراءة والمطالعة (كبار وصغار)ورشات 

 ورشات رسم لألطفال

 مسابقات فكرية

 ورشة القراءة اإللكرتونية

 فقرة تلخيص قصة بطريقة اخلريطة الذهنية
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 فقرة المهرج

 فقرة احلكوايت                                                                  

 2022مارس  28االثنيــــن  ـةبلدية تازغت  دائرة سقانـــــــــــ 03

 ورشات للقراءة والمطالعة (كبار وصغار)

 ورشات رسم لألطفال

 مسابقات فكرية

 ورشة القراءة اإللكرتونية

 فقرة تلخيص قصة بطريقة اخلريطة الذهنية

 فقرة المهرج

 فقرة احلكوايت                                                                  
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 لوالية بجاية:مديرية الثقافة والفنون  -06

 تاريخ التظاهرة الربنامج لرقم ا

01 

 

 معرض للكتاب عىل مستوى المحطة الربية للمسافرين.

 معرض للكتاب عىل مستوى ساحة أول نوفمرب.

نشاطات ثقافية عىل مستوى ابتدائية الشهداء اإلخوة وناهي بالمنطقة النائية "أمطيق"  

 ة الشهيد هالل بالمنطقة النائية األربعاء و ابتدائي

 ورشة المسابقة الفكرية. -

 ورشة المطالعة و التلخيص.-

 ورشة احلكوايت. -

 ورشة الرسم. -

 

 

 

 

  2022مارس  30إىل  24من 
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 مديرية الثقافة والفنون لوالية بسكرة : -07

 اجلهة المنظمة التاريخ / المكان النشاط  الرقم

01  

 

 ميدانية خرجات   -

 معرض المكتبة المتنقلة 

  بلدية لربانيس  24/03/2022

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

بالتنسيق مع مديرية الثقافة  و 

 الفنون 

 بلدية القنطرة  03/2022/ 26 02

 بلدية غويف   03/2022/ 28 03

 بلدية مشونش 2022 /30/03 04

  بلدية ليشانة 04/2022 /01 05

 

06 

 

 معرض الكتاب لدار ساجد بسكرة  -

 (عرض وبيع )

 

 03/2022/ 31إىل  24من 

 مقر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 

 

07 

 عروض تربوية منوعة من طرف جمعية الرباعم  -

 تنظيم معرض للكتاب من رصيد دار الثقافة   -

 ر الثقافة تنظيم جلسة ' تراتيل أدبية ' لنادي سنابل اإلبداع لد  -

 

 

 

 

  2022 /29/03إىل  24من 

 دار الثقافة 

 

  

 

 

 

 دار الثقافة 

 

بالتنسيق مع مديرية الثقافة  و 

 الفنون 

 

 

 

 

08 

 بيع باإلهداء لمجموعة من الكتاب             و الشعراء المحليني  -

بيع بالتوقيع إلصدارات ومؤلفات نادي المبدع الصغري لدار  -

 الثقافة   

 ركن ' صدر يل كتاب ' تنظيم  -

 افرتاضيا بدار الثقافة 
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 مديرية الثقافة والفنون لوالية بشار: -08

 التوقيت التاريخ مكان النشاط عنوان النشاط الرقم

ندوة بعنوان "مقروئية النص بني القابلية و  01

 العزوف"

 14.00بداية من الساعة  2022مارس  24 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

فضاء الطفل بالمكتبة الرئيسية للمطالعة  جلسات قراءة لألطفال  02

 العمومية

 10.00بداية من الساعة   2022مارس   31حىت   24من 

عرض عناوين المكتبة المتنقلة � وسط و  03

 بلديات الوالية

 10.00بداية من الساعة  2022مارس  31حىت   24من  والية بشار

 10.00بداية من الساعة  2022مارس   31حىت   24من  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية جلسات قراءة لألكابر 04
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 :لوالية البليدةمديرية الثقافة والفنون  -09

 تاريخ التظاهرة مكان التظاهرة الربنامج لرقم التسلسيلا

01 

02 

03 

04 

05 

 

06 

07 

 معرض الكتاب � مختلف المجاالت،-

 ءة و المطالعة،ورشات � القرا-

 مسابقات فكرية خاصة بالمطالعة،-

 مسابقات � الرسم،-

معرض حول الرتاث الثقايف المادي و -

 الالمادي لمنطقة البليدة،

 احلكوايت، -

عرائس القرقوز تحت شعار"كتايب -

 رفيقي".

 بلدية وادي جر

 

 بلدية البليدة

 

 بلدية الشفة

 

 بلدية بوفاريك

 

 

 25/03/2022و 24

 

 27/03/2022و 26 

 

 29/03/2022و 28

 

 31/03/2022و 30 
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 لوالية البويرة :مديرية الثقافة والفنون  -10

 المالحظة المشاركون نوع النشاط تاريخ و مكان النشاط الرقم

01 
 2022مارس  31إىل  24من 

 احلضرية احلرضية دونيا دار البيئة

 خرجة ميدانية للمكتبة المتنقلة
 ةالمكتبة المتنقل

 

02 
 2022مارس  27

 قرية القراريب بلدية عمر

 مسابقة أحسن تلوين، مسابقة أحسن تلخيص قصة هادفة

 مسابقة أحسن تعبري حول أهمية الكتاب

عروض ثقافية فكرية متنوعة لألطفال ( حكوايت، عروض مرسحية، 

 أنشطة تثقيفية و قراءات شعرية )

 توزيع جوائز تحفزيية

 

مهرجون، 

منشطون 

و  ثقافيون

 شعراء

 

03 
 2022مارس  28

 بلدية تاقربوست

 مسابقة أحسن تلوين، مسابقة أحسن تلخيص قصة هادفة

 مسابقة أحسن تعبري حول أهمية الكتاب

عروض ثقافية فكرية متنوعة لألطفال ( حكوايت، عروض مرسحية، 

 أنشطة تثقيفية و قراءات شعرية )

 توزيع جوائز تحفزيية

مهرجون، 

منشطون 

ثقافيون و 

 شعراء

 

04 
 2022مارس  29

 بلدية برج اخريص

 مسابقة أحسن تلوين، مسابقة أحسن تلخيص قصة هادفة

 مسابقة أحسن تعبري حول أهمية الكتاب

عروض ثقافية فكرية متنوعة لالطفال ( حكوايت، عروض مرسحية، 

 أنشطة تثقيفية و قراءات شعرية )

 توزيع جوائز تحفزيية

مهرجون، 

منشطون 

ثقافيون و 

 راءشع
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05 
 2022مارس  30

 بلدية حزير

 مسابقة أحسن تلوين، مسابقة أحسن تلخيص قصة هادفة

 مسابقة أحسن تعبري حول أهمية الكتاب

عروض ثقافية فكرية متنوعة لألطفال ( حكوايت، عروض مرسحية، 

 أنشطة تثقيفية و قراءات شعرية )

 توزيع جوائز تحفزيية

مهرجون، 

منشطون 

ثقافيون و 

 شعراء

 

06 
 2022مارس  31

 بلدية سوق اخلميس

 مسابقة أحسن تلوين، مسابقة أحسن تلخيص قصة هادفة

 مسابقة أحسن تعبري حول أهمية الكتاب

عروض ثقافية فكرية متنوعة لألطفال ( حكوايت، عروض مرسحية، 

 أنشطة تثقيفية و قراءات شعرية )

 توزيع جوائز تحفزيية

مهرجون، 

منشطون 

ثقافيون و 

 شعراء

 

 

 لوالية تامنغست :مديرية الثقافة والفنون  -11

 المرافقني نوع النشاط المكان التوقيت التاريخ الرقم

01 
24/03/2022 08:00-12:00 

 
 قرية انزواون

 ورشة مطالعة +ورشة رسم 

 نشاط ترفيهي+ مسابقة سؤال وجواب

 صديقي موىس -مايح الوناس 

 بن مسعود عثمان -ايرفتة فاطمة 

02 
27/03/2022 08:00-12:00 

 
 قرية ازرزي

 ورشة مطالعة +ورشة رسم 

 نشاط ترفيهي+ مسابقة سؤال وجواب

 صديقي موىس -مايح الوناس 

 بن مسعود عثمان -ايرفتة فاطمة 

 صديقي موىس -مايح الوناس  ورشة مطالعة +ورشة رسم  قرية تلت نشويخ 08:00-12:00 28/03/2022 03
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 بن مسعود عثمان -ايرفتة فاطمة  نشاط ترفيهي+ مسابقة سؤال وجواب 

04 
30/03/2022 08:00-12:00 

 
 قرية تقرنبايت

ورشة مطالعة +ورشة رسم نشاط 

 ترفيهي+ مسابقة سؤال وجواب

 صديقي موىس -مايح الوناس 

 بن مسعود عثمان -ايرفتة فاطمة 

05 
31/03/2022 08:00-12:00 

 
 قرية أمسل

 ورشة مطالعة +ورشة رسم 

 سابقة سؤال وجوابنشاط ترفيهي+ م

 صديقي موىس -مايح الوناس 

 بن مسعود عثمان -ايرفتة فاطمة 

 

 

 

 لوالية تبسة :مديرية الثقافة والفنون  -12

 المشاركني مكان النشاط أهداف النشاط تاريخ النشاط نوع النشاط الرقم

01 

 

 

 محارضة افتتاحية حول

 الدور المحوري للكتاب � الثقافة

 اجلزائرصناعة الكتاب � 

 مارس 24

* التعريف مرحل صناعة الكتاب � 

 اجلزائر

الدور المحوري للكتاب � * إبراز 

 الثقافة

 دار الثقافة

 * أساتــذة جامعــني

مخري الدراسات � الرقمنة 

وصناعة المعلومات االلكرتونية 

 � المكتبات

02 
انطالق المكتبة المنتقلة نحو  وسط 

 المدينة ومناطق الظل.
 جميع الرشائح وسط المدينة باب كراكال * تقريب الكتاب من المواطن. رسما 24
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03 
معرض الكتاب آلداب الطفل تحت 

 شعار الكتاب رفيقي

طيلة أيام 

الصالون 

 الدويل للكتاب.

تعريف جمهور المكتبة بالكتب 

 الموجهة للطفل

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تبسة.

 

 جميع الرشائح

04 

مسابقة خالل التظاهرة لألطفال 

قوى االحتياجات اخلاصة تحت 

 شعار: الكتاب � الشارع

االعالن عن 

السابقة يوم 

 مارس 24

فتح المجال لألطفال ذو القدرات 

 بالمشاركة � التظاهرة

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تبسة.

