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     أأ  وولل  ببررااممجج  ااململؤؤسسسسااتت  حتحتتت  االلووصصااييةة  
  اادلدلييوواانن  االلووططنن  للللثثققااففةة  ووالاالاععالالمم    --  11

ننووعع      مماكاكنن  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط   الرقم
  االلننششااطط  

 املالحظات   ااململششااررككوونن  

01 01/10 /2022 
 

 30سا10

 تيبازة 

 رض افالم ابلقبة الساموية : ع
Polaris-des milliards de 
soleil-fly to the moon 

 
 القبة الساموية  
ابملركب الثقايف  
عبد الوهاب  
 سلمي بش نوة

فل 
الط

حية 
رش
ب ص 

 خا
مج
ران
ب

 
  

 00سا13
-we are the stars –
planets-04seansons- 

 30سا14
 - Polaris - two small 

pieces of glass-fly to the 
moon 

02 01/10 /2022 
سا  14

00 
  فارسحساب   " عرض مرسيح بومرداس

" 

قاعة العروض  
 يرس  

ل  
طف
ج ال

انم
بر

 

–مجعية الهواء الطلق 
 - بومرداس

 2022انتاج 

عرض ترفهيي  ـ عرائس ، العاب   تيبازة  00سا15  2022/ 01/10 03
 خفة    " بينقو شو " 

  اجلزائر  –فرقة بينقو  
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 الافتتاح 
 00سا 14
01 -15 
10/2022          

 معرض جامع  للفنون التشكيلية 

 

املركب الثقايف  
عبد الوهاب  

ض   سلمي بش نوة 
عار
م

 

حتت ارشاف ال س تاذة  
 هيبة بن حلرش و مبشاركة  

 لزريق محمد ال مني 
 مليس هيبة معمير 

براهمي اخلليل   بلحرش اإ
 نوىه حامك
 زيك ابوزمريو 

مشاركين ال يتعدى  
 سنة   17عمرهم 

 قاعة السعادة  ال لوان " "  عرض مرسيح وهران 00سا14  2022/ 01/10 04

فل 
الط
ج 
انم
بر

 

  - وهران  –فرقة محيدو 

 00سا14  2022/ 01/10 05
 خراطة 
 جباية

 عرض مرسيح  " احمل " 
ماي   08قاعة 
 خبراطة  1945

- مجعية برامع الفن للثقافة
 سكيكدة

2022انتاج  

06 04/10 /2022 
 

 00سا13
 تيبازة 

 عرض الافالم ابلقبة الساموية 

We are thé stars-planets-
04seasons 

القبة الساموية  
التابعة للمركب  
الثقايف عبد  
الوهاب سلمي  

 بش نوة

  

 30سا14
Polaris-tow small peaces 
of glass-fly to thé moon 
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 2022انتاج  - اجلزائر  –فرقة البادي  قاعة الاطلس  عرض مرسيح " عربة العرائس "  اجلزائر 00سا15 2022/ 07/10 07

قاعة امحد ابي   عرض ل لعاب اخلفة قس نطينة  00سا15  2022/ 07/10 09
 بقس نطينة 

- معريش نرص ادلين 
 قس نطينة 

 

10 
 خراطة  00سا14   2022/ 07/10

 جباية
عرض مرسيح: "الساحر ال خري  

" 

ماي   08قاعة 
 خبراطة  1945

 2022انتاج  - العلمة–مجعية اكزا 

11 08/10 /2022 

 30سا10

 تيبازة 

Polaris-des  milliars de 
soleil-fly to the moon   القبة الساموية

ابملركب الثقايف  
عبد الوهاب  

 سلمي بش نوة

  
 00سا13

We are the stars-planets-
four seansons 

 38سا14
Polaris-tow small pieaces 
of glass-fly to the moon-

explore -04seasons 

  100عرض مرسيح   "بيئة  بومرداس  00سا14     2022/ 08/10 12
قاعة العروض  

 يرس  
امجلعية الثقافية قطار الفن  

 - وهران  –
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 تيبازة  00سا15  2022/ 08/10 13
عرض ترفهيي  ـ"العودة اإىل املدرسة 

 « 

املركب الثقايف  
عبد الوهاب  

 سلمي بش نوة

  –فرقة كامل حمفوظ  
 اجلزائر

 

مجعية مدينة الثقافة   قاعة السعادة  " خامت ال مرية "  عرض مرسيح وهران 00سا14  2022/ 08/10 14
 تلمسان  –والفنون الس بع 

 2022انتاج 

15 11/10 /2022 

 00سا13

 تيبازة 

We are the stars-planets-
04seasons 

القبة الساموية  
اخلاصة املركب  
الثقايف عبد  
الوهاب سلمي  

 بش نوة
 

 

-Polaris-tow small pieaces 30سا14 
fly to the moon-04 

seansons 

17 15/10 /2022 

 30سا10

 تيبازة 

Polaris-des milliards de 
soleil-fly to the moon 

 

 
 00سا13

We are the stars-planets-
04 seasons 

 30سا14
Polaris-tow small pieaces 
of glass-fly to the moon-

explore-04 seasons 

6



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
5 

18 

 00سا13 2022/ 18/10

 تيبازة 

We are the stars-planets-
04 seasons 

 

 Tow small pieaces of 30سا14 
glass-fly to the moon -04 

seansons 

20 
21/10  /

2022 
 - تيارت –مجعية الرثاي  قاعة الاطلس  عرض مرسيح " جوهرة احلياة »  اجلزائر 00سا15

 

  املرسح اجلهوي سكيكدة  قاعة امحد ابي   "مدينة ال مراء "   :عرض مرسيح قس نطينة   00سا15 2022/ 21/10 21

22 22/10 /2022 

 30سا10

 تيبازة 

Polaris-des milliards de 
soleil-fly to the moon   القبة الساموية

ابملركب الثقايف  
عبد الوهاب  

 سلمي بش نوة

 

 
-We are the stars-planets 00سا13

04 seasons 
 30سا14

 
Tow small pieaces of 
glass-fly to the moon -
04seansons 

 
سا  15 2022/ 22/10

00 
عرض ترفهيي  توعوي " الطفل  
 وال نرتنيت" أ كروابت موس يقى 

املركب الثقايف   
عبد الوهاب  
 سلمي بش نوة

 اجلزائر   –فرقة س ميبا 
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23 
22/10  /

2022    
جوهرة   "عرض مرسيح ثوري  بومرداس 00سا14

 » احلياة
العروض  قاعة 

 يرس 
مجعية الهواء الطلق  

 بومرداس
 

امجلعية الثقافية الفن   قاعة السعادة  عرض ترفهيي  تربوي " لكون شو" وهران 00سا14     2022/ 22/10 24
 – وهران  –النش يط 

 

25 22/10  /
2022 

 00سا14
 خراطة 
 جباية

ماي   08قاعة  عرض مرسيح "مدينة الامراء" 
 خبراطة1945

  اجلهوي سكيكدة املرسح 

26 25/10 /2022 

 30سا10

 تيبازة 

Polaris-des milliards de 
soleil-fly to the moon 

القبة الساموية  
للمركب الثقايف  
عبد الوهاب  

 سلمي بش نوة

  
-We are the stars-planets 00سا13

04 seasons 
-We are the stars-planets 00سا13

04 seasons 

- مجعية برامع الفن للثقافة قاعة الاطلس  " احمل "    عرض مرسيح اجلزائر 00سا15   2022/ 28/10 28
 - سكيكدة

 2022انتاج 

عرض مرسيح: "الساحر ال خري   قس نطينة  00سا15  2022/ 28/10 29
" 

 2022انتاج  –العلمة  –مجعية اكزا  قاعة امحد ابي  

مرسيح   " احمل " عرض  بومرداس 00سا14   2022/ 29/10 30  
قاعة العروض  

 يرس 
  مجعية برامع الفن للثقافة

 سكيكدة
 2022انتاج 
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31 29/10 /2022 

 30سا10

 تيبازة 

Polaris-des milliards de 
soleil-fly to the moon 

القبة الساموية  
ابملركب الثقايف  
عبد الوهاب  
 سلمي بش نوة

 

 
-We are the stars-planets 00سا13

04 seasons 

 30سا14
Polaris-two small pieces 
of glass-fly to the moon-

04 seasons 

32 
 00سا15 2022/ 29/10

 عرض ترفهيي  تربوي   
 " قمية املطالعة" 

املركب الثقايف  
عبد الوهاب  
 سلمي بش نوة

– فرقة اس تديو الصغار  
  البليدة 

33 
 00سا14 2022/ 29/10

عرض متنوع: ترفيه ، رقص   وهران
 عرصي ، الكس يك 

 قاعة السعادة 
وهران   –فرقة غينا فورم 

– 
 

 00سا14 2022/ 29/10 34
 خراطة  
 جباية

عرض مرسيح " حساب فارس  
" 

ماي   08قاعة 
 خبراطة1945

 
مجعية الهواء الطلق    

 بومرداس   
 2022انتاج 
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  ددييوواانن  ررايايضض  االلففتتحح   --11

  

  

  

  االلررقق    االلووللييةة    اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  

 
/ 
 
 
 
 

فنانني تشكيليني  
من خمتلف ربوع 

 الوطن . 

قاعة فرانس   فنية/ جتارية 
 فانون

 
2022أ كتوبر  

معرض جامع  للفن  
 التشكيل 

اجلزائر العامصة 
ديوان رايض 

 الفتح 

01 

 
 
 

          / 
 

 MDاملوزع 
CINE 

  جتارية / ترفهيية 
 قاعة ابن زيدون 

 

  31اإىل غاية  01من 
2022أ كتوبر   

عروض سيامنئية ل فالم  
 عاملية 

 العامصة اجلزائر
ديوان رايض 

 الفتح 

02 
 
 

10



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
9 

  االلوواكاكةلةل  ااجلجلززاائئررييةة  للالالإإششععااعع  االلثثققاايفيف   --22

  

  

  

  

  

  

  

  االلررقق    االلننششااطط  ننووعع      اتاتررخيخي  االلننششااطط    ااههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    ااململششااررككنيني    ااململالالححظظااتت  

 دار عبد اللطيف كامل الوايف  
امهية املناظر الطبيعية احلضارية يف  

 املدن  
 2022اكتوبر  25اىل  08

معرض ملصمم احلدائق  
 العامل  كامل الوايف 

0011  

 
حسين  
 ايسني 

 دار عبد اللطيف
عرض الاعامل الفنية يف اطار 

 املعارض الشهرية 
نومفرب   12اكتوبر اىل  24

2022 
معرض للفنان ايسني  

 حسين 
0022  
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  ممررككزز  االلففننوونن  ووااململععااررضض  للووللييةة  تتللممسساانن  ::  --  44

مماكاكنن      اتاتررخيخي  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  

01 

 تلمسان

 معرض
"السرية  
 النبوية" 

أ كتوبر   08اإىل  01من 
2022 

مركز 
ادلراسات  
 ال ندلس ية

تعريفه تربية النشئ و 
 ابلسرية النبوية 

// // 

02 
ورشات فنية  

 تنش يطية 
أ كتوبر   08اإىل  01من 

2022 
ملحقات 
 املكتبات 

 توعية ال طفال 
ابلتنس يق مع املكتبة  
 الرئيس ية محمد ديب 

 

03 
معرض "من  

ضفة اإىل  
 أ خرى" 

أ كتوبر   20اإىل  17من 
2022 

مركز 
ادلراسات  
 ال ندلس ية

  التعريف بتارخي و بطولت 
 // // ال جماد

04 
معرض "  

 منازل الكتابة" 
 

أ كتوبر   24اإىل  17من 
2022 

قرص الثقافة  
عبد الكرمي  

 دايل

تسليط الضوء عىل كتاابت  
 محمد ديب 

 مجعية ادلار الكبرية 
مبناس بة الاعالن عن جائزة محمد  

 2022ديب طبعة 

 جلسات أ دبية  05
أ كتوبر   24اإىل  17من 

2022 
ملحقات 
 املكتبات 

 // التعريف مبسرية محمد ديب 
ابلتنس يق مع املكتبة الرئيس ية محمد  

 ديب 
  

  

12



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
11 

      ""    يي  حمحم    اادلدليينن  ببششططاارر  زز  ""  ااململرسرسحح  االلووططنن      ااجلجلززاائئرريي      --  0055

  

ااههدداافف      مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن  

0011  
 
 
 

متنوعة  عروض مرسحية    اجلزائر 

 بعناوين خمتلفة:
 مملكة احلرشات  - 
 روزة   حنين   - 

 2022أ كتوبر04
14:30 

 2022أ كتوبر 06
18:00 

املرسح الوطن   حم   
 ادلين   

   يبشطار ز 

املرسح اجلهوي      
اكتب ايسني تزيي 

 وزو  

  

 أ هنا ولهية  --    0022
 
 

 2022أ كتوبر07
16:00 

خراج     سينوغرافيا واإ

 خفر ادلين    لونيس  
  

 حفل تكرمي  الفنانني    03
 " رش يد   براكين " 

 "مصطفى  حسنون " 

 2022أ كتوبر08
15:00 
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مرسحية     بعنوان "حساب   04

 فارس" 
 2022أ كتوبر11

14:30 
    

 مرسحية   بعنوان   :   05
 "ابسطا " 

 2022أ كتوبر14- 13يويم 
18:00 
16:00 

    

 مرسحية    بعنوان:   06
 "حمل لنغم " 

 2022أ كتوبر18
14:30 

مجعية »انس الفن    

للثقافة والإبداع  

 لولية املدية  

خراج    نص واإ
 :حلمي عالل  

مرسحية    بعنوان "    07

 جلجامش كام مل تسمع عنه 
 2022أ كتوبر 20

18:00 
 2022أ كتوبر21

16:00 

التعاوين الثقافية       
أ ساطري   ابلتعاون      

مع املرسح   الوطن  
 اجلزائري  

 

مرسحية بعنوان    "أ سدار     08

 فف  
 2022أ كتوبر22

16:00 
التعاونية املرسحية    

 مشاهو
 

 2022أ كتوبر24 مرسحية أ ندروينة     09
18:00 

املرسح اجلهوي   أ م     
 البوايق  
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مياءات      عرض كوريغرايف  10 "اإ
" 

 2022أ كتوبر25
18:00 

 امجلعية   الثقافية    
 " بروفيل "   

خراج       تصممي واإ
 : فايزة  معمري   

 مرسحية    " جشرة   املوز   11
 
 

 2022أ كتوبر26
18:00 

املرسح اجلهوي    
 سكيكدة  

 

 2022أ كتوبر27 حفل فن أ ندليس      12
18:00 

 

  مجعية    الفخارجية     

حفل    موس يق   بعنوان  "   13
للحب "   للمطربة  " منال   

 غريب "

 2022أ كتوبر  28
18:00 

  للحب  منال غريب    

مرسحية   بعنوان      14

 "جلجامش كام مل تسمع   عنه 
 2022أ كتوبر 29

18:00 
التعاوين الثقافية       

أ ساطري   ابلتعاون      
مع املرسح   الوطن  

 اجلزائري
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 مرسحية   بعنوان:   15
 " العازب " 

 2022أ كتوبر 30
18:00 

املرسح اجلهوي       
عبد القادر   علوةل  

 وهران 

 

حفل فن  متنوع    بعنوان    16
 "جسور " 

 

 2022أ كتوبر 31
18:00 

 امجلعية الثقافية      
 أ هل الفن   

 

 عروض مرسح   الشارع      17
عروض مرسحية   ورقص   

 فللكوري 

أ كتوبر   31اإىل   28من  
2022 

    

سرية   نضال   2022أ كتوبر 24 معرض للصور    18
ومسارات  
 أ بطال

الفرقة   الفنية     
 جلهبة    التحرير  ..  

 

    ندوة   بعنوان "صدى  الثورة  19
اجلزائرية   يف  املرسح العريب 

" 

 2022أ كتوبر 30
11:00 
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  ""  ببووععالالمم    ببسساايي  ""  أأ  ووببرراا    ااجلجلززاائئرر    --  0066

  

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

مماكاكنن    
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط  

أ وبرا   01
 اجلزائر 

الاحتفال ابذلكرى الس تني   لس تقالل     
 اجلزائر 

حفل   فن   خضم  جيمع   بني  - 
املوس يقى    والغناء   والرواية   حتت    

 عنوان :اجلزائر     زينة   البدلان "  

 2022أ كتوبر  06
18:30 

نتاج  أ وبرا   اجلزائر    حتت     من اإ
قيادة     املايسرتو    لطف    

سعيدي    واجلوق ل ندليس    

حتت قيادة   املايسرتو  جنيب   
اكتب  وا�موعة الصوتية    حتت  

قيادة    بن عامر   محودة    

ومبشاركة    الراوي    حوى عبد  
 املؤمن  

 

 حفل   فن    بعنوان " روح النفوس " -   02

 

  ليىل بورصايل     2022أ كتوبر  08

17
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حفل  عىل    03 أ كتوبر    08و   06هامش 
2022 

 سوق الفن : 
 فنية    وحرفية     عرض منتجات

  08اإىل   06من  
 2022أ كتوبر 

هبو أ وبرا  
 اجلزائر 

أ صاةل     جتمع  بني
الصناعة  التقليدية     

ورقة  الفنون   
 التشكيلية  

 بساي مع أ وبرا اجلزائر بوعالم 
 مركز   الفن  " اليامسني "  

حرفيون     فنانون،مبشاركة     
 من مجيع هجات الوطن     
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   ققصصوورر  االلثثققااففةة::      

   ::  ممففدديي  ززككرراياي  

  ااململالالححظظةة    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
الاحتفال ابليوم العامل    اجلزائر 01

لل شخاص املس نني  
ابلتعاون مع وزارة  

 التضامن

2022.10.01 
 

فضأ ت قرص  
الثقافة مفدي  

 زكراي 

   

تظاهرة جتدي املشاريع   اجلزائر 02
الثقافية الكربى مع  
 مجعية بسكرة تقرأ  

2022.10.06 
2022.10.09 

 

القاعة املتعددة  
 النشاطات 

   

القاعة املتعددة   2022.10.13 حفل موس يق  شعيب اجلزائر 03
 النشاطات 

   

الاحتفال ابليوم العامل    اجلزائر 04
 للتغذية

القاعة املتعددة   2022.10.16
 النشاطات 
 02القاعة رق 
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مسابقة للغة الكورية   جلزائر 05
ابجلزائرسفارة كوراي   

القاعة املتعددة   2022.10.17
 النشاطات 

   

معرض جامع  للفنون   جلزائر 06
التشكيلية مبناس بة 

الاحتفال بذكرى الفاحت  
 نومفرب ا�يدة 

2022.10.20 
2022.11.20 

10.00  -  18.00 

    رواق ابية

ايم  لل  الطبعة الاوىل   جلزائر 07
 الفيديو الفنية  

(Wid Shot 2022) 

2022.10.22 
2022.10.25 

لقاعة املتعددة  
 النشاطات 

   

حفل موس يق  و اغاين   اجلزائر 03
وطنية مع الس يدة  

 س بريي صورية  

القاعة املتعددة   2022.10.27
 النشاطات 
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   تتللممسساانن::    للووللييةة  ععببدد  االلككررميمي  ددااىلىل  

  ممالالححظظةة    االلننششااطط  ااململششااررككوونن  يفيف      أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلررقق  
 
01 
 
 
 

اختتام تظاهرة الطبعة الرابعة جملمي 
المتزي اجلزائري ابلتنس يق مع  

املؤسسة اجلزائرية لرتقية املقاولتية 
 و دمع املؤسسات الناش ئة 

 

تشجيع املواهب الشابة و   القاعة الصغرى  2022/ 01/10
 دمع املؤسسات الناش ئة 

املؤسسة اجلزائرية لرتقية   - 
املقاولتية و دمع املؤسسات  

 الناش ئة
 

/ 

يف اطار اليوم العامل  و العريب  02
للسكن ينظم القرص معرض  
ابلتنس يق مع مديرية السكن  

لولية تلمسان مبشاركة الفاعلني 
 يف قطاع السكن عرب الولية 

 

03/10 /2022  
 هبو القرص

الاحتفال ابليوم العامل  و  
 العريب لسكن

 / مديرية السكن لولية تلمسان

يوم درايس حول الصحة املدرس ية  03
ابلتنس يق مديرية الصحة لولية 

 تلمسان  

 / مديرية  الصحة تلمسان  مبناس بة ادلخول املدريس  القاعة الصغرى  2022/ 04/10

22
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تظاهرة املودل النبوي الرشيف  04
*ربطتنا حنتنا يف حتت شعار 

 ه1444/ 2022مودلان* 
 معرض للفن التشكيل  

براز فن جديد  قاعة محمد ديب   2022/ 06/10   //     سسععاادد  ببنن  ققااددةة  الفنانة   اإ

 مسابقة لحسن رمشة احلنة  05
 احلناء/   /

حياء املناس بة و احملافظة   هبو القرص   2022/ 06/10 اإ
 عىل املوروث الثقايف  

  3اإىل  مشاركة ابلضافة  30
أ عضاء من جلنة التحكمي يف  

 امليدان  

            
  

  //  

حياء املناس بة و بعث   القاعة الصغرى  2022/ 06/10 حمارضة  أ اكدميية خاصة ابملناس بة   06 اإ
احلس ادلين          و  

 الاجامتع 
 

مشاركة ال س تاذ ادلكتور     * 
 ممييققننووننييفف  ششععييبب**  

  
  //  

سهرة موس يقية خاصة ابملناس بة   07
 طابع تراث ذات 

   *   ححااجج  ققاامسمس  الفنان القدير *  القاعة الكربى 2022/ 08/10
  //  

0088   
 معرض للصور التارخيية 

ال لمية  -  هبو القرص 22002222//  1100//  1177 ابذلكرى  احتفاء 
أ كتوبر    17ملظاهرات  

1961 

 / قرص الثقافة 
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عرض فيمل خاص ابملناس بة حتت    0099
" للمخرج  اامحلمحلاامم  االل  ببييضضعنوان " 

 ععلل  ممووززااوويي  

حياء اذلاكرة الوطنية و  -  القاعة الصغرى  اإ
 تعزيز الروح الوطنية 

CNCA  املركز الوطن للسيامن و
 السمع  البرصي 

/ 

تظاهرة ثقافية ابلتنس يق مع    1100
 تلمسان  محممحمدد  ددييبب  مؤسسة  

معرض للكتب من تنظمي مكتبة   
 محمد ديب 

 24اىل21من
 2022أ كتوبر 

 القاعة الكربى
 
 

 هبو القرص

تنش يط الساحة الثقافية و  
ال دبية  وتذكري ابملوروث  

الكبري       للاكتب  ال ديب 
   محممحمدد  ددييبب  

 / مؤسسة محمد ديب 
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   ::  ممااكلكل  شش  ببلل  سسككييككددةة  

  االلتتااررخيخي    حمحمتتووىى  االلننششااطط    االلننششــااطط          االلررقق  

0011  
حيـاء  ذكرى املودل النبوي الرشيف  اإ

 مم          22002222ههــ  //          11444444

نشاديـة  و مداحئ  دينيـة ابقات                    اإ
 تالوة ال طفال لبعض السور القرأ نية وال انش يد ادلينية     

لقاء لكمة مبناس بة املودل النبوي الرشيف  اإ
 ونبذة عن حياة الرسول

 معرض خاص ابملودل النبوي الرشيف

0088  //1100  //22002222  

 ورشة املوس يقى    0022
 الافتتاح الرمس  لورشة املوس يقى 
 اخلاصة بقرص الثقافة لسكيكدة  

1155  //1100  //22002222        

0033  

حيـاء  ذكرى   اإ
 يـوم  الـهجــــرة 

   22002222//11996611أ كتوبر   1177
 

 ندوة اترخيية لإحدى خشصيات الثورة التحريرية 
 معرض للكـتب والصور التارخيية
 عرض رشيط  واثئق  حول أ حداث 

 11996611أ كتوبر   1177

1177  //1100  //22002222  

  

25
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     ووااللففننوونن  ممددييررايايتت  االلثثققااففةة  اثاثننيياا  ببررااممجج  
  أأ  ددرراارر  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة     --11

مماكاكنن      أأ  ههدداافف  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ننووعع  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق      
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككنيني  

01  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ درار 

  2022/ 04/10 قراءة نص مرسيح ـ مناقشة 
 
 

املسامهة يف التنش يط الثقايف  
 والفن بولية أ درار 

دار 
 الثقافة 

د ـ عبد القادر  
 روايح

 

 

دار  2022/ 20/10 عرض مرسيح  "للكبار"   02
 الثقافة 

مجعية ال مل للثقافة  

 واملرسح 
 

دار  2022/ 25/10 أ مس ية شعرية  03
 الثقافة 

  الوليةشعراء من 

اخلمية الوطنية للشعر الشعيب    04
 12ط 

دار  01/11/2022اإىل  30من
 الثقافة 

شعراء شعبيون من  
داخل وخارج  
 الولية

 

malika douaoui 
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مسابقة القراءة لالطفال خاصة  05
ابملودل النبوي الرشيف   بفضاء  

 الطفل  

2022خالل شهر أ كتوبر  املكتبة   غرس سلوك املطالعة   
الرئيس ية  
 أ درار

الاطفال رواد  
املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومة  
 وملحقاهتا  

 

أ مس ية شعرية "مدح خري الربية    06
" 

13/10 /2022 املكتب الوليئ   الاهامتم مبدح خري الربية   
لبيت الشعر 

اجلزائري املكتب  
 الوليئ أ درار 

 

معرض لكتب الاطفال "   07
 القصص ادلينية  

2022خالل شهر أ كتوبر  مصلحة تس يري   التعريف برصيد املكتبة   
الرصيد وتوجيه  

 القراء  

 

ندوة اترخيية : ساعات قبل   08
اندلع ثورة التحرير ا�يدة اول 

1954نومفرب   

27/10 /2022 معايشة ومعاجلة الس ياق التارخي  
 قبل اندلع الثورة 

العلوم  قسم 
الانسانية ـ جامعة  

 أ درار
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  االلششللفف    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة     --22

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

  ااململالالححظظااتت  

01  
 
 
 
 
 
 
 
 

  االلششللفف  

قعدة تقليدية خاصة مبناس بة املودل 
 النبوي الرشيف 

 مجعية أ حالم للتبادل الثقايف   دين تربوي  قاعة املتحف   2022/ 08/10
 

 مجعية الفتح الثقافية 

 

نشادية من ولية   فن دين  ساحة املتحف   2022/ 08/10 حفل يف طابع املدي ادلين  02 فرقة اإ
 تلمسان

 

 )احتفالية املودل النبوي الرشيف( 03
معرض جملتلف عادات وتقاليد 

حياء ليةل املودل ولية الشلف يف  اإ
 النبوي الرشيف. 

ورشة يف الإشغال اليدوية حول 
 صناعة الفانوس. 

مسابقة لل طفال لصناعة فانوس  
 املودل النبوي الرشيف. 

 
 

08/10 /2022 

 
 

دار الثقافة لولية  
 الشلف

 
 

حياء ليةل املودل   اإ
 النبوي الرشيف 

 
 

 احلركة امجلعوية احمللية  
 ورشات دار الثقافة 

 

معرض الصور الفوتوغرافية اخلاصة  04
 بزلزال ال صنام 

10/10 /2022 
 ( صباحا 10:00العارشة )

 
 هبو املتحف

 
 اترخي   

 
طارات املتحف   اإ
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عرض أ رشطة واثئقية حول ادلمار  05

 اذلي خلفه زلزال ال صنام 
10/10 /2022  
 ( زوالا 14:00الثانية )

طارات املتحف  اترخي   هبو املتحف   اإ

بدلية بن  2022/ 14/10 صىل هللا عليه وسمل   أ س بوع النيب 06
 بوعتاب

قافةل املكتبة الرئيس ية   دين
 للمطالعة العمومية 

 

  ال س تاذ محمد طياب  اترخي   ساحة املتحف   2022/ 17/10 حمارضة حول اليوم الوطن للهجرة  07
 أ كتوبر  17اذلكرى اجملدلة ملظاهرات 08

)ندوة اترخيية ومعرض   1961 
 للكتب التارخيية( 

اىل  16من 
20/10 /2022 

املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

 ا�اهد احلاج يوسف لطرش   اترخي  
 الطيب بوقرة 

 
 

 
 
 
 

عرض صور خاصة بشهداء منطقة   09
 الشلف

17/10 /2022 
 ( صباحا 09:00التاسعة )

طارات املتحف  اترخي   هبو املتحف   اإ

 
 
10 

  االلششللفف  
حياء ذكرى مظاهرات   أ كتوبر   17اإ

)أ ايم ال غنية الثورية وامللزتمة  1960
ودورها يف ترس يخ مقومات اذلاكرة  

 التارخيية( 

 
اإىل  16من 

18/10 /2022 

 
 

دار الثقافة لولية  
 الشلف

 
 

 احملافظة عىل  
 اترخي اجلزائر 

 
 فرقة أ ولد س يدي معمر  

 مجعية تيفاوين
 مجعية أ بطال الشلف 
 مجعية أ نغام الشلف 
 الفنان معمر باككشة
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  الاالاغغووااطط  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة     --33

أأ  ههدداافف      ااململششااررككوونن    ااململالالححظظةة  
  االلننششااطط  

االلتتااررخيخي  وو      ااململــــككــــاانن  
  االلتتووققييتت  

  االلررقق    االلووللييةة    االلننششااطط  

 قاعة السيامن مزي   

 ال غواط

 

تنش يط   - 
احمليط  
 الثقايف  

 قاعة سيامن مزي  

 ال غواط

لك ثالاثء و  
مخيس من شهر  
أ كتوبر  بداية  

 من

الساعة :   
17:00   

 عروض سيامنئية منوعة 

 عرض أ فالم اترخيية وأ فالم  

 لل طفال

 

 

 

 

 

 

لل  غغووااطط  ا  

 

 

 

01 

 

 قاعة سيامن 

 س يدي عقبة   أ فـلو 

س يدي عقبة     قاعة  سيامن 

 أ فلو

  
 

املكتبة العمومية  
للمطالعة الش يخ البشري  

الإبراهمي  وكتاب  
 ونوادي 

 

 

تشجيع   - 
املواهب  
ال دبية 

 والتكفل هبا  

 
 

املكتبة العمومية للمطالعة  
 الش يخ البشري 
 الإبراهمي  

 

 

31اإىل  01من   

2022أ كــــتوبر   

لك سبت و  
 ثالاثء

تنظمي لقاءات مع الكتاب احمللني ندوة  
 اكتب وكتاب  

تنظمي أ بواب مفتوحة عىل املكتبة  
 وملحقاهتا  

 

 تنظمي ورشات

 

 

02 
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تمنية روح   - 

 الإبداع 

كتشاف   و اإ
 املواهب

بداية من 
 الساعة: 

سا  16:00  

 لل طفال بفضاء الطفل 

 ورشة قراءة لنادي تنوين  

   ::دداارر  االلثثققااففةة  

االلتتااررخيخي  وو      ااململاكاكنن    ااههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظةة  
  االلتتووققييتت  

  االلررقق    االلووللييةة    االلننششااطط  

  

الفرق و امجلعيات بدار  
 الثقافة 

فرق السامع الصويف و  
 احلرضة 

احتفال ابملناس بة  
 ادلينية 

 دار الثقافة 

ااهمهمررججاانن  ااململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  يفيف     اكتوبر 09و  08
  ططببععتتهه  االلررااببعع  ععرشرش::  

خمية الرتاث يف اس تقبال مودل       --  

النيب ) سامع الصويف، قصائد دينية،  
تقاليد العائةل احتفال ابملناس بة، حفل  

موس يق  تغاين ابلقصائد يف مدح  
 الرسول(

 الاغواط

 

 

 

 

03 
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 قطاع الثقافة  

 

 

امجلعيات املؤطرة  
 للنوادي بدار الثقافة 

 

 

 

 

تعريف ابملنحىن   - 
التصاعدي للنشاط  
و احلركة الثقافية و  

 الفنية  

جمهودات ادلوةل    - 
يف ترس يخ الثقافة  

 الوطنية 

 13اىل  10
 اكتوبر 

ااففتتتتااحح  ااململوومسمس  االلثثققاايفيف  وو  االلففنن::  ""    
  سس  تتنيني  سس  ننةة  ممنن  االلإإششععااعع  االلثثققاايفيف""  

معرض املنجزات و املسرية       --  
 الثقافية و الفنية ابلغواط 

  من طرف  تنش يط فن و ثقايف - 
امجلعيات اليت تؤطر النوادي بدار 

 الثقافة 

ابواب مفتوحة عىل الورشات   - 
 البيداغوجية

مداخةل "س تني س نة من    - 
 الاشعاع الثقايف   ابلغواط "

  

 

 

 

 

 

 

04 

 قطاع الثقافة  

 مديرية ا�اهدين

 جامعة الاغواط

أ دب الثورة   قراءات يف كتاب  حول اكتوبر 17 يوم الوطن للهجرة 
 و ممزيات يوم الهجرة 

 

05 
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مركز الثقايف   يوم الوطن للهجرة  ابحث يف التارخي افلو  
 افلو

مداخةل " احداث السابع عرش من  اكتوبر 17
 اكتوبر" 

06 

  

 

 املركز الثقايف  

 أ محد فراحتيه 

 

 

تذكري ال جيال مبأ ثر  
 وتضحيات الشهداء 

 

 

 

املركز الثقايف  
 أ محد فراحتيه 

 

 

 2022أ كتوبر17

09:30 

 

 

حمارضة ابملركز الثقايف بعنوان 
 1961مذحبة يف ابريس  

 

 معرض خاص ابذلكرى   

 

 

07 

 

  

االلتتااررخيخي  وو      ااململاكاكنن    ااههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظةة  
  االلتتووققييتت  

  االلررقق    االلووللييةة    االلننششااطط  

  

الفرق و امجلعيات بدار  
 الثقافة 

ابملناس بة  احتفال 
 دار الثقافة  ادلينية 

  09و  08
 اكتوبر 

ااهمهمررججاانن  ااململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  يفيف    
 الاغواط  ططببععتتهه  االلررااببعع  ععرشرش::  
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فرق السامع الصويف و  
 احلرضة 

خمية الرتاث يف اس تقبال مودل       --  

الصويف، قصائد دينية،   النيب ) سامع 
تقاليد العائةل احتفال ابملناس بة، حفل  

موس يق  تغاين ابلقصائد يف مدح  
 الرسول(

 

03 

  

 قطاع الثقافة  

 

 

امجلعيات املؤطرة  
 للنوادي بدار الثقافة 

 

 

 

 

تعريف ابملنحىن   - 
التصاعدي للنشاط  
و احلركة الثقافية و  

 الفنية  

جمهودات ادلوةل    - 
ترس يخ الثقافة   يف

 الوطنية 

 13اىل  10
 اكتوبر 

ااففتتتتااحح  ااململوومسمس  االلثثققاايفيف  وو  االلففنن::  ""    
  سس  تتنيني  سس  ننةة  ممنن  االلإإششععااعع  االلثثققاايفيف""  

معرض املنجزات و املسرية       --  
 الثقافية و الفنية ابلغواط 

طرف    تنش يط فن و ثقايف  من - 
امجلعيات اليت تؤطر النوادي بدار 

 الثقافة 

ابواب مفتوحة عىل الورشات   - 
 البيداغوجية

مداخةل "س تني س نة من الاشعاع    - 
 الثقايف   ابلغواط " 

 

 

 

 

 

 

04 
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 قطاع الثقافة  

 مديرية ا�اهدين

 جامعة الاغواط

أ دب الثورة   قراءات يف كتاب  حول اكتوبر 17 يوم الوطن للهجرة 
 و ممزيات يوم الهجرة 

 

05 

مداخةل " احداث السابع عرش من  اكتوبر 17 مركز الثقايف افلو يوم الوطن للهجرة  ابحث يف التارخي افلو  
 اكتوبر" 

06 

  

 

 املركز الثقايف  

 أ محد فراحتيه 

 

 

تذكري ال جيال مبأ ثر  
 وتضحيات الشهداء 

 

 

 

املركز الثقايف  
 أ محد فراحتيه 

 

 

 2022أ كتوبر17

09:30 

 

 

حمارضة ابملركز الثقايف بعنوان 
 1961مذحبة يف ابريس  

 

 معرض خاص ابذلكرى   

 

 

07 
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      أأ  مم  االلببوواايقيق      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة --44

  االلننششااطط    االلررقق  
اتاتررخيخي    
  االلننششااطط  

  مماكاكنن  االلننششااطط  
  ااههدداافف  االلننششااطط  

  ممالالححظظااتت    ااململششااررككوونن  

01 

املكتبة الرئيس ية وملحقاهتا: افتتاح تظاهرة ال بواب املفتوحة عىل   
/ معرض الكتاب الش به املدريس من رصيد املكتبة. 1  

/ عرض لفتات تعريفية جملتلف النشاطات الثقافية  والعلمية املنظمة  2

 سابقا.

عرض لفتات تعريفية  لـ : ماكل بن نيب ، نشأ ة املكتبة   - 

 الرئيس ية،ملحقات املكتبة الرئيس ية،

املكتبة الرئيس ية وخمتلف اخلدمات املقدمة.  / جوةل تعريفية ملرافق3  

ورشات متنوعة لل طفال : مطالعة ، رمس وأ شغال يدوية. 4  

02 - 06  

أ كتوبر  

2022 

املكتبة  

الرئيس ية   

 وملحقاهتا

متكني خمتلف رشاحئ   - 

ا�متع للتعرف عىل املكتبة  

عطاءه حقه يف املعلومة.  واإ

تعزيز التصال   - 

 املؤسسايت.

براز -  الرصيد الواثئق   اإ

 للمكتبة 

 
/ 
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02 

 ندوة أ دبية : 
/ معرض مؤلفات كتاب ولية أ م البوايق. 1  
تنساب اكلسوايق يف   / نشاط ضيف الشهر حتت شعار “ لكامت2

 رحاب أ م البوايق مع تقدمي ادليوان للشاعر عبد ا�يد عالق
/ بيع ابلتوقيع  3  للُكتاب: عبد ا�يد عالق ، مسراء عابد  

/ قراءات شعرية لكوكبة من شعراء الولية من خمتلف الاجناس   4
 ال دبية

أ كتوبر   04
2022 

املكتبة  
 الرئيس ية

ترس يخ ثقافة القراءة  

 واملطالعة دلى الناش ئة

براز املوروث الثقايف  -  - اإ

وال ديب والرتاث لولية أ م 

 البوايق

الاكتب عبد ا�يد   - 
 عالق  

الاكتبة مسراء عابد -   

03 

يوم حتسييس للتشجيع عىل القراءة واملطالعة وكذا لالخنراط ابملكتبة  
من خالل قافةل س تجوب مدارس الولية وخاصة القريبة من املكتبة  

الرئيس ية  مبشاركة عديد الهيئات و املؤسسات مكديرية الثقافة والفنون  
ز  ، مديرية الرتبية والتعلمي ، مديرية الشؤون ادلينية ، الإذاعة ، املرك

 الثقايف الاساليم  

اكتوبر   03

2022 

ابملؤسسات  
 الرتبوية

وبدلايت :  
مسكيانة ، 

الرحية ،  
البالةل ، حبري  

الرشيق ،  
بريش ، عني  
فكرون ،  
 سوق نعامن

براز الرصيد الواثئق   اإ

 للمكتبة 

ترس يخ ثقافة القراءة  

 واملطالعة دلى الناش ئة

 

مبشاركة عديد الهيئات و  
املؤسسات مكديرية  

والفنون ، مديرية   الثقافة
الرتبية والتعلمي ، مديرية  

الشؤون ادلينية ،  
الإذاعة ، املركز الثقايف  

 الاساليم 

/ 

38



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
35 

 تنظمي معرض للكتاب ادلين من رصيد املكتبة 04

02  - 08  

أ كتوبر  

2022 

املكتبة  
 الرئيس ية

الاحتفال ابملناس بات  -

 ادلينية 

براز الرصيد الواثئق   -  اإ

 للمكتبة 

/ 
الكتاب ادلين معرض  -  05  

02 -06 

أ كتوبر  

2022 

مكتبة املطالعة  

 العمومية بالةل 

 ورشات متنوعة : رمس وتلخيص 06

07 
حمارضة دينية بعنوان : خري خلف خلري سلف تقدمي الامام حبيدي  

 عاشور

 الامام حبيدي عاشور

08 

الرتبوي يف املدرسة احملمدية  ابلتنس يق   ندوة موسومة ب:املهنج

 مع اندي جيل يقرأ  مجلعية جيل الرتجيح الش بابية : 

: ملاذا تعترب قضية أ ساس ية يف حياتنا يقدهما  01املداخةل  - 

 ال س تاذ : لزهر جرمان 

: الرتبية بني املرجعيات ومواكبة التحدايت يقدهما   02املداخةل  - 
 الاس تاذ : العمري عبد الوهاب  

08 

أ كتوبر  

2022 

املكتبة  
 الرئيس ية

ابلتنس يق مع اندي  - 
جيل يقرأ  مجلعية جيل  

 الرتجيح الش بابية 
ال س تاذ : لزهر جرمان -   
الاس تاذ : العمري    - 

 عبد الوهاب 
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القاء شعري -   
خواطر -   

09:0

0 

 صباحا 

09 

ندوة حول املودل النبوي الرشيف ابلتنس يق مع مجعية الارشاد 
اجلزائرية مكتب أ م البوايق: والإصالح   

لكامت بروتوكولت -   
مداخةل لل س تاذ نورادلين جفافةل بعنوان : مفاتيح محمدية يف    - 

 التعامل مع الطباع ا�متعية. 
تالوات للقارئني : عبد العايل حامدي ، عامر عالش  -   
القاء شعري -   
حزاب من القرأ ن الكرمي  30تكرمي للحافظات لـ  -   
ا�ازين يف ال ربعني النووية.تكرمي  -   

08 

أ كتوبر  

2022 

13:3

0 

 مساءا

املكتبة  
 الرئيس ية

الاحتفال ابملناس بات  -

 ادلينية 

براز الرصيد الواثئق   -  اإ

 للمكتبة 

ابلتنس يق مع مجعية  
الارشاد والإصالح  
اجلزائرية مكتب أ م  

 البوايق
 ال س تاذ نورادلين جفافةل 

عبد العايل حامدي ،  

 / عامر عالش 

   06-  04 معرض الكتاب ادلين  10
أ كتوبر  
2022 

مكتبة املطالعة  

العمومية 
 الرحية 

/ 
 مسابقة احسن حبث حول السرية النبوية الرشيفة  11
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 معرض الكتاب ادلين  12
06  - 13  

أ كتوبر  
2022 

مكتبة املطالعة  

العمومية حبري  
 الرشيق

حبث حول السرية النبوية الرشيفة  مسابقة احسن 13  
أ كتوبر   08

2022 

 معرض الكتاب التارخي  من رصيد املكتبة الرئيس ية  14
16  - 20  

أ كتوبر  
2022 

املكتبة  
الرئيس ية  
 وملحقاهتا

براز الرصيد الواثئق   -  اإ

للمكتبة خاصة التارخي   

 منه.

15 

 نشاط جواري تعريف  ابملناس بة أ مام مدخل املكتبة الرئيس ية : 

املكتبة املتنقةل  -   

بث ال انش يد الوطنية.  -   

 ورشات متنوعة لل طفال. 

توزيع مطوايت تعريفية ابملناس بة -   

أ كتوبر   17
2022 

مدخل املكتبة  
 الرئيس ية

حدى أ مه   -  التعريف ابإ

حمطات اترخينا ا�يد.  

ترس يخ القمي الوطنية دلى  

الناش ئة وغرس الروح  
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الوطنية وحب الوطن  

 واحرتام رساةل الشهداء  

 القافةل التارخيية للمكتبة املتنقةل اىل املناطق النائية  16
أ كتوبر   18

2022 

مشايت ملبانة 

وبوسعدة 

 بدلية بالةل 

التعريف  - 

حدى  أ مه  ابإ

حمطات اترخينا  

 ا�يد. 

ترس يخ القمي  - 

الوطنية دلى  

الناش ئة وغرس  

الروح الوطنية  

وحب الوطن  

/ 

/ 
 
 

ندوة اترخيية حول اليوم الوطن للهجرة  -  17  
املكتبة  

 الرئيس ية

  18 - 16 معرض الكتاب التارخي  18

أ كتوبر  

2022 

مكتبة املطالعة  

 19 العمومية بالةل 
حمارضة اترخيية من تقدمي الاس تاذ : حصيب رؤوف                              

 و الاس تاذة قابيل ملياء 

الاس تاذ : حصيب رؤوف                              
 الاس تاذة قابيل ملياء  - 

 معرض الكتاب التارخي  20 /

21 
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 عرض كتابني من تأ ليف الاكتب العوادي كوايش
أ كتوبر   18

2022 

املطالعة  مكتبة 

العمومية حبري  

 الرشيق

واحرتام رساةل  

 الاكتب العوادي كوايش الشهداء 

 معرض الكتاب التارخي  22
أ كتوبر   18

2022 

مكتبة املطالعة  

العمومية 

 الرحية 

/ 
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  ابابتتننةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة --55

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    ااإإمسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

01 

 ابتنة

 الورشات الفنية ، الرتبوية  
و الرتفهيية  لل طفال )رمس ، أ شغال يدوية ،  

 مرسح ، حكوايت ( 

لك سبت و أ مس ية  
 الثالاثء  

 )طيةل الشهر( 

املكتبة  
 الرئيس ية  
للمطالعة  
 العمومية 

الفن  تمنية اذلوق  
للطفل و التحفزي عىل  

 القراءة  
 و املطالعة 

/ 

الربانمج  
قابل  

 للتغيري  
 و الإثراء

02 
 ندوة دينية )سرية الرسول محمد صىل هللا عليه  

 و سمل(
08/10 /2022 

10:00 
مام   التذكري بقدوة اإ

 املسلمني

مديرية الشؤون  
ادلينية و ال وقاف  

 ابتنة

03 
املنخرطني حول السرية  مسابقة فكرية لل طفال 

 النبوية 
08/10 /2022 

14:00 
/ 

 / 2022/ 08/10 معرض للكتاب ادلين  04

05 
أ كتوبر نقةل نوعية  يف  17ندوة اترخيية  بعنوان : 

 النضال التحرري خارج احلدود
17/10 /2022 

14:00 
دور املهاجرين يف  
مع   التضامن و املشاركة
 اإخواهنم يف ادلاخل 

قسم التارخي و ال اثر 
 1جامعة ابتنة  –

 / 2022/ 17/01 معرض للكتاب التارخي   06
 / 2022/ 17/10 عرض رشيط واثئق  حول  يوم الهجرة  07

 قراءة يف كتاب ل حد الكتاب الناش ئني  08
29/10 /2022 

14:00 
كتشاف املبدعني و   اإ

 عىل التأ ليف   التشجيع
اندي عنان القمل  
 ال ديب للمكتبة 
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 مسابقة التعليق الصويت   09
 اكتوبر 1/2/3

09.00 
 دار الثقافة 

اكتشاف وصقب  
 املواهب

واكةل الاحالم  
لالتصالت و  

 الاعالم و الاشهار 
 

10 

 ابتنة 

 معرض للفنون التشكيلية  
06/10 /2022 
11/10 /2022 

هبو الرشيف 
 مرزويق 

تمنية اذلوق الفن  
وتشجيع املواهب  

 الشابة 

طلبة الفنون امجليةل  
+ منتس يب ورشة 
 الرمس دلار الثقافة  

 

 اكتوبر  17/ 15/16 الصالون الوطن الاول حول احلياة الربية   11
قاعة طني  

 عبدو  

التعريف ابلرثوة  
احليوانية عىل مس توى  

 الوطن  
 و املهددة ابلنقراض  

امجلعية اجلزائرية  
لتوثيق احلياة الربية  
ابلتنس يق مع دار  

 الثقافة  

 

 اكتوبر 22 مرسحية لالطفال   12
 قاعة العروض 

 دار الثقافة   
ترفيه الاطفال وزرع  

 روح الابداع  
  تعاونية لعرين 
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     دداارر  االلثثققااففةة  محممحمدد  االلععييدد  أأ  لل  ااخلخلللييففةة  ::  

  

  

  ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    االلتتووققييتت    اتاتررخيخي  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق  
01  

 
 
 

 ابتنة
 

مسابقة التعليق  
 الصويت 

اكتشاف و صقل املواهب   قاعة العروض   09: 00 أ كتوبر  03، 02، 01
 الشابة 

تصالت و   واكةل ال حالم لالإ
 الإعالم و الإشهار  

مسابقة افرتاضية عن   02
 السرية النبوية الرشيفة  

  –الصفحة الرمسية  افرتايض اكتوبر   08اإىل : 01من :
نشاطات دار الثقافة  

 -ابتنة

حياء املودل النبوي الرشيف   خمتلف رشاحئ ال طفال   اإ

معرض للفنون   03
 التشكيلية  

  11اإىل :  06 من :
 اكتوبر  

تمنية اذلوق الفن و تشجيع   هبو الرشيف مرزويق  لك يوم 
 املواهب الشابة  

مجموعة من طلبة الفنون امجليةل +   
منتس يب ورشة الرمس دلار  

 الثقافة  
معرض أ شغال يدوية  04

 لل طفال  
أ طفال ورشة ال شغال اليدوية +  احتفال ابملودل النبوي الرشيف  هبو الرشيف مرزويق  يوم اكمل  اكتوبر   08

اطفال ورشة اخلزف  دلار  
 الثقافة  

حمارضة حول ذكرى   05
 املودل النبوي الرشيف  

التعريف ابلسرية النبوية   قاعة العروض  10: 00 اكتوبر   08
 الرشيفة

 داكترة حمارضون جامعة ابتنة
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06  
 
 
 
 
 

 ابتنة

نشادي    - بسكرة - فرقة أ نغام الزيبان   مبناس بة املودل النبوي الرشيف  قاعة العروض   14: 00 أ كتوبر   08 حفل فن اإ

الصالون الوطن ال ول   07
حول احلياة الربية يف  

 اجلزائر 

التعريف ابلرثوة احليوانية عىل  قاعة طني عبدو  لك يوم  أ كتوبر   17و 16، 15 
املس توى الوطن و املهددة  

 ابلإنقراض   

امجلعية اجلزائرية لتوثيق احلياة الربية  
 ابلتنس يق مع دار الثقافة  

معرض الصور التارخيية   08
+ معرض للكتاب  

 التارخي    

  هبو الرشيف مرزويق  لك يوم  أ كتوبر   17و 16، 15 
 17احياء اليوم الوطن للهجرة 

   1961اكتوبر 

       
 دار الثقافة و الفنون                

 قاعة العروض  10:00 اكتوبر   17 فيمل و اثئق  اترخي   09

حمارضة حول أ حداث   10
 أ كتوبر   17

نور ادلين بن قويدر  ادلكتور : قاعة العروض   10: 00 اكتوبر   08
 جامعة ابتنة 

توفري جو ترفهيي  لل طفال وزرع  قاعة العروض   10:  10 اكتوبر   22 مرسحية لل طفال   11
 روح الإبداع دلهيم

 تعاونية لعرين 
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  جبجبااييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة     --66

  ااململششااررككوونن  يفيف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي    االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلررقق  
01 
 

ورشة شعرية حتت عنوان  "القصة و القصيدة"  
 حتت ارشاف الشاعر "حمروش حسن" 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  -  2022اكتوبر  1
 العمومية

 

 

 شعراء- 

تربوية  مبناس بة املودل   خرجة ثقافية اىل مؤسسة 02
 النبوي الرشيف 

 *ورشات قراءة لل طفال
 *ورشات قصص و حاكايت 

 *مسابقة ثقافية و نشاطات فنية 

  2022اكتوبر  06من 

 
 مؤسسة تربوية 

 

 
 مؤسسة تربوية 

  ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة      --  

 1961اكتوبر 17مبناس بة احياء مظاهرات   03
 *معرص الكتب حول احلدث 

 *مسابقة ثقافية لالطفا ل 

  2022اكتوبر  17
 املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

 
 اطفال
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04 
 

 املودل النبوي الرشيف    مبناس بة
2022 /10/07 

*عرض مرسيح  للمرسح اجلهوي لتزيي وزو  
""ررووززاا  ححننيينن""  بعنوان  

*معرض وتدوق ماكولت خاصة ابملودل النبوي  
 من تقدمي مجعية جباية لؤلؤة افريقية

08/10 /2022 
 *حفل فن اندليس ساهر مع املطرب  

مشمشسس  اادلدليينن  ججبباايسيس  القدير   

 
 

 2022أ كتوبر  08 و  07

 دار الثقافة 
 

 
 

مديرية الثقافة و الفنون  ابلتنس يق  
 مع دار الثقافة لولية جباية 

 

05 
 
 

مظاهرات   احياء  و      1961أ كتوبر    17مبناس بة 
 موازة مع س تينبة الإس تقالل ينظم : 

 *معرض الصور لشهدائنا  
  *عرض فيمل  واثئق  بعنوان "

IICCII  OONN  NNOOIIEE  LLEESS  AALLGGEERRIIEENNSS  »» 

اكتوبر   25اكتوبراىل  17من 
2022 

  مديرية الثقافة و الفنون ابلتنس يق مع دار الثقافة 
 الثقافة و مجعيات ثقافية  دار

0066  
 

خرجة ثقافية وحتسس ية  لبدلية بوجليل مبناس بة  
كتوبر الوردي  أ 

مديرية الثقافة ابلتنس يق مع مجعية   ببدلدلييةة  ببووججللييلل   2022اكتوبر25
 أ سريم بوجليل . 
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بدائرة   0077 "الربنوس"  للمهرجان  الثانية  ادلورة  تنظمي 
 اقبو

كتوبر اىل  30من    01أ 
 2022نومفرب

 بدلية اقبو

 

مديرية الثقافة و الفنون ابلتنس يق مع  
 " AFZIMامجلعية الثقافية "
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ببسسككررةة     --77
 : لدار الثقافة أحمد رضا حوحو لوالية بسكرة 2022النشاطات الثقافية والفنية الخاصة بشهر أكتوبر  ❖

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط   الوالية  الرقم 
 
 
 
 
 
 

01 
 

 
 
 
 
 
 

بسكرة     

ابملودل النبوي    مبناس بة الإحتفال  •
 الرشيف سيمت تنظمي  ما يل: 

معرض واثئق  حول السرية   -
 النبوية الرشيفة. 

نشاطات ثقافية متنوعة لورشة    -
ال طفال دلار الثقافة ابلتنس يق 
مع مجعيات ثقافية حملية بتقدمي  
جلسة تقليدية مع ال طفال   

- الشموع  - احلنة- )لباس تقليدي
ملدي ادلين ( . ا  

حرضة دينية ابلتنس يق مجعيات   -
ثقافية وفرق املدي ادلين لولية 

 بسكرة . 

 10اإىل  06من 
2022أ كتوبر   
 
 
يس اخل   

06/10 /2022  
ابتداء من الساعة  

صباحا 09.00  
 

06/10 /2022  
مساء 19.00  

 قاعة املعارض 
 
 
 

قاعة املكتبة دلار  
 الثقافة 

 
 
 

قاعة الفكر  
وال دب دلار 

 الثقافة 

حياء وتعظمي   اإ
السرية النبوية  

 الرشيفة   
 
//  

 
 
 
 

//  

مجعية املنتدى الثقافية  
 بسكرة 

مجعية الروافد الثقافية  
 بسكرة 

مجعيات ثقافية حملية  
 خاصة ابلطفل 

 
 

فرق املدي ادلين  
والإنشاد ومجعيات  

 ثقافية

 /  
 
 

        
      /  
 
 

     /  

 
02 

 
 بسكرة 

تنظمي ملتقى وطن مجلعية   -
الروافد الثقافية حول : ال لعاب  
الإلكرتونية وتأ ثريها عىل الصحة  

15 -16 
  2022أ كتوبر

قاعة الفكر  
وال دب دلار 

 الثقافة 

التحسيس  
والإعالم خبطورة  

ال لعاب 

مجعية الروافد الثقافية  
 لولية بسكرة 

 
/ 
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النفس ية للش باب وارتباطها  
 ابلسلوكيات اخلطرية  

ابتداء من الساعة  
صباحا 09.00  

الإلكرتونية وتأ ثريها 
عىل الصحة  

 النفس ية 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 

 بسكرة 
 

* مبناس بة ذكرى مظاهرات                   
 سيمت تنظمي ما يل:   1961أ كتوبر 17

   - معرض واثئق  للثورة ا�يدة   - 
 عرض  

كتب اترخيية ، بث أ غاين     
 وأ انش يد وطنية .  

 بث فيمل واثئق  حول املناس بة . -

ندوة اترخيية ابلتنس يق مع    -
 ا�اهدين لولية بسكرة. منظمة

زايرة اس تطالعية ملتحف   -
ا�اهد لولية بسكرة لفائدة  

منخرط  الورشات البيداغوجية  
 دلار الثقافة. 

 
 

أ كتوبر  18-19- 17
2022 

 
ابتداء من الساعة  

 صباحا 09.00

 
 

 قاعة املعارض 
وقاعة الفكر  
وال دب دلار 

 الثقافة 

 
 

حياء و ختليدا   اإ
لذّلاكرة التارخيية  

الثورية للمهاجرين  
 اجلزائريني

 
 

منظمة ا�اهدين لولية  
 بسكرة 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
04 

 
 بسكرة 

تنظمي أ ايم س نابل الإبداع   -
ال ديب دلار الثقافة الطبعة الثانية  

حتت شعار/ " أ نىث  

أ كتوبر  23 - 22
2022   

قاعة الفكر  
وال دب دلار 

 الثقافة 

تفعيل احلركة  
الثقافية ال دبية  

 ها ابلوليةوتنش يط 

داكترة أ ساتذة وأ دابء  
 من :

 ابتنة - قاملة- عنابة- تبسة

 
/ 
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اخلريف..أ وراق تتساقط  
وأ خرى مثار"مبشاركة داكترة  

 أ ساتذة وأ دابء.  

ابتداء من الساعة  
 صباحا 09.00

 
05 

 
 
 

 
 بسكرة 

تنظيم أيام إعالمية للديوان   -
 الوطني للتعليم عن بعـــد.