 األطفال

05 

مسابقة خالل التظاهرة لألطفال � 

جال الكتاب تحت شعار: الكتاب م

 � الشارع

االعالن عن 

السابقة يوم 

 مارس 24

فتح المجال لألطفال للمشاركة � 

 التظاهرة

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تبسة.
 األطفال

 كل يوم ورشات � القراءة والمطالعة 06
تطوير مهارات االطفال � مجال 

 القراءة والمطالعة
 األطفال مدينةوسط ال

07 
معرض حول الموروث الثقايف 

 الالمادي لألطفال
 كل يوم

الموروث الثقايف تعريف أطفال 

 .الالمادي لألطفال

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تبسة.
 األطفال

08 
احلكوايت ............. القراءة متعة ال 

 تنتهى
 احلكوايت واألطفال لمكتبة المتنقلةا التعرف عىل أهم القصص الشعبية. كل يوم

09 

عرائس الفراقور تحت شعار كتايب 

 رفيقي

 

  المكتبة المتنقلة الرتفيه الفكري عىل األطفال. كل يوم

 تطوير الفعل القرايئ للمجتمع مارس 26 الكتاب خري جليس -حلظة للقراءة  10
المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تبسة.
 ائحجميع الرش 

11 
عرض مرسيح لألطفال "االبتسامة 

 للجميع "
 من تأطري فرقة راما كيدز وسط المدينة الرتفيه الفكري عىل األطفال. مارس 27
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12 

ندوة حول : التجارب الشابة � 

كتاب «الساحة األدبية بعنوان 

الشباب بني أفق التجريب وممكنات 

 – النجاح

 مارس 28
التعرف عىل التجارب الشابة � 

 .الساحة األدبية
 أساتــذة جامعــني دار الثقافة

13 
النرش «ندوة اذاعية بعنوان 

 اإللكرتوين
 مارس 29

التعرف عىل النرش االلكرتوين 

 واالقبال عليه
 أساتــذة جامعــني اذاعة تبسة اجلهوية

14 
توقيع إصدارات أدبية لمختلف أدباء 

 المنطقة
 مارس 30

ة فتح المجال للمبدعني من الوالي

 لعرض انتاجتهم الفكرية
 أدباء المنطقة دار الثقافة

 مارس 30 قراءات شعرية 15
فتح المجال لشعراء الوالية 

 للمساهمة � التظاهرة.
 شعراء وادباء المنطقة دار الثقافة
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 لوالية تلمسان:مديرية الثقافة والفنون  -13

 مالحظة مكان النشاط النشاط التاريخ

 2022مارس  26السبت 

 ورشة القراءة -

 دار الثقافة عبد القادر علولة
 السيد: عبدو الزنايق

 السيد: بلهواري عيل
 أشغال يدوية -

 قراءات شعرية -

 المكتبة المتنقلة -
 وسط المدينة

 

 تنشيط المحيط  - فرقة براعم بوبو

 2022مارس  27األحد 
 تنشيط المحيط  -

 ورشات  -
 فرقة براعم بوبو اجلياليلمناطق الظل بلدية سيدي 

 2022مارس  28االثنني 
 المكتبة المتنقلة -

 رواق الفنون بلدية مغنية
 فرقة بن قناديل

 تنشيط المحيط  - ( العربة السحرية)

 2022مارس  29الثالثاء 
 تنشيط المحيط  -

 ورشات -
 مناطق الظل بلدية هنني

 فرقة بن قناديل

 ( العربة السحرية)

 2022مارس  30األربعاء 
 المكتبة المتنقلة -

 المركز الثقايف بلدية الغزوات
- 

 تنشيط المحيط  - كريم حمزاوي

 2022مارس  31اخلميس 
 المكتبة المتنقلة -

 بلدية ندرومة
- 

 تنشيط المحيط  - فرقة براعم بوبو

 2022مارس  31اخلميس 
 تنشيط المحيط  -

 ورشات -
 يم حمزاويكر  مناطق الظل بلدية أوالد ميمون
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 لوالية تيارت :مديرية الثقافة والفنون  -14

 المكان التاريخ طبيعة النشاط الرقم 

ية
وم

عم
 ال

عة
طال

لم
ة ل

سي
ئي

الر
ة 

كتب
لم

ا
 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

تنظيم حملة تحسيسة  للتشجيع عىل  المقروئية بأحد   -

 المدارس النائية بقرية القباب.

 دماتها .تنظيم معرض كتاب و التعريف بالمكتبة و خ  -

 تنظيم مسابقة أطفال � قراءة و تلخيص قصة  -

 تنظيم مسابقة � الرسم.  -

 تكريم بعض األطفال المشاركني.  -

 تنظيم خرجة بالمكتبة المتنقلة  -

27/03/2022 

 

 

 

 

بلدية سيدي 

 احلسين

ة  
سي

ئي
الر

ة 
كتب

لم
ا

 

   
   

 
ية

وم
عم

 ال
عة

طال
لم

ل
 

02 

روئية بأحد تنظيم حملة تحسيسة  للتشجيع عىل  المق- 

 المدارس النائية .

 تنظيم معرض كتاب و التعريف بالمكتبة و خدماتها .- 

 تنظيم مسابقة أطفال � قراءة و تلخيص قصة- 

 تنظيم مسابقة � الرسم.- 

 تكريم بعض االطفال المشاركني- 

 تنظيم خرجة بالمكتبة المتنقلة   -

28/03/2022 

 

بلدية مرشع 

 الصفا
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طا
لم

  ل
ية

س
ئي

الر
ة 

كتب
لم

ا
ة 

لع

ية
وم

عم
ال

 

03 

تنظيم حملة تحسيسة  للتشجيع عىل  المقروئية بأحد - 

 المدارس النائية مدرسة  بوعزة خالد

 تنظيم معرض كتاب و التعريف بالمكتبة و خدماتها- 

 تنظيم مسابقة أطفال � قراءة و تلخيص قصة- 

 تنظيم مسابقة � الرسم- 

 تكريم بعض األطفال المشاركني- 

 بة المتنقلةتنظيم  خرجة بالمكت- 

29/03/2022 

 

 

 

 بلدية مدريسة

ة 
لع

طا
لم

  ل
ية

س
ئي

الر
ة 

كتب
لم

ا

ية
وم

عم
ال

 

04 

تنظيم حملة تحسيسة  للتشجيع عىل  المقروئية بأحد - 

 المدارس النائية .

 تنظيم معرض كتاب و التعريف بالمكتبة و خدماتها- 

 تنظيم مسابقة أطفال � قراءة و تلخيص قصة- 

 تنظيم مسابقة � الرسم- 

 تكريم بعض األطفال المشاركني- 

 تنظيم خرجة بالمكتبة المتنقلة  -

 بلدية شحيمة 30/03/2022

ون
فن

 ال
 و

فة
قا

الث
ار 

د
 

05 

 تنظيم معرض حول المناسبة- 

 اجلناح األول: معرض لفئة الصغار-

 اجلناح الثاين: معرض لفئة الكبار -

 توزيع مطويات تحت شعار  " نقرأ لنتعلم "- 

 ألطفالعرض مرسيح هادف ل -

 بيع باإلهداء

 تكريم الفائزين � مسابقة:

 أحسن تلخيص  قصة لألطفال

 أحسن تعبري كتايب حول القراءة والكتابة

29/03/2022 

 

و  دار الثقافة

 الفنون
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 لوالية تزيي وزو:مديرية الثقافة والفنون  -15

 برنامج مديرية الثقافة :

 مجالربنا المكتبات و قاعات المطالعة الرقم

  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية   01

 بيع الكتب من طرف دور النرش-معرض

 بيع باإلهداء.

 لقاءات أدبية لصغار والكبار .

 ورشات بيداغوجية: قصص،قراءة عىل الهواء الطلق .

 لقاءات شعرية .

 محارضات لفائدة األطفال . 

 مسابقات فكرية و ثقافية لفائدة األطفال.

 افريل .01-24متنقلة  من المكتبة ال

 إهداء مجموعة من الكتب لفائدة اجلمعيات اخلريية واألطفال . 

 مكتبة المطالعة العمومية عزازقة  بلدية و دائرة عزازقة  02

 مكتبة المطالعة العمومية اليلنت بلدية اليلنت دائرة افرحونن  03

 يقزيرت مكتبة المطالعة العمومية تيقزيرت بلدية و دائرة ت 04

 مكتبة المطالعة العمومية تزيي غنيف بلدية و دلرئة تزيي غنيف 05

 قاعة المطالعة ايرشديون بلدية و دائرة بين دوالة  06

 قاعة المطالعة ستيتة بلدية و دائرة ماكودة  07

 قاعة المطالعة أولد اتشري بلدية و دائرة تزيي غنيف  08

 ايت خلييل دائرة مقلعقاعة المطالعة ساحل بلدية  09

 قاعة المطالعة جمعة نسهاريج بلدية ودائرة مقلع 10

 قاعة المطالعة أبزياربلدية تمزيار و دائرة واقنون  11

 قاعة المطالعة أقوين اسعد بلدية أيت يحىي دائرة عني احلمام 12

 برنامج المكتبة المتنقلة  

 الرقم القرية البلدية التاريخ

 مقر البلدية جيمةبو  مارس  24

 

01 
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 تيفريث نايت احلاج اقرو مارس 25

 

02 

 اغيل ازقاغ ذراع بن خدة مارس 26

 

03 

 اقوين قغران واضية مارس 27

 

04 

 فريحة فريحة مارس28

 

05 

 توريرث مقران االربعاء ناث ايراثن مارس 29

 

06 

 اقوين اورشيق اغريب مارس 30

 

07 

 سوق األحد تيمزيار مارس 31

 

08 

 09 بين زمزنار بين زمزنار افريل 01
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 لوالية اجلزائر:مديرية الثقافة والفنون  -16

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات الرشكاء النشاط التاريخ

 

 

 اىل24 من

31 

 2022مارس 

 معارض للكتاب � الساحات البلدية.

 ورشات موجهة لألطفال (رسم، خط عريب، قراءة ومطالعة، تعبري)

 .ورشات لأللعاب الفكرية شطرنج

 ورشات أقرأ ألرتقي عرب تعليم فنون القراءة: الوصف، الرسد.

 ورشات لألشغال اليدوية 

 المكتبة المتنقلة � الفضاءات العمومية.

 تحفزي األطفال عىل القراءة والمطالعة من خالل عروض بهلوانية.

 

 المكتبات البلدية بوالية اجلزائر

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 

 زائراجل

 اجلمعيات الثقافية الفاعلة � إقليم والية اجلزائر.

 دور نرش.
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 لوالية اجللفة:مديرية الثقافة والفنون  -17

 الرقم التاريخ المنطقة النشاط المالحظات

تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

 فقرة احلكوايت،العاب اخلفة والتلخيص

 مسابقات فكرية تعليمية

 بلدية الدويس
 24/03/2022يوم اخلميس 

 
01 

تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

 فقرة احلكوايت،العاب اخلفة والتلخيص

  مسابقات فكرية تعليمية

 02 26/03/2022يوم السبت  بلدية سيدي بايزيد

تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

احلكوايت،العاب 04فقرة  والتلخيص

 مسابقات فكرية تعليمية اخلفة

 03 27/03/2022يوم األحد  عني الشهداء بلدية

تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

فقرة احلكوايت،العاب   والتلخيص

 مسابقات فكرية تعليمية اخلفة

 04 28/03/2022يوم االثنني  بلدية القديد

تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

 فقرة احلكوايت،العاب اخلفة والتلخيص

  ةمسابقات فكرية تعليمي

 بلدية تعظميت

 05 29/03/2022يوم الثالثاء 

تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

فقرة احلكوايت،العاب   والتلخيص

 مسابقات فكرية تعليمية اخلفة

منطقة بن داود بلدية 

 06 30/03/2022يوم األربعاء  فيض البطمة
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تنظيم ورشات � القراءة والرسم  /

فقرة احلكوايت،العاب   والتلخيص

 مسابقات فكرية تعليمية خلفةا 

منطقة المويلح بلدية 

 07 31/03/2022يوم اخلميس  المليليحة
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 لوالية جيجل:مديرية الثقافة والفنون  -18

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات اسم النشاط الرقم

 بحافلتني 2022مارس  28تنظيم رحلة قرائية للراغبني � زيارة المعرض بوم  01

   

طر قاب
س

ربنامج الم
ال

ل
ل للتعدي

 تزويد مركز التسلية العلمية بيح بوالرمل بمكتبة تحتوي عىل عناوين مختلفة  02 

 المكتبة المتنقلة بالساحة الموجودة قبالة بلدية جيجل  03

 خيم خاصة بالقراءة و المطالعة  04

 إعارة خارجية للكتب 05

 أمسيات أدبية و  قراءات شعرية  06

  مسابقات تفاعلية 07

 جلسات بيع بالتوقيع خاصة بمبدعي و مبدعات جيجل  08
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 لوالية سطيف :مديرية الثقافة والفنون  -19

 المالحظات المكــــان التاريــــخ النشــــاط لرقما

 ورشات القراءة و الرسم مع توزيع جوائز للفائزين- االقامة اجلامعية 24/03/2022 المكتبة المتنقلة  01

 ورشات القراءة و الرسم مع توزيع جوائز للفائزين- البلديات 28/03/2022 المكتبة المتنقلة 02
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 لوالية سعيدة :مديرية الثقافة والفنون  -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان النشاط المشاركني التاريخ والتوقيت النشاط المربمج المحـــــور الرقم

01 
 

 

 

 

 

 المكتبة المتنقلة

 المكتبة المتنقلة مرفقة بــ: فضاء مفتوح عىل المطالعة

 ورشة للرسم

ة ثقافية و فكرية    ( تلخيص قصة قصرية ، مسابق

 قراءة قصة ، كتابات شعرية)

 مسابقة "فيزباف"         ( حروف و أرقام)

 القافلة الثقافية و تنشيطية : ( بهلوان )

 عرض مرسيح حول دور الكتاب � تربية النشأ.

 عرائس القراقوز

 2022مارس  25

 سا 00 09

 

 

 مديرية الثقافة

ة المكتبة الرئيسي

 للمطالعة العمومية

دار الشباب عبان 

 سعيدة -رمضان

 غابة العقبان 

 بلدية سعيدة

02 

 2022مارس  26

 سا 00 09

قرية بوشييخ 

 ميلود

بلدية عني 

 السلطان

03 
 2022مارس  28

 سا 00 09

 بلدية تريسني

04 
 2022مارس  30

 سا 00 09

 قرية تافراوة

 بلدية سيدي أحمد

05 
 2022مارس  31

 سا 00 09

 غابة العقبان 

 بلدية سعيدة
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 : لوالية سكيكدةمديرية الثقافة والفنون  -21

 المشاركون مكان النشاط تاريخ النشاط طبيعة الـنشاط الـرقـم

01 

 

 

 أبواب  مفتوحة  عىل  المكتبة

 ةورشات  للقراءة  و المطالع

 مسابقات  ثقافية

 معرض  للكتاب 

 مسابقات  و  ورشات للقراءة

تنظيم  زيارات  ميدانية  لفائدة  تالميذ  المدارس 

 بالقرى  النائية .

 

أفريل  01مارس  إىل 24من 

2022 

 مقر المكتبة  لبلدية  أوالد أعطية   -

 التجمع الثانوي  الوجلة   -

 التجمع الثانوي  واد اجلبل  -

 الثانو ي  سيوان التجمع  -

 رقرى :مزاتة ،تزيغبان ، خيامة ،أزاقو

 لمقاتل  

 

مواطنو المنطقة، 

أساتذة،تالميذ، مثقفي 

 المنطقة ...

 

 

02 

 

 

 

 ورشات  للقراءة  و المطالعة

 معرض  للكتاب  

 مسابقات   ثقافية

              

 

 

 2022مارس 27/29/31أيام 

 

 

 مقر المكتبة ا لبلدية المرىس  -

المكتبة +أساتذة+  رواد

 تالميذ+ مواطنو المنطقة

 

30 

         

 معرض كتاب موجهة للطفل    -    

 يوم مفتوح عىل القراءة و المطالعة   -      

 

 

 2022مارس 24إبتداء من 

 الفضاء  اخلاريج  للمكتبة  البلدية  -

 أم الطوب

مواطنو المنطقة ، 

أساتذة،تالميذ، مثقفي 

 المنطقة ...
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مسابقات لتلخيص كتب حول شخصيات          -      

   .تاريخية

توزيع مطويات تتضمن:  تعريف الكتاب و     -     

 عىل التالميذ � المدارس  أهميته                   
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 لوالية سيدي بلعباس:مديرية الثقافة والفنون 22- -

الموقع التواصل 

االجتماعي النارش 

 للنشاط

 ن النشــــــاطمكـــــا
التاريخ و 

 التوقيت
 الرقـــم الهيئة المنظمـــــة للنشــــــاط النشاط المربمـــــــج

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

محمد القباطي لوالية 

سيدي بلعباس  صفحة 

 -الفايسبوك

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 محمد القباطي 

 

مارس  25من : 

ل أفري 01اىل 

2022 

أبواب مفتوحة عىل المكتبة الرئيسية و  -

 ملحقاتها .

معرض للكتاب  من رصيد المكتبة و لكل  -

 األطوار

 مسابقات � القراءة و التلخيص بفتح ورشات -

نشاطات ثقافية و عروض مرسحية هادفة عرب  -

بلديات الوالية اليت تنعدم بها مكتبات و قاعات 

 المطالعة

لتحصيل كم و نوع  استبيان � الشارع -

 المقروئية لدى الساكنة .

 زيارة المكتبة المتنقلة للمناطق النائية -

 -تالوة كتاب و كاتب 

توزيع و وضع مكتبات مصغرة بفضاءات   -

 عمومية من طرف اجلمعية الثقافية فهرس النور

توزيع مطويات حول أهمية اإلقبال عىل   -

 TRAM »المكتبات � مختلف الوسائل مثل 

WAY’ 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية محمد القباطي
01 
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 :لوالية عنابةافة والفنون مديرية الثق -23

 

 

 

 نشاط المكتبة المتنقلة عرب شوارع المدينة -

محارضات حول واقع المطالعة � الوسط -

 الريفي

 اساليب ترغيب الطفل � المطالعة . -

 الكتاب الوريق و الكتاب االلكرتوين -

 بيع بالتوقيع لكتاب المدينة. -

 الرقم  النشاط  التاريخ  المكان 

� اطار جلسة كاتب و كتاب ، تقديم كتاب " جوانوفيل للكاتبة  2022مارس  24 المكتبة الرئيسية 

 امينة معنرصي المتحصلة عىل جائزة الشارقة مع بيع بالتوقيع 

01 

 بالساحة العمومية لبلدية شطاييب
 نشاط المكتبة المتنقلة يتضمن :  ورشات للقراءة   2022مارس  26يوم 

 حكوايت لألطفال  من تقديم امال بودالية

02 

 المكتبة الرئيسية
ورشات كتابة للناشئة من تاطري األستاذ مقران فصيح و األستاذ  2022مارس  27يوم 

 ادريس بوديبة 

03 

 04 جلديدة لبعض كتاب الوالية جلسة بيع بالتوقيع لالصدرات ا  2022مارس  31يوم  دار الثقافة
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 لوالية قالمة:مديرية الثقافة والفنون  -24

 المالحظات المشاركني مكان النشاط التوقيت تارخ النشاط نوع النشاط لرقما

 13/03/2022إىل24 معرض للكتاب 01
كامل 

 اليوم

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

 مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة

+ 

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

 

02 

 المكتبة المتنقلة

+ 

 احلكوايت

24/03/2022 
كامل 

 اليوم
  مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة بلدية عني رقادة 

03 

 المكتبة المتنقلة

+ 

 قراءات شعرية

25/03/2022 
كامل 

 اليوم
  مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة بلدية عني العريب

 سا 14:00 26/03/2022 أمسية أدبية 05
دار الثقافة عبد المجيد 

 الشافعي

 مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة

+ 

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

+ 

 روايس الثقافة وأوتاد الفنون

 

06 

معرض للفنون 

التشكلية للفنان 

 *رزايقية نور الدين*

27/03/2022 
كامل 

 اليوم
  مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة بلدية هيليوبوليس
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 المالحظات المشاركني مكان النشاط التوقيت تارخ النشاط نوع النشاط لرقما

07 
جناح للمطالعة خاص 

 بكتاب الطفل
 13/03/2022إىل24

كامل 

 اليوم

دار الثقافة عبد المجيد 

 الشافعي

 مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة

+ 

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

+ 

 جمعية صانعي البسمة

 

08 

حصة أدبية قرأة � 

كتاب ينشطها 

ستاذ :فوزي األ

 حساينية

 سا14:00 28/03/2022

 قاعة المحارضات

لمديرية الثقافة 

 والفنون لوالية قالمة

  مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة

09 

معرض ألخر 

اإلصدارات األدبية 

للكتاب والشعراء 

 لوالية قالمة

 مع البيع باإلهداء

 13/03/2022إىل24
كامل 

 اليوم

 دار الثقافة

 الشافعي عبد المجيد

 مديرية الثقافة و الفنون لوالية قالمة

 بالتنسبق مع

 جمعية صانعي البسمة
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 المالحظات المشاركني مكان النشاط التوقيت تارخ النشاط نوع النشاط لرقما