 30إلى  25من 
 2022أكتوبر 

  09.00ابتداء من 
 صباحا 

 قاعة املعارض 
 لدار الثقافة 

 

إلعالم الجمهور و  
أبواب   فتح

التسجيل 
لتحسين وتسهيل  

 عملية التعليم 

الديوان الوطني  
 للتعليم عن بعد

/ 
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 مكان النشاط  أهداف النشاط  املشاركون  املالحظات 
تاريخ و توقيت  

 النشاط 
 الرقم  الوالية  إسم النشاط 

/ 
مجموعة من ادباء املنطقة  

- بيت الشعر بسكرة–  
 تشجيع املواهب 

املكتبة الرئيسية  
للمطالعة 
 العمومية

2022اكتوبر  02  
العدد الرابع من سلسلة أقالم 

 ازيبان 

 
 بسكرة 

01 

/ 
مجموعة من ادباء املنطقة  

 - بيت الشعر بسكرة–

احياء ذكرى  
املولد النبوي  

 الشريف 

املكتبة الرئيسية  
للمطالعة 
 العمومية

 02 احياء املولد النبوي الشريف 2022اكتوبر  08

 جامعة بسكرة  /
  17احياء ذكرى 

 اكتوبر 

املكتبة الرئيسية  
للمطالعة 
 العمومية

2022أكتوبر  17  
ندوة تاريخية بمناسبة ذكرى يوم 

أكتوبر  17الهجرة   
03 

/ 
املؤسسات التربوية لوالية  

 بسكرة 
 تشجيع القراءة 

املكتبة الرئيسية  
للمطالعة 
 العمومية

  27الى غاية  23من 
2022أكتوبر   

خرجة ميدانية للمؤسسات  
فتح  – معرض للكتاب  –التربوية 

مسابقات  –باب االنخراط  
 لالطفال 

04 

/ 

جامعة بسكرة +ملحقات  
املكتبة+املؤسسات  

التربوية+اكادمية الصناع  
 بسكرة  

 تشجيع القراءة 
املكتبة الرئيسية  

للمطالعة 
 العمومية

  25الى غاية  15من 
 اكتوبر 

العلوم تحت   االحتفال باسبوع
 شعار العلوم حق للجميع  

05 
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 النشاطات الثقافية و الفنية الخاصة بشهر أكتوبر للمسرح الجهوي : ❖
 

أهداف   املشاركون   املالحظات  
 النشاط 

 الرقم   الوالية   إسم النشاط  تاريخ و توقيت النشاط  مكان النشاط 

     
 

في حالة تقديم 
املطابقة من  

مصالح الحماية   
 املدنية  

  
 أهداف 

ثقافية    
و ترفيهية     

باملسرح الجهوي  
 بسكرة  

 "شباح املكي" 

  10و  09و  08أيام 
 أكتوبر  

12:00إلى  10:00من   

أبواب مفتوحة على  
 مستوى املسرح  

 

 
 

 والية  
 

 بسكرة  

01 
 
 

02 
 

املسرح   عبر صفحة  
الجهوي بسكرة  

 شباح املكي 
 

كل ثالثاء على الساعة  
15:00 

 عروض مسرحية لألطفال  

 

 

  

  

ورشات  – معرض افتراض ي -
-عرض علمي-علمية لألطفال

دوات علمية ن  
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  ببششاارر    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة     --88

  ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط      مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق    

 2021أ كتوبر  01 فتح ابب التسجيل يف اندي اخلط العريب   01
فضاء الطفل ابملكتبة  

 الرئيس ية
اكتساب همارة  
 اخلط العريب 

 خمتلف الفئات 

02  
دورة ميدانية أ ولية ابلتنس يق مع فريق أ اكدميية  

 2021أ كتوبر  01 الهنضة ابلقرأ ن الكرمي 
املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

خلق روح املنافسة  
 بني ال عضاء 

 فئة الكبار

 بشار 03
قراءة موهجة لل طفال موضوعها السرية  جلسة 
 النبوية 

 حت  01من 
 2022أ كتوبر  11

فضاء الطفل ابملكتبة  
 الرئيس ية

ثراء فكر الطفل   اإ
ابلتعرف عىل  
 السرية النبوية 

 فئة الصغار

04  
دورة ميدانية أ ولية ابلتنس يق مع فريق أ اكدميية  

 الهنضة ابلقرأ ن الكرمي 
 حت  01من 

 2022أ كتوبر  11

املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

لق روح املنافسة  
 بني ال عضاء 

 فئة الكبار

05 

 

 مسابقة يف جتويد القرأ ن الكرمي - 
 2022أ كتوبر  08اىل  06من 

 مساءا   16عىل الساعة 
 دار الثقافة 

تشجيع الاطفال و  
الش باب عىل جتويد  

 القرأ ن الكرمي 

املدارس  
القرأ نية و  
 الزوااي 

06 
الإحتفاء ابملودل النبوي الرشيف بتنظمي حفل  

 موجه لربامع فضاء الطفل 
 2022أ كتوبر  08

فضاء الطفل ابملكتبة  
 الرئيس ية

الإحتفال مبناس بة  
املودل النبوي  
 الرشيف

 فئة الصغار
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 معرض للمخطوطات  -  07
 2022أ كتوبر  08اىل  06من 

 صباحا   09عىل الساعة 
 دار الثقافة 

تعريف امجلهور  
ابجملطوط و دوره  
 يف اترخي الشعوب 

اخلزانية  
 القندوس ية

 حفل انشاد و املدي ادلين  -  08
 2022أ كتوبر  07

 مساءا   17عىل الساعة 
 مدح رسول )ص(  املركز الثقايف اتغيت 

امجلعية الثقافة  
 الرشوق

09 

حمارضة بعنوان ذكرى املودل النبوي حمطة   - 
اترخيية لتجس يد سريته العطرة يف حياة الفرد و  

ا�متع لدلكتور حامدي عبد هللا خمترب اترخي  
 اجلزائر جامعة وهران  

 2022أ كتوبر  07
 مساءا   17عىل الساعة 

قرص اخلزانية  
 القندوس ية

مناقشة السرية  
 النبوية 

زاوية س يد 
بن   امحمد

 بوزاين 

10 
معرض للباس التقليدي و الاالكت   - 

 التقليدية اخلاصة ابملناس بة 
 2022أ كتوبر  08

 صباحا   10عىل الساعة 
 دار الثقافة 

احملافظة عىل  
املوروت املادي و  
تعريف الناش ئة 

ابالعادات و التقاليد  
 املنطقة 

امجلعيات  
 النسوية 

11 
 بشار 

ادلين يتخلهل تكرمي   حفل انشادي و املدي - 
 الفائزين يف مسابقة جتويد القرأ ن الكرمي 

 2022أ كتوبر  08
 مساءا   17عىل الساعة 

 دار الثقافة 
حتفزي و تشجيع  
حفظة القرأ ن  

 الكرمي
 مجعية الانوار

 عرض ترفهيي  لالطفال   -  12
 2022أ كتوبر  11

 مساءا   17عىل الساعة 
 للرتفيه  دار الثقافة  

مجعية  
 حصراين  
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معرض كتب اترخيية من الرصيد الواثئق   13
 للمكتبة 

أ كتوبر  22أ كتوبر اإىل  15من 
2022 

املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة  

حياء اذلكرى   17اإ
 أ كتوبر 

 خمتلف الفئات 

 معرض للصور التارخيية   -  14
 2022أ كتوبر  18اىل  15من 

 صباحا   09عىل الساعة 
 دار الثقافة 

ختليد بطولت  
الاسالف لالجيال  
و تربية الناش ئة  
 عىل حب الوطن 

 متحف ا�اهد

 ورشات متنوعة موهجة لل طفال 15
أ كتوبر  22أ كتوبر اإىل  15من 

2022 

فضاء الطفل ابلكتبة  
الرئس ية للمطالعة 

 العمومية

خلق جو ثقايف  
 ترفهيي  للطفل 

 فئة الصغار

 لالطفالعرض ترفهيي  و مسابقة  -  16
 2022أ كتوبر  15

 مساءا   17عىل الساعة 
 دار الثقافة 

ترس يخ الروح  
 الوطنية 

امجلعية 
الولئية   
 عشاق الفن

 2022أ كتوبر  15 عرض فمل واثئق  17
فضاء الطفل ابلكتبة  
الرئس ية للمطالعة 

 العمومية

التعرف عىل  
جمرايت احلدث يوم  

 أ كتوبر 17
 فئة الصغار

 عن اليوم الوطن للهجرة مسابقة أ فضل حبث  18
أ كتوبر  22أ كتوبر اإىل  15من 

2022 
املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

 فئة الصغار التعريف ابملناس بة 

 ندوة اترخيية حول اذلكرى  -  19
 2022أ كتوبر  17

 مساءا   17عىل الساعة  
 دار الثقافة 

مناقشة ال بعاد  
 التارخيية لذلكرى

أ ساتذة 
 جامعيون
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ندوة اترخيية موسومة بعنوان " أ كتوبر ا�يد   20
 وتضحيات املهاجرين" 

 2022أ كتوبر  17
ترس يخ الوع  

 التارخي 
املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية  

 فئة الكبار

 عرض فيمل البرئ للمخرج لطف  بوشويش   -  21
 2022أ كتوبر  18

 مساءا   17عىل الساعة 
 دار الثقافة 

  اظهار و كشف
حقيقة الاس تعامر و  
معاانت الشعب  

 اجلزائري

متوسطة ابن  
 ابديس 

22 
 
 معرض للفنون التشلكية   - 
 

 2022أ كتوبر  22اىل  19من 
 صباحا   09عىل الساعة 

 / دار الثقافة 
الفنانني 
 التشلكيني 

23 

 بشار

 أ مس ية شعرية  - 
  2022أ كتوبر  25

 صباحا   17عىل الساعة 
 دار الثقافة  

الشعر  ابراز 
الشعيب يف حرب  

 التحرير 

الشاعر 
 جامع  

 معرض للصور التارخيية   -  24
  2022أ كتوبر  29من 
  2022نومفرب  02اىل 

 صباحا   09عىل الساعة 
 دار الثقافة 

ختليد بطولت  
الاسالف لالجيال  
و تربية الناش ئة  
 عىل حب الوطن 

مجعية مشعل  
 الشهيد 

 الصفراء عرض مرسحية اذلاكرة  -  25
 2022أ كتوبر  30

 مساءا   17عىل الساعة 
 مجعية روافد  للرتفيه  دار الثقافة 

59



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
56 

 سهرة فنية   -  26
 2022أ كتوبر  31

 مساءا   20عىل الساعة 
املركز الثقايف  
 القنادسة

 فرقة السد  /

 عروض فللكورية   -  27
عىل   20-09-2022أ كتوبر  31

 مساءا   22الساعة 
 ساحة امجلهورية

الاحتفالت  تعزيز 
 ابذلكرى

/ 

فرقة البارود و  
قرقابو و  
 عيساوى 

28 
 سهرة فنية   - 

 
 

 2022أ كتوبر  31
 مساءا   22عىل الساعة 

 فرقة ادليوان  بدلية اتغيت 

 زايرة املعمل التارخي  للعقيد لطف  -  29
 2022نومفرب  01

 صباحا   09عىل الساعة 
املعمل التارخي  للعقيد  

 لطف   
ترس يخ الروح  

 الوطنية  
ورشات دار 

 الثقافة 

 حفل انشادي  -  30
 2022نومفرب  01

 مساءا   20عىل الساعة 
 

 مجعية الريتاج   / دار الثقافة  
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  ببللييددةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  االل   --99
  

  اامسمس  االلننششااطط                                            االلووللييةة    االلررقق  
  

  ااململالالححظظااتت        ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط                  مماكاكنن  االلننششااطط          االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت  

 
01 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 البليدة 

 
 

 

 
 الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف بتنظمي عدة معارض   - 
 املقدمة يف منطقة البليدة مبناس بة  للمأ كولت و ال طباق 
 املودل النبوي الرشيف حسب ما هو مفصل يف اجلدول   

 املرفق. 
 
حياء ذكرى يوم الهجرة املصادف لـ -   أ كتوبر بتنظمي   17اإ
 عدة نشاطات فنية واترخيية حسب ما هو مفصل يف   

 اجلدول املرفق. 
 

 
   08/10/2022 
 
 
 
 
   17/10/2022 
 
  

 
 مركز التسلية  

 البليدة - العلمية
 التابع ملديرية 

 الش باب والرايض 
 متحف ا�اهد

 بدلية أ ولد يعيش 
 
 
 
 

 
حياء املناس بات ادلينية والتعريف هبا.-   اإ
 الإقتداء ابلس نة النبوية الرشيفة.- 
 تعلمي الناش ئة أ صول ديهنم خاصة  - 

 تالميذ الطور الابتدايئ. 
 ختليد خمتلف ال ايم الوطنية  - 

 والتارخيية. 
 تذكري اجليل الصاعد ببطولت - 
 أ جدادمه يف سبيل احلرية.  
 خلق فضاء ثقايف فن للمواطن - 

 
 مديرية الثقافة  - 

 و الفنون     
 
 مديرية ا�اهدين - 

 
 اللجنة الوطنية - 
 للصناعة التقليدية    
 واحلرف   
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  االلببووييررةة    للووللييةة        االلثثققااففةة  ممددييررييةة    --  1100

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

01 

 البويرة 

عادة   املسابقة الوطنية لفن اإ
 التدوير 

سبمترب اإىل   24من 
 2022أ كتوبر  15

عرب صفحة  
 الفايس بوك  

  ش باب هواة 

 
 

02 

  14اىل 11من املسابقة الوطنية للفيمل القصري 
 2022اكتوبر

 دار الثقافة    
 "عل زمعوم"  

فتح ا�ال للهواة  - 
للمشاركة يف  

 الصناعة السيامنئية 
التعريف ابلرتاث  - 

الثقايف للمنطقة و  
 امه املعامل الاثرية

الرتوجي للس ياحة  - 
 ابلولية

هواة من خمتلف - 
 ولايت الوطن

 

املرسح اجلهوي   2022اكتوبر 16 مرسيح ثوري عرض - 
 "عامر العسكري" 

غرس الروح  
الوطنية يف جيل  

 املس تقبل 

مجعية الافاق  - 
 للفنون و الابداع 

 

يوم خاص للتعريف ابلربنوس   03
التقليدي )معرض خاص  

ابلربنوس،عروض 

النصف الثاين من  
 شهر اكتوبر 

 دار الثقافة 
 "عل زمعوم" 

التعريف - 
ابملوروث الثقايف  

 الربنوس

 اساتذة اترخي - 
 فرق فللكورية- 
 عارضني- 
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  دداارر  االلثثققااففةة  ""  ععلل  ززمعمعوومم""   ❖

  االلررقق    االلووللييةة    اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  
شعراء الولية *    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ظهار الفرحة والرسور مبودل الاجامتع   * اإ
 مع املسلمني 

حياء الرساةل احملمدية    * اإ
حياء خشصية الرسول صىل  واإ

هللا عليه وسمل    
 * التقرب من النيب صىل هللا 

 الثالاثء  
  04 أ كتوبر 2022

 13:00 سا 
 

 اخليس  
 06 اكتوبر 2022

 سا  09:00
 سا  10:00

 
 

 سا  0014:
 

 افتتاح النادي الاديب دلار الثقافة  

الاحتفال ابملودل النبوي 
 الرشيف

 الفرتة الصباحية  

 معرض الكتاب ادلين  •

 معرض للسرية النبوية الرشيفة  •

   املسائيةالفرتة  •

ندوة علمية  حول سرية النيب  •
صىل هللا عليه و سمل من تقدمي 

ال س تاذ  راحب مفتاح  اطار 

 01 البويرة 

فللكورية،حمارضة من نقدمي  
داكترة ،عرض روبوراتج حول 

 لولية البويرة (  الربنوس
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* مديرية  
الشؤون ادلينية  
 وال وقاف

 

* مجعية اكفل  
 اليتمي  

 مكتب البويرة 
 
 

 عليه  وسمل بذكر سريته  
 وأ خالقه وشامئهل ونرش  

 ذكل بني الناس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 السبت 
 2022اكتوبر  08 
 سا  09:00  
 

 سا  10:00
 

 سا  11:00
 

 سا  14:00

 سا  14:30

 

 سا  15:00
 سا15:30

ل وقاف ابلشؤون ادلينية و ا
  لولية البويرة

تدخل لل س تاذ  شيبان  أ حسن   •
 حول القصيدة الشعرية الصوفية

 الفرتة الصباحية  

  اس مترار املعرض  •

مسابقة الراوي الصغري للسرية  •
 النبوية الرشيفة

 قة أ حسن طبق تقليديمساب •

  الفرتة املسائية  •

أ انش يد دينية من تقدمي اندي  •
 الاطفال

حفل للمدي ادلين مع املطرب  •
 لعراييش أ سامة 

قعدة حول عادات الاحتفال  •
 ابملودل النبوي .
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غرس الانامتء وتعزيز الهوية   -
 الوطنية 

بث روح التعاون والإخاء   -
 واحملبة

ترس يخ الثقافة التارخيية   -
 لل جيال 

نرش الوع  بني ال شخاص حول 
أ مهية احلفاظ عىل الوحدة  

 الوطنية 

 
 الثالاثء 

 2022اكتوبر  11 
 سا  14:00

 الثنني
 2022أ كتوبر17

 سا  09:00

 
 
 
 

 سا10:00
 اس 14:00

 
 الثالاثء 

 2022أ كتوبر  18
 سا  14:00
 سا13:30

توزيع اجلوائز عىل الفائزين يف  •
 املسابقات 

 النشاطات الثقافية        
* عرض هبلواين مجلعية نشاطات  

 الش باب الاخرضية 

 1961أ كتوبر  17الاحتفال ابذلكرى جمازر 
 

تنش يط احمليط  بأ انش يد    ➢
 وطنية     

الصور   ➢ معرض 
ل حداث    17  جمازر الفوتوغرافية 

 1961 أ كتوبر

 معرض الكتاب التارخي  ➢

 معرض الطوابع التارخيية  ➢
حول مسابقة   الرمس  يف  لل طفال 
 املناس بة
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 * شعراء الولية 
 

 اخليس 
 2022أ كتوبر  27

 سا  17:00

واثئق   ➢ فيمل  عرض 
رضا    السنامييئ  للمخرج 
 اسطاويل  حتت عنوان

"Crime d’état organisée et 
occulté  " 

 النشاطات الثقافية  

عرض فيمل كرتوين لل طفال حتت   ➢
 عنوان 

 "الامرية اخلارقة" 

أ مس ية شعرية مع الشاعر قايل محمد   ➢
 سعيد لكتابه  

« Agerruj yeffren » 
 حفل فن مع املطرب   

كامل بلكبري -   
قيواس نور ادلين -   
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  سستت  غغ  اتاتممنن  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    1111--

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

  
  
  
0011  

 
 
  اتمنغست  

 
معارض : الصناعة  
التقليدية، الكتاب  

 احملل" 

 14اإىل  01من 
 2022أ كتوبر 

09:00    

هبو دار الثقافة "داسني 
هيام"   ولت اإ

      

التعريف ابملوروث   
احملل الثقايف  

 والتقليدي للولية. 
 

دار الثقافة    •
هيام"   "داسني ولت اإ

  

  

  
 
 

02 

 
 
 
 اتمنغست  

انطالق  
التسجيالت يف  

الورشات 
 البيداغةجية. 

 
 
 

 2022أ كتوبر  02

ورشات دار الثقافة  
هيام"   "داسني ولت اإ

  

تشجيع    •
 املواهب الصاعدة. 

تمنية    •
قدرات الش باب  

 وال طفال.

احتضان    •
خمتلف فئات ا�متع  

وخلق تواصل 
 وتاليق بيهنم.

 
 

دار الثقافة    •
هيام"   "داسني ولت اإ
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03 

 
 
 
 

 اتمنغست 

 
يوم درايس  

بعنوان "  
التحضري  
املعنوي 
ادلخول 
املدريس  
 واجلامع "

  2022أ كتوبر  05
 08:30من الساعة 

 12:30اإىل 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 
 

العمل عىل    •
حتسني قابلية  
التعلمي دلى  

 التالميذ. 

حماوةل    •
القضاء عىل ال فات  
الاجامتعية املسببة  
 للترسب املدريس. 

اإرشاد   •
الطلبة اجلامعيني  
لطرق التحصيل  
العلم  و تعريفهم 
 بأ س باب النجاح.  

املكتبة الرئيس ية   •
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 

أ ساتذة من اثنوايت  •
 الولية.

داكترة من جامعة   •
 اتمنغست. 

 وشعراء. كتاب وأ دابء  •

خمرب املوروث العلم    •
 جبامعة اتمنغست.

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية   2022أ كتوبر  06
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 
 

تشجيع    •
ال دابء والكتاب  

 الش باب. 

املكتبة الرئيس ية   •
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 

أ ساتذة من اثنوايت  •
 الولية.

سيمت حتديد  
الاكتب  
ب  والكتا

حسب ترتيب  
 اترخي النرش. 
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جلسة قراءة يف   اتمنغست   04
 كتاب 

اإرشاك    •
الشارع الثقايف يف  

 قراءة الكتاب. 

احتضان   •
املؤلفني الناش ئني 

رشادمه.   واإ

داكترة من جامعة   •
 اتمنغست. 

 كتاب وأ دابء وشعراء.  •

خمرب املوروث العلم    •
 جبامعة اتمنغست.

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

 اتمنغست 

عرض أ فالم  
 اترخيية وترفهيية:

رسوم متحركة   •
 لل طفال. 

املقاومة   •
املسلحة  
للجنوب  
 الغريب. 

أ كتوبر   17 •
1962 . 

 معلية مايو.  •

-20- 13- 06أ ايم 
27 
 2022أ كتوبر 

18:00 

قاعة السيامن " مسدات  
 الش يخ " 

نرش ثقافة السيامن   •
 دلى النشء. 

ثقافة نرش  •
الاهامتم ابجلانب  

 التارخي .

التعريف بأ مه  •
ال عامل التارخيية  

 السيامنئية.  
 

مديرية الثقافة    •
 والفنون لولية اتمنغست. 

قاعة السيامن "    •
 مسدات الش يخ "  

يمت بث ال فالم   
ابلرتتيب  

حسب التوارخي  
 احملددة. 
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06 

  
 اتمنغست 

عروض تنش يطية  
 يف البدلايت 

 "مناطق الظل" 

أ توبر  22- 08أ ايم 
2022 

 بدلية "أ مسل"  
 بدلية "تيت" 

خلق جرس من  
التواصل بني أ طفال  

 القرى واملدينة 

دار الثقافة    •
هيام"   "داسني ولت اإ

امجلعية الثقافية    •
 "رواد الفن" 

 

 
 
 
 

07 

 
 
 
 

 اتمنغست 

 
القافةل الثقافية  

والفنية والرتفهيية  
اجلوارية " أ ماملن  
دلياس " يف يح  

 "موفلون.
 

 
 
 
 

 2022أ كتوبر 08
18:00 

يح موفلون قرب  
متوسطة الش يخ  

 التوهايم. 

حياء    • اإ
املناس بة ادلينية  
"املودل النبوي  

 الرشيف" . 

تنش يط    •
 احمليط الثقايف  

مديرية الثقافة    •
 والفنون لولية اتمنغست. 

بة الرئيس ية  املكت  •
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 

ادليوان الوطن    •
 للحضرية الثقافية "أ هقار". 

دار الثقافة "داسني  •
هيام"   ولت اإ

قاعة السيامن "    •
 مسدات الش يخ " 
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08 

 
 
 
 
 
 اتمنغست  

 

 
 

القافةل الثقافية  
والفنية والرتفهيية  

اجلوارية " أ ماملن  
دلياس " بقرية  

 اتهيفت. 

 
 
 
 

 2022أ كتوبر  17
18:0 

قرية "اتهيفت" جبوار 
املكتبة العمومية  

 للمطالعة. 

حياء     • اإ
اذلكرى التارخيية  

 أ كتوبر.  17مظاهرا 

تنش يط    •
 احمليط الثقايف. 

مديرية الثقافة    •
 والفنون لولية اتمنغست. 

املكتبة الرئيس ية   •
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 

ادليوان الوطن    •
 للحضرية الثقافية "أ هقار". 

دار الثقافة "داسني  •
هيام"   ولت اإ

قاعة السيامن "    •
 مسدات الش يخ " 

 

 

 
 

09 

 
 
 اتمنغست  

 
عرض الفيمل  

  17التارخي  "
 " 2022أ كتوبر 

 
 

 2022أ كتوبر  22
19:00 

الساحة العمومية أ ول 
 نومفرب.

حياء     • اإ
اذلكرى التارخيية  

 أ كتوبر.  17مظاهرا 

تنش يط    •
 احمليط الثقايف. 

مديرية الثقافة    •
 والفنون لولية اتمنغست. 

قاعة السيامن "    •
 مسدات الش يخ " 
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10 

الثقافية لبدلية  ال ايم  
 "أ بلسة" : 

عرض املكتبة   •
املتنقةل مبدارس  

 البدلية. 

عرض الفيمل   •
التارخي  بعنوان 

أ كتوبر   17" 
1992 " 

* سهرة فنية   •
للموس يقى 

 احمللية.

 
 
 
 

  27- 26- 25أ ايم 
 . 2022أ كتوبر

 
 
 

املدارس الابتدائية  
 ببدلية أ بلسة 

حياء    • اإ
اذلكرى التارخيية  

 أ كتوبر.  17مظاهرا 

خلق جرس    •
ن التواصل بني  م

أ طفال القرى  
 واملدينة. 

تمنية    •
قدرات الش باب  

 وال طفال.

التشجيع    •
 عىل املقروئية. 

مديرية الثقافة    •
 والفنون لولية اتمنغست. 

املكتبة الرئيس ية    •
للمطالعة العمومية  

 "برادع  أ محد". 
 

 

 
 
 

11 

 
 اتمنغست  
 

 
 

القافةل ال ثرية 
 "براكت أ ق بنونو" 

 
 

 2022أ كتوبر  27
18:00 

متحف ادليوان    •
الوطن للحضرية  
 الثقافية "أ هقار". 

متحف دار    •
مزاد"   "اإ

 

تعريف ال طفال   
ابلرتاث املادي  

للمنطقة. ترس يخ 
ثقافة احلفاظ عىل  

الرتاث دلى أ طفال  
 املدارس. 

مديرية الثقافة     •
 والفنون لولية اتمنغست. 

ادليوان الوطن    •
 للحضرية الثقافية "أ هقار". 

مديرية الرتبية والتعلمي   
 لولية اتمنغست. 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  تتببسسةة    --      1122

  ااململالالححظظااتت      ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق    
0011   

 
 
 
 
 
 

 تبسة  
 
 
 
 
 
 
 

* معرض الكتاب ادلين  
 من رصيد املكتبة  
* ورشات متنوعة  

 لل طفال . 
 *مسابقة دينية لل طفال . 
* احلكوايت سرية الرسول 

عليه أ فضل الصالة  
 والسالم. 

  
  

أأ  ككتتووببرر        0088ااإإىلىل        0022ممنن  
22002222  

  
**ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة    
للللممططااللععةة  االلععممووممييةة    

  تتببسسةة  ووممللححققااهتهتاا  

 
 

حياء سرية النيب عليه أ فضل   * اإ
الصالة والسالم والتذكري  
 خبصاهل الكرمية لل جيال . 

 
 

*ال طفال املنخرطني  
 ابملكتبة وملحقاهتا  

 
 
 

// 

**ااببتتدداائئييةة  ححسساانن      22002222أأ  ككتتووببرر      0033 *ورشة بيداغوجية متنقةل   0022
  ببنن  االلننععامامنن    

*يقوم مؤطري املتحف العمويم  
الوطن ابلإرشاف عىل  

 النشاطات البيداغوجية . 
*تمثني الورشات بتوزيع جوائز 

 عىل التالميذ. 

* مؤطري املتحف  
 العمويم الوطن  

 * أ طفال املدارس. 

 
 

// 

* جلسة أ دبية ابلتنس يق    0033
 مع احتاد الكتاب تبسة . 

**  دداارر  االلثثققااففةة  محممحمدد      22002222أأ  ككتتووببرر      0066
  االلشش  ببوويكيك    

*خلق حركية أ دبية مس مترة  
 لولية تبسة . 

 *أ دابء  
 * شعراء

// 
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0044   
 
 
 
 
 
 

 تبسة
 
 

*الاحتفالت ابملودل  
النبوي الرشيف: )بالطو  
 ثقايف فن تراث تقليدي( 

**دداارر  االلثثققااففةة  محممحمدد      22002222أأ  ككتتووببرر      0088
  --  تتببسسةة  ––االلشش  ببوويكيك    

*ترس يخ السرية العطرة للنيب  
الكرمي عليه افضل الصالة  

 والسالم . 

 *مجعيات ثقافية  
نشادية   * فرق اإ

 * أ طفال  

 
// 

**ممتتووسسططةة  ففررااننزتزت      22002222أأ  ككتتووببرر          1100//  0099 * معرض متنقل.   0055
  ففااننوونن    

*تقدمي املوروث الثقايف التبيس 
 اترخييا واثراي .

 *أ طفال املدارس  
* مؤطري املتحف  
 العمويم الوطن  

// 

**ااببتتدداائئييةة  سسااككرر      22002222أأ  ككتتووببرر      1100 * ورشة بيداغوجية متنقةل    0066
  أأ  ححسسنن    

*تمثني الورشات بتوزيع جوائز 
 عىل التالميذ. 

* تالميذ املدارس  
 الرتبوية . 