10 

ندوة حول المطالعة 

والمقروئية إشكاليات 

وحلول ينشطها كل 

 من األساتذة:

 الدكتور : فاتح دبيش

الشاعر واألديب: 

 محمد بن رقطان

 الشاعر واإلديب:

 أحمد عاشوري

 سا14:00 29/03/2022

 حارضاتقاعة الم

لمديرية الثقافة 

 والفنون لوالية قالمة 

مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة+ دار 

 الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

+ 

 جمعية التاريخ والمعالم األثرية

+ 

 جمعية كتاب البديل

 نخبة من األدباء والباحثني

 

 سا14:00 30/03/2022 أمسية أدبية 11
 دار الثقافة

 عيعبد المجيد الشاف

مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة+ دار 

 الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

+ 

 نخبة من األدباء والشعراء
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 قسنطينة: لواليةمديرية الثقافة والفنون  -25

 مكان النشاط المشاركون � النشاط طبيعة النشاط الحظاتم
تاريخ وتوقيت 

 النشاط
 الرقم اسم النشاط

 من تنظيم:

 يدياجمعية نوم

واجلمعية الوطنية 

 للعمل التطوعي

 بالتنسيق مع:

مديرية الثقافة 

 والفنون

 ودار الثقافة

 مالك حداد

 جمعية نوميديا-  فين، ترفيهي، تثقيفي

 بهو

 وقاعة العروض الصغرى

 لقرص الثقافة

 محمد العيد آل خليفة

 إىل 20من 

 2022مارس  26

 تظاهرة:  -

 "ربيع األطفال الثقافية"
01 

 :من تنظيم

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 بلدية ابن زياد / ثقايف، تربوي، ترفيهي
 إىل 24من 

 2022مارس  31

 المكتبة المتنقلة -

 مرفوقة بنشاطات ثقافية

 وترفيهية خاصة باألطفال

02 
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 من تنظيم:

 المتحف العمومي

 الوطين للفنون

 والتعابري الثقافية

 التقليدية

 / ثقايف

الوطين  المتحف العمومي

للفنون والتعابريالثقافية 

 التقليدية

 -قرص احلاج أحمد باي-

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 أبواب مفتوحة عىل مكتبة -

 المتحف العمومي الوطين

 للفنون والتعابري الثقافية

 -قرص أحمد باي –التقليدية 

03 

 من تنظيم:

دار الثقافة مالك 

 حداد

 / ثقايف، تربوي

دار الثقاة تبث عىل صفحة 

 مالك حداد وموقعها

 اإللكرتوين

 برنامج بالموازاة مع -

 الصالون الدويل للكتاب

 تحت شعار:

 "الكتــاب � الشــارع"

 * إعداد حصة تحسيسية

 "هل تقرأ"

حول الكتاب والقراءة أين 

يتم التسجيل عىل مستوى 

 المكتبات وأحياء المدينة

 

04 
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 األديب الروايئ: -

 نوار ياسني

 األديب -

 نجم الدين سيدي عثمان

 األديبة: -

 شلوف نادية

 األديب: -

 شويق ريغي

 دار الثقافة مالك حداد

* تنظيم جلسات بيع 

 بالتوقيع

 لإلصدارات اجلديدة

05 

 من تنظيم:

دار الثقافة مالك 

 حداد

 / ثقايف، تربوي

 

 احلديقة العمومية

 بن نارص

 -وسط مدينة قسنطينة-

 

دل * جلسات قراءة وتبا

 الكتب
06 
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 من تنظيم:

 المدرسة اجلهوية

 للفنون اجلميلة

 ثقايف

مفتوحة لطلبة المدرسة  -

 وأساتذتها

 فنانني -

خريج المدرسة اجلهوية   -

 قسنطينة-للفنون اجلميلة 

المدرسة اجلهوية للفنون 

 اجلميلة

أيام تربوية تكوينية مع  -

 مؤسسة تكنو:

التعريف بالمؤسسة 

ليت والتعريف بمنتوجاتها ا

يحتاجها طلبة الفنون اجلميلة، 

 مسابقات، ورشات لألطفال.

07 

 من تنظيم:

دار الثقافة مالك 

 حداد

 فين

 إنتاج: دار الثقافة مالك حداد -

 المخرج: الهادي قرية -

 ممثلون -

 موسيقيون -

 دار الثقافة مالك حداد

 األحد

 2022مارس  27

 

 بمناسبة باليوم العالمي -

 للمرسح

 يف لمرسحية:* العرض الرش

 "خيطانــــا"

08 

 من تنظيم:

 المرسح اجلهوي

 لقسنطينة

 فرقة مرسح فسنطينة - فين

 قاعة العروض

 للمرسح اجلهوي

محمد الطاهر الفرقاين 

 لقسنطينة

 مساء 16.00

 احتفاليــة اليـــوم العالمي

 للمرسح المصادف لــ

 مارس 27

09 

 من تنظيم:

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 / ثقايف

 المكتبة الرئيسية

 مصطفى نطور

 للمطالعة العمومية

 يومي:

 2022مارس  28و 27

 معرض لألرشيف اخلاص -

 بوالية قسنطينة يتضمن:
10 
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 بالتنسيق مع:

 مصلحة األرشيف

 للوالية

وثائق عن احلياة األدبية 

والثورية ألحمد رضا حوحو 

بمناسبة ذكرى رحيل األديب 

 الشهيد أحمد رضا حوحو
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 مديرية الثقافة والفنون لوالية المدية: -26

 المالحظة المكــــــــــــــان التاريـخ نـــــوع النــشـاط

 2022مارس  30إىل  24من  معرض للكتاب عىل مستوى المكتبات البلدية

 دار الثقافة حسن احلسين بالمدية

 المكتبة البلدية بوغزول

 المكتبة البلدية عني أوقصري

 المكتبة البلدية شاللة العذاورة

 المكتبة البلدية لبلدية سيدي نعمان

/ 

افتتاح قاعة المطالعة ببلدية قرص البخاري 

 (عجالنة)

 

 بلدية قرص البخاري (التجمع السكاين عجالنة)  2022مارس  24

وضع حزي اخلدمة من 

طرف السيد الوايل و 

السلطات المحلية و 

 المنتخبة

المعرض الدويل للكتاب  رحالت منظمة إىل

 باجلزائر العاصمة لفائدة الطلبة و المتمدرسني
 2022مارس   26

 بلدية المدية (جمعية القلم)

 بلدية تابالط (جمعية شباب و فنون تابالط)
/ 

نشاط أديب يتضمن قراءة � كتاب مع بيع 

 باإلهداء
 دار الثقافة حسن احلسين بالمدية 2022مارس  29

يف خاص باألديبة لوص

 تركية
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 مستغانم:مديرية الثقافة والفنون لوالية  -27

 

28 

اإللكرتوين أو موقع التواصل االجتماعي  الموقع

 الذي سينرش عربه النشاط
 النشاطات المربمجة التاريخ مكان النشا ط

الهيئة 

المنظمة 

 للنشاط

 الرقم

 دار الثقافة بمستغانم -

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية موالي  -

 بلحمييس مستغانم

 الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و الفنون-

 مكتبة دار الثقافة

 فضاء جامعة مستغانم

 ساحة بلدية مستغانم

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

وملحقاتها (مكتبات : صالمندر، يح 

مسكن، عني تادلس  800جوييلية، يح 05

 وبوقريات)

من 

24/03/2022 

إىل 

01/04/2022 

 رواق الفنون التشكيلية

 معرض الكتاب
 01 قطاع الثقافة

 دار الثقافة بمستغانم -

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية موالي  -

 بلحمييس مستغانم

 الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و الفنون-

 مكتبة عني تادلس

 

 العمومية المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 28/03/2022   

 

29/03/2022 

 02 قطاع الثقافة أمسيات شعرية

 دار الثقافة بمستغانم -

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية موالي  -

 بلحمييس مستغانم

 الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة و الفنون-

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

من 

24/03/2022 

إىل 

01/04/2022 

 03 قطاع الثقافة ات أطفالورش
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 لوالية مسيلة:مديرية الثقافة والفنون 28-

 

 نوع النشاط الرقم
 تاريخ وتوقيت

 النشاط
 المالحظة ا لمشاركني مكان النشاط أهداف النشاط

01 
 تزويد مكتبة المساحات اخلرضاء بالكتب - 

 ورشة رسم واألشغال اليدوية والتلوين -
24/03/2022 

اإلهتمام بفئة 

طفال وغرس األ

حب المطالعة � 

 نفوسهم 

مشتلة طريق أوالد 

بديرة مقابل القطب 

 اجلامعي المسيلة

*المكتبة الرئيسية 

بالتنسيق مع 

 جمعية الوفاء 

/ 

02 

عرض مرسيح تربوي ترفيهي تعليميي -

 داعم للكتاب 

عرض أعمال منخرطي المكتبة � مختلف -

 المناسبات والنشاطات  المقامة بالمكتبة 

25/03/2022 

ساحة عمومية 

 وسط المدينة

*المكتبة الرئيسية  ساحة النرص

للمطالعة العمومية 

 بودراي بلقاسم 

 تحت إرشاف 

 مديرية الثقافة

03 

 ورشات مفتوحة عىل الهوا-

 ء:ورشة القراءة والتلخيص لألطفال 

 ورشة احلكوايت الصغري 

 ورشة تبادل الكتب بني األطفال 

26/03/2022 

 27/03/2022 ورشة الكتابة اإلبداعية لالطفال - 04

يح وعواع المدين 

 وسط المدينة
05 

معرض لمجموعة من الكتب المتنوعة � -

 جميع المجاالت 
28/03/2022 

06 
عرض مطويات تعريفية للمكتبة -

 الرئيسية واخلدمات اليت تقدمها للجمهور 
29/03/2022 
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 45 

 

 لوالية معسكر: مديرية الثقافة والفنون-29

لتـــاريخ ا

 والتوقيت
 المشاركني مكان النشـاط أهداف النشـاط نوع النشاط

 2022مارس  24

 إىل غاية

 2022أفريل 01

 بمناسبة الصالون الدويل للكتاب باجلزائر تنظيم:.

 أبواب مفتوحة عىل مكتبيت دار الثقافة.