// 

*فيمل ثوري بعنوان   0077
:*ادلخالء* جملرجه محمد  

 حازويل

**دداارر  االلثثققااففةة  محممحمدد      22002222أأ  ككتتووببرر      1177
  --  تتببسسةة  ––االلشش  ببوويكيك    

  17*ختليد ذكرى مظاهرات 
 .1961أ كتوبر 

 // *خمرج الفيمل 

**اثاثننووييةة  االلرشرشييفف      22002222أأ  ككتتووببرر        2244//  2233 *معرض متنقل .   0088
محممحموودد  ببنن  ععلل    

  ابابللرشرشييععةة    

* توزيع مطوايت وكتيبات   
وبطاقات بريدية وحامالت  

 أ وراق .

*تالميذ اثنوية  
الرشيف محمود بن  

 عل 

// 

* ال ايم الوطنية للفيمل    0099
*  سسيينن  تتييففااسستت  القصري: * 

 يف طبعهتا الثانية 

أأ  ككتتووببرر        2277ااإإىلىل        2255ممنن  
22002222  

**دداارر  االلثثققااففةة  محممحمدد    
  --  تتببسسةة  ––االلشش  ببوويكيك    

* منتجني سيامنئيني   *ترقية السيامن يف تبسة. 
 وخمرجني وممثلني.

// 
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  تتللممسساانن    للووللييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  --    1133

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    ااململؤؤسسسسةة    االلررقق  

01 
دار الثقافة  
عبد القادر  

 علوةل

 حفل فن يف الطابع العيساوي
 2022أ كتوبر  04

ابتداء من الساعة الثامنة  
 مساء

القاعة الكربى  
 دلار الثقافة 

الاحتفاء بذكرى املودل النبوي 
 الرشيف

 فرقة عيساوى 
املرحوم عبد  تكرمي 

 الصمد جمدوب 

 حفل انشادي دين 
 2022أ كتوبر  06

ابتداء من الساعة الثامنة  
 مساء

القاعة الكربى  
 دلار الثقافة 

 فرقة الوفاء 
// 

 أ مس ية شعرية 
  2022أ كتوبر  08

 عىل الساعة الثالثة مساء 
القاعة الصغرى  

 دلار الثقافة 
أ يب  “اندي الشعراء 

 ”مدين
// 

 متنوع للطفل برانمج 
 2022أ كتوبر  08

ابتداء من العارشة  
 صباحا 

 مكتبة الطفل 
التعريف ابملودل النبوي  

 الرشيف
منخرطني مكتبة  

 الطفل 

// 

 عرض مرسيح لل طفال 
 2022أ كتوبر  17

عىل الساعة الرابعة 
 مساء

القاعة الكربى  
 دلار الثقافة 

الاحتفاء بذكرى يوم الهجرة و 
الضوء عىل نضال   القاء

املهاجرين و تضحياهتم اإابن  
 الثورة التحريرية

// // 
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 معرض من ضفة اإىل أ خرى 
أ كتوبر   20اإىل  17من 

2022 
دار الثقافة عبد  

 القادر علوةل 
التعريف بتارخي و بطولت  

 ال جماد
// 

ابلتنس يق مع مركز  
 الفنون و املعارض 

0022 

قرص  
الثقافة  

عبد  
الكرمي  
 دايل

 الفن التشكيل معرض 
 2022أ كتوبر  06

عىل الساعة العارشة  
 صباحا 

براز فن جديد  قاعة محمد ديب   اإ
سعاد بن  “الفنانة 
 ”قادة

// 

 مسابقة ل حسن نقش احلناء 
 2022أ كتوبر  06

عىل الساعة احلادية  
 عرش صباحا 

 هبو القرص
احياء املناس بة و احملافظة عىل  

 املوروث الثقايف 

ابلضافة  مشاركة  30
اإىل أ عضاء جلنة  

 التحكمي يف امليدان 

// 

 حمارضة السرية النبوية 
 2022أ كتوبر  06

 عىل الساعة الثانية ظهرا 
القاعة الصغرى  

 لقرص الثقافة 
 احياء املناس بة 

من تقدمي الاس تاذ:  
 ”ميقنونيف شعيب“

// 

 سهرة فنية ذات طابع تراث 
 2022اكتوبر  08

الثامنة  ابتداء من الساعة 
 مساء

القاعة الكربى  
 لقرص الثقافة 

 احياء املناس بة 
ابراهمي  ”للفنان القدير
 ”حاج قامس

// 

 معرض اترخي 
اكتوبر   25اإىل  17من 

2022 
 هبو القرص

التعريف بشهداء الثورة  
 ا�يدة 

// // 

 عرض فيمل اترخي  امحلام ال بيض
 2022اكتوبر  17

 عىل الساعة الثالثة مساء 
القاعة الصغرى  

 لقرص الثقافة 

الاحتفاء ابذلكرى ال لمية  
 1961اكتوبر  17ملظاهرات 

حياء حب الوطن.   اإ

املركز الوطن للسيامن  
و السمع  البرصي  

CNCA 

للمخرج عل  
 موزاوي 
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0033  

املتحف  
العمويم  
الوطن  
للفن و 
 التارخي

  ورشات تربوية و تراثية 
  2022اكتوبر  04

ابتداء من العارشة  
  صباحا 

  مقر املتحف
ترس يخ العادات و التقاليد يف 

  قمي الطفل 

تالميذ مدرسة  
ابتدائية ابلتنس يق مع  

  مجعية ثقافية 
//  

0033  

املتحف  
العمويم  
الوطن  
للفن و 
 التارخي

حمارضة حول عادات و تقاليد 
احياء املودل النبوي الرشيف  

 بتلمسان 

 2022أ كتوبر  06
عىل الساعة العارشة  

 صباحا 
 املتحفمقر 

ابراز أ مه العادات و التقاليد  
 اخلاصة ابملناس بة

أ ساتذة و ابحثني يف  
ميدان ادلراسات و  

 الثقافة الاجامتعية 
// 

 معرض خاص ابملناس بة
أ كتوبر   08اإىل  01من 

2022 
 مقر املتحف

تعريف الزوار ابحتفالية املودل 
 النبوي الرشيف 

  احلقيبة املتحفية
حياء املودل   اخلاصة ابإ

 النبوي الرشيف 
// 

يوم درايس حول يوم الهجرة  
1961 

 2022اكتوبر  17
عىل الساعة العارشة  

 صباحا 
حياء ذلكرى ال بطال  مقر املتحف  أ ساتذة جامعيني اإ

ابلتنس يق مع قسم  
التارخي جامعة أ يب  
 بكر بلقايد تلمسان 

0044  

املتحف  
العمويم  
الوطن  
للخط  

 الاساليم 

 معرض اخلط العريب 
أ كتوبر   15اإىل  06من 

2022 

ابملركب الثقايف  
عبد الوهاب  

 سلمي بتيبازة 

براز أ مه رواد اخلط العريب   اإ
اذلين حسرت عقوهلم و هبرت 

 قراحئهم صناعة اخلط 
// 

ابلتنس يق مع  
ادليوان الوطن  

 للثقافة و الاعالم 
 معرض رواد اخلط العريب 

مسابقة دينية حول سرية النيب  
 صىل هللا عليه و سملّ 

 مقر املتحف 2022أ كتوبر  08
حياء ذكرى خري الاانم و   اإ

 التذكري بسريته العطرة 
 طلبة املدرسة القرأ نية  

// 
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ابتداء من الساعة  
 العارشة صباحا 

 17حمارضة اترخيية حول أ حداث 
 1961أ كتوبر 

 2022أ كتوبر  17
العارشة  عىل الساعة 

 صباحا 
 مقر املتحف

حياء اذلاكرة الوطنية من   اإ
خالل رسد اجلرامئ اليت  
ارتكبهتا فرنسا يف حق  

املتظاهرين السلميني بباريس  
 للمطالبة حبرية وطهنم 

أ ساتذة جامعيني و  
 ابحثني 

// 

0055  

املتحف  
العمويم  
الوطن  
لل اثر  

 الاسالمية

برانمج متنوع خاص ابملناس بة 
 يضم:

 معارض    -

 ورشات فنية  -

 مداحئ دينية  -

اكتوبر   08اإىل  01من 
2022 

 مقر املتحف

التعريف بسرية الرسول صىّل   
 هللا عليه و سمّل،

براز الرتاث الالمادي ملدينة   اإ
تلمسان، من خالل تلبيس  

ال طفال الزي التقليدي  
 التلمساين 

أ طفال روضة جزيرة  
 املالئكة

// 

 معرض اترخي 
 2022اكتوبر  17

ابتداء من الساعة  
 العارشة صباحا 

 مقر املتحف
التذكري اب�زرة الرهيبة اليت  

قام هبا الاس تعامر جتاه  
 املهاجرين اجلزائريني 

// // 

0066  
املركز  

التفسريي  
ذي الطابع  

حول    جلسة علمية و حمارضة
اللباس الزايين يف الاحتفال  

 ابملودل النبوي الرشيف

 2022أ كتوبر  05
عىل الساعة العارشة  

 صباحا 
 مقر املركز

التعريف بعادات و تقاليد  
 املودل النبوي الرشيف  

طارات من املركز   اإ
 التفسريي و أ ساتذة

مناقشة كتاب من  
اصدار املركز  

 خاص  ابملناس بة 
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املتحف   
للباس  

التقليدي  
 اجلزائري

خاصة  احتفالية لل طفال 
 ابملناس بة

 2022أ كتوبر  06
 عىل الساعة الثانية ظهرا 

 مقر املركز
احملافظة عىل العادات و  

 التقاليد عرب ال جيال 
تالميذ مدرسة دار  

 احلديث 
// 

 معرض حول املنسج 
أ كتوبر   22اإىل  17من 

2022 
املكتبة الرئيس ية  

 محمد ديب 

التعريف مبدى اهامتم الاكتب  
محمد محمد ديب ابملامرسات  

 الشعبية )املنسج( 
// 

احياء ذكرى  
الاكتب محمد ديب  

 لكتابه " النول" 

0077  
مركز 

الفنون و  
 املعارض

 معرض السرية النبوية 
أ كتوبر   08اإىل  01من 

2022 

مركز ادلراسات  
 ال ندلس ية

ابلسرية  تربية النشء و تعريفه
 النبوية  

// // 

 توعية الطفل  ملحقات املكتبات  ورشات فنية تنش يطية
ابلتنس يق مع املكتبة  
 الرئيس ية محمد ديب 

// 

 معرض من ضفة اإىل أ خرى 
أ كتوبر   20اإىل  17من 

2022 
دار الثقافة عبد  

 القادر علوةل 
التعريف بتارخي و بطولت  

 ال جماد
// 

ابلتنس يق مع دار  
 الثقافة  

 معرض منازل الكتابة
أ كتوبر   24اإىل  17من 

2022 

قرص الثقافة عبد  
 الكرمي دايل 

تسليط الضوء عىل كتاابت  
 محمد ديب 

 مجعية ادلار الكبرية 
مبناس بة الاعالن  
عن جائزة محمد  

 2022ديب طبعة 

 // التعريف بسرية محمد  ملحقات املكتبات  جلسات أ دبية 
ابلتنس يق مع  

املكتبة الرئيس ية  
 محمد ديب 

0088  
املكتبة  

الرئيس ية  
 // فئة ال طفال  تمنية عقل الطفل  فضاء الطفل  لك يوم السبت  ورشة قرائية

 // اندي محمد ديب  التشجيع عىل املطالعة  مقر املكتبة  لك يوم مخيس  قراءة يف كتاب 
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للمطالعة  
العمومية 
 محمد ديب 

 // للاكتبة اندية العياط   // مقر املكتبة  2022أ كتوبر  04 الزمرد عرض رواية 

 مسابقة دينية 
 2022أ كتوبر  06

ابتداء من الساعة  
 العارشة صباحا 

ملحقة س يدي 
 اجلياليل 

 تثقيف و تشجيع الطفل  

ال طفال املنخرطني  
 ابملكتبة 

ابلتنس يق مع مجعية  
دينية بس يدي  

 اجلياليل 

 2022أ كتوبر  08 ابملناس بةاحتفالية خاصة 
فضاء الطفل مبقر  
 املكتبة الرئيس ية 

 // فئة ال طفال 

 معرض كتب و صور اترخيية 
 2022أ كتوبر  17

ابتداء من الساعة  
 العارشة صباحا 

ملحقات 
 املكتبات: 

س بدو، عني 
غرابة، عني  

 اتلوت و القور

ختليد ذكرى بطولت هؤلء  
ال بطال و تعريف ال جيال 

 الصاعدة هبم 

// // 

 2022أ كتوبر  17 خروج املكتبة املتنقةل
املؤسسة العقابية  

 س بدو
نزلء املؤسسات  

 العقابية
// 

الندوة الوطنية ال وىل التجربة 
 الشعرية عن محمد ديب  

 2022أ كتوبر  20
مركز ادلراسات  

 ال ندلس ية
// // 

مبناس بة ذكرى وفاة  
 محمد ديب 

 // // // مقر املكتبة  2022أ كتوبر  29 عرض كتاب ادليوان ال سربط  

0099  
قاعة  

السيامن  
 عرض فيمل ابن ابديس 

 2022أ كتوبر  08
 عىل الساعة الثالثة مساء 

 // // // قاعة السيامن 
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جامل 
ادلين 

 ش ندريل
 عرض فيمل الرساةل 

 2022أ كتوبر  08
عىل الساعة اخلامسة  

 مساء

التعرف عىل قصة السرية  
النبوية للنيب محمد صىل هللا  
 عليه وسمل ورساةل الإسالم 

// // 

 عرض رشيط اترخي :
- Octobre à Paris 
- Ici on noie les 
Algériens 

 2022اكتوبر  17
عىل الساعة اخلامسة  

 مساء
 // // // قاعة السيامن 
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  تتييااررتت    للووللييةة        ممددييررييةة  االلثثققااففةة  1144--

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  مماكاكنن  االلننششااطط  
  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط  

0011    
  
  
  
  
  
  
  
  

ووللييةة    
  تتييااررتت  

  
  
  
  

 تنظمي نشاط وعدة الش يخ مولي الطيب 
 

اىل غاية   05من 
أ كتوبر   08

2022 
 

 
 زاوية س يدي خادل تيارت 

غرس القمي ادلينية  
براز عادات وتقاليد   واإ

 ولية تيارت 

قطاع الثقافة والفنون  
ابلتنس يق مع مجعية  
 أ ولد توات الطيبية 

 
 
 
 
 
 
 

ببررانانممجج  ققااببلل    
  للللتتغغييريري  

 العامل  للمعملاليوم   0022
 ـ أ ايت بينات من اذلكر احلكمي

 ـ النش يد الوطن  
 ـ لكمة ملدير املؤسسة + رئيس امجلعية 
 ـ وصةل انشادية )فرقة نور املصطفى(

 ـ تكرميات  
 ـ ساكتش ترفهيي  للمعمل  

 ـ تكرميات  
 ـ قصيدة شعرية عن املعمل 

 ـ تكرميات  
 ـ وصةل انشادية اختتامية 

 
06/10 /2022 

ابتداءا من  
 زوالا  14:00

 
بأ حد املؤسسات الرتبوية بدائرة  

 السوقر

غرس القمي ادلينية  
والتارخيية لل جيال  

 الصاعدة 
براز عادات وتقاليد    واإ
 اخلاصة بولية  تيارت 

 
 
 
 
 
 

 
قطاع الثقافة والفنون  
ابلتنس يق مع امجلعية  
الثقافية ش باب الغد  

 السوقر
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0033    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ووللييةة    
  تتييااررتت    

بدار الثقافة والفنون عل   2022/ 06/10 عرض مرسيح للكبار 
 معايش
 
 
 

 
 
 
 
 

غرس القمي ادلينية  
والتارخيية  لل جيال  

 الصاعدة 
براز عادات وتقاليد    واإ

 بولية  تيارت  اخلاصة

فنانني وشعراء  
 ومجعيات  ثقافية حملية

0044   
 
 
 

 ـ احياء املودل النبوي الرشيف 

 
 
 

اىل غاية   06من 
أ كتوبر   08

2022 

 
بدار الثقافة والفنون عل  

 معايش
واملكتبة الرئيس ية للمطالعة  
العمومية امليل محمد ومجيع  

ملحقاهتا وعىل مس توى همدية 
الناظورة بدار الش باب عبد  
امحليد بن ابديس و املركز  
الرتفهيي  العلم  بقوال سعد 

بدائرة السوقر+ بأ حد مساجد 
 املدينة  

  قطاع الثقافة والفنون
ابلتنس يق مع مجعية  
انوار املعرف ومجعية  
الارساء لنشاطات  

 الش باب 
امجلعية الثقافية ش باب  
الغد مجعية جنوم ذهبية  
السوقر و مع مديرية  

 الشؤون ادلينية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ببررانانممجج  ققااببلل    
  للللتتغغييريري  

0055    
  
  

 
 
 

 
 
 

بدار الثقافة والفنون عل  
 معايش

 
 
 

 
قطاع الثقافة والفنون  
ابلتنس يق مع مجعية  

83



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
80 

  
  ووللييةة  

  تتييااررتت    
  

 
  1961أ كتوبر  17ـ ذكري مظاهرات 

 

 
 17/10 /2022 

واملكتبة الرئيس ية للمطالعة  
العمومية امليل محمد ومجيع  

ملحقاهتا وعىل مس توى يح  
اخوة قايدي تيارت و بدائرة  
همدية الناظورة بدار الش باب 
عبد امحليد بن ابديس و املركز 
الرتفهيي  العلم  بقوال سعد 

 بدائرة السوقر 

 
غرس  القمي  ادلينية  

لتارخيية  لل جيال  وا
 الصاعدة 

براز عادات وتقاليد    واإ
 اخلاصة بولية  تيارت 

انوار املعرف تيارت و  
الارساء   مجعية

لنشاطات الش باب و  
امجلعية الثقافية ش باب  
الغد السوقر و امجلعية  

الرس متية لل غنية  
 الشعبية  

بدار الثقافة والفنون عل   2022/ 24/10 ـ تنظمي امس يات شعرية   0066
 معايش
 

قطاع الثقافة والفنون  
ابلتنس يق مع شعراء و  

 رادابء ورواد املكتبة 
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  تتزيزييي  ووززوو  للووللييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة    1155--

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككنيني    االلههددفف  ممنن  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي    وو  تتووققييتت      ننووعع  االلننششااطط    االلررقق    

01 
أ بواب مفتوحة حول  
 الورشات البيداغوجية

 15اإىل  01من 
 أ كتوبر 

   دار الثقافة مولود معمري
  وملحقهتا بعزازقة

 *تشجيع الاخنراط يف الورشات
 *فضاء للثقافة و الرتفيه 

 *ورشات دار الثقافة  
 

 

02 
الاحتفال ابملودل البوي  

 الرشيف
 / دار الثقافة مولود معمري   أ كتوبر   08

/ 

03 
عىل خطى  

أ موس ناو"اس تذاكر أ معر  
 سعيد بوليفة" 

 أ كتوبر 10

 دار الثقافة مولود معمري  
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  

 العمومية
 قرية عدين 

مناس بة  لوقفة ترمح عىل روح الفقيد و  *

 التعريف بأ عامهل ال دبية و الفكرية
 *تكرمي العائةل الاكتب و الصحف                    

مشاركة العديد من دور  

النرش،كتاب،  شعراء ،  
رسامني  والفنانني وال رسة  

 ال دبية

لقاء أ ديب تكرميا لسلامين بن   04
 عيس 

 الثقافة مولود معمريدار  أ كتوبر 15
 *فضاء لل دب 

 *التعريف ابملنتوج ال ديب لكتاب املنطقة 
 *ال دابء

 *دور النرش 

حياء اليوم الوطن للهجرة  05  أ كتوبر 17 اإ
 دار الثقافة مولود معمري  
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية املكتبات اجلوارية 

ترمح عىل أ رواح الشهداء   مناس بة  لوقفة
وتكرمي العائةل الثورية وغريها، حيث تسمح  

بنقل رساةل الثورة والشهداء لل جيال  

 الناش ئة.       

 *دور النرش*فنانني 
 امجلعيات الثقافية 

*ورشات دار الثقافة  
 وال رسة الثورية

85



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
82 

املرسح اجلهوي اكتب  
 ايسني 

 
              

 أ كتوبر 22 اليوم الوطن للصحافة   06
 دار الثقافة مولود معمري  

 
/ 

 *أ رسة الصحافة 
 *مجعية الصحفيني 

07 
اليوم العامل  للرتاث السمع  

 البرصي
 أ كتوبر 27

 دار الثقافة مولود معمري  
 

*تشجيع اجليل اجلديد للحفاظ عىل   
املوروث الثقايف الوطن السمع  

 البرصي
 *فضاء لتبادل اخلربات بني املشاركني 

 ابلرتاث الثقايف للمنطقة*التعريف 

 الباحثني يف جمال الرتاث  

 ملتقى حول اكتب ايسني 08
 29و  28يويم 

 أ كتوبر 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية

 دار الثقافة مولود معمري  

 *فضاء لل دب 
 *التعريف ابملنتوج ال ديب لكتاب املنطقة 

 *ال دابء
 *دور النرش 
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  ااجلجلززاائئرر    للووللييةة        االلثثققااففةة  ممددييررييةة    1166--
  

ققللميمي  ووللييةة  ااجلجلززاائئرر..   ❖   ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ))أأ  ررززيقيق  أأ  ووممززاياينن((  ببدلدلييةة  ااحملحملممددييةة  وواامجلمجلععييااتت  االلثثققااففييةة  االلننااششططةة  ععىلىل  ممسس  تتووىى  ااإإ
 

  االلررقق    ااإإمسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  

////  
الرئيس ية  املكتبة 

 للمطالعة العمومية 

 
ضامن دخول  

مدريس أ من وموفق  
مع حتبيب القراءة  
 واملطالعة لل طفال

 يح خمتار زرهوين 
 بدلية احملمدية

  08اإىل  04من 
2022سبمترب   
 و

2022سبمترب  19  
 

2022سبمترب  20  

 تنظمي معرض الكتاب ش به املدريس
تنظمي يوم درايس حول وضعية مركز حمو  

زائر ال مية يف اجل  
 ورشة احلكوايت لل ولياء وال طفال

 
تنظمي ورشة لل ولياء حول حتضري ال طفال 

 دخول مدريس أ من 

01 

//// ضامن دخول   مجعية ترقية الفتاة  
 مدريس موفق 

2022سبمترب  17 بدلية جرس قس نطينة   02 تنظمي محةل تنظيف جملتلف املرافق العمومية  

////  مجعية زهرة بالدي  
الوادي بدلية ابب   

 
2022سبمترب  14  توزيع حمافظ ومأ زر  

 عىل تالميذ العائالت املعوزة
03 

////  
خلق جو ترفهيي    مجعية ش بابنا 

 وتنش يط  لل طفال
 مدرسة حي  عاشور 

 بدلية برايق 
2022أ كتوبر  21  تقدمي عرض ترفهيي  من تنش يط املاسكوت  

 لفائدة تالميذ املدارس 
04 

  

87



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
84 

  ااجلجلللففةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    1177--  
  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

01 

ـفة 
ـــــ
ـــــ
لــــ
 اجل

 معرض بيع الكتب 
ابتداء من   2022أ كتوبر  01

صباحا  09:00الساعة   
 هبو دار الثقافة ابن رشد

تقريب القارئ من  
 الكتاب 

 / دار النرش 

02 
العدد الثاين من ال مس يات ال دبية ''  

 اس تضافة أ ديب''  
ابتداء من   2022أ كتوبر  15

مساء  16:30الساعة   
قاعة العروض بدار الثقافة  

 ابن رشد

تنش يط الساحة  
ال دبية و مواكبة 

 جديدها 

أ حد  أ دابء  
 الوليـــــــــــة 

/ 

03 
بصمة جلسة أ دبية من تنش يط اندي 

 للقراءة 
 

ابتداء من   2022أ كتوبر  16
مساء  16:30الساعة   

ملحقة املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية بعني 

تنش يط الساحة   وسارة
ال دبية و مواكبة 

 جديدها 

اندي بصمة للقراءة  
 )شعراء وأ دابء( 

/ 

04 
قراءات شعرية " يف اإطار برانمج 

 مشوع" 
ابتداء من   2022أ كتوبر  18

مساء  16:00الساعة   
قاعة احملارضات املكتبة  

 الرئيس ية للمطالعة العمومية 
 / شعراء من الولية

05 
 العدد الثالث من ال مس يات ال دبية

'' اس تضافة أ ديب ''    
ابتداء من   2022أ كتوبر  22

مساء  16:00الساعة   
قاعة العروض بدار الثقافة  

 ابن رشد
  أ حد  أ دابء 
 الوليـــــــــــة  

/ 

 عرض مرسيح للكبار  06
ابتداء من   2022أ كتوبر  23

مساء  16:00الساعة   
قاعة العروض بدار الثقافة  

 ابن رشد
 / فرقة مرسحية  ترفهيي 
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07 
 * بث ال انش يد الوطنية 
 * حفل فن ساهر

ابتداء من   2022أ كتوبر  31
صباحا اإىل غاية  09:00الساعة 

ليال 22:00  

العروض بدار الثقافة  قاعة 
 ابن رشد

طار بعث   * يف اإ
 احلس الوطن 

 * ترفهيي  

اندي السمع   
 البرصي دلار الثقافة 

 فنانون حمليني 
/ 
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  ججييججلل      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة--    1188
  
  ممالالححظظااتت   ململششااررككوونن  ا  أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط   اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق  

عرض مرسيح   جيجل   0011
 لل طفال

دار الثقافة  والفنون"   2022شهر أ كتوبر 
 معر أ وصديق "  

دخال الهبجة يف   اإ
 قلوب ال طفال

  مجعية مرسحية حملية 

ملحقة املركز الثقايف    2022شهر أ كتوبر    - منرب املكتبة  –جلسة  جيجل   0022
الإساليم الش يخ أ محد  

 حامين  

تقدمي منتوج  
فكري قرايئ  

وتقريب الكتاب  
 من القارئ  

  خشصية فكرية معروفة  

" اندي املواهب ال ديب  جيجل   0033
  " 

اكتشاف مواهب   متحف كتامة جيجل   2022أ كتوبر  29
أ دبية جديدة مع  
اس تضافة قامة 

 أ دبية 

مواهب أ دبية وفنية من  
خمتلف بدلايت الولية  
 وقامات شعرية وأ دبية  

 

ملحقة املركز الثقايف   2022شهر أ كتوبر  املنتدي الثقايف  جيجل   0044
 الإساليم الش يخ أ محد  

 

ترس يخ نشاط  
ثقايف وفكري  
 جاد ،جديد  

خشصية فكرية معروفة  
 وطنيا  
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  سسططييفف      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    1199--

اترخي و توقيت النشاط    عنوان النشاط  اجلهة املنضمة   ماكن النشاط   املالحظة  الرق 
 

/ 

 

 

بساحة دار الثقافة  

هواري بومدين 
 سطيف

مديرية الثقافة والفنون  
 لولية سطيف 

دار نرش  50تنظمي الصالون الوطن للكتاب مبشاركة 
 . ولايت الوطن  من خمتلف 

 

15/10 /2022 

 23/10/2022ال

 
01 

 

 

 

/ 

 

 

 بدار الثقافة  
 

املرسح اجلهوي  
 العلمة

 

 مديرية الثقافة  
 ابلتنس يق مع 
 دار الثقافة  

 املرسح اجلهوي العلمة 
 

 

 : 2022الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف 

نشاديه لفرق حمليةتنظمي   ▪  حفالت اإ

 ندوة فكرية أ دبية  ▪

 معرض خاص ابملودل النبوي الرشيف ▪

 حفل فن شعيب للش يخ مباركية ▪

 

05/10 /2022 

 اىل

08/10 /2022 

 سا (16:00 - سا  09:00) 

 
 
 

02 
 
 

 
 

 
بدار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 
هواري  دار الثقافة 

 بومدين سطيف

-2022انطالق املومس الثقايف البيداغويج لس نة 
0232 : 

 

04/10 /2022 

 
03 
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هذا الربانمج  
قابل للتغيري وفقا  

 للمس تجدات 

ابواب مفتوحة عىل دار الثقافة والورشات  ▪
 البيداغوجية الفنية دلار الثقافة هواري بومدين .

 انطالق التسجيالت ابلورشات   ▪

جناح مسع  برصي للتعريف مبختلف الورشات   ▪
 الناشطة بدار الثقافة. 

 اىل

13/10 /2022 

 سا (16:00 - سا  09:00) 

 

 

 

هذا الربانمج  
قابل للتغيري وفقا  

 للمس تجدات 

 

 

 

 

بدار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

دار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 

 : الاحتفال ابليوم الوطن للهجرة  حمور املعارض

 معرض للصور التارخيية  ▪

 معرض لكتاب التارخي ▪

 اانش يد وطنية بث  ▪

 

 

15/10 /2022 

 اىل

17/10 /2022 

 سا (19:00 - سا  09:00) 

 
 

04 
 
 

هذا الربانمج  
 قابل للتغيري وفقا  

 للمس تجدات 

عىل صفحة  
الفايس بوك :  

الصفحة الرمسية  

دار الثقافة هواري  
 بومدين

 سطيف  

 : من رصيد مكتبة دار الثقافة

للكتاب التارخي  )بطاقة وصفية وملخص فيديو  ▪

 قصري( 

08/10 /2022 

 

 
 

05 
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دلار  الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 

 

 

 
 
/ 

 

بدار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 
 

 مجعية ش بابنا سطيف 

 

  احتفائية املودل النبوي الرشيف ▪

 مداحئ دينية  ▪

املؤذن  - تكرمي الناحجني يف مسابقات السرية النبوية ▪
 اخلطيب - الصغري

 

08/10 /2022 

 الصباحية (  ) الفرتة

 
 
 

06 
 

 

هذا الربانمج  
قابل للتغيري وفقا  

 للمس تجدات 

 

بدار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

دار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 

 : الاحتفال ابليوم الوطن للهجرة

ندوة اترخيية حول املناس بة من تنش يط أ ساتذة   ▪
.ذوييب  - جامعيني ومه : )د.ليىل زاد عظمي  أ 

بوبكر بن عيس الامني   –د.كامل خليل  - الزوبري
 العام لقسمة ا�اهدين ( 

 قراءات شعرية ▪

 

17/10 /2022 

 سا (10:30) 

 
 
 
 
 

07 
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هذا الربانمج  
قابل للتغيري وفقا  

 للمس تجدات 

 

 

 

بدار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 

دار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف

 

 01لندلع ثورة  68الاحتفالت اجملدلة ذلكرى  ▪
 ا�يدة.  1954نومفرب 

 معرض للصور والكتاب التارخي . ▪

 

31/10 /2022 

 

 
 

08 
 

 

/ 

 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 

عرض ل لعاب اخلفة مع الفنان عامد رشايرية من   ▪
 ولية ميةل.

01/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
 
 
 

09 
 

 

/ 

 

 

اجلهوي  ابملرسح 
 العلمة سطيف 

 

 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:   ▪
 )) الكوخ املهجور(( لتعاونية اتفتياك العلمة. 

 

 

07/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
 

10 
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/ 

 

 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

 

 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:   ▪
)) الارنب احلكمي(( مجلعية اللكمة للفنون لولية  

 املس يةل.

 

 

14/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
11 

 

 

/ 

 

 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

 

 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:   ▪
قزح(( للجمعية الثقافية للموس يقى   )) قوس

 الالكس يكية سطيف. 

 

15/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
 

12 
 

 

/ 

 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:   ▪
 )) القط الازرق(( للمرسح اجلهوي لولية ابتنة. 

21/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
 

13 
 

 14  لل طفال مع الفنان:    ترفهيي عرض    
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ابملرسح اجلهوي   /
 العلمة سطيف 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

((PIPO SHOW . )) 22/10 /2022 

 سا (15:00) 

 

/ 

 

 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

 

 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:  
الاحالم (( مجلعية مجلعية الرساةل ملرسح    )) جزيرة

 ولية املس يةل.

 

28/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
 

15 
 

 

/ 

 

 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:  
حيث ما نكون(( مجلعية عشاق    )) اصدقاء

 اخلش بة لولية سطيف. 

 

29/10 /2022 

 سا (15:00) 

 
 

16 
 

 

/ 

ابملرسح اجلهوي  
 العلمة سطيف 

املرسح اجلهوي العلمة  
 سطيف

 عرض مرسيح لكبار بعنوان:  
 )) ذكرات جماهد(( مجلعية الشعةل للمرسح والسيامن. 

31/10 /2022 

 سا (17:00) 

 
 

17 
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ابلتنس يق مع  
املتاحف الوطنية  

 ومتحف املواقع 

املتحف العمويم  
الوطن لل اثر  

 سطيف

 

املتحف العمويم الوطن  
 لل اثر سطيف 

 

ندوات حول خربات املتاحف  ▪
 اجلزائرية.

 

 طيةل شهر أ كتوبر

 
 

18 
 

طار بني   اتفاقية اإ
املتحف ومديرية  
 الرتبية سطيف

املتحف العمويم  
الوطن لل اثر  

 سطيف

 

العمويم الوطن  املتحف 
 لل اثر سطيف 

 

 احلقيبة املتحفية.  ▪

ابلتنس يق مع  
 امجلعيات  

املتحف العمويم  
الوطن لل اثر  

 سطيف

 

املتحف العمويم الوطن  
 لل اثر سطيف 

 

 ورشات بيداغوجية.  ▪

ختص خمتلف رشاحئ  
 ا�متع

املتحف العمويم  
الوطن لل اثر  

 سطيف

 

املتحف العمويم الوطن  
 سطيف لل اثر 

 زايرات مؤطرة. 
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/ 

 

 

بدار الثقافة هواري  
 بومدين سطيف
 واملرسح البدلي 

 

 

 مجعية الرشد الثقافية 

 

الاايم الوطنية ل غنية الشعيب يف  
 طبعته الثامنة: 

 حفالت شعبية ▪

معرض للفنون التشكيلية والصورة  ▪
 الفتوغرافية 

 

26/10 /2022 

 اىل

30/10 /2022 

 املسائية (  ) الفرتة

 
 
 
 

19 
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  سسععييددةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --    2200

  ممالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف    االلننششااطط    مماكاكنن    االلننششااطط    االلتتااررخيخي      اامسمس    االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

طار املوعد ال ديب ال س بوع .  سعيدة 01   01السبت  * أ مس ية أ دبية يف اإ
 2022أ كتوبر

14:30 

 دار الثقافة 

 خالف" "مصطفى 

 ترقية املطالعة واملقروءية

تشجيع املواهب ال دبية  
وخلق جو من التواصل  

 بيهنا.

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع  
اندي التفاؤل  

 للقراءة 

 

 أ بواب مفتوحة : معرض لدليكور املرسيح سعيدة 02

 و دىم املاريوانت 

 31اإىل  01من 
 أ كتوبر 

املرسح اجلهوي  
 "صرياط بومدين" 

اس تقطاب امجلهور و  
التعريف ابملرسح يف  

 الولية

/  

ورشات للقراءة و التلخيص لفائدة ال طفال  سعيدة 03
 املمتدرسني

  01السبت 
 2022أ كتوبر 

 طيةل الهنار 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 "ونزار عبدالكرمي" 

تقريب الطفل من القراءة  
 و الكتاب 

اندي املشاكة  
للمكتبة  
 الرئيس ية

 

 جلسات أ دبية لنادي أ رض املعرفة سعيدة 04

 
 

املكتبة الرئيس ية   اخليس  
للمطالعة العمومية  
 "ونزار عبدالكرمي" 

قراءات أ دبية دورية  
 �موعة من النشاطات 

املكتبة الرئيس ية  
اندي أ رض   /

 املعرفة
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 06 عرض مرسيح "هاك وهاك " سعيدة 05
 2022أ كتوبر

14:00 

سا  16:00  

املرسح اجلهوي  
 "صرياط بومدين" 

املرسح اجلهوي   
 سكيكدة

 

  االلربربانانممجج  االلثثققاايفيف  ووااللففنن  ااخلخلااصص  ابابللححتتففاالل   سعيدة 06

  ببذذككررىى  ااململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  

 * معرض السرية النبوية الرشيفة.

 * أ مس ية مع الإنشاد واملدي ادلين.

 

 السبت 

/أ كتوب 08/10
 2022ر

10:00 

14:30 

دار الثقافة "مصطفى  
 خالف" 

 

حياء ذكرى مودل خري   اإ
ال انم وغرس القمي ادلينية  

 والروحية داخل ا�متع. 

ورشات دار - 
 الثقافة 

فرقة القافةل  - 
نشاد واملدي   لالإ
ادلين برفقة  
مجموعة من  

املنشدين من  
خمتلف ولايت  

 الوطن

 

لفائدة ال طفال   ورشات للقراءة و التلخيص سعيدة 07
 املمتدرسني

 السبت 
 2022أ كتوبر08

 طيةل الهنار 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 "ونزار عبدالكرمي" 

تقريب الطفل من القراءة  
 و الكتاب 

اندي املشاكة  
للمكتبة  
 الرئيس ية
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  سسككييككددةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --    2211
 

    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

01   
 
 

 سكيكدة
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض مرسيح للكبار حتت  
 عنوان /هاك و هاك / 

  ولية تيارت  2022/ 01/10
 

نتاجات   التعريف ابإ
 املرسح اجلهوي

 
 

املرسح اجلهوي  
 سكيكدة

 
 

الربانمج   هذا 
ثراء   قابل لالإ
 و الزايدة

 
 
 
 
 
 
 

عرض مرسيح للكبار حتت    02
 عنوان /هاك وهاك/ 

 ولية تيسمس يلت  2022/ 02/10

عرض مرسيح للكبار حتت    03
 عنوان /هاك وهاك / 

 

 ولية غيلزيان 2022/ 03/10

 11منصة اكتب :العدد  04
 بيع ابلتوقيع  - 

عطاء فرصة للكتاب   املكتبة الرئيس ية  2022/ 03/10 اإ
الش باب والتعريف  

 مبنجزاهتم 

 املكتبة الرئيس ية 
اندي تنوين +أ قالم  

 واعدة 
عرض مرسيح للكبار حتت    05

 عنوان /هاك و هاك / 
التعريف ابلإنتاجات   ولية سعيدة 2022/ 04/10

 املرسحية للولية 
املرسح اجلهوي  
 سكيكدة

101



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
98 

06   
 
 

 سكيكدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   21ورشة همارات القرن 
عرض فيمل *الومه *أ داء  - 

 متخريج ورشة دار الثقافة  

05 -06 /10  
/2022 

هبو دار الثقافة محمد  
 رساج 

تقدمي املنتجات  
الإبداعية والفنية  

 لورشات قطاع الثقافة 

دار الثقافة محمد رساج  
سكيكدة ابلتنس يق مع  
مجعية تمنية الش باب  
 املس تدامة *س يد* 

 
 

هذا الربانمج   
ثراء   قابل لالإ
 و الزايدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض مرسيح للكبار حتت    07
 عنوان /هاك وهاك / 

التعريف ابلإنتاجات   ولية عني تميوشنت  2022/ 05/10
 املرسحية للولية 

املرسح اجلهوي  
 سكيكدة

عرض مرسيح للكبار حتت    08
 عنوان /هاك و هاك / 

 ولية تلمسان 2022/ 06/10

 ندوة دينية ابملناس بة  -   09
قراءات شعرية يف مدح  - 

مسابقة - الرسول الكرمي ،
فكرية حول  ومعرض الكتاب 

 السرية النبوية  

املكتبة الرئيس ية   2022/ 06/10
 نورادلين حصراوي

براز اجلانب الرويح   اإ
ملودل خري   و ادلين

ال انم محمد صىل هللا  
 عليه و سمل

املكتبة الرئيس ية  
+مجعية العلامء  

املسلمني و اندي  
 الزهراء 

حياء ذكرى املودل النبوي    10 اإ
 الرشيف 

 حمارضات و تكرميات  

دار الثقافة محمد   2022أ كتوبر  08
 رساج 

براز اجلانب الرويح   اإ
و ادلين ملودل خري  
ال انم محمد صىل هللا  

 و سمل عليه

دار الثقافة محمد رساج  
سكيكدة ابلتنس يق مع  
مجعية العلامء املسلمني  

 مكتب سكيكدة –
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11   
 
 
 

 سكيكدة
 
 
 
 
 
 
 
 

انطالق ادلروس التطبيقية يف 
 الورشات البيداغوجية والفنية 

 

 دار الثقافة  2022/ 08/10
 محمد رساج 

ابراز أ مهية التكوين  
والورشات الفنية يف  

 صقل املواهب 

دار الثقافة محمد رساج  
 سكيكدة

 
 
 

هذا الربانمج   
ثراء   قابل لالإ

 و الزايدة
 
 
 
 
 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية   2022/ 11/10 أ مواج الشعر العدد الرابع    12
 نورادلين حصراوي

تقدمي وتعريف بأ مه  
 شعراء الولية

املكتبة الرئيس ية  
+مجعية الشاطئ  
 لل دب و الفنون 

  29اإىل  16من معرض للصور التارخيية    13
/10/2022 

 دار الثقافة 
 محمد رساج 

احملافظة عىل املوروث  
التارخي  والتذكري  

ببطولت اجماد  
الشهداء وا�اهدين  

 جليل الش باب 
 

دار الثقافة محمد رساج  
سكيكدة ابلتنس يق مع  

املتحف اجلهوي  
للمجاهد العقيد عل  

 اكيف سكيكدة  

14   
 
 
 
 

ندوة اترخيية حول احداث   - 
 1961أ كتوبر  17يوم الهجرة 

عرض رشيط واثئق  حول  - 
أ كتوبر   17احداث 

1961 /2022 

 دار الثقافة  2022/ 17/10
 محمد رساج 

 
 
 

براز ادلور التارخي    اإ
للمهاجرين يف مسار  

دار الثقافة محمد رساج  
 سكيكدة  
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15   
 

 سكيكدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احياء ذكرى اليوم الوطن  
 للهجرة  

معرض الكتاب التارخي  من  - 
الرصيد املعريف للمكتبة  

 الرئيس ية  
ندوة اترخيية ابملناس بة من  - 

 اتطري أ ساتذة خمتصون  
 معارض +مسابقات +ندوات  

املكتبة الرئيس ية   2022/ 17/10
 نورادلين حصراوي

  + مكتبات  املطالعة
 العمومية للبدلايت 

الثورة التحريرية  
 املباركة 

املكتبة الرئيس ية  
+أ ساتذة خمتصون 
 +رواد املكتبات  

 
 

هذا الربانمج   
ثراء   قابل لالإ
 و الزايدة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمارضة حول ادب املهجر    16
 تنش يط ادلكتورة اية بوعالق 

 دار الثقافة  2022/ 18/10
 محمد رساج 

براز ادلور التارخي    اإ
للمهاجرين يف مسار  

الثورة التحريرية  
 املباركة 

دار الثقافة محمد رساج  
 سكيكدة  

  عرض فيمل قصري بعنوان :  17
‘hit  and lear ا 

 دار الثقافة  2022/ 22/10
 محمد رساج 

دار الثقافة محمد رساج  
سكيكدة ابلتنس يق مع  

 مجعية  *س يد  
املكتبة الرئيس ية   2022/ 25/10 (  17ندوة القراءة :العدد )  18

 نورادلين حصراوي
التعريف بأ عامل و 

اإجنازات فناين ولية  
سكيكدة و تقدميها  

 للجمهور

كتاب مبدعني +أ دابء  
 من داخل الولية

املكتبة الرئيس ية   2022/ 29/10 (  07لقاء املعرفة :)'  19
 نورادلين حصراوي

مبدعني من خارج  
 الولية
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 العدد العارش ملمرات ثقافية    20
 اس تضافة خشصية ثقافية  - 

دار الثقافة محمد   2022/ 29/10
 رساج 

هذا الربانمج    دار الثقافة محمد رساج 
ثراء   قابل لالإ

 و الزايدة
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  سس  ييدديي  ببللععببااسس    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  2222--

   ""دداارر  االلثثققااففةة  وو  االلففننوونن  ""اكاكتتبب  ايايسسنيني  
  

  اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
االلتتااررخيخي  //    
  االلتتووققييتت  

  مماكاكنن  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  

  

سس  
بباا ييدديي  ببللعع سس  

  

معرض لوحات فنية للفنانة املاكثة   - 
ميان"   ابلبيت  " أ براكن اإ

  15 - 01من 
 2022أ كتوبر 

  دداارر  االلثثققااففةة    
  وو  االلففننوونن  

  ""  اكاكتتبب  ايايسسنيني""  

براز الوجه احلضاري لولية   اإ
س يدي بلعباس من خالل  

  . الفن التشكيل

ميان"   الفنانة " أ براكن اإ
  

  //  

0011  

 معرض صور شهداء.  - 
معرض كتب اترخيية من مكتبة دار   - 

 الثقافة 
 ورشة رسومات صغار خاصة ابذلكرى. - 
أ مس ية شعرية و أ دبية ابلتنس يق مع   - 

 امجلعية الثقافية " دوحة الفكر و ال دب" 
مسابقة عل مس توى مؤسسة تربوية  - 

  حول احلدث. 

أ كتوبر   17
2022  

احلفاظ عىل اذلاكرة   -
. الوطنية  

 .عملو ال الارتقاء ابلفكر -   

 مجعيات ثقافية  - 
 أ ساتذة جامعيني - 

  شعراء - 
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 معرض للآلت موس يقية -   
اإىل  22من 

 31غاية 
 2022أ كتوبر 

 التعريف بورشات
. دار الثقافة   

امجلعيات الثقافية  
 خاصة مهنا ال ندلس ية  

  

   ..""ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""  االلققببااطط    محممحمدد  
  

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

0011  

سس  
ععبباا
ببلل يي  

  ييدد
سس

  

 معرض الكتاب  - 
 معرض للكتاب التارخي   - 
أ كتوبر   17معرض للصور أ حداث  - 

1961 . 

  25اإىل غاية  01من
  2022أ كتوبر 

املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

  . " القباط  محمد"  

التارخي الوطن  نرش 
  يف صورة فنية راقية. 

 املكتبة الرئيس ية 
 و ملحقاهتا

 مديرية الثقافة –
 و الفنون 

 

  //  0022  
موائد مس تديرة جللسات بيداغوجية  

توعوية حول أ مهية الاخنراط و الإقبال  
   الطلبة اجلامعيني. عىل املكتبات لفائدة 

13/20 /27/2022 
 لإرساء البحث 

  .و املطالعة 

0033  
يوم درايس حول اليوم الوطن للكتاب  

حمارضات و نقاشات حول   - و املكتبات
 املوضوع.

 2022أ كتوبر  07
  نرش التوعية التارخيية. 

 2022أ كتوبر  17 حمارضة مسومة حول ذاكرة الوطنية   -   0044
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   .1961أ كتوبر بباريس  17و أ حداث 

0055  
عرب بدلايت   نشاط املكتبة املتنقةل - 

ال س بوع الثاين من  "الكتاب بني أ يديمك"الولية. 
 شهر أ كتوبر

لإيصال خدمة  
املكتبة اإىل املناطق  
  النائية و املعزوةل.
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  ععننااببةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --    2233

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

0011  

ــــــةة  
ــــــــااببــــ

ــــــنن
ععــــــــ

  
                 

    
   

   
   

   
 

    
   

   
   

  

يوم أ ديب بتضمن تقدمي مداخالت  
وأ مس ية شهرية لنخبة من شعراء  

 الولية والول�ت ا�اورة.

أ كتوبر   01
2022 
09:00  
 صباحا 

 تقدمي الابداعات الثقافية للجمهور  دار الثقافة 
منح فرصة للش باب املبدعني  

 ودجمهم ابلساحة الفنية  

 مديرية الثقافة 
احتاد الكتاب  
اجلزائريني فرع  

 عنابة

 

  جلسة اكتب و كتاب مع :ال ديب  0022
"محمد راحب " لتقدمي كتابه " املرأ ة  

 مع بيع ابلتوقيع ""  ،،  تزيد من الوحدة 

أ كتوبر   01
2022 

 مساء 14:00

 املكتبة الرئيس ية  

 

تقريب الكتاب من حميب املطالعة 
 وتعريفهم ابلاكتب  

املكتبة  

 الرئيس ية  

 

 

اإىل  05من  ورشة ال ثري الصغري    0033
أ كتوبر   15

2022 
ابتداء من  

09:00  
 صباحا    

متحف وموقع  
 هيبون ال ثري

تكوين ال طفال الصغار وتعلميهم 
 اترخي عنابة من خالل الااثر  

متحف وموقع  
 هيبون ال ثري
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تذاكرية الفنانني حسان العنايب   0044
 ومحدي بناين 

أ كتوبر    06
2022   

 مساء 14:00

الاحتفاء ابلفنانني الراحلني واحياء    املرسح اجلهوي
 ذكرى وفاهتام  

 مديرية الثقافة 
مجعية أ جراس  

 الثقافية 

 

اإىل  15من  معرض الكتاب         0055
أ كتوبر   31

2022 

تقريب الكتاب من املواطن و  ساحة الثورة 
ترس يخ ثقافة املطالعة دلى  

 الش باب  

 مديرية الثقافة 
مؤسسة 
GOF 
EXPO 

 

مناقشة كتاب " معذبوا ال رض"    0066
 لفرانتس فانون 

أ كتوبر   22
2022 

 مساء 14:00

 املكتبة الرئيس ية  

 

احلث عىل املطالعة واملناقشة 
 العلمية

املكتبة  
 الرئيس ية  
 اندي فكرة 

 

  Othelloمناقشة كتاب     0077
 لشكس بري 

 

أ كتوبر   29
2022 

 مساء 14:00

واملناقشة احلث عىل املطالعة  املكتبة الرئيس ية  
 العلمية

املكتبة  
 الرئيس ية  
اندي نقرأ  
 لرنتق 

 

أ كتوبر   31من  املهرجان الوطن للمرسح النسوي   0088
 05اإىل 

خلق أ جواء من املنافسة بني   املرسح اجلهوي
 املرسحيات واكتشاف املواهب 

حمافظة  
 املهرجان 
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  ققااململةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --    2244

  االلننششااطط  اامسمس      االلووللييةة    االلررقق  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

أ بواب مفتوحة عىل الورشات  قاملة  01
 الفنية والتقنية 

/ اإىل 25/09من
10/10 /2022 

 اكمل اليوم 

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

فتح ا�ال للتعريف بأ نشطة دار 
 الثقافة والتعريف والإخنراط هبا

ورشات دار  - 
 الثقافة 

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 

 2022/ 01/10 عرض مرسيح لفرقة املثلث الوايق  قاملة  02
 الفرتة املسائية 

التنش يط الثقايف والرتفيه ملرسح   مكتبة بدلية عني رقادة  
 الطفل 

امجلعية  - 
الثقافية املثلث  

 الوايق 

املرسح اجلهوي  
 محمود تريك 

حفل فن متنوع مع الفنان "فراقة   قاملة  03
 وبيبش" 

05/10 /2022 
 سا  18:00

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

التنش يط الثقايف والرتفيه  
 املوس يق   للكبار

الفنان "فراقة   - 
 وبيبش" 

دار الثقافة عبد  
 الشافع ا�يد 

أ لعاب خفة مجلعية أ حالم   − قاملة  04
 املرسح للفنان رواحبية حلسن 

حفل فن يف طابع   −
عبد   ال ندلس مع الفنان وش تايت 

 الوهاب

06/10 /2022 
 سا  18:00

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

التنش يط الثقايف والرتفيه  
املوس يق  واحملافظة عىل الرتاث  

 املوس يق  ال ندليس للكبار

 لعب اخلفة   - 
 رواحبية حلسن

الفنان   - 
 وش تليت 

 عبد الوهاب 

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 
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  االلننششااطط  اامسمس      االلووللييةة    االلررقق  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

حفل فن يف طابع الشعيب مع  قاملة  05
 الفنان مراد زايد

12/10 /2022 
 سا  18:00

 

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

التنش يط الثقايف والرتفيه  
املوس يق  واحملافظة عىل الرتاث  

 املوس يق  الشعيب للكبار

الفنان مراد  
 زايد 

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 

 2022/ 13/10 حفل فن يف طابع البدوي   قاملة  06
 سا  18:00

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

التنش يط الثقايف والرتفيه  
املوس يق  واحملافظة عىل الرتاث  

 املوس يق  البدوي للكبار
 
 
 

امجلعية الثقافية  
هوراة لإحياء  

الرتاث الشعيب  
ودمع الإبداع 
الثقايف دلى  

 الش باب 

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 

عرض مرسيح للجمعية الثقافية   قاملة  07
للمرسح املثلث الوايق بعنوان 

 النصف ال خر

15/10 /2022 
 الفرتة املسائية 

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

الثقايف والرتفيه ملرسح  التنش يط 
 الكبار

للجمعية  
الثقافية  

للمرسح املثلث  
 الوايق

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 

 2022/ 15/10 عرض مرسيح بعنوان "ميساج"  قاملة  08
 الفرتة املسائية 

التنش يط الثقايف والرتفيه ملرسح   بدلية الفجوج 
 الكبار

مجعية السيامن  
 والفنون

املرسح اجلهوي  
 محمود تريك 

عرض موندرام بعنوان "بدون  قاملة  09
 بدون"

19/10 /2022 
 18:00ساعة 

دار الثقافة عبد ا�يد  
 الشافع 

التنش يط الثقايف والرتفيه ملرسح  
 الكبار

تعاونية  
 أ ناميكيلت

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 
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  االلننششااطط  اامسمس      االلووللييةة    االلررقق  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

 2022/ 20/10 حفل فن يف طابع الإنشاد  قاملة  10
 18:00ساعة 

الثقافة عبد ا�يد  دار 
 الشافع 

التنش يط الثقايف واحملافظة عىل  
 الرتاث املوس يق  الإنشادي   

مجعية الشعةل  
للفنون والثقافة  
وال داب لولية 

 قاملة 

دار الثقافة عبد  
 ا�يد الشافع 

ورشة " املاس" للفنون التشكيلية   قاملة  11
 للرمس يف الهواء الطلق للكبار 

23/10 /2022 
 اليوم اكمل 

مديرية الثقافة والفنون  
 لولية قاملة الشافع 

هتذيب اذلوق امجلايل للمجمتع من 
خالل اإجناز أ عامل فنية عن  

 الطبيعة مبارشة 
تبادل اخلربات فامي بني الفنانني 

 احملرتفني والهواة 

الفنانون  
 التشكيليون 

مديرية الثقافة  
والفنون لولية  

 قاملة   
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  االلننششااطط  اامسمس      االلووللييةة    االلررقق  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

ندلع الثورة   الإحتفال قاملة  12 بعيد اإ
 01التحريرية ا�يدة /املوافق لـ

 1962- 1954نومفرب
سا معرض للصور   09:00 - 

 التارخيية  
 سا امس يات أ دبية  14:00 - 
سا عرض مرسيح  16:00 - 

 "ملحمة اترخيية حول املناس بة 
سا  حفل فن متنوع  18:00 - 

كوكتال غنايئ ثوري +أ انش يد 
 وطنية 

/اإىل  27/10
01/11 /2022 

ار الثقافة عبد ا�يد  د
 الشافع 

حياء ذكرى اليوم الوطن للهجرة   اإ
ك حد أ مه احملطات التارخيية  

للثورة التحريرية ا�يدة واحملافظة  
 عىل اذلاكرة الوطنية 

دار الثقافة عبد   فنانون
 ا�يد الشافع 
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  ققسس  ننططييننةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --    2255

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    ووتتووققييتت  االلننششااطط  اتاتررخيخي      اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

01 

 قس نطينة 

 معرض لوحات وقراءات 
)معرض للفنون التشكيلية مداخالت  
حول تطور اترخي الفنون التشكيلية  

 بقس نطينة( 

 7اإىل  1من 
 2022أ كتوبر 

 دار الإبداع 

 الرتوجي لإبداعات الفنانني. 
تمثني مساهامت الفنانني  
التشكيليني يف تنش يط  
 احلركة الثقافية ابلولية

مبدعني يف ا�ال  
 من ولية قس نطينة 

 
 

 دار الثقافة  2022أ كتوبر  05 أ مس ية تكرميية مبناس بة اليوم الوطن للمعمل  02

التعبري عن قمية املعمل وعن 
 -اإحرتام اكفة أ فراد ا�متع هل

تكرمي املعمل و حماوةل توفيته  
ا من    . حقوقهجزء 

ابلتنس يق مع بعض 
 املؤسسات الرتبوية

 

03 

حتفالت املودل النبوي الرشيف  اإ
مداخةل حول تربية النشء   - )أ انش يد دينية 

قعدة تقليدية   - عىل خصال س يد اخللق
 - مبشاركة الاطفال ـ حنة املودل قس نطينية 

 أ غاين عيساوية صوفية( 

 دار الإبداع  2022أ كتوبر  08

غرس ال خالق والقمي ادلينية  
 دلى الناش ئة

حياء واحلفاظ عىل عادات   اإ
وتقاليد قس نطينة يف مثل  

 هذه املناس بات 

مجعيات ثقافية ـ  
أ ساتذة حمارضون ـ  

 منشدون 
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04 

بداعات قس نطينية   معرض حرف تراثية واإ
 يف خدمة الإقتصاد الوطن 

)املعرض الوطن حول : دور احلرف  
نعاش الإقتصاد الوطن     - التقليدية يف اإ

 معارض جملتلف احلرف التقليدية والرتاثية 
ندوات وحمارضات حول دور احلرف   - 

  - التقليدية يف انعاش الإقتصاد الوطن 
تقليدية لفائدة  ورشات حية للصناعات ال 

 الش باب ( 

 22اإىل  12من 
  2022أ كتوبر 

 

قرص الثقافة  
آل   محمد العيد أ

 خليفة

تمثني جمال الصناعة التقليدية  
 والرتاثية .

عادة الإعتبار جملتلف   اإ
النشاطات اليدوية ذات  

 البعد التقليدي. 
براز دور الصناعة التقليدية   اإ

والرتاثية يف الهنوض  
 ابلإقتصاد الوطن. 