 ليميةعرض  مختلف الكتب � جميع التخصصات وجلميع األطوار لتع

 تنمية المقروئية لدى الشباب والطفل

 تقريب الكتاب من اجلمهور

ضمان إستمرارية التنشيط الثقايف ورضا 

 اجلمهور وكسب وفائه

 دار الثقافة  دار الثقافة 

 عرض  مختلف الكتب � جميع التخصصات وجلميع األطوار التعليمية

 إبراز مهارات المكتيب � التنشيط الثقايف. كوايتتنظيم حصص مطالعة لألطفال  وعرضها عىل طريقة احل

 معرض للكتب الصادرة عن مؤلفني من والية معسكر
 إبراز التنوع الوثائقي � مجال الكتب

 التعريف بالمؤلفني وأعمالهم .

 بمناسبة الصالون الدويل للكتاب باجلزائر تنظيم:.

 أبواب مفتوحة عىل مكتبيت دار الثقافة.

 تلف الكتب � جميع التخصصات وجلميع األطوار لتعليميةعرض  مخ

 تنمية المقروئية لدى الشباب والطفل

 تقريب الكتاب من اجلمهور

ضمان إستمرارية التنشيط الثقايف ورضا 

 اجلمهور وكسب وفائه

 يوم

24/03/2022 

 09:00من 

 ً  صباحا

 مساءً  15:00إىل 

 تزامناً مع الصالون الدويل للكتاب :

 صور للكتَّاب المحليني. معرض  -

 معرض لمؤلفات الكتَّاب المحليني.  -

 معرض كتاب لألمري عبد القادر.  -

 

 

 التعريف بالكتاب المحليني

 والرصيد

 

 

 

 

معسكر 

 المدينة

المكتبة 

 الرئيسية
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 يوم

27/03/2022 

 09:00من 

 ً  صباحا

 مساءً  15:00إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرض كتاب الطفل -

 ورشات للمطالعة والتلخيص. -

 مسابقات متنوعة. -

 أسئلة وأجوبة. -

 التعريف بالكتاب المحليني

 والرصيد
 بلدية زهانة

المكتبة 

 الرئيسية

 يوم

28/03/2022 

 09:00من 

 ً  صباحا

 مساءً  15:00إىل 

 التعريف بالكتاب المحليني

 والرصيد

بلدية واد 

 األبطال

المكتبة 

 الرئيسية

 يوم

29/03/2022 

 09:00من 

 ً  صباحا

 مساءً  15:00إىل 

 التعريف بالكتاب المحليني

 والرصيد

بلدية 

 بوحنيفية

المكتبة 

 الرئيسية

 يوم

30/03/2022 

 09:00من 

 ً  صباحا

 مساءً  15:00إىل 

 التعريف بالكتاب المحليني

 والرصيد
 بلدية عوف

المكتبة 

 الرئيسية

 يوم

31/03/2022 

 لينيالتعريف بالكتاب المح

 والرصيد
 بلدية الربج

المكتبة 

 الرئيسية
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 09:00من 

 ً  صباحا

 مساءً  15:00إىل 

 

 تزامناً مع الصالون الدويل للكتاب :

 معرض كتاب متنوع. -  
 التعريف بالرصيد

بلدية 

 المحمدية

مكتبة المطالعة 

العمومية 

الشهيد ابراهيم 

 عبد القادر

 المحمدية
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 لوالية ورقلة:مديرية الثقافة والفنون -30

 الرقم نوع النشاط تاريخ وتوقيت النشاط النشاطمكان  المشاركني

نادي الطفل بدار الثقافة 

 زكرياء
 دار الثقافة مفدي زكرياء

 2022مارس  24يوم 

 الفرتة الصباحية

 ورشات للرسم والمطالعة والتلخيص

 مسابقات ثقافيــــــــة
01 

مؤطري المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية التيجاين 

 محمد ورقلة

 

طق الظل بلدية منا

 انقوسة

 

 2022مارس  26/27ايام 

 الفرتة الصباحية

عمل جواري للمكتبة المتنقلة عربمناطق الظل بلدية انقوسة 

 وتشمل :

 نشاطات ترفيهية

 ورشات للمطالعة والرسم والتلخيص

 مسابقات ثقافية

02 

 االستاذ ليمام عبد القادر

 كتاب
 2022مارس  28يوم  دار الثقافة مفدي زكرياء

 قـــراءة � كتاب بعنوان " رواية الصوت اخلافت "

 للكاتب محمود عبد القادر ليمام
03 

 

لمكتبة الرئيسية ا اساتذة /مؤطري نادي الطفل

للمطالعة العمومية 

 التيجاين محمد ورقلة

 

 2022مارس  30/ 29يومي 

 04 ورشة للقراءة والتلخيص

مؤسسات مسابقات ثقافية موجهة لألطفال وتالميذ ال

 الرتبوية
05 

 

 كتاب وباحثني

 

 

  2022مارس  31يوم 

قراءة � كتاب مع بيع بالتوقيع للكاتب قويدري محمد " 

 ألنك انسان "

06 

 Soul.S ECSTASY    " 07قراءة � كتاب بالطيب نجاة بعنوان " 
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 لوالية وهران:مديرية الثقافة والفنون  -31

 العدد  يني النشاطتع تاريخ النشاط مكان النشاط

 01 االحتفال باليوم العريب للشعر 2022مارس  21 قاعة المغرب

 02 معرض للكتاب 2022مارس  31إىل غاية  24من  مكتبة يح الصباح

 03 أمسية أدبية من تنشيط جمعية ويح المثقفني 2022مارس  25 المرسح اجلهوي عبد القادر علولة

 04 شة القراءة: اخلط، اإلمالءور 2022مارس  25 مكتبة يح الصباح

 2022مارس  27 مكتبة يح الصباح
عرض فيلم من القصص العالمية لألطفال عرب جهاز 

 داتاشو متبوع بنماقشة

05 

 قاعة الباهية

 
 كتابة خواطر مع أمسية أدبية 2022مارس  28

06 

 2022مارس  29 قاعة الباهية
مائدة مستديرة حول تشجيع المقروئية وأسباب 

 جعهاترا 

07 
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 لوالية الزيي:مديرية الثقافة والفنون  -33

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم  تعيني النشاط المكان  التاريخ  المالحظات 

  بجانب المكتبة الرئيسية   24/03/2022 /

 

 *المكتبة المتنقلة                      

 *ورشات للقراءة واحلكوايت  

 *عروض بهلوانية                    

 � القراءة والرسم *مسابقة 

               

01 

 02 عني الكورس   25/03/2022 /

 03 اإلقامة اجلامعية   26/03/2022 /

 04 تينتورهة   27/03/2022 /

 05 تينمري   28/03/2022 /

 06 تاكبالت   29/03/2022 /

 07 سيدي بوصالح   30/03/2022 /

 08 بالبشري  31/03/2022 /

 09 01/04/2022فعاليات الكتاب � األحياء اختتام 
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 لوالية برج بوعريريج:مديرية الثقافة والفنون -34

 المالحظات المكان التاريخ نوع النشاط الرقم

 / المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 2022مارس  31مارس إىل  25من  معرض متنوع للكتاب . 01

 / المركب الثقايف "عائشة حداد" 2022أفريل  01مارس إىل  27من  معرض متنوع للكتاب . 02

 / المقهى الثقايف جلمعية فسيلة 2022مارس  29و  28 المقهى الثقايف "كتاب � حافلة" 03

 / المكتبات البلدية 2022مارس  27 توزيع مجموعة هامة من الكتب 04

 / ة نوميديا الثقافيةنادي همزة جلمعي 2022مارس  28 قراءة + مناقشة � كتاب . 05

 المكتبة المتنقلة . 06

 دائرة برج الغدير 2022مارس  26

 

/ 

 دائرة برئ قاصد عيل 2022مارس  27

 دائرة مجانة 2022مارس  28

 دائرة احلمادية 2022مارس  29

 / مقر جمعية إقرأ 2022مارس  31مارس إىل  27من  مسابقة تحدي القراءة . 07
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 لوالية بومرداس: الثقافة والفنون  مديرية-35

 مالحظة المشاركني مكان النشاط الرزنامة الزمنية ملخص العملية الرقم

 

 

01 

 

 

 

 

 معرض للكتاب

 

 

 

أفريل  01مارس إىل  24من 

 م2022

 

 

 الطابق األريض للمكتبة

مديرية الثقافة و 

 الفنون

 المكتبة الرئيسية

 

 المكتبة المتنقلة -

من جملة الكتب المتوفرة معرض لكتب متنوعة 

 بالمكتبة

 

 

02 

 

 

 

 

 معرض للكتاب

 

 

 

 

 م2022مارس  29إىل  26من 

 

 

 

ساحة الدلفني العمومية 

 وسط مدينة بومرداس

 مديرية الثقافة والفنون

 المكتبة الرئيسية

 غرفة الصناعة التقليدية

 دائرة بومرداس

 بلدية بومرداس

 المكتبة المتنقلة -

يكية لعرض الكتب تنصيب ثالثة خيم بالست

المتعلقة بفئة األطفال والناشئة مع تقديم 

 نشاطات متنوعة.

 

 

03 

 قرية تزية م2022مارس   30 معرض للكتاب

مديرية الثقافة و  -

 الفنون

 المكتبة الرئيسية -

جمعية " تافاث" قرية   -

 تزية

فرقة مرسحية من  -

 بومرداس

 المكتبة المتنقلة -

 عرض غنايئ تربوي / مسابقة
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 لوالية الطارف:مديرية الثقافة والفنون -36

 الرقم التاريخ التوقيت الربنامج كان النشاطم

ساحة حديقة بلدية 

 السوارخ

ـ معرض الكتاب من الرصيد الوثائقي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة 1

 العمومية وبالمكتبات البلدية،

 ـ ورشات للقراءة والمطالعة لألطفال،2

 لكتاب من تأطري كتاب وشعراء ومثقفني من الوالية،ـ ندوات حول ا3

ـ إطالق مسابقة والئية تاريخية مخصصة لفئيت األطفال والشباب 4

عىل أن تعلن النتائج وتوزع اجلوائز عىل الفائزين   2022مارس  24يوم 

 بمناسبة الذكرى الستني لالستقالل، 2022جويلية   05يوم 

ات تثقيفية ترفيهية وتحسيسية ـ المكتبة المتنقلة ترافقها نشاط5 

 لألطفال.