حرفيون ـ مجعيات  
ثقافية ـ أ ساتذة  
 حمارضون 

 

 قس نطينة  06

أ كتوبر   17الاحتفالت اجملدلة ذلكرى 
1961 /2022 

أ كتوبر   17)رشيط فيديو حول جمازر 
أ غاين   - حمارضة حول املناس بة  -  1961

معرض للفنون التشكيلية   - وطنية ش بابية 
 معرض اترخي  حول املناس بة( - 

أ كتوبر   20اإىل  17من 
2022 
 

 دار الثقافة 
 ماكل حداد 

 احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية. 
تعريف ال جيال ببطولت  

 ال سالف.
اإسرتجاع أ جماد واترخي الوطن 

 واملفاخرة به. 

منخرط  ورشة 
الفنون والتشكيلية  
واملوس يقى ـ أ ساتذة 

 ـ مجعيات ثقافية 

 

 قس نطينة  07
 امللتقى ال ديب الوطن أ محد رضا حوحو 

)حمارضات ـ شهادات ـ قراءات شعرية ـ 
 معرض اترخي  فكري حول املناس بة ( 

أ كتوبر   19اإىل  17من 
2022 

 دار الثقافة  
 ماكل حداد 

براز الإرث الثقايف للفقيد   اإ
وتبن خملفاته الثقافية خاصة  
 اليت تتعلق ابملرسح وال دب 

أ ساتذة ـ أ دابء ـ  
 شعراء ـ فنانون 
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 قس نطينة  07
 الصورة الفوتوغرافية حتت شعار:معرض 

 "قريطن بعدس يت"
  30اإىل  25من 

 2022أ كتوبر 
 دار الثقافة  
 ماكل حداد 

التقاط املصور املشاعر 
لهام   الإنسانية اجملتلفة، واإ
املتلق  لإحداث تغيري،  
ابلإضافة اإىل التواصل  

العاطف  البرصي اذلي يعد  
أ كرث طرق التواصل صدقا  

 وتعبريا. 

ورشة التصوير 
فوتوغرايف ـ ال

فنانون يف جمال  
التصوير 

 الفوتوغرايف

 

  

    ووتتووققييتت      اتاتررخيخي    االلننششااطط      اامسمس    االلووللييةة    االلررقق  
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظةة    ااململششااررككوونن    االلننششااطط      أأ  ههدداافف    االلننششااطط    مماكاكنن  

0011  
 قس نطينة 

 
 

 املهرجـان فعاليـات اختتـام -
  الوطنــ  الثقافـــ 

 يف ال ندلس ية للموس يقـــى
العارشة طبعته

  االلسسببتت  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0011

   اجلهوي  املرسح
 الطاهر محمد

 الفرقاين 
 لقس نطينة 

عادة - حياء بعث  اإ   هذا واإ
 من ابلولية املوس يق   الطابع 
 املهرجان  خالل

 املشاركون  -
 املهرجان فعاليات يف

  تنظمي من
  حمافظة
  املهرجان
  الثقايف
  الوطن
  للموس يقى
 ال ندلس ية
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0022  
 بأ حد خاصة ثقافية جلسة -

  قس نطينة مدينة أ عالم
   خزندار توفيق الشهيد

  االلسسببتت  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0011

  الرئيس ية املكتبة
 نطور مصطفى

 للمطالعة
 العمومية 

 قس نطينة بأ عالم للتعريف -
 :ادلكتور تقدمي من -

  سلمي اسامعيل
 خزندار 

 : تنظمي من
 املكتبة
  الرئيس ية
 للمطالعة
 العمومية 

0033  

 وقراءات  لوحات  معرض -
  التشكيلية للفنون معرض)  

 اترخي  حول ومداخالت   
 ( بقس نطينة التشكيلية  الفنون

  ااإإىلىل    0011  ممنن  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0077

 الإبداع  دار

 الفنانني  لإبداعات الرتوجي -
  الفنانني مساهامت تمثني -

   تنش يط يف التشكيليني
 ابلولية  الثقافية احلركة

   ا�ال  يف مبدعني -
 قس نطينة  ولية من

 : تنظمي من
  الثقافة دار

 ماكل
 حداد 

0044  

  املنجزة اجلدارية تدشني -
 بس تينية  الاحتفال مبناس بة

 الاس تقالل
 1962/2022 جويلية 05

 : شعار حتت 
 " جديد  وعهد جميد اترخي" 

 

  االلثثالالاثاثءء  
      22002222    أأ  ككتتووببرر      0044
      0000..1100::    االلسسااععةة    يفيف  

  العروض قاعة
 ابملتحف

 الوطن العمويم
  والتعابري للفنون

 الثقافية
   التقليدية

  أ محد قرص  
 -ابي

حياء -  التظاهرة  اإ
 ا�يد التارخي ترس يخ -
 اليت  الإجنازات جتس يد -

 الاس تقالل  بعد  دشنت 

 من اجلدارية -
 :تأ طري

 :الفنان ال س تاذ
 سفيان  ادلين حم  
 :الطلبة اإجناز من -

 الرحامن  عبد جحاز* 
 عامد  صاحل * 
 أ ماين  بوزراع* 

 : تنظمي من
 املدرسة
 اجلهوية
  للفنون
 امجليةل
 ابلتنس يق

 :مع 
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 أ مينة رصارمة* 
 أ مري  خياف* 
 أ سامء   بلحداد* 
 بديعة  ولطاش* 
 نورهان بلباي* 
 مروة صايف* 
 أ حالم زنري* 
 رميساء  مرابط* 
 احلق   عبد رشيبط* 
 أ نفال   عقون* 

 : الس يد  ومساعدة
 أ سامة بوديسة

  النشاطات مسؤول)
 (ابملتحف

 : العصامية الفنانة* 
 حميدب ملياء

  املتحف
  العمويم
  الوطن
  للفنون
 والتعابري
 الثقافية
 التقليدية 
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0055  

 قس نطينة 

 تكرميية  أ مس ية -
 للمعمل الوطن اليوم مبناس بة 

  االل  ررببععااءء  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0055

 الثقافة دار
 حداد  ماكل 

 و املعمل قمية عن التعبري -
 هل ا�متع  أ فراد اكفة احرتام

 توفيته وحماوةل املعمل تكرمي -
  حقوقه من جزءا

 التعلميية ال رسة -

 
 

 الثقافة دار
 ماكل
   حداد

 ابلتنس يق
 :مع 

 املؤسسات
 الرتبوية

0066  
  جامع   افرتايض  معرض -

 النبوي املودل مبناس بة
 الرشيف 

  ::  ييوومم      ممنن    ااببتتددااءء  
  ااخلخلييسس  

      22002222    أأ  ككتتووببرر      0066
  ::  االلسسااععةة    يفيف  

  صصببااححاا      0000..1100

 الرمسية الصفحة
 التواصل ملوقع 

  الاجامتع 
 - الفايس بوك–

  للمدرسة
  للفنون اجلهوية

 امجليةل
 - قس نطينة-

حياء -  ال انم خري ملناس بة اإ
 الصالة أ فضل عليه محمد س يدان

  والسالم

 املدرسة  طلبة -
 فنانني -
 (املدرسة خارج من)

 : تنظمي من
 املدرسة
 اجلهوية
  للفنون
 امجليةل

- 
 - قس نطينة
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0077  

 النبوي ابملودل الاحتفال -
 : الرشيف

  ابلفس يفساء تشكيل ورشة* 
 اإسالمية  لرموز

 دينية  أ انش يد حفل* 

  ااخلخلييسس  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0066

  املتحف
 الوطن العمويم

 سريات 

 ادلينية  ابملناس بة احتفاء -
 الرشيف  النبوي املودل

  مجعية أ طفال -
 والإرشاد  الإصالح   

 : تنظمي من
  املتحف
  العمويم
  الوطن
 سريات 

0088  

 النبوي املودل مبناس بة
 : الرشيف

 اللواء كتاب يف قراءة -
 يف شعراء تكرمي مع  املعقود
  عليه  هللا صىل الرسول مدح
 وسمل

  ااخلخلييسس  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0066

 الرئيس ية  املكتبة
 نطور مصطفى

 للمطالعة
 العمومية 

 ال انم  س يد مبودل احتفاء -
 الصالة أ فضل عليه محمد

 والسالم

 
 مجموعة -

 :الشعراء من
 
 درويش  ادلين نور* 
 لوحييش  انرص* 
 أ يوب  وردة* 
 طيار نذير* 
 درويش  سعيدة* 
 لعوير ليىل* 
 مايض  الغاين عبد* 

 : تنظمي من
 املكتبة

 الرئيس ية 
 للمطالعة
   العمومية
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0099  

 
 

 قس نطينة 

 من ادلين  الكتاب  معرض -
 املكتبة رصيد

  اامجلمجلععةة  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0077

 الرئيس ية  املكتبة
 نطور مصطفى

 للمطالعة
 العمومية 

 ال انم  س يد مبودل احتفاء -
 الصالة أ فضل عليه محمد

 والسالم

/ 
 : تنظمي من

 املكتبة
 الرئيس ية 
 للمطالعة
 العمومية 

 الفنانني من مجموعة - العريب   اخلط  معرض -

1100  
  ادلويل الثقايف املهرجان -

نشاد  لالإ
  ااإإىلىل    0077  ممنن  

  22002222    أأ  ككتتووببرر      1100

 اجلهوي   املرسح
 الطاهر محمد

 الفرقاين 
 لقس نطينة 

عادة - حياء اإ  الإنشاد  فن اإ
 املهرجان خالل من املدينة يف

  يف املشاركني -
 املهرجان فعاليات  

 : تنظمي من
  حمافظة
  املهرجان
  ادلويل
نشاد  لالإ

1111  

 النبوي ابملودل الاحتفال -
 : الرشيف

قامة*   التقليدية احلناء حفل اإ
  التقليدي  ابللباس لل طفال
   مع  علهيم دينية أ س ئةل وطرح
   وحتفزيية رمزية جوائز توزيع 

 

  االلسسببتت  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0088

  املتحف
 الوطن العمويم
  والتعابري للفنون

 الثقافية
 التقليدية 

  أ محد قرص -
 -ابي

  العادات عىل احملافظة -
 املناس بة  هبذه املرتبطة  والتقاليد

 ال طفال  لفائدة -

 : تنظمي من
  املتحف
  العمويم
  الوطن
  للفنون
 والتعابري
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 الثقافية
 التقليدية 

1122  

 النبوي املودل  احتفالت - 
 : الرشيف

 حول مداخةل دينية، أ انش يد)
   خصال عىل النشء تربية
 تقليدية  قعدة اخللق، س يد

 حنة ال طفال، مبشاركة
 املودل،
 (  صوفية عيساوية أ غاين

  االلسسببتت  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0088

 الإبداع  دار

  ادلينية  والقمي  ال خالق غرس -
 الناش ئة  دلى

حياء -  عادات عىل  واحلفاظ اإ
  هذه  مثل يف قس نطينة وتقاليد

 املناس بات 

 ثقافية  مجعيات -
 حمارضون  أ ساتذة -
 منشدون -

 : تنظمي من
 لثقافة دار

 ماكل
 حداد 

1133  

 
 

 
 قس نطينة 

  مع  لل طفال ورشات فتح -
 النبوي ابملودل خاصة جلسة

 الرشيف 
  االلسسببتت  

  22002222    أأ  ككتتووببرر      0088

 الرئيس ية  املكتبة
 نطور مصطفى

 للمطالعة
 العمومية 

 ال انم  س يد مبودل احتفاء -
 الصالة أ فضل عليه محمد

 والسالم
 ال طفال  -

 : تنظمي من
 املكتبة
  الرئيس ية
 للمطالعة
 العمومية 
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1144  
 اخلاصة  احملارضات سلسةل -

  ادلويل الثقايف ابملهرجان
نشاد  لالإ

  االل  ححدد  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      0099

 الرئيس ية  املكتبة
 نطور مصطفى

 للمطالعة
 العمومية 

عادة - حياء  بعث  اإ  واإ
 بقس نطينة  الإنشاد فن

 : تنظمي من ابحثني أ ساتذة، -
 املكتبة

 الرئيس ية 
 للمطالعة
 العمومية 

1155  

  ومسرية سرية يف قراءة -
 وتكرمي  حامين أ محد الش يخ

 سريته  عرض يف املتدخلني
 املعظم رمضان شهر خالل

  أ محد بشخصية التعريف -
 الفكرية  حامين

 ابحثني مفكرين، -

1166  

 تراثية حرف معرض -
بداعات   يف قس نطينة واإ
 الوطن الاقتصاد خدمة

 دور: حول الوطن املعرض)
نعاش  يف التقليدية احلرف  اإ

 معرض  الوطن، الاقتصاد
  التقليدية احلرف جملتلف
 وحمارضات  ندوات الرتاثية،
 التقليدية  احلرف دور حول
نعاش يف  الوطن، الاقتصاد اإ

  ااإإىلىل    1122  ممنن  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      2222

 الثقافة قرص 
آل  العيد محمد   أ

 خليفة

 التقليدية الصناعة جمال تمثني -
 والرتاثية

عادة -  جملتلف الاعتبار اإ
 البعد ذات اليدوية النشاطات
 التقليدي 

براز -  التقليدية الصناعة  دور اإ
 ابلقتصاد الهنوض يف والرتاثية
 الوطن 

 حرفيون -
 ثقافية  مجعيات -
 أ ساتذة -
 حمارضون  -

 : تنظمي من
 الثقافة دار

 ماكل
 حداد 
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 للصناعات حية ورشات
 (الش باب لفائدة التقليدية

1177  
  اخلفة  أ لعاب  عرض - قس نطينة 

 لل طفال 
  االلسسببتت  

  22002222    أأ  ككتتووببرر      1155

 اجلهوي   املرسح
 الطاهر محمد

   الفرقاين
 لقس نطينة 

   ترفهيي  جو خلق -
 لل طفال 

  أ لعاب يف منشطني -
 والرتفيه  اخلفة

 : تنظمي من
  املرسح
  اجلهوي

 لقس نطينة 
1188  

 املرسيح  املزهر اندي -
 :مرسحية لنص حية قراءة

 " وراح ابع"

 املرسح  بفن  الهنوض -
  وأ داء دراسة

 فن يف خمتصني -
 املرسح 

1199  
 :بعنوان  مرسيح عرض
 " ابريس يف أ مس ية"

  االل  ححدد  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      1166

 اجلهوي   املرسح
 الطاهر محمد

   الفرقاين
 لقس نطينة 

حياء -  مظاهرات  ذكرى اإ
   1961 أ كتوبر 17

 :  نص -
 الش يخ بن جميد 
 : العرض تصممي -
 بودشيش كرمي  
 : اقتباس -
 تليالين  احسن  

 : تنظمي من
  املرسح
  اجلهوي

 لقس نطينة 

2200  
 :بعنوان  مرسيح عرض -

 " ابريس يف أ مس ية"
  االلثثنننيني  

  22002222    أأ  ككتتووببرر      1177

 اجلهوي   املرسح
 الطاهر محمد

   الفرقاين
 لقس نطينة 

حياء -  مظاهرات  ذكرى اإ
 1961 أ كتوبر 17

 : تنظمي من
  املرسح
  اجلهوي

 لقس نطينة 
حياء - قس نطينة   2211 حياء - الرئيس ية  املكتبة  االلثثنننيني   التارخيية  املناس بة اإ  : تنظمي من / وترس يخها  لذلكرى اإ
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 1961 أ كتوبر 17 مظاهرات
 الثوري   الكتاب  عرضم -

 نطور مصطفى  22002222    أأ  ككتتووببرر      1177
 للمطالعة
 العمومية 

 املكتبة الصاعدة  ال جيال يف
 الرئيس ية 
 للمطالعة
 العمومية 

2222  

  املعرض كتاب يف قراءة -
 منظور من الفرنيس اجلزائري

  بن الرشيف أ هايل  أ حد
 حبيلس

 ابحثني  أ دابء، -

2233  

 ال ديب  الوطن امللتقى -
 حوحو  رضا أ محد

  شهادات، حمارضات،)
  معرض شعرية، قراءات
 ( املناس بة حول فكري اترخي 

  ااإإىلىل    1177  ممنن  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      1199

 الثقافة دار
 حداد  ماكل

براز -  للفقيد الثقايف  الإرث اإ
 تتعلق اليت خاصة
 وال دب  ابملرسح

 أ ساتذة -
 أ دابء  -
 شعراء  -
 فنانون -

 : تنظمي من
 الثقافة دار

 ماكل
 حداد 

2244  

  ذلكرى اجملدلة  الاحتفالت -
 1961/2022 أ كتوبر 17

 جمازر  حول فيديو رشيط)
 حمارضة ،1961 أ كتوبر 17 

  ااإإىلىل    1177  ممنن  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      2200

 الثقافة دار
 حداد  ماكل

 الوطنية  اذلاكرة  عىل احلفاظ -
 ببطولت ال جيال تعريف -

 ال جداد 
 الوطن  واترخي أ جماد اسرتجاع -

 به  واملفاخرة

 ورشة منخرط  -
 التشكيلية  الفنون

 واملوس يقى
 أ ساتذة -
 ثقافية  مجعيات -

 : تنظمي من
 الثقافة دار

 ماكل
 حداد 
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 وطنية أ غاين املناس بة، حول
  للفنون معرض ش بابية،

 اترخي   معرض التشكيلية،
 ( املناس بة حول

2255  

 قس نطينة 

حياء -    مظاهرات ذلكرى اإ
 1961 أ كتوبر 17
 فنية  أ شغال ورشة* 

  االلثثالالاثاثءء  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      1188

  املتحف
 الوطن العمويم
 سريات 

حياء اإطار يف -  املناس بات اإ
   ال جيال يف وترس يخها التارخيية

  الكشافة -
 الإسالمية 

 : تنظمي من
  املتحف
 العمويم 
  الوطن
 سريات 

2266  
 خمدل  فن جامع   معرض -

 1961أ كتوبر 17 ملظاهرات
  ااخلخلييسس  

  22002222    أأ  ككتتووببرر      2200

  العروض قاعة
  ابملدرسة

  للفنون اجلهوية
 امجليةل

 - قس نطينة-

 وما ا�يدة الثورة ترس يخ -
 جمازر  من فهيا حدث

 وتضحيات

   وفناين أ ساتذة -
 املدرسة  وطلبة

 : تنظمي من
 املدرسة
 اجلهوية
  للفنون
 امجليةل

-
 - قس نطينة

 : تنظمي من : اإخراج - جو منة الرتفيه   خلق - اجلهوي   املرسح  االلسسببتت   لل طفال   مرسيح عرض -  2277
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 الطاهر محمد  22002222    أأ  ككتتووببرر      2222 "احلكمي مفاتيح: "بعنوان
   الفرقاين

 لقس نطينة 

  املرسح تريك ادلين صالح واملتعة لل طفال 
  اجلهوي

 لقس نطينة 

2288  
  الفوتوغرافية الصور  معرض -

 : شعار حتت 
 "بعدس يت قريطن"

  ااإإىلىل    2255  ممنن  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      3300

 الثقافة دار
 حداد  ماكل

  الإنسانية املشاعر عن التعبري -
لهام اجملتلفة  لإحداث  املتلق  واإ
 التغيري 

 البرصي العاطف  التواصل -
 أ كرث   يعد  اذلي
 وتعبريا  صدقا التواصل طرق

 التصوير ورشة -
 الفوتوغرايف 

 جمال يف فنانون -
 الفوتوغرايف  التصوير

 : تنظمي من
 الثقافة دار

 ماكل
 حداد 

2299  
 زبيدة كتاب يف قراءة -

 بلقامس 
ECLATS DE RIMES 

  ااخلخلييسس  
  22002222    أأ  ككتتووببرر      2277

 الرئيس ية  املكتبة
 نطور مصطفى

 للمطالعة
 العمومية 

  للطلبة ثقايف جو خلق -
 وزوارها املكتبة  عىل الوافدين

/ 

 : تنظمي من
 املكتبة

 الرئيس ية 
 للمطالعة
 العمومية 

 قس نطينة   3300
 :بعنوان  مرسيح عرض -

 " املغرور الرصصور"
  االلسسببتت  

  22002222    أأ  ككتتووببرر      2299

 اجلهوي   املرسح
 الطاهر محمد

   الفرقاين

  الرتفيه من جو اإضفاء  -
 خالل من لل طفال واحليوية
   املرسحية العروض

نتاج -  :اإ
  قس نطينة مرسح

 اجلهوي 
 : تنظمي من
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  املرسح هلم املوهجة لقس نطينة 
  اجلهوي

 لقس نطينة 
3311  

 املرسيح  املزهر اندي -
 أ دبية أ مس ية

 أ دبية  حركية خلق -
 القس نطين  الوسط يف

 أ دابء  -
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  ململددييةة  للووللييةة  اا      االلثثققااففةة  ممددييررييةة    --      2266

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط    ننووعع  االلننششااطط    االلررقق  

11..   
أ بواب مفتوحة عىل الورشات البيداغوجية   ✓

  ..  دلار الثقافة "حسن احلس ن" لولية املدية 
سبمترب اىل   20من 
 2022أ كتوبر   05

التعريف ابلورشات البيداغوجية   ✓
 دلار الثقافة. 

تقريب الساكنة من مؤسسة دار  ✓
الثقافة ومتكيهنم من التعرف عىل  

 خمتلف الفنون.  

 دار الثقافة 
لك فئات  

 ا�متع
/ 

22..   

  تتضمن: ااببوواابب  ممففتتووححةة  ععىلىل  ااململككتتببااتت  االلببدلدلييةة  
 ابملكتبة. معارض للكتب املوجودة  ✓
 التعريف ابلورشات والنوادي  ✓
  عروض ترفهيية لل طفال  ✓

سبمترب اىل   20من 
 2022أ كتوبر   05

تقريب الساكنة من املكتبة  ومتكيهنم   ✓
 من التعرف عىل خمتلف النوادي.

ترفيه ال طفال وحتضريمه لدلخول  ✓
 املدريس. 

 خلق فضاء ثقايف لل طفال والكبار. ✓

بدلية قرص  
 البخاري

 ذراع السامربدلية 
 بدلية الزوبريية

لك فئات  
 ا�متع

/ 

33..   

ابلتنس يق مع  الاالاححتتففاالل  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  
مديرية الشؤون ادلينية وال وقاف لولية املدية  

  يتضمن:
معرض متنوع خاص ابملناس بة يربز عادات   ✓

وتقاليد املنطقة لالحتفال ابملودل النبوي  
 الرشيف.

 08و 07يويم 
 2022أ كتوبر 

المتعن يف سرية النيب محمد صىل هللا   ✓
 عليه وسمل.

 التعريف بعادات وتقاليد ولية املدية ✓
 دار الثقافة 

لك فئات  
 ا�متع

/ 
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الرسول صىل هللا عليه  ندوة دينية حول حياة  ✓
 وسمل من تنش يط أ ساتذة وأ مئة

  حفل فن انشادي  ✓

44..   

حياء  االل  ايايمم  الاالاددببييةة  االلثثااممننةة  للووللييةة  ااململددييةة       مبناس بة اإ
ذكرى اليوم الوطن للهجرة حيث تتضمن  

  التظاهرة: 
 القاء شعرية ونرثية. ✓
 ندوات أ دبية ✓
  سهرات وخرجات س ياحية  ✓

  19و 18، 17أ ايم 
 2022أ كتوبر 

 الاحتفاء ابل دب والادابء  ✓
التعريف ابملناطق الس ياحية الثقافية   ✓

 الولية اليت تزخر هبا 
 الاحتفاء ابليوم الوطن للهجرة ✓

 دار الثقافة 

شعراء 
وأ دابء 

وروائيون  
من خمتلف  
 أ رجاء الوطن 

/ 

55..   

 تتضمن: ااححتتففااللييةة  خخااصصةة  ابابللييوومم  االلووططنن  للللههججررةة  
 أ انش يد  وطنية  من تقدمي أ طفال املكتبة    ✓
 17عرض لفيمل واثئق  ل حداث مظاهرات   ✓

  1961أ كتوبر 
معرض ل مه الكتب التارخيية   املوجودة مبكتبة    ✓

  بوغزول 

اكتوبر   17يوم 
2022 

تقريب الساكنة من املكتبة  ومتكيهنم   ✓
 من التعرف عىل خمتلف النوادي.

 تعريف ال طفال ابذلاكرة التارخيية. ✓
 خلق فضاء ثقايف لل طفال والكبار. ✓

 بوغزولمكتبة 
لك فئات  

 ا�متع
/ 
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66..   

  تتضمن: ااححتتففااللييةة  خخااصصةة  ابابللييوومم  االلووططنن  للللههججررةة  
 رسومات  لل طفال  جتسد خشصيات ثورية   ✓
معرض للكتب التارخيية  و لصور لشخصيات   ✓

 ثورية لشهداء من املنطقة  
  

اكتوبر   17يوم 
2022 

 مكتبة جواب 
لك فئات  

 ا�متع
/ 

77..   

ااححتتففااللييةة  خخااصصةة  ببذذككررىى  ااننددللعع  االلثثووررةة  االلتتححررييررييةة    
  تتضمن: اا��ييددةة  

 معرض للصورة والواثئق التارخيية. ✓
ندوات ثقافية اترخيية من تنش يط أ ساتذة   ✓

 وهممتني.
  معرض للكتب التارخيية ✓

 أ كتوبر اىل  28من 
 2022نومفرب  01 

 التعريف ابذلاكرة الوطنية.  ✓
 التارخي .تقريب املواطن من الكتاب  ✓
 توثيق ومجع اترخي ولية املدية ✓

 دار الثقافة 
لك فئات  

 ا�متع
/ 

88..   

االلووررششةة  االلووططننييةة  االلسسااببععةة  ععرشرش  للففنن  ااخلخلطط  االلععرريبيب    
من تنظمي مجعية    ))ططببععةة  ااخلخلططااطط  ااحلحلااففظظ  ععامثامثنن((  

الراق لرتقية الصناعات التقليدية و الفنون  
 التشكيلية، ابملدية تتضمن: 

 والزخرفة.معرض للخط العريب  ✓
 مسابقات يف اخلط العريب  ✓
 ورشات مفتوحة للخط العريب  ✓
  خرجات س ياحية  ✓

 31اىل  28من 
 2022اكتوبر 

اكتشاف املواهب دلى ال طفال و  ✓
 الش باب و صقلها. 

املسامهة يف احلفاظ عىل املوروث   ✓
الثقايف الالمادي واحملافظة عليه و 
املمتثل يف الفنون التطبيقية عامة و 

 اخلط العريب و الزخرفة خاصة.
تقدمي معارض فنية قيّمة و التعريف  ✓

 هبذا الفن ال صيل. 

 دار الثقافة 
لك فئات  

 ا�متع
/ 
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  ممسس  تتغغاامنمن    للووللييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  --    2277

  ااململششااررككوونن    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلررقق  
  أأ  سس  ببووعع  ااململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  ::   01

 * برانمج فن دين مع املنشد بلعاليا بن ذهيبة 
 * ورشات خمتلفة و متنوعة  

 * ندوة فكرية 
 * ورشات
 * معارض 

 * حمارضة + مسابقات دينية 

 
 دار الثقافة  - 
الرئيس ية  املكتبة  - 

 وملحقهتا 

  مجمجععييااتت  ثثققااففييةة..     11/10/2022اإىل  2022/ 04/10من 
  أأ  سسااتتذذةة..  
  أأ  ئئــممــةة..  

  أأ  ططففاالل..  
 ممتتسسااببققوونن..  

أأ  ككتتووببرر        1177ببررانانممجج  الاالاححتتففاالل  ببذذككررىى  ييوومم  االلههججررةة     02
11996611      ::  

 * بث ندوة فكرية اترخيية حول هذه ال حداث 
 * عرض صور و كتب حول اذلكرى

 * بت أ انش يد وطنية 
 
 عرض أ فالم واثئقية حول  احلدث  * 

 
 دار الثقافة  - 
املكتبة الرئيس ية   - 

 وملحقاهتا
 السيامن  - 

17/10 /2022 

  مجمجععييااتت  ثثققااففييةة..    
  أأ  سسااتتذذةة..  
 أأ  ططففاالل..  

  مجمجععييااتت  ثثققااففييةة..     لك مخيس   قاعة سيامن   -   ببررانانممجج  مخمخييسس  االلسسييامنامن   03
 ههووااةة  االلسسييامنامن  
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 املرسح اجلهوي -   ععررووضض  لللل  ططففاالل   04
 

  مجمجععييااتت  ثثققااففييةة  ممرسرسححييةة   طيةل الشهر 
  همهمررججوونن..  أأ  ططففاالل..    
 ففننااننوونن  ممرسرسححييوونن..  

  ققــــررااءء..   لك ثالاثء  املكتبة الرئيس ية   -   ببررانانممجج  خخريري  ججللييسس   05
  أأ  ططففاالل..  

 مجمجععييااتت  ثثققااففييةة..    
06 

  ااففتتتتااحح  االلووررششااتت  االلببييددااغغووججييةة  
 دار الثقافة  - 

 
19/10 /2022 

  
  أأ  ططففاالل..  
  شش  بباابب..  
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  ااململسس  ييةلةل        ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة--    2288

  االلررقق    االلووللييةة    ااإإمسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظةة  

 

عامل املتحف وبعض من 
وهجاء املدينة واملعنيني  

 ابلتكرمي  

الإعرتاف هلم نظري  
جمهوداهتم وخدمهتم  

 للوطن 
 مقر املتحف  

2022أ كتوبر 01  
سا  10:00  

تكرمي عامل املتحف املتقاعدين املس نني  -
 يف اليوم العامل  لكبار السن  

ـةل  
ـــــ
ـــــ
سيـ
مل  ا

01 

عامل املتحف وخشصيات  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رتبوية      من ال رسة ال

 واملعنيني ابلتكرمي 

امل املتحف وبعض من ع
وهجاء املدينة واملعنيني  

 ابلتكرمي  

أ كتوبر   05
2022   
سا   10:00  

تكرمي أ قدم املعلمني املتقاعدين ابملدينة  - 
 02 مبناس بة اليوم العامل  للمعمل 

املكتبة الرئيس ية  
ابلتنس يق مع امجلعية  

الولئية ملتقاعدي الرتبية  
 والتعلمي ابملس يةل  

مشاركة املعلمني عيدمه  

 العامل  وتكرميهم 
 والإشادة هبم 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 بودراي بلقامس 

أ كتوبر   05
2022   
سا  09:00  

حمارضة حول دور املعمل يف ا�متع من  - 
 تقدمي ال س تاذ : بوبعاية عبد امحليد  

تكرمي معلمني قداىم -   03 

مكتبة املطالعة العمومية  

ادلهاهنة ومنخرط   
 املكتبة واملعمل املكرم 

مشاركة املعلمني عيدمه  

 العامل 
مكتبة املطالعة  

 العمومية ادلهاهنة  

أ كتوبر   05
2022   
سا  09:00  

تكرمي أ حد املعلمني القداىم  -   
04 

135



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
132 

 
 
 
 
 
 

مكتبة املطالعة العمومية  

حامم الضلعة بالتنس يق  
مع مجعية أ ولياء التالميذ  

 مكتب حامم الضلعة
مشاركة املعلمني عيدمه  

 العامل 

مكتبة املطالعة  

العمومية حامم  
 الضلعة 

أ كتوبر   05
2022   
سا  09:00  

حفل تكرمي قدماء املعلمني يف املنطقة  -   
عرض مرسيح ملنخرط  املكتبة -   

 

يةل
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
سـ
مل  ا

05 

مكتبة املطالعة العمومية  

 ابنيو
مكتبة املطالعة  

 العمومية ابنيو  

أ كتوبر   05
2022   
سا  10:00  

معرض الكتاب التارخي  حول املناس بة  -   
أ انش يد من تقدمي منخرط  املكتبة  -   06 

املنخرطني يف ورشات 
 دار الثقافة  

تلقني املبادئ ال ولية يف   
الإختصاصات الفنية  
والثقافية املتوفرة عىل  

 مس توى املؤسسة

2022أ كتوبر  04 هبو دار الثقافة    

نطالق-  ادلورة التكوينية لورشات دار  اإ
 الثقافة  

07 
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 منخرط  املكتبة الرئس ية 
الإحتفال مبودل النيب  

الكرمي وتعريف النشئ  
 خبصاهل الكرمية

املكتبة الرئس ية  
للمطالعة العمومية  

 بودراي بلقامس

2022أ كتوبر 06  
سا  09:00  

ورشة ال شغال اليدوية معل جمسم  - 
 الكعبة وتزيينه 

ثقافية دينية حول خصال مسابقة - 
 الرسول الكرمي

مسابقة لإحسن تعبري عن سرية النيب  - 

 الكرمي  
معرض الكتاب رصيد املكتبة  يتناول  - 

 حياة النيب الكرمي  بقاعة الطفل  
أ انش يد دينية تتغىن مبودل النيب الكرمي  -   
عرض مطوايت حول حياة وسرية - 

 املصطفى 

08 

 منخرط  املكتبة الرئس ية 
 تعريف اجليل الناشئ 

مبودل النيب    
مكتبة املطالعة  

 العمومية املعاضيد 
2022أ كتوبر 06  

سا  09:00  
عرض فيمل واثئق  عن حياة املصطفى -   

 ورشة ال  شغال اليدوية  
09 

 ترس يخ الهوية ادلينية  منخرط  املكتبة
مكتبة املطالعة  

العمومية حامم  
 لضلعة 

 06اإىل  01من 
2022أ كتوبر  

مسابقة املودل النبوي  يف مدح الرسول  - 

 الكرمي  
10 
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 الإحتفال ابلسرية النبوية  منخرط  املكتبة

مكتبة املطالعة  

العمومية بن  
 رسور

2022أ كتوبر 06  
سا  09:00  

مسابقة أ حسن موضوع حول املناس بة  -   
معرض الكتاب ادلين رصيد املكتبة  كتب  - 

 السرية النبوية  

 

يةل
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
سـ
مل   ا

11 

مكتبةاملطالعةا 

 لعمومية
 ادلهاهنة

2022أ كتوبر 06  
سا  09:00  

معرض الكناب ادلين رصيد املكتبة  -   
عرض رشيط فيديو عن حياة س يد املرسلني  -   

12 

 ترس يخ ماكرم أ خالق النيب  منخرط  املكتبة
مكتبة املطالعة  

 العموميةابنيو
2022أ كتوبر 06  

سا  10:00  

معرض الكتاب ادلين عن السرية النبوية  - 
 الرشيفة 

مسابقة دينية فكرية  عن السرية النبوية-   
13 

 منخرط  املكتبة
ال خالق واخلصال ترس يخ 
 امحليدة 

مكتبة املطالعة  

العمومية 
 بوسعادة 

2022أ كتوبر 06  
سا  09:00  

حتفالية املودل النبوي الرشيف :مسابقة  حول  -  اإ
 السرية النبوية 

14 
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 منخرط  املكتبة
تذكري النشئ بسرية  س يد  

 ال نبياء والإقتداء به
مكتبة املطالعة  

 العمومية مقرة 
2022أ كتوبر 06  

سا  09:00  

معرض الكتاب ادلين  -   
معرض منجزات املنخرطني  حول املناس بة  -   
ورشة أ تعرف عىل دين  -   
ورشة الرباعات اليدوية  -   
ورشة الرمس والتلوين -   
مسابقة الربيع النبوي  -   
تكرمي الفائزين يف املسابقات -   

15 
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 منخرط  املكتبة
  التعريف بسرية  النيب 

 عليه الصالة و السالم 
مكتبة املطالعة  

 العموميةاخلبانة  
2022أ كتوبر 06  

سا  09:00  

حمارضة دينية حول املودل النبوي الرشيف  بعنوان  - 
حياء ذكرى املودل النبوي  يف وقت  الإس تقالل   :اإ

مام عقبة بن انفع  ابخلبانة   1962 من تقدمي اإ  
عائةل  النيب     ورشة ال شغال اليدوية تصممي  جشرة- 

 عليه الصالة والسالم  
ورشة الكتابة  تلخيص  حفظ ال حاديث النبوية   -   

ـةل 
ـــــ
ـــــ
سيـ
مل  ا

16 

نشادية   فرقة اإ

الإحتفال ابملودل النبوي  
 الرشيف

قاعة العروض بدار  
 الثقافة  

أ كتوبر   08
2022   
سا   14:00  

حياء ذكرى املودل النبوي الرشيف -  اإ  17 

 املشاركون يف املسابقة
أ كتوبر   08

2022   
 

مسابقة مبناس بة املودل النبوي الرشيف-   18 

تنس يق مع مجعية املرأ ة  

 وا�متع املدين ببوسعادة

احلفاظ عىل عادة  
حتفال مدينة أ هل   اإ

بوسعادة )ابملومس(  
 النبوي الرشيف  

مقر املتحف  
العمويم الوطن  

 بوسعادة 

 08اإىل  01من 
  2022أ كتوبر 
سا   10:00
 صباحا 

القعدة البوسعادية للمودل النبوي -   

19 
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 مجيع فئات ا�متع 
املسامهة يف تثقيف  
ا�متع حول السرية  

 النبوية الرشيفة 

عرب صفحة  
اخلاصة  الفيس بوك 

 ابملتحف 
مسابقة أ س ئةل دينية حول السرية النبوية الرشيفة -   20 

 

 

مكتبة املطالعة العمومية  

 مقرة

تنوير أ جيال املس تقبل  

مباضهيم ا�يد وترس يخ  
الفكر الثوري دلى  

 الناش ئة

مكتبة املطالعة  

 العمومية مقرة 

2022أ كتوبر 17  
سا   09:00
 صباحا 

معرض الكتاب التارخي  حول املناس بة  -   
معرض الصور التارخيية اخلاص ابملناس بة -   
حمارضة من تقدمي : نبيل فرج حول مظاهرات  -   

1961أ كتوبر  17  

 
ـةل 
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
يــــ
ملس
 ا

23 

مكتبة املطالعة العمومية  

 ادلهاهنة
مكتبة املطالعة  

 العمومية ادلهاهنة

2022أ كتوبر 17  
سا   09:00
 صباحا 

أ انش يد وطنية وثورية من تقدمي منخرط   - 
 24 املكتبة 

 مكتبة املطالعة العمومية 
 حامم الضلعة

مكتبة املطالعة  

 العمومية
 حامم الضلعة

2022أ كتوبر 17  
سا   09:00
 صباحا 

به   عرض مرسيح اترخي  حيك جمرايت مامر- 
 الشعب                            

اجلزائري اإابن ثورة التحرير من تقدمي منخرط   
 املكتبة 

25 
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مكتبة املطالعة العمومية  

 املعاضيد 
غرس الروح الوطنية يف  

 نفوس الناش ئة

مكتبة املطالعة  

 العمومية املعاضيد 

2022أ كتوبر 17  
سا   09:00
 صباحا 

معرض الكتاب التارخي  حول املناس بة  -   
عرض رشيط واثئق  حول املناس بة-   26 

مكتبة املطالعة العمومية  

 ابنيو
مكتبة املطالعة  

 العمومية ابنيو

2022أ كتوبر 17  
سا   09:00
 صباحا 

معرض الكتاب التارخي  حول املناس بة-   
أ انش يد اترخيية من تقدمي منخرط  املكتبة -   27 

مكتبة املطالعة العمومية  

 بلعايبة 
غرس الروح الوطنية يف  

 نفوس الناش ئة
مكتبة املطالعة  

 العمومية بلعايبة

2022أ كتوبر 17  
سا   09:00
 صباحا 

عرض رشيط واثئق  حول املناس بة  -   
مسابقة أ حسن تعبري حول املناس بة-   28 

 مكتبة املطالعة العمومية 
 بن رسور 

الثوري  التعريف ابلتارخي 
 للمنطقة 

مكتبة املطالعة  

 العمومية
 بن رسور 

2022أ كتوبر 17  
سا   10:00
 صباحا 

ندوة فكرية من تقدمي : ال س تاذ عبد امحليد  - 
عبايس مع مناقشة كتابه )منطقة بن رسور كفاح  

 متصل مع احلركة الوطنية اإىل حزب التحرير 
29 

 

 

 
مكتبة املطالعة العمومية  

 بوسعادة 
 التعريف أبحداث  

أكتوبر  17  
مكتبة املطالعة  

 العمومية بوسعادة 
2022أكتوبر 17  

سا صباحا 10:00  

معرض الكتاب التارخيي حول املناسبة-  
كتاب مفتوح ،ورشة القراءة    ورشات النادي األديب :-

  ابلعربية ، ورشة احملادثة ابإلجنليزية ، ورشة الرسم

30 

142



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
139 

مكتبة املطالعة  
 العموميةسليم 

غرس الروح الوطنية يف  
 نفوس الناشئة 

مكتبة املطالعة  
 العموميةسليم 

2022أكتوبر 17  
سا صباحا 10:00  

ورشة الكتابة والتعبري حول املناسبة  -  
معرض الكتاب التارخيي حول املناسبة  -  
معرض الصور التارخيية حول املناسبة-  

31 

مكتبة املطالعة  
 العموميةاخلبانة 

مكتبة املطالعة  
 العموميةاخلبانة 

2022أكتوبر 17  
سا صباحا 10:00  

عرض شريط واثئقي حول املناسبة-  
التارخيي رصيد املكتبة عرض مطوايت  معرض الكتاب -

 للتعريف ابملناسبة 
32 

تسليط الضوء حول دور   أساتذة جامعيني يف التاريخ 
املهاجرين يف دعم الثورة  

 التحريرية 
املتحف العمومي  

الوطين نصر الدين  
 دينييه بوسعادة 

2022أكتوبر 17  

ندوة اترخيية من تنشيط أستاذة يف التاريخ -   
 33 

تعريف الطفل بتضحيات   أطفال الورشة 
 شهدائنا األبرار 

ورشة رسم لألطفال ختص املناسبة-  
34 

 مجعية من عامل املسرح 
 إحياء ذكرى يوم اهلجرة  

بدار   قاعة العروض
 الثقافة 

   2022أكتوبر 31
سا  14:00  

معرض للصور والواثئق التارخيية  -  
عرض مسرحي مبناسبة يوم اهلجرة  -  

35 

 
مكتبة املطالعة العمومية  

 بوسعادة 
 التعريف أبحداث  

أكتوبر  17  
مكتبة املطالعة  

 العمومية بوسعادة 
2022أكتوبر 17  

سا صباحا 10:00  

معرض الكتاب التارخيي حول املناسبة-  
كتاب مفتوح ،ورشة القراءة    ورشات النادي األديب :-

 ابلعربية ، ورشة احملادثة ابإلجنليزية ، ورشة الرسم

ـــــــــــ
ملسي

ا
ـ ةــــــــا

 

30 
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مكتبة املطالعة  
 العموميةسليم 

غرس الروح الوطنية يف  
 نفوس الناشئة 

مكتبة املطالعة  
 العموميةسليم 

2022أكتوبر 17  
سا صباحا 10:00  

ورشة الكتابة والتعبري حول املناسبة  -  
معرض الكتاب التارخيي حول املناسبة  -  
معرض الصور التارخيية حول املناسبة-  

31 

مكتبة املطالعة  
 العموميةاخلبانة 

مكتبة املطالعة  
 العموميةاخلبانة 

2022أكتوبر 17  
سا صباحا 10:00  

عرض شريط واثئقي حول املناسبة-  
التارخيي رصيد املكتبة عرض مطوايت  معرض الكتاب -

 للتعريف ابملناسبة 
32 

تسليط الضوء حول دور   أساتذة جامعيني يف التاريخ 
املهاجرين يف دعم الثورة  

 التحريرية 
املتحف العمومي  

الوطين نصر الدين  
 دينييه بوسعادة 

2022أكتوبر 17  

ندوة اترخيية من تنشيط أستاذة يف التاريخ -   
 33 

تعريف الطفل بتضحيات   أطفال الورشة 
 شهدائنا األبرار 

ورشة رسم لألطفال ختص املناسبة-  
34 

 مجعية من عامل املسرح 
 إحياء ذكرى يوم اهلجرة  

بدار   قاعة العروض
 الثقافة 

   2022أكتوبر 31
سا  14:00  

معرض للصور والواثئق التارخيية  -  
عرض مسرحي مبناسبة يوم اهلجرة  -  

35 
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  ممععسسككرر    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --    2299

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ااإإمسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

1.  

 معسكر 

  **  ووررششااتت  ممتتننووععةة  ::  
 ورشة املطالعة  -
 ورشة احلكوايت  -
 ورشة الرمس والتلوين -
ورشة قراءة القصص من الرتاث  -

 وتلخيصها 

 طيةل شهر أ كتوبر 
  10:00من الساعة 
 12:00اإىل الساعة 

 املكتبة الرئيس ية 
 تعويد ال طفال 

 عىل القراءة واملطالعة 
 والإبداع 

 أ طفال املكتبة

 

2.  

تقدمي رسومات  ووررششةة  االلررمسمس::
لل طفال ومسابقات حول  
  املناس بات ادلينية والوطنية 

تعلمي ال طفال ::  أأ  ششغغاالل  ييددووييةة    
من أ جل   املنخرطني يف الورشة

 التكوين و كسب همارات فنية

 دار الثقافة معسكر لك يوم صباحا
تعلمي ال طفال وتكويهنم لكسب  

 همارات فنية 

  أ طفال الورشات
املنشطني بدار  

 الثقافة 

 

3.  

مسابقات والعاب فكرية ترفهيية  -
 لل طفال 

 ورشة املطالعة  -
 ورشة احلكوايت  -
 ورشة قراءة القصص -

 لك أ س بوع
 طيةل شهر اكتوبر 

مكتبة املطالعة العمومية 
ا�اهد املتويف أ محد بن 

 فطة 

 تعويد ال طفال 
 عىل القراءة واملطالعة 

 والإبداع 
 أ طفال املكتبة
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 دار الثقافة معسكر يويم امجلعة والسبت  ووررششةة  ااململووسس  ييققىى     .4
تلقني املنخرطني أ جبدايت  
 الصولفاج والآلت املوس يقية 

املنخرطني يف  
الورشة كبار، 

 أ طفال

 

5.   

مسابقات والعاب فكرية ترفهيية  -
 لل طفال 

 ورشة املطالعة  -
 ورشة احلكوايت  -
 ورشة قراءة القصص -

 لك أ س بوع
 طيةل  شهر أ كتوبر 

املطالعة العمومية مكتبة 
الشهيد ابراهمي عبد  

 تعويد ال طفال  القادر
 عىل القراءة و املطالعة 

 والإبداع 

 أ طفال املكتبة

 

6.   

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

 لك أ س بوع
 طيةل شهر أ كتوبر 

املكتبة احلرضية الش يخ 
دحو قامس  التقاري  
ابلقطب احلرضي  
 لبدلية مطمور

 أ طفال املكتبة

 

  ووررششةة  ممرسرسحح  االل  ططففاالل      .7
أ ايم  ال حد، الثالاثء،  

 اخليس 
 دار الثقافة معسكر

تعلمي الطفل أ صول اللغة وكيفية 
نطق احلروف مع الكشف عن  
 املهارات الاكمنة يف الطفل

ال طفال 
املنخرطني يف  

الورشة وأ ساتذة 
 جامعيني 

 

8.   
 ككبباارر  ووررششةة  ممرسرسحح  

 
 دار الثقافة معسكر يويم اثنني وال ربعاء 

نرش الثقافة املرسحية يف 
الوسط الش باين ابلولية، مع 
تكوين مجهور مرسيح ممتزي  
 بتلقني دروس نظرية وتطبيقية . 

املنخرطني يف  
الورشة وأ ساتذة 

 جامعيني 
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 دار الثقافة معسكر يوميا   ::ووررششةة  االلققااررئئ    االلصصغغريري   .9
توس يع الرصيد الفكري دلى 

ال طفال وتسهيل معلية البحث 
 والقراءة

املنخرطني يف  
الورشة 

واملكتبيني 
الواثئقيني بدار  

 الثقافة 

 

 احلاكية غاية    .10
04/10/2022 

 10:30عىل الساعة 
املرسح اجلهوي بشري  

 زحاف 

تمنية قدرات الطفل عىل التعبري  
 واكسابه قمي تربوية واخالقية 

 تسلية الطفل 
 

 

11.   
  ااححتتففاالل  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  

 تنظمي مسابقة حول  احلدث   - 
 تنظمي معرض للكتاب ادلين  - 

10/08/2022 
 10:00عىل الساعة 

املكتبة احلرضية الش يخ 
دحو قامس  التقاري  
ابلقطب احلرضي  
 لبدلية مطمور

التعريف بسرية خري ال انم محمد 
 صىل هللا عليه وسمل 

 أ طفال املكتبة

 

12.   
  ااححتتففاالل  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  

 تنظمي مسابقة حول  احلدث   - 
 تنظمي معرض للكتاب ادلين  - 

10/08/2022 
 10:00عىل الساعة 

 أ طفال املكتبة املكتبة الرئيس ية 
 

13.   
  ااححتتففاالل  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  

 تنظمي مسابقة حول  احلدث   - 
 تنظمي معرض للكتاب ادلين  - 

10/08/2022 
 10:00عىل الساعة 

 املطالعة العمومية مكتبة 
الشهيد ابراهمي عبد  

 احملمدية  -القادر 
 أ طفال املكتبة

 

14.   
  االلإإححتتففاالل  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف::  

 تنظمي معرض خاص ابملودل 
 تنظمي حفل فن دين 

08/10/2022 
 

 دار الثقافة معسكر
دار الثقافة  

ابلتنس يق مع 
 امجلعيات الثقافية 
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تنظمي مداخةل دينية حول الرسول 
 صىل هللا عليه وسمل 

 احلاكية غاية    .15
08/10/2022 

 10:30عىل الساعة 

حتقيق الابعاد الرتبوية 
 وادلينية 

احياء الشعائر 
واملناس بات ادلينية  

 وتقديسها 
تعزيز الارتباط بديننا 
 احلنيف والسرية النبوية 

/ 
املرسح اجلهوي  
 بشري زحاف

 

16.   
ططاارر  ننششااططااتت  اناندديي  االلببيياانن::     يفيف  ااإإ

 حمارضةتنظمي 
 دار الثقافة معسكر 16/10/2022

تقدمي نشاطات وتبادل ثقايف  
جامتع  مع أ ساتذة   وفن واإ
جامعيني ومثقفني يف مجيع  

 ا�الت

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع 
 اندي البيان 

 

17.   
 احلاكية غاية 

 واحتفال خاص ابملودل النبوي الرشيف

08/10/2022 
 10:30عىل الساعة 
 

بشري  املرسح اجلهوي 
 زحاف 

 حتقيق الابعاد الرتبوية وادلينية 
احياء الشعائر واملناس بات 

 ادلينية وتقديسها 
تعزيز الارتباط بديننا احلنيف 

 والسرية النبوية 

املرسح اجلهوي  
 بشري زحاف

 

 املرسح اجلهوي بشري زحاف   .18
11/10/2022 

 15:00عىل الساعة 
 العاب اخلفة واملهرج

التعبري  تمنية قدرات الطفل عىل 
 واكسابه قمي تربوية واخالقية 

 تسلية الطفل 

امجلعية الثقافية  
املداح للمرسح 
 والفنون مس تغامن 
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19.   

  ::  11996611أأ  ككتتووببرر        1177ذذككررىى  ممظظااههررااتت    
تنظمي معارض اترخيية ،وشهادات حية 

 لبعض ا�اهدين ومداخالت.
 

اإىل  16/10من 
19/10/2022 

 دار الثقافة معسكر
اجلزائري التعريف ابلتارخي 

 العريق وخملفاته
دار الثقافة  

 معسكر 

 

 ملحمة ثورية   .20
17/10/2022 

 11:00عىل الساعة 
املرسح اجلهوي بشري  

 زحاف 

 17احياء ذكرى مظاهرات 
أ كتوبر وترس يخ اذلاكرة التارخيية  
 والنضال اجلزائري دلى  ال جيال 

تالميذ املدارس  
 الابتدائية 

 

21.   

      11996611أأ  ككتتووببرر        1177لل  ححددااثث        6611ااذلذلككررىى    
تنظمي معرض للكتاب التارخي  حول   - 

 احلدث
تقدمي مداخةل حول احلدث من تقدمي    - 

 ال س تاذ : لشعر نورادلين  

17/10/2022 
 09:00عىل الساعة 

 املكتبة الرئيس ية 
 
 
 
 
 
 

ترس يخ اذلاكرة التارخيية  
 والنضالية دلى  الناش ئة 

 أ طفال املكتبة

 

22.   

      11996611أأ  ككتتووببرر        1177لل  ححددااثث        6611ااذلذلككررىى    
رمس     -   أ حسن  مسابقة  تنظمي 

 لل طفال حول  احلدث  
تنظمي معرض للكتاب التارخي  حول   -  

 احلدث  

17/10/2022 
 10:00عىل الساعة 

 مكتبة املطالعة العمومية 
الشهيد ابراهمي عبد  

 احملمدية  -القادر 
 أ طفال املكتبة

 

23.   
      11996611أأ  ككتتووببرر        1177لل  ححددااثث        6611ااذلذلككررىى    

رمس     -   أ حسن  مسابقة  تنظمي 
 لل طفال حول  احلدث  

17/10/2022 
 10:00عىل الساعة 

املكتبة احلرضية الش يخ 
دحو قامس  التقاري  
ابلقطب احلرضي  
 لبدلية مطمور

 أ طفال املكتبة
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تنظمي معرض للكتاب التارخي  حول   -  
 احلدث

 احلاكية غاية    .24
18/10/2022 

 15:00عىل الساعة 
املرسح اجلهوي بشري  

 زحاف 

تمنية قدرات الطفل عىل التعبري  
 واكسابه قمي تربوية واخالقية 

 تسلية الطفل 

املرسح اجلهوي  
 بشري زحاف

 

25.   
  أأ  ككتتووببرر      2222االلييوومم  االلععااململ    للللصصححااففةة    

معرض للكتاب  املتخصص يف   -  
 جمال الصحافة 

22/10/2022 
 10:00عىل الساعة 

 أ طفال املكتبة التعريف ابملناس بة  املكتبة الرئيس ية 
 

 الغاز جدي    .26
25/10/2022 

 15:00عىل الساعة 
املرسح اجلهوي بشري  

 زحاف 
تسلية الطفل وامتاعه وتشجيع 

 النشاط املرسيح 

مجعية ش باب  
اجليل الرابع 

 معسكر 

 

27.   
ططاارر  ننششااططااتت  اناندديي  االلببيياانن::     يفيف  ااإإ

الثورة  تنظمي يوم درايس حول 
 التحريرية املظفرة 

 دار الثقافة معسكر 29/10/2022

تقدمي نشاطات وتبادل ثقايف  
جامتع  مع أ ساتذة   وفن واإ
جامعيني ومثقفني يف مجيع  

 ا�الت

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع 
 اندي البيان 

 

 غانية والرباءة الصادقة   .28
29/10/2022 

 10:30عىل الساعة 
املرسح اجلهوي بشري  

 زحاف 
تسلية الطفل وامتاعه وتشجيع 

 النشاط املرسيح 
مجعية الفنون  
 ادلرامية معسكر 

 

29.   

تتننظظميمي  االلصصااللوونن  االلووططنن  للللففننوونن    
  1144االلتتششككييللييةة  االلططببععةة    

تنظمي معرض للفنانني املشاركني  
 ابلصالون،مسابقات،تكرميات. 