 

 01 2022مارس  27األحد  سا 14:00

ساحة دار الشباب 

 ببلدية الشافية
 02 2022مارس  28اإلثنني  سا 14:00

غابة االستجمام ببلدية 

 بريحان
 03 2022مارس  29الثالثاء  سا 14:00

ساحة دار الشباب 

 ببلدية حمام بين صاحل
 04 2022مارس  30 األربعاء سا 14:00

ساحة مكتبة بلدية 

 رمل السوق
 05 2022مارس  31اخلميس  سا 14:00
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 :لوالية تندوفمديرية الثقافة والفنون  -37

 مالحظات اجلهنة المنظمة التوقيت تعيني التاريخ تعيني المكان الرقم

 / مديرية الثقافة و الفنون مساءً  19:00 2022مارس  24اخلميس  يح النرص بمحاذاة مسجد حمزة بن عبد المطلب 01

02 
 قرية حايس خيب -بلدية أم العسل 

المديرية بالتنسيق مع المكتبة  مساءً  19:00 2022مارس  25اجلمعة 

 الرئيسية
/ 

 / مديرية الثقافة و الفنون مساءً  19:00 2022مارس  26السبت  يح احلكمة 03

 / مديرية الثقافة و الفنون مساءً  19:00  2022مارس  27األحد  يح الوئام والوفاق 04

05 
 يح القصايب بمحاذاة السوق األسبوعي

المديرية بالتنسيق مع المكتبة  مساءً  19:00 2022مارس  28اإلثنني 

 الرئيسية
/ 

يح النهضة بمحاذاة ديوان الرتقية و التسيري  06

 العقاري

مع المكتبة  المديرية بالتنسيق مساءً  19:00 2022مارس  29الثالثاء 

 الرئيسية
/ 

 / مديرية الثقافة و الفنون مساءً  19:00 2022ماري  30األربعاء  يح تندوف لطفي بمحاذاة دار الثقافة 07

 / مديرية الثقافة و الفنون مساءً  19:00 2022مارس  31اخلميس  يح موساين بمحاذاة وكالة طريان اجلزائر 08
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 ية تيسمسيلت:لوالمديرية الثقافة والفنون -38

 مالحظات
صاحب 

 النشاط
 الرقم التاريخ والتوقيت نوع النشاط مكان النشاط

/ 

 

 

 

 

المكتبة 

الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية

 

 

 

 

 

 

 بهو المكتبة الرئيسية

 المعارض

 *معرض الكتاب المحليني

24/03/20222 

 إىل

01/04/2022 

 

 سا 09:30

 

 

01 

 ورشات المكتبة

 الرئيسية

 

 فكريةمسابقات 

 *مسابقة أحسن تلخيص لقصة

 *مسابقة أحسن قصة قصرية

02 

 ورشات المكتبات األتية:

 ملحقة بلدية خميسيت-

 ملحقة بلدية أوالد بسام-

 ملحقة بلدية عماري-

 ملحقة بلدية سيدي عابد-

 مكتبة لرجام-

 ورشات بيداغوجية

 *ورشة القراءة

 *ورشة المطالعة والتلخيص

03 

 

 *جلسة أدبية مع الشاعرة "زانو كريمة الرئيسية ساحة المكتبة

 

26/03/2022 

 سا 10:00

04 

 المركز الثقايف 

 بلدية بوقائد
 *جلسة أدبية مع الروايئ "داين حمزة"

 

27/03/2022 

 سا 10:00

 

05 
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 *جلسة أدبية مع الكتب محمد ترييك ملحقة بلدية العيون
28/03/2022 

 سا 10:00
06 

 المركز الثقايف

 بلدية سيدي سليمان

 المكتبة المتنقلة

 ورشات بيداغوجية:

 *ورشة القراءة

 *ورشة المطالعة والتلخيص

30/03/2022 

 سا 09:00
07 

 

 لوالية الواديمديرية الثقافة والفنون -39

الرق

 م
 المشاركون المكان التاريخ النشاط

1 

 انطالق حملة الكتاب اىل المناطق النائية

  2022مارس  24اخلميس 

 مكتبات المطالعة العمومية  مناطق حايس خليفة و قمار و الرقيبة 

 بيع بامضاء الصدارات محلية  ساحة مقهى دار الثقافة   انطالق معرض االصدارات المحلية 

قراءة � كتاب تاريخ احلركة الكشفية  

 بالوادي للكاتب عبد احلميد برس.
 النادي الثقايف للدار الثقافة 

رئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق مع المكتبة ال

 دار الثقافة

 بيع بامضاءالصدارات محلية  النادي الثقايف للدار الثقافة  بيع بامضاءالصدارات محلية .

تدشني و افتتاح مكتب الباحث لمكتبة 

ابو القاسم سعد الله لدار الثقافة لوالية 

 الوادي .

 شخصيات ثقافية دار الثقافة 
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2 

ق ورشات لالطفال حول طرق و انطال 

 أساليب التلخيص و التأليف .

  2022مارس  26السبت 

المكتبات العمومية بقمار و البياضة و 

 الرباح
 المكتبات العمومية

 مجموعة من األساتذة  مكتبة المطالعة العمومية بالبياضة  ندوة حول شخصية الهاشمي رشيف . 

 الساحة اخلرضاء قمار   لمطالعة � الهواء الطلق لالطفا .
 مجموعة من القراء

 

 مجموعة من المؤلفني مكتبة المطالعة العمومية بالبياضة  بيع بإمضاء إلصدارات محلية  

3 

 ندوة حول واقع النرش و التوزيع

 2022مارس  27االحد 

 أ. رضا درايج و أ. طليبة بوراس  النادي الثقايف للدار الثقافة 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مساحات التسوق تاب مع اجلمهورمنافسات ونك ك 

معرض للمكتبة اخلاصة  -معارض :  

 بشيخ المؤرخني أبو القاسم سعد الله .
 مكتبة أبو القاسم سعد الله لدار الثقافة  دار الثقافة 

4 

 معرض لكتب الرباي (خاص) -

  2022مارس  28االثنني 
أوالد مياسة الساحة اخلرضاء يح 

 بالرباح
 المكتبة المتنقلة   مجموعة من القراء

 قراءة � الهواء الطلق لألطفال 
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5 

أبواب مفتوحة عىل مكتبة أبو القاسم 

 سعد الله لدار الثقافة :

أيام تعريفية بالمكتبة (المحتويات, -

 تاريخها,أهم انجازاتها ..)

 تبة أبو القاسم سعد الله لدار الثقافة. مك دار الثقافة   2022مارس  29/28يومي 

 مجموعة من القراء. الساحة اخلرضاء بقمار   2022ملرس  29الثالثاء  معرض للكتاب المستعمل  6

 مكتبة المطالعة العمومية بقمار   2022مارس  30االربعاء  بيع بإمضاء إلصدارات محلية  7
جبايل, ايمن محجوب, عيد الرزاق فريجات ,  بهاء)

 ( شهرزاد عيل

8 

 ورشات حول القراءة و التلخيص :

ورشة المطالعة و التلخيص لكتاب -

 الطفل 

 مسابقة أحسن تلخيص . -

 دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الرتبية  المؤسسات الرتبوية المجاورة    2022مارس  31/30يومي 
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 :نشلةخلوالية  مديرية الثقافة والفنون  -40

 المكـــان التاريـــخ النشــاط الرقم

 

 

 

01 

 *المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية :

 مكتبة متنقلة -

 معرض الكتاب المحيل -

 مسابقة الطفل المتمزي  -

 ورشة حكوايت باللغات  -

 عرض مرسيح -

 

 

24/03/2022  

 إىل 

31/03/2022 

 

 بلدية بوحمامة بوزوامل

 بلدية الرميلة دار الشباب

 بلدية المحمل قرية اوالد عزدين

 بلدية بابار قرية عني حلمة

 بلدية متوسة دار الشباب

 بلدية خنشلة حديقة التسلية اإلخوة أيت احلاج

 

 

 

 

 

 

02 

 *المتحف العمومي الوطين :

 تنظيم معرض للكتاب األثري والتارييخ  -

 ورشة قراءة بعنوان "احلضارات القديمة" -

لسلة من "سلسلة الفتح مسابقة اختيار أحسن س -

 اإلسالمي "

 ورشة تلوين بعنوان " أنا ألون " -

 مستبقة أحسن رسم يعرب عن الرتاث  -

 

 

24/03/2022  

 إىل 

31/03/2022 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة لوالية خنشلة عيل سواييح

 

 

 

 

 *دار الثقــافــــة : 

 أبواب مفتوحة عىل مكتبات دار الثقافة-
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03 

بأسلوب تفاعيل مدعومة  عرض قصص تربوية-

 بأناشيد وعرض مرسيح للدمى

 

 حكوايت لألطفال حول أهمية المطالعة- 

 عرض بهلوين-

 مسابقة فكرية-

 قراءة قصة تراثية متبوعة بمناقشة-

 قراءة وتلخيص كتاب باللغة اإلنجلزيية-

 بالطو ثقايف تربوي ترفيهي لألطفال-

 توزيع اجلوائز عىل األطال الفائزين � مختلف- 

 المسابقات

 

 

 

 

 

  

24/03/2022 

 إىل

31/03/2022 

 

 

 

 دار الثقافة

 بلدية لمصارة

 بلدية بوحمامة

 بلدية يابوس
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 لوالية سوق اهراس:مديرية الثقافة والفنون -41

 المشاركون المكان النشاط التاريخ الرقم

01 

 31إىل  26من 

 2022مارس 

 معارض للكتاب 

العمومية  المكتبة الرئيسية للمطالعة

 و ملحقاتها

احلديقة العمومية المجاهد المرحوم 

 زوقاري عبد السالم

/ 

 كتاب وكاتبات المنطقة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية تقديم مؤلفات وبيع بالتوقيع  02

 لقاءات أدبية وأمسيات شعرية 03
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها
 نطقةأدباء وشعراء الم

04 

ورشات القراءة وتلخيص 

القصص لفائدة األطفال 

 وتالميذ المدارس

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها
 بالتنسيق مع مديرية الرتبية

05 
ورشات رسم ونشاطات 

 احلكوايت

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها
 احلكوايت
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 لوالية تيبازة: مديرية الثقافة والفنون -42

 تاريخ النشاط طبيعة النشاط مكان النشاط

 

 

 

 موقع اآلثار الرومانية

 -اجلهة الغربية  -

 

 * ورشة القراءة بعنوان الكتاب � األرسة مع براعم روضة بسمة و أوليائهم .

 ورشة احلكاية عىل الهواء الطلق وتوزيع قصص لتحفزي الرباعم عىل المطالعة . *

 الشجرة من أداء براعم الروضة .* عرض مرسحية 

 

 

 

 

 

 2022مارس  24يوم 

 

 موقع اآلثار الرومانية

 -اجلهة الرشقية  -

 العاب قرائية مع األطفال .  *

 * ورشة احلكاية .

 * توزيع قصص لألطفال .

  

 2022مارس  27يوم 

 

 

 حديقة الربوة اجلميلة

 *مسابقة كتاب بالدي .

 والمطالعة .* تحسيس األطفال باهمية الكتاب 

 * ورشة األلعاب الفكرية .

 * ألغاز و أمثال من تراثنا .

 

 

  2022مارس  28يوم  

 

 حجوط 

 تقديم جوائز للفائزين � المسابقة . *

 * تنشيط ورشات تربوية متنوعة مع براعم روضة الزهراء واالطفال اليتامى عىل مستوى مدينة حجوط .

 

 

 

  2022مارس  29يوم 

 

 

 ء تيبازة ساحة الشهدا

  فرع تيبازة . –تأطري ورشة المطالعة مع طلبة التعليم الثانوي بالتنسيق مع تحدي القراءة العريب 

  2022مارس  30يوم  
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 احلطاطبة 

 زيارة مدرسة "إبراهيم مالص" النائية  *

 * ورشة االكتشاف والمعرفة 

 واخلدمات اليت تقدمها . * تعريف األطفال بالمكتبة الرئيسية آسيا جبار لوالية تيبازة

 * ورشة القراءة احلرة .

 * تنشيط ورشة احلكاية .

 

 

 

 2022مارس  31يوم 
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 لوالية ميلة:مديرية الثقافة والفنون -43

 الرقـم طبيعة النشاط عنوان النشاط تاريخ النشاط المناسبة الفئة المستهدفة

  اجلمهور العريض

 

 

لطبعة المعرض الدويل للكتاب ا

 ) باجلزائر 25(

 2022لسنة 

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 

 

معرض للكتاب من رصيد المكتبة الرئيسية للمطالعة  -

 العمومية.

 01 معرض

 

 األطفال

 ورشات ثقافية لألطفال : -

 * ورشة القراءة والمطالعة. 

 * ورشة الكتابة واإلبداع ( قصة ، شعر). 

 * ورشة التلخيص. 

 02 ايفنشاط ثق

 

 الطلبة

 مارس 06من 

 إىل

 2022مارس  31

 

 1001نشاط المكتبة المتنقلة باإلقامة اجلامعية لإلناث  -

 رسير ميلة. 2000رسير و 

 

نشاط المكتبة 

 المتنقلة

03 

 

 األطفال

 

 2022مارس 31

 

 تكريم األطفال الفائزين � الورشات الثقافية.  -

 

 تكريمات

 

04 

 اجلمهور العريض

 

 

 

 فالاألط

المعرض الدويل للكتاب الطبعة 

 ) باجلزائر 25(

 2022لسنة 

 

 

 

المعرض الدويل للكتاب الطبعة 

 ) باجلزائر 25(

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 

 

معرض للكتاب من رصيد المكتبة الرئيسية للمطالعة  -

 العمومية

 

 : ورشات ثقافية لألطفال -

 * ورشة القراءة والمطالعة. 

 * ورشة الكتابة واإلبداع ( قصة ، شعر). 

 * ورشة التلخيص. 

 

 معرض

 

 نشاط ثقايف

 

05 

 

06 
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  2022لسنة 

 

 

 األطفال

 

 2022مارس 31

 

 تكريم األطفال الفائزين � الورشات الثقافية  -

 

 

 تكريمات

 

07 

 

 اجلمهور العريض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعرض الدويل للكتاب الطبعة 

 اجلزائر ) ب25(

 2022لسنة 

 

 

 

 

 

 08 معرض معرض للكتاب من رصيد المكتبة. - 2022مارس  24

 09 نشاط ثقايف قراءة كتاب " أيب اسمه إبراهيم" وتلخيصه. - 2022مارس  25 األطفال

 

 الشباب والعائالت

 

 2022مارس  26

 

 للمعرض الدويل للكتاب باجلزائر العاصمةزيارة  -

 

 نشاط ثقايف

 

10 

 

 

 التالميذ

 

 2022مارس  27

 

زيارة تالميذ ابتدائية "عوري شاقر " إىل مكتبة المطالعة  -

 العمومية ريحان خميس.  

 

 

 نشاط ثقايف

 

11 

 

 التالميذ

 

 2022مارس  28

 

زيارة تالميذ متوسطة"عبد احلكيم شتيح" إىل مكتبة  -

 مطالعة العمومية ريحان خميس.ال

 

 نشاط ثقايف

 

 

12 

 

 التالميذ

 

 2022مارس  29

 

زيارة تالميذ متقن "جعفر عيل" إىل مكتبة المطالعة  -

 العمومية ريحان.

 

 نشاط ثقايف

 

13 
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 اجلمهور العريض

 

 

 

 

 

 

المعرض الدويل للكتاب الطبعة 

 ) باجلزائر 25(

 2022لسنة 

يوم تعريفي بأدباء بلدية تاجنانت الكاتبة " قرعيش  - 2022مارس  30

 عوري" أسماء" والكاتبة "خولة

 14 نشاط أديب

 

 اجلمهورالعريض

 

 اجلمهور العريض

 

 

 2022مارس  31

 

 

 2022أفريل  01

 

منصة تحفزيية للقراءة " مع األستاذة "قدادرة أية  و  -

 األستاذ " سفيان مناع ".

 

 حفل ختامي وتوزيع جوائز تحفزيية.  -

 

 نشاط أديب

 

 تكريمات

 

15 

 

16 

 

 اجلمهور العريض

 

 

 

 

 

 

 

 

الدويل للكتاب الطبعة المعرض 

 ) باجلزائر25(

 2022لسنة 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 

 معرض للكتاب من رصيد المكتبة -

 

 معرض

 

17 

 

 التالميذ

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 

تنظيم زيارة لفائدة تالميذ األطوار التعليمية الثالثة   -

 للتعريف بالرصيد المعريف للمكتبة.

 

 نشاط ثقايف

 

18 

 

 األطفال

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 تنظيم ورشات للقراءة:  -

 * قراءة قصة وتلخيصها(إنشاء بطاقة كتاب)

 * مناقشة قصة أو كتاب.

 * قراءة كتاب أو عمل بحضور كاتبة.

 19 نشاط ثقايف

 األطفال

 والتالميذ

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 

� اخلط العريب من  تنظيم ورشة حول: مبادئ وأساسيات- 

 تأطري اخلطاط "غضبان محمد إسالم".

 

 نشاط ثقايف

 

20 
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 األطفال

 والتالميذ

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

تنظيم مسابقة فكرية لفائدة الطور اإلبتدايئ والثانوي من   -

 تأطري نادي أوالد خلوف تقرأ.

 21 نشاط ثقايف

 اجلمهور العريض

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022 أفريل 01

 تكريم وتوزيع شهادات وجوائز.  -

 

 

 22 تكريمات

 اجلمهور العريض

 

 

المعرض الدويل للكتاب الطبعة 

 ) باجلزائر 25(

 2022لسنة 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 23 معرض معرض للكتاب من رصيد المكتبة -

 

 التالميد

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

األطوار التعليمية الثالثة تنظيم زيارة لفائدة تالميذ   -

 للتعريف بالرصيد المعريف للمكتبة.

 24 نشاط ثقايف

 األطفال

 والتالميذ

 

 

المعرض الدويل للكتاب الطبعة 

 ) باجلزائر 25(

 2022لسنة 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 تنظيم ورشات للقراءة :  -

 * قراءة قصة.

 *القراءة األدبية.

 .*قراءة كتاب تاريخ اجلزائر 

 25 نشاط ثقايف

 األطفال

 والتالميذ

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 26 نشاط ثقايف تنظيم مسابقة فكرية لفائدة الطور اإبتدايئ  -

 اجلمهور العريض

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 27 تكريمات تكريمات وتوزيع الشهادات.  -
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 اجلمهور العريض

 

 

 

 

 

 المعرض الدويل للكتاب الطبعة

 ) باجلزائر 25(

 2022لسنة 

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

عرض رشيط وثائقي حول: دور القراءة والمطالعة �  -

 تنمية الفرد والمجتمع.

 حول تسيريالمكتبة:  pptعرض بواسطة  -

 * اإلدارة.

 * قاعات المطالعة.

 * الورشات الفنية والعلمية.

نشاط سمعي 

 برصي

28 

 اجلمهور العريض

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 29 معرض معرض للكتب من رصيد المكتبة. -

 األطفال

 والتالميذ

 مارس 24من 

 إىل

 2022أفريل  01

 تنظيم ورشات للقراءة.  -

 * قراءة قصة هادفة بواسطة الشاشة وتلخيصها.

 * قراءة كتاب وتلخيصه.

 30 نشاط ثقايف

 

 األطفال

 والتالميذ

 

 مارس 24من 

 إىل

 2022ريل أف 01

 

 تنظيم مسابقات فكرية لألطفال والشباب الفئة العمرية   -

 سنة. 15إىل  09من 

 

 

 نشاط ثقايف

 

31 
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 لوالية عني الدفىل:مديرية الثقافة والفنون -44

 المالحظات
تاريخ والتوقيت  مكان النشاط المشاركون

 النشاط

 اسم النشاط
 الرقم

/ 

 شعاع  للفن الدرامي جمعية اإل

 مكتبني

 كتاب و أدباء

 ببلدية تاشته

 دائرة العبادية

 

24/03/2022 

 صباحا 09:30

 تحت شعار " الكتاب � الشارع " :

تنظيم معرض لبيع كتب تنظيم معرض لكتب المؤسسة 

 ENAG الوطنية للفنون المطبعية 

 تنظيم ورشة قراءة والمطالعة " من كل قصة عربة "

 ال سؤال وجوابمسابقة لألطف

01 

/ 
 جمعية الوفاء

 المكتبني

 ببلدية بوراشد

 

26/03/2022 

 زواال13.30

 تحت شعار " الكتاب � الشارع " :

تنظيم معرض لبيع كتب تنظيم معرض لكتب المؤسسة 

 ENAG الوطنية للفنون المطبعية 

 تنظيم ورشة �  قراءة والمطالعة

 مسابقة لألطفال سؤال وجواب

02 

/ 

 شعاع للفن الدرامي جمعية اإل

 مكتبني

 

 ببلدية عني الرتيك

 

27/03/2022 

 زواال10.00

 تحت شعار " الكتاب � الشارع " :

تنظيم معرض لبيع كتب تنظيم معرض لكتب المؤسسة 

 ENAG الوطنية للفنون المطبعية 

 تنظيم ورشة قراءة والمطالعة " من كل قصة عربة "

 مسابقة لألطفال سؤال وجواب

03 

/ 
 ية  الوفاءجمع

 المكتبني

 ببلدية العامرة

 

28/03/2022 

 صباحا10.00
 04 تحت شعار " الكتاب � الشارع " :
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تنظيم معرض لبيع كتب تنظيم معرض لكتب المؤسسة 

 ENAG الوطنية للفنون المطبعية 

 تنظيم ورشة  � قراءة والمطالعة

 

 مسابقة لألطفال سؤال وجواب

/ 
رأ جلمعية النادي األديب لعني الدفىل تق

 الوفاء

 بالمكتبة

 

29/03/2022 

 زواال14.00

جلسة أدبية و القاءات شعرية ألدباء وشعراء من أبناء والية 

 عني الدفىل  من تنظيم النادي االديب لعني الدفىل تقرأ
05 
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 مديرية الثقافة والفنون لوالية النعامة: -45

 التاريخ النشـــــــــاط المــــكان

 لساحة العموميةا

 مقابل المركز الثقايف 

 بلدية عني الصفراء

 فتـح المكتبة المتنقلة -

 تنظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصدارات كتاب منطقة النعامة   -

 نشاط ترفيهي لألطفال.. -

 قراءة � كتاب بعنوان  الزهري للكاتبة فاطمة طرفاية -

 بيع بالتوقيع لكتاب .     -

 2022مارس24

 الساحة العمومية

مقابل مكتبة المطالعة 

 العمومية بلدية البيوض

 فتح المكتبة المتنقلة -

 تنظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصدارات كتاب منطقة النعامة   -

 مطالعة  -تلخيص  –فتح ورشات ثقافية لألطفال : رسم  -

 

 2022مارس26

 الساحة العمومية

مقابل مكتبة المطالعة 

 ية بن عمارالعمومية بلد

 فتح المكتبة المتنقلة -

 تنظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصدارات كتاب منطقة النعامة   -

 مطالعة  -تلخيص  –فتح ورشات ثقافية لألطفال : رسم  -
 2022مارس27

 الساحة العمومية بالقرب

 من المسجد الكبــري

 بلدية النعامة

 اللقاء الثالث للكتاب الـمحليني

 بة المتنقلةفتح المكت -

 تنظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصــدارات كتاب منطقـــة النعامة   -

 

 مطالعة  -تلخيص  –فتح ورشات ثقافية لألطفال : رسم  -

 2022مارس28
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 الساحة العمومية بالقرب

 من المسجد الكبــري

 بلدية النعامة

 اللقاء الثالث للكتاب المــحليني

 فتح المكتبة المتنقلة -

 نظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصدارات كتاب منطقة النعامة ت  -

 معرض من الرصيد الوثائقي للمكتبة للتعريف به .  -

 معرض للمخطوط ( إن تم االتفاق مع المانـــح) . -

 لقاء مع كاتب � الشارع مع بيع بالتوقيع .  -

 عرض فيديو مكرب لنشاطات المكتبة الرئيسية و ملحقاتها. -

 

 2022ارسم29

 الساحة العمومية

مقابل مكتبة المطالعة 

 العمومية 

 بلدية عني بن خليل

 فتح المكتبة المتنقلة -

 تنظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصــدارات كتاب منطقـــة النعامة   -

 مطالعة  -تلخيص  –فتح ورشات ثقافية لألطفال : رسم  -

 

 2022مارس30

 الساحة العمومية

لمطالعة مقابل مكتبة ا

 العمومية 

 بلدية تيوت

 فتح المكتبة المتنقلة -

 تنظيم معرض خاص بالسري الذاتية و إصــدارات كتاب منطقـــة النعامة   -

 مطالعة  -تلخيص  –فتح ورشات ثقافية لألطفال : رسم  -

 

 2022مارس31
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 لوالية عني تموشنت:مديرية الثقافة والفنون  -46

 التاريخ النشـــــــــاط المــــكان

 ساحة المدينة اجلديدة ببلدية عني تموشنت

 ديسمرب ببلدية عني تموشنت 09ساحة 

 مناطق الظل لبلديات والية عني تموشنت

 

 

 تنظيم خرجات ميدانية للمكتبة المتنقلة تحت شعار "الكتاب � الشارع " ب

مارس  31اىل غاية  24من 

2022 

 
يسية للمطالعة العمومية  " مالك بن تنظيم ورشة الرسم  للطفل  بالمكتبة الرئ

 نيب"
 2022مارس  31من 

 

 

تنظيم معرض لبيع الكتب من طرف دار النرش "البشري االبراهيمي" لوالية عني 

 تموشنت.

 

مارس  31اىل غاية  24من 

2022: 

 

 تنظيم مسابقات ثقافية لألطفال من طرف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية.

 

 قراءة قصة  من طرف "نادي تقرا". -طفال : رسم  تنظيم ورشات لأل

مارس  31اىل غاية  24من

2022: 
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 لوالية غرداية:مديرية الثقافة والفنون  -47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات مكـان النشــاط تاريخ  النشـاط نوع النشــــــــــــاط الرقم

01 
 2022افريل  01مارس اىل  24من  معرض الكتاب المحيل عرب مكتبات المطالعة العمومية

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها
/ 

 / / 2022مارس  31اىل  24من  سنة 12اىل  08مسابقة � التلخيص لألطفال من  02

 / دار الشباب االمري عبد القادر غرداية 2022مارس  28اىل  26من  ورشة � الكتابة االدبية لتالميذ الطورين االبتدايئ والمتوسط 03

 / متلييل سبسب زلفانة 2022مارس  31اىل  27من  قافلة المكتبة المتنقلة 04
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 لوالية غلزيان:مديرية الثقافة والفنون  -48

 المكان التاريخ تعيني النشاط

 تنظيم معرض الكتاب خاص بكتاب منطقة غلزيان   -

 مشاركة المكتبة المتنقلة لوالية غلزيان  -

 غلزيان بمعرض خاص به مشاركة أحد كتاب  -

 مسابقة � أحسن تعبري كتايب موجه لألطفال  -

 مسابقة أحسن تلخيص للقصة موجه لألطفال  -

 فقرة احلكوايت  -

 2022مارس  31إىل غاية  27من 

 دار الثقافة آمحمد إيسياخم  -

 

 احلديقة العمومية " حديقة حديدوان " -

 

 الساحة العمومية  لبلدية جديوية  -

 

 ساحة العمومية لبلديةوادي آرهيو ال -
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 :لوالية بين عباسمديرية الثقافة والفنون  -52

 

 

 تعيني النشاط التاريخ المكان الهدف من النشاط المشاركني

مؤسسات تربوية ونوادي 

 قراءة
 2022أبريل  01مارس إىل  24من  المركز الثقايف ببلدية كرزاز تقريب الكتاب من القارئ

 ابمعرض للكت

 

مؤسسات تربوية ونوادي 

 قراءة

التعريف بالرصيد الوثائقي 

 للمكتية  

المكتبة العمومية ببلدية بين 

 عباس
 2022أبريل  01مارس إىل  24من 

أبواب مفتوحة عىل المكتبة 

 العمومية ببلدية بين عباس

مؤسسات تربوية ونوادي 

 قراءة

التعريف بالرصيد الوثائقي 

 للمكتية  

ية ببلدية المكتبة العموم

 إقيل
 2022أبريل  01مارس إىل  24من 

أبواب مفتوحة عىل المكتبة 

 العمومية ببلدية إقيل

مؤسسات تربوية ونوادي 

 قراءة

التعريف بالرصيد الوثائقي 

 للمكتية  

المكتبة العمومية ببلدية 

 تبلبالة
 2022أبريل  01مارس إىل  24من 

أبواب مفتوحة عىل المكتبة  

 تبلبالةالعمومية ببلدية  

مؤسسات تربوية ونوادي 

 قراءة

التعريف بالرصيد الوثائقي 

 للمكتية  

المكتبة العمومية ببلدية 

 الواتة
 2022أبريل  01مارس إىل  24من 

أبواب مفتوحة عىل المكتبة 

 العمومية ببلدية الواتة

بعض المؤلفني والكتاب 

 بالمنطقة
 مقهى أديب بمقر المديرية 2022رس ما 26 مقر مديرية الثقافة التعريف بحقوق التأليف

 

بعض المؤسسات 

 التعليمية

 تقريب الكتاب من التلميذ
عىل مستوى بعض 

 المؤسسات الرتبوية
 2022مارس  27

إهداء مجموعة من الكتب إىل بعض 

 المؤسسات التعليمية
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 عني صاحل:لوالية مديرية الثقافة والفنون  -53

 مالرق التاريخ طبيعة النشاط المكان

 ساحة ملحقة المكتبة بعني صاحل

 *افتتاح معرض الكتاب

 * إقامة ورشات للقراءة

 *تنظيم مسابقات فكرية

 * عروض تنشيطية لألطفال

24-03-2022 01 

 الساحة العمومية

 ببلدية إنغر

 * معرض الكتاب

 *إقامة ورشات للقراءة

 *تنظيم مسابقات فكرية

 *عروض تنشيطية لألطفال

26-03-2022 02 

 ساحة العموميةال

 بقرية ايقسطن

 

 *   معرض الكتاب

 * إقامة ورشات للقراءة

 *  تنظيم مسابقات فكرية

 *عروض تنشيطية لألطفال

28-03-2022 03 

 الساحة العمومية

 ببلدية فقارة الزوى

 * معرض الكتاب

 * إقامة ورشات للقراءة

 *تنظيم مسابقات فكرية

 *عروض تنشيطية لألطفال

29-03-2022 04 

 لساحة العموميةا

 قرية فقارة العرب

 * معرض الكتاب

 * إقامة ورشات للقراءة

 *تنظيم مسابقات فكرية

30-03-2022 05 
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 *عروض تنشيطية لألطفال
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 مديرية الثقافة والفنون لوالية المغري:-57

 التاريخ النشاط المكان المالحظة

 

 

 

سري الربنامج تتخلله بعض األنشطة 

–بهلوان  -رائس القراقوزالمكملة (ع

 مرسح الطفل ...إخل)

 

 ساحة عمومية

 

 

 ساحة عمومية

 

 مكتبة المطالعة العمومية جامعة

 

 مكتبة المطالعة العمومية المغري

 

 مكتبة المطالعة العمومية جامعة

 

 بني الثانويات

 

 خيمة تقليدة

 

 البيع بالتوقيع لكتاب الوالية جلسة

 

 

 حملة لتبدل الكتب القديمة

 

 لونات  أدبية مع كتاب  الواليةصا

 

 ورشة تعليمة لألطفال  كتابة القصة

 

 ورشة تعليمية لألطفال كتابة الشعر

 

 مسابقة � تلخيص الكتاب

 

 أمسية شعرية لشعراء الوالية

 

24/03/2022 

 

 

26/03/2022 

 

27/03/2022 

 

27/03/2022 

 

28/03/2022 

 

29/03/2022 

 

31/03/2022 
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