اإىل  31/10من 
04/11/2022 

 دار الثقافة معسكر
تبادل ثقايف يف جمال الفن  

 التشكيل
فنانني من خمتلف  

 الولايت
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  ووررققةلةل      االلثثققااففةة  للووللييةةممددييررييةة    --    3300

  ااململالالححظظةة    ااململششااررككوونن      ااههدداافف  االلننششااطط      مماكاكنن  االلننششااطط    االلتتااررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق  

01 
 
 
 
 
 
 ورقةل
 
 
 
 
 

  تصفيات ادلور الثاين 
للقراءةللبطوةل الولئية    

 2022الطبعة الثانية ورقةل 

  2022أ كتوبر  01يوم 
 09:00ابتداء من الساعة :

 صباحا  

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية ورقةل

تشجيع املقروئية يف  
 أ وساط الناش ئة

  أ ساتذة جامعيني
 مديرية الرتبية  

 اندي ورقةل تقرأ   - 

// 
02 

معرض للصور يربز اإجنازات 
ونشاطات  دار الثقافة مفدي 

 زكرايء 

أ كتوبر   06اىل  04من 
2022 

 12صباحا اىل  08من  
 زوالا

 دار الثقافة مفدي زكرايء   
تسليط الضوء عىل   

الانشطة والإجنازات    
 اليت حققهتا املؤسسة   

 دار الثقافة مفدي زكرايء  

03 
 :  احياء اليوم الوطن للمعمل 

قراءات  –ندوة  -  ورشة للقراءة- 
 شعريــــــــة  

2022أ كتوبر  05يوم   
 09:00ابتداء من الساعة :

 صباحا 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة   
 مكتبة املطالعة بدلية  انقوسة 

 

اعرتافات مبجهودات  
املعمل ودوره الفعال يف 

 تربية الناش ئة  
 

املؤسسات         
  الرتبوية

 مديرية الرتبية ورقةل 
 مجعيات ثقافية وفنية 
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04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 ورقةل 

 

افتتاح املومس الثقايف  
2022 /2023  : 
 عروض فللكورية فنتازاي  - 

ابواب مفتوحة عىل نشاطات  - 
 املؤسسات الثقافية

 معارض للصناعات التقليدية - 
 معرض للفنون التشكيلية - 

 –ورشات متنوعة 
 -ندوات يف جمالت ال دبية

أ كتوبر   10اىل  07من 
2021 

 17:00ابتداء من الساعة :
 مساءا

 
 

 
 دار الثقافة مفدي زكرايء 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية ورقةل 

 مكتبة املطالعة بدلية  انقوسة

سسات  التعريف ابملؤ 
براز اخلدمات    الثقافية واإ
 بعث احلياة الثقافية   

 قطاع الثقافة والفنون  
 مجعيات ثقافية وفنية  

 كتاب وادابء  
 فنانيني الولية 

 

05 

معل جواري للمكتبة املتنقةل  
 للمدارس الرتبوية ملناطق النائية 
ورشات ومسابقات للمطالعة 

 والتلخيص والتلوين 

 26اىل  18من 
 2022اكتوبر

 10:00ابتداء من الساعة :
 صباحا 

 املؤسسات  الرتبوية 
التشجيع عىل املطالعة  
وتوس يع دائرة املقروئية 
 اىل مناطق النائية   

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  

 التيجاين محمد 

06 
جلسة حول "كيفية نرش الكتاب  

 الالكرتوين ابجلزائر  " 

 2022أ كتوبر  25يوم 
 09:00ابتداء من الساعة :

 صباحا 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية التيجاين محمد 

جراءات   التعريف ابإ
النرش الوريق  

 والإلكرتوين ابجلزائر

املكتبة الرئيس ية  
ابلتنس يق مع دار فكر  

 كوم ورقةل

07 
ورشة تدريبية وتكوينية يف الفنون  

 التشكيلية  موهجة لل طفال  
أ كتوبر   26اىل  22من 

2022 
 دار الثقافة مفدي زكرايء 

فتح ا�ال لإبداعات  
 ال طفال 

منخرط    ورواد ورشة  
 الفنون التشكيلية 
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 08:00ابتداء من الساعة :
 صباحــــــــــــــا

08 

 التارخيية معرض للكتاب  والصور- 
الصالون الوليئ الاول للفنون -  

 التشكيلية لل طفال 
معرض وطن للفنون التشكيلية  - 

  10طبعة 
 

   02أ كتوبر اىل   30من 
 نومفرب
2022                                           

 09:00ابتداء من الساعة :
 صباحا 

دار الثقافة مفدي            
 زكرايء 

 الوطنيةحفظ لذلاكرة 
اكتشاف ابداعات  

 ال طفال 

اندي الاحباث  
 التارخيية   

 فنانني تشكيليني انش ئني 
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      ووههررااننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  3311--

  االلررقق    اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  
منظمة الوحدة   

اجلزائرية من أ جل  
املدين ال من والسمل   

التعريف ابملوروث  
 اجلزائري

دار الثقافة زدور ابراهمي  
 بلقامس

اإىل  2022أ كتوبر  09من 
2022أ كتوبر  13  

17:00عىل الساعة   

تنظمي املعرض ال ول لهواة مجع  
الطوابع ، عمل العمالت،  

اكتوفيليا ومجيع أ نواع الرتاث 
 اجلزائري

0011  

مجموعة من شعراء   
 املدينة 

املهمتني ابلرتاث  تشجيع 
احملل واملبدعني س امي  

 الش باب 

دار الثقافة زدور ابراهمي  
 بلقامس

2022أ كتوبر  20  
14:00عىل الساعة   

 

  0022 أ مس ية أ دبية

 وزارة الثقافة  
 املتاحف الوطنية 

ضبط معايري اقتناء  
 ا�موعات املتحفية 

قاعة النشاطات ملتحف  
 زابنة 

2022أ كتوبر   
10:00عىل الساعة   

اقرتاح يوم درايس حول  
س ياسة الاقتناء ابملتاحف  

 الوطنية 

0033  

التعريف ابملتحف   التالميذ  
 والرتاث اجلزائري 

املؤسسات الرتبوية  
 لولية وهران

 طيةل املومس ادلرايس 
09:30عىل الساعة   

  0044 احلقيبة املتحفية 

املسامهة يف توفري جو   التالميذ  
 ثقايف وتربوي 

 تطوير مواهب الطفل 

قاعة النشاطات ملتحف  
 زابنة 

املؤسسات الرتبوية  
 لولية وهران

قامة ورشات بيداغوجية  طيةل املومس ادلرايس    0055 اإ
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  االلببييضض    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --  3322

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككنيني    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ننووعع  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

 البيّض   .1

اس تعراضات وتنش يط  
فللكوري ونصب اخلمية  

،معرض للصناعات  
التقليدية والرسوج  
،عروض للفنطازاي   
والفروس ية، القاءات 

 شعرية 

01/10 /2022  
 طيةل اليوم  

حتريك الفعل الثقايف  
املبدعني   ابلولية وجتش يع

الثقافيني احملليني واحلفاظ  
 عىل الرتاث الثقايف  

 ملعب الفروس ية 

ادليوان احمليل  
للس ياحة الابيض  
 س يدي الش يخ  
مجعية املرحول 
للقول ورقصة  

الصف ومجموعة من  
 املديرايت الولئية  

 

 البيّض   .2

تقدمي كتاب "امليرس  
وال سهل يف كيفية تس يري  
خالاي النحل يف املنحل  
 "للاكتب سارية بدر ادلين 

 04الثالاثء 
/10/2022 

 سا  17.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  

 الثقافيني احملليني
 قاعة دار الثقافة 

املدعوين والاكتب  
 سارية بدر ادلين

 

 البيّض   .3
مسابقة حول السرية  

 النبوية 

 04الثالاثء 
/10/2022 

 سا  14.00
 مكتبة اكن اي ماكن  النبوية التعريف ابلسرية  

عامل مصلحة 
التنش يط الثقايف  

منخرط  مكتبة اكن  
 اي ماكن 
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 حفل مدحي    البيّض   .4
اخليس  

06/10 /2022  
 سا  22.00

الاحتفال ابملودل النبوي 
 الرشيف 

 زاوية س يدي بالل 
امجلعية الفللكورية 

 س يدي بالل 
 

 حفل مدحي   البيّض   .5
 07امجلعة   

/10/2022 
 سا  17.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

 دار الثقافة 
فرقة السامع الصويف  

مجعية الش يخ  
 مولي الطيب 

 

 البيّض   .6
ورشة رمس أ شاكل 
"الكعبة " وامس محمد  
 صىل هللا عليه وسمل

  08السبت  
/10/2022 

 سا  14.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

 مكتبة اكن اي ماكن 

عامل مصلحة 
التنش يط الثقايف  

منخرط  مكتبة اكن  
 اي ماكن 

 

 البيّض   .7
احلكوايت السرية النبوية  

 الرشيفة

  08السبت  
/10/2022 

 سا  14.30

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

 مكتبة اكن اي ماكن 

عامل مصلحة 
التنش يط الثقايف  

منخرط  مكتبة اكن  
 اي ماكن 

 

 أ مس ية شعرية  البيّض   .8
  08السبت  

/10/2022 
 سا  14.30

حتريك الفعل الثقايف  
  ابلولية وجتش يع املبدعني
حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

 قاعة العروض 
شعراء مجعية بيت  
القصيد للشعر  
 امللحون البيض 
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 البيّض   .9
احتفال ابملودل النبوي  
 الرشيف لصاحل ال طفال

  08السبت  
/10/2022 

 سا  15.00

حتريك الفعل الثقايف  
املبدعني   ابلولية وجتش يع

حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

 مكتبة اكن اي ماكن 

عامل مصلحة 
التنش يط الثقايف  

منخرط  مكتبة اكن  
 اي ماكن 

 

 حفل مدحي   البيّض   .10
  08السبت  

/10/2022 
 بعد صالة العرص 

حتريك الفعل الثقايف  
املبدعني   ابلولية وجتش يع

حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

زاوية الش يخ  
 مولي الطيب 

فرقة السامع الصويف  
مجعية الش يخ  
 مولي الطيب 

 

 حفل مدحي  متنوع  البيّض   .11
  08السبت  

/10/2022 
 سا  18.00

حتريك الفعل الثقايف  
املبدعني   ابلولية وجتش يع

حياء   الثقافيني احملليني واإ
 املودل النبوي الرشيف 

منطقة القور  
 بريزينة 

فرقة ادليوان احمليل  
 للس ياحة بريزينة 

 

 ورشة رمس  البيّض   .12
  15السبت 

/10/2022 
 سا  14.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  

 الثقافيني احملليني
 دار الثقافة 

منخرط  ورشة اكن  
 ماكن اي 

 

 معرض صور اترخيية البيّض   .13
  18اإىل غاية  15من 

طيةل   2022أ كتوبر 
 اليوم 

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ

بهبو دار الثقافة  
 محمد بلخري 

عامل مصلحة 
 التنش يط 
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أ كتوبر   17مظاهرات 
1961 

 معرض كتب اترخيية  البيّض   .14
  18غاية اإىل  15من 

طيةل   2022أ كتوبر 
 اليوم 

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ

أ كتوبر   17مظاهرات 
1961 

بهبو دار الثقافة  
 محمد بلخري 

عامل مصلحة 
 التنش يط 

 

 رسومات حول املناس بة  البيّض   .15
  15السبت 

/10/2022 
 سا  14.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ

أ كتوبر   17مظاهرات 
1961 

 مكتبة اكن اي ماكن 

عامل مصلحة 
التنش يط الثقايف  

منخرط  مكتبة اكن  
 اي ماكن 

 

 أ مس ية شعرية  البيّض   .16
  15السبت 

/10/2022 
 سا  14.30

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ

أ كتوبر   17مظاهرات 
1961 

 قاعة العروض 
شعراء امجلعية 
الولئية للثقافة  

 والإبداع
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 البيّض   .17
منتس يب اندي اللغة  

الإجنلزيية ينظمون ورشة 
 ركن الكتاب 

السبت  
15/10 /2022 

 سا  16.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  

 الثقافيني احملليني
 هبو دار الثقافة 

منتس يب اندي اللغة  
 الإجنلزيية

 

 البيّض   .18

تقدمي عرض مرسيح  
للكبار بعنوان "الرق  

نتاج   2022صفر" اإ
اإخراج خادل حبييب النص  

 شادي العيد

الثنني 
17/10 /2022 

 سا  17.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ

أ كتوبر   17مظاهرات 
1961 

 قاعة دار الثقافة 
امجلعية الثقافية فكرة  

 أ مل
 

 البيّض   .19

اس تضافة ال س تاذ يف 
اكن اي   التارخي  مبكتبة

ماكن وتقدمي توضيحات  
حول ذكرى مظاهرات  

لصاحل  1961أ كتوبر  17
ال طفال وتقدمي صور 
حول احلدث ابلتقنية  

 البرصية 

الثالاثء   
18/10 /2022 

 سا  14.30

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
حياء   الثقافيني احملليني واإ

أ كتوبر   17مظاهرات 
1961 

 قاعة دار الثقافة 
رط  ورشة اكن  منخ

 اي ماكن 
 أ س تاذ اترخي 

 

 البيّض   .20
منتس يب اندي اللغة  

الإجنلزيية ينظمون ورشة 
 ركن الكتاب 

السبت  
22/10 /2022 

 سا  16.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  

 الثقافيني احملليني
 هبو دار الثقافة 

منتس يب اندي اللغة  
 الإجنلزيية
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 البيّض   .21

املشاركني يف  اس تقبال 
الصالون الوطن ال ول  

للطوابع والبطاقات  
الربيدية والعمالت النقدية  

والتحف الفنية حتت  
شعار " اترخي اجلزائر يف  

 الطابع الربيدي" 

  29السبت 
/10/2022 

ابتداء من الساعة  
 بعد الزوال  14.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
الثقافيني يف جمال مجع  

لطوابع الربيدية  ا
والعمالت النقدية  

 والتحف

 دار الثقافة 
املشاركني يف  
 الصالون

 

 البيّض   .22
منتس يب اندي اللغة  

الإجنلزيية ينظمون ورشة 
 ركن الكتاب 

السبت  
22/10 /2022 

 سا  16.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  

 الثقافيني احملليني
 هبو دار الثقافة 

اللغة  منتس يب اندي 
 الإجنلزيية

 

 رقص شعيب العالوي البيّض   .23
 30/10/2022ال حد 

 سا  09.30
براز املوروث الثقايف   أ مام املؤسسة  اإ

فرقة انس املعىن  
 للرقص الشعيب 

 

 البيّض   .24

  حفل افتتاح  الصالون
الوطن ال ول للطوابع  
والبطاقات الربيدية  
والعمالت النقدية  

والتحف الفنية حتت  
شعار " اترخي اجلزائر يف  

 الطابع الربيدي" 

 30/10/2022ال حد 
 سا  10.00

حتريك الفعل الثقايف  
املبدعني   ابلولية وجتش يع

الثقافيني يف جمال مجع  
الطوابع الربيدية  

والعمالت النقدية  
 والتحف

 رواق العرض 
املشاركني يف  
 الصالون
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 البيّض   .25
معرض اترخي  لفرقة انس  

 املعىن للرقص الشعيب 

  18اإىل غاية  15من 
طيةل   2022أ كتوبر 

 اليوم 

وأ مه املشاراكت   أ براز 
خارج الوطن ل عضاء  

 الفرقة

بهبو دار الثقافة  
 محمد بلخري 

امجلعية الفللكورية 
 انس املعىن 

 

 مواصةل الصالون البيّض   .26
الثنني   

31/10 /2022 
 سا  09.00

حتريك الفعل الثقايف  
املبدعني   ابلولية وجتش يع

الثقافيني يف جمال مجع  
الطوابع الربيدية  

والعمالت النقدية  
 والتحف

 رواق العرض 
املشاركني يف  
 الصالون

 

 البيّض   .27

حمارضة حول الطوابع  
والبطاقات الربيدية  
والعمالت النقدية  

والتحف الفنية حتت  
شعار " اترخي اجلزائر يف  

 الطابع الربيدي" 

الثنني   
31/10 /2022 

 سا  17.00

حتريك الفعل الثقايف  
ابلولية وجتش يع املبدعني  
الثقافيني يف جمال مجع  
الطوابع الربيدية  

والعمالت النقدية  
 والتحف

 قاعة العروض 
املشاركني يف  
 الصالون
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  االلزيزييي  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة        --3333

االلننششااطط  اامسمس      اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت     االلررقق    االلووللييةة    

//  

 مجعيات + فرق دينية 
حياء ذكرى املودل   اإ

 النبوي الرشيف 

 دار الثقافة 

2022اكتوبر 08  
 

 املودل النبوي الرشيف 

 ايلزيي 

01 

 مجعية + أ س تاذ اترخي
بعث القمي والروح  

 الوطنية 
2022أ كتوبر 17  

ذكرى يوم الهجرة  
 )مظاهرات 11 أ كتوبر ( 

02 

اجامتع أ س تاذ عمل  2022أ كتوبر  19 النصح والإرشاد   
ندوة حول ماكحفة ال فات  

 الاجامتعية 
03 

 هواة وعازفني
اكتشاف املواهب  
وتمنية القدرات  
 عىل العزف 

 04 أ ايم العزف  2022اكتوبر 25/26

//  
طارات   أ ساتذة واإ

رواد املكتبة اإضافة اإىل  
 أ ولياء التالميذ 

براز دور املكتبة   اإ
 يف العمل واملعرفة  

املكتبة الرئيس ية  
 للمطالعة العمومية 

 2022أ كتوبر  02

معرض الكتاب الش به  
 مدريس 

05 
حمارضة حول ادلخول  
مدريس انحج وموفق  
للجميع ,ابلتنس يق مع  

النادي ال ديب التابع مجلعية  
 تيغري]القراءة  
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  ببررجج  ببووععررييررجيجي    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --3344

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق    
  االلننششااطط  

مماكاكنن    
  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  

  
0011  

  
  
  
  

  ببررجج  ببووععررييررجيجي  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تواصل الابواب املفتوحة  
 عىل ورشات دارالثقافة 

معارض                             - 
 انشطة ترفهيية  - 

 05اىل  01من 
 2022اكتوبر 

دار الثقافة        
محمد  

 بوضياف 

التعريف بورشات دار 
الثقافة واس تقطاب  

اكرب عدد من  
 املسجلني  

 الاساتذة املؤطرين  - 
 لك الفئات العمرية  - 

  

  
  
  
0022  

احتفالت املودل النبوي  
 الرشيف

مداحئ دينية / فرقة   - 
 انشادية

قعدة تقليدية للصغار   - 
احتفال ابملودل النبوي  

  - الرشيف ) ترتيل قران 
عرض السرية  - مداحئ دينية 

حلوايت تقليدية   - النبوية 
 خاصة املناس بة( 

 
اكتوبر   08

2022 

 
 دار الثقافة 
محمد  

 بوضياف 

ترس يخ واشعار   - 
الاطفال بعظمة هذا  

 اليوم  
نرش سرية النيب   - 

صىل هللا عليه وسمل 
 بني الاطفال 

دمع واكتشاف   - 
املواهب الشابة يف  

 الكتابة والالقاء 

فرقة انشادية  مجعية الزهور 
للمراة والفتاة ابلتنس يق مع مجعية 
بيت الشعر العريب اجلزائري فرع  

 بوعريرج اجلزاىري   
 عريب عبد املطلب  الشاعر  - 
 الشاعر بوعزة عبد الفتاح              - 
 الناقد لعالونة محمد الامني         - 
 الشاعر بوذراع ابراهمي                - 
 الشاعربن عبيد اجلياليل       - 
 الشاعر لعيداين عبد الكرمي            - 
 الشاعر حليلو حم  ادلين   - 
 الناقد سلمي سعديل - 
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0033  

 
 

  ببررجج  ببووععررييررجيجي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الاحتفالت اجملدلة   - 
 17ذلكرى مظاهرات 

  -       1961اكتوبر 
حمارضات حول احداث  

 اكتوبر   17
عرض فيمل    - 

heliopolis                
للمخرج قامس جعفر                 

معارض صور اترخيية  - 
 ابملناس بة

 18اىل  15من 
 2022اكتوبر 

 
 

دار الثقافة  
محمد  

 بوضياف 

احملافظة غىل التارخي   - 
واظهار امهيته بني  

الناقد  ا�متع وغرس  
حب الوطن يف قلوب  

  - املواطنني          
تعريف امجلهور ابمهية 

املهاجرين يف ثورة  
 التحرير  

 
 اساتذة جامعيني              - 
ادلكتور بن سامل الصاحل ابحث  - 

 )حمارض( 

  
 

ابرام اتفاقية  
مع املركز  
الوطن  
لتطوير  
 السيامن 

  
0044  

امس ية ادبية لنادي دار   
 الثقافة  

 قراءات شعرية                       - 
 بيع ابلهداء                        - 
 تكرميات - 

اكتوبر   29
2022 

املركب  
الثقايف عائشة  

 حداد 

التعريف بكتاب  
املنطقة واصداراهتم  
واعطاء الفرضة  

لالحتاكك بكتاب  
 وشعراء اخرين

بيع ابلهداء محمد رش يد بن  - 
بوزيد )كتاب عبد اللحميد ابن 
ابديس / هوامش معمل / اايم يف  

 حيايت( 

  

  
  
  
0055  

ــ معرض كتاب خاص  
ابملناس بة  من رصيد  

 املكتبة .  

أ كتوبر   06
2022 
 

 
املكتبة  

الرئيس ية  

الاحتفاء بذكرى املودل  
النبوي الرشيف  

املصادف ليوم السبت  
  1444ربيع ال ول  11

 
 

تبة الرئيس ية للمطالعة  املك 
 العمومية
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 ببررجج  ببووععررييررجيجي  

ــ أ ايت  بينات من اذلكر  
 احلكمي.

 ــ لكمة افتتاحية . 
ــ مجموعة من ال انش يد  

ادلينية من تقدمي ا�موعة  
روضة  "جيل  الصوتية ل

 املس تقبل ". 
ــ مرسحية دينية من تقدمي  

برامع روضة جيل  
 املس تقبل . 

ــ مسابقة أ حسن تعبري  
شفهي  حول سرية الرسول  
محمد صىل هللا عليه وسمل  

 س نوات( 5لربامع )مادون 
ــ ورشات متنوعة  

 لل طفال . 
 

اإىل 09:00من
غاية هناية  

 النشاط 

للمطالعة  
 العمومية

أ كتوبر   08املوافق ل 
للتذكري مبودل   2022

خري ال انم س يدان محمد  
صىل هللا عليه وسمل 

والتذكري بسريته  
الطيبة و الإقتداء  
بسريته عليه أ لف  

 صالة وسالم 

+ 
 روضة جيل املس تقبل 
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0066  

ــ معرض كتاب اترخي  من  
رصيد املكتبة خاص  

 ابملناس بة . 
ــ معرض صور و واثئق 

 اترخيية خاصة ابملناس بة  .  
ـ مداخةل فكرية اترخيية من  

: "عبد  ادلكتور تقدمي 
احللمي مريج" دكتور يف  
قسم التارخي جبامعة محمد  

البشري الإبراهمي  ) نشاط  
افرتايض( عىل صفحة  

 املكتبة .  
 

 
 2022أ كتوبر 17
 13:30من  

اإىل غاية هناية  
 النشاط 

املكتبة  
الرئيس ية  
للمطالعة  
 العمومية

الاحتفاء ابذلكرى  
  17اجملدلة ملظاهرات

 1961/2022أ كتوبر 
للتذكري مبا قدموه من  

أ جل الوطن من  
تضحيات ابلنفس  
والنفيس فداءا    
 للوطن واحلرية

 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية

+ 
 اساتذة يف التارخي 

  

  
  
0077  

ــ معرض كتاب اترخي  من  
رصيد املكتبة خاص  

 ابملناس بة . 
صور و واثئق ــ معرض 

 اترخيية خاصة ابملناس بة  .  

2022أ كتوبر 30  
 
 من

13:30 
اإىل غاية هناية  

 النشاط 

املكتبة  
الرئيس ية  
للمطالعة  
 العمومية

غرس قمي ومبادئ  
 نومفرب دلى ال جيال 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  

 العمومية
+ 
 التارخي اساتذة يف 
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ــ ندوة فكرية اترخيية من  
 تقدمي أ ساتذة يف التارخي . 

  
  
  
0088  

ـ  معرض كتاب اترخي   
من رصيد املكتبة خاص  

 ابملناس بة . 
معرض صور و واثئق  - 

 اترخيية خاصة ابملناس بة  .  
ــ مداخةل فكرية اترخيية  

:"عبد   ادلكتور من تقدمي 
احللمي مريج" دكتور يف  
قسم التارخي جبامعة محمد  

البشري الإبراهمي  ) نشاط  
افرتايض ( عىل صفحة  

 املكتبة .  
 

  
أ كتوبر   17

2022 
 

اإىل  13:30من 
غاية هناية  
 النشاط 

املكتبة  
الرئيس ية  
للمطالعة  
 العمومية . 

الاحتفاء ابذلكرى  
اجملدلة ملظاهرات     

أ كتوبر   17
1961 /2022        

للتذكري مبا قدموه من  
أ جل الوطن من  
تضحيات ابلنفس  
والنفيس فداءا    
 للوطن واحلرية . 

 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  

 العمومية   
+ 

الاحتفاء ابذلكرى اجملدلة  
أ كتوبر  17ملظاهرات   

 للتذكري مبا قدموه 2022/ 1961
من أ جل الوطن من تضحيات  
ابلنفس والنفيس فداءا   للوطن  

 واحلرية
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  ببووممررددااسس  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  3355--

  ااململالالححظظااتت      ااململششااررككوونن      أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ممككــــــــــــاانن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررققــــــمم  

 بومرداس  0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرض صور فوتوغرافية و    - 
 واثئق اترخيية 

 معرض للكتب التارخيية   - 

 معرض الفنون التشكيلية  - 

 معرض الكتاب  - 

لل طفال    -  مرسيح  عرض 
عنوان   ححسساابب    حتت    ""

    "" مجعية  ففااررسس   انتاج  من 
نشاطات الهواء الطلق بدلية  

الفنان   اخراج  من  و  بودواو 
  ببررييكك  ششااووشش  محممحمدد  ""      ""  

 عرض أ فالم اترخيية ثورية  - 

 2022شهر اكتوبر 

 

 

 

 2022أ كتوبر  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احملارضات  -  قا�ة 
بوقرة   - امحمد 

 بومرداس

 

 

 

 

الكتب    -  اقتناء  فرص  توفري 
 ابلنس بة للطلبة  

الاحتاكك بني الطلبة و دور    - 
 النرش  

 جتديد أ مهية الكتاب يف ا�متع    - 

 

 

 

 

 

و    -  الثقافة  مديرية 
 الفنون لولية بومرداس 

نشاطات     -  مجعية 
 بودواو –الهواء الطلق 

فرع    -  الشعر  بيت 
 بومرداس

ة من  كتاب ولية  خنب  - 
 بومرداس 

الرئيس ية    -  املكتبة 
  " العمومية  للمطالعة 
عبد الرحامن بن محيدة  

  " 
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أ مس يات شعرية من طرف    - 
  بيت الشعر فرع بومرداس 

ثقافية    -  فكرية  مسابقات 
  موهجة لل طفال  

التوقيع    -  و  ابلإهداء  بيع 
الإصدارات   من  �موعة 

من الكتاب و  اجلديدة لنخبة  
 الاكتبات بولية بومرداس

 :   فيمل واثئف  بعنوان - 

         ((  سسععييدد  ببووققرروو          ))  
SSAAIIDD  

BBOOUUKKAARROOUU     من
انتاج الرشكة السيامنئية  

EEUURRLL  
CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAPP

HHIIQQUUEE    

 

 

 

 

 أ كتوبر   19اىل  15من 

 

 

 

 2022أ كتوبر  28

 

 املكتبات القطاعية  

 

 

 

الش باب   دار 
 النارصية  

 

 

 

 

 

 

 

خلق جو من النشاط الثقايف   - 
 و الفن و ال ديب  

 تشجيع الشعراء عىل الإبداع  - 

بني   -  الاحتاكك  فرص  اتحة  اإ
و  التجارب  لتبادل  و  الشعراء 
مثل   من  و الاس تفادة  اخلربات 

 هذه اللقاءات 

 

 

 

تقريب السيامن اإىل املناطق   - 
 ادلاخلية  

 ترقية الإنتاج السيامنيئ   - 

الإنتاجات    -  بأ خر  التعريف 
 السيامنئية 

القطاعية  -  املكتبات 
الثقافة   ملديرية  التابعة 

  والفنون
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 بومرداس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CChheennddeerr  AArrtt  ––  
wwiillaayyaa  DDee  

BBoouummeerrddeess  

مرفوق ابملكتبة املتنقةل  - 
 جتوب املكتبات القطاعية .  

حمارضة حول مظاهرات  -
 1961أ كتوبر  17

معرض حول الصور - 
 الفوتوغرافية

حمارضة حول مظاهرات  - 
 1961أ كتوبر 17

 عرض رشيط واثئق  - 

املكتبة املتنقةل احملمةل  - 
 ابلكتب التارخيية و الثقافية 

 

 

الريفية     املكتبات- 
التابعة لقطاع  

 الثقافة :  

مكتبة بن مرزوقة   - 
مكتبة كدية  -- 

 لقاطة   –العرايس 

  –مكتبة قرية معر - 
 برج منايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلق جو من النشاط الفن  - 
 و الثقايف و الرتفهيي   

تقريب السيامن اإىل املناطق   - 
 ادلاخلية  

 ترقية الإنتاج السيامنيئ   - 

التعريف بأ خر الإنتاجات   - 
 السيامنئية 
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أ كتوبر   17مسابقة حول - 
 خاصة ابل طفال

متل    0022 يف  حدث  وعربة  ذكرى 
 هذا اليوم 

الصفحة الرمسية   نشاط يويم افرتايض 
للمكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  

الرحامن بن  "عبد 
 محيدة 

املكتبة الرئيس ية   احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية
للمطالعة العمومية  

 "عبد الرحامن بن محيد 

املدونة عبارة  
عن أ حداث  
مرت هبا  

اجلزائر من 
م اىل 1830
م فامي  1962
تعلق 

ابملقاومات  
الشعبية  
ومسار 
احلركة  

الوطنية  
وثورة نومفرب 

 ا�يدة  
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0033   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بومرداس

 فيديو  لكيب شعري 

 

 

 

الصفحة الرمسية   2022 -  10 – 03
للمكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
"عبد الرحامن بن  

 محيدة 

مرافقة شعراء الولية اثراء  
 النشاط الافرتايض 

شاعر  من ولية 
 بومرداس

 

  

0044  

  

  

  

  

عىل  2022- 10-  04 عرض ترفهيي  
  14:00الساعة 

فضاء الطفل  
ابملكتبة الرئيس ية  

العمومية  للمطالعة 
"عبد الرحامن بن  

 محيدة" 

تمنية اذلوق امجلايل والفن  

 والرتبوي للطفل 
فنان مرسيح  

 منخرط  فضاء الطفل 
النشاطات  
أ س بوعية 
لفائدة  

منخرط   
فضاء الطفل  

لك يوم  
الثالاثء  
 مساءا

0055  

  

فضاء الطفل   2022 -  10 – 08 مسابقة يف السرية النبوية  
ابملكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  

حدث الاطفال عىل الاقتداء 
 بسرية الرسول املصطفى

أ ساتذة وأ مئة منخرط   
 فضاء الطفل 

مبناس بة  
ذكرى املودل 

النبوي  
 الرشيف
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"عبد الرحامن بن  
 محيدة" 

0066  

  

 2022 – 10 – 11 حصة نفس ية تربوية 
 14:00عىل الساعة 

 سا

فضاء الطفل  
ابملكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
"عبد الرحامن بن  

 محيدة 

مرافقة الاطفال لتوجهيهم يف  
 مشوارمه ادلرايس

أ خصايئ نفساين 
وتربوي منخرط  فضاء  

 الطفل  

النشاطات  
الاس بوعية 

لفائدة  
منخرط   

فضاء الطفل  
لك يوم  
الثالاثء  
 مساءا

الصفحة الرمسية   2022 -  10 – 17 فيديو لكيب شعري   0077
للمكتبة  الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
"عبد الرحامن بن  

 محيدة 

 مرافقة شعراء الولية  - 

ثراء النشاطات الافرتاضية-   اإ

شاعر من ولية 
 بومرداس
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أ كتوبر   17الرشيط الواثئق   0088
 م جرمية دوةل1961

املكتبة الرئيس ية   2022 -  10 – 17
للمطالعة العمومية  
"عبد الرحامن بن  

 محيدة 

الرشيط من    احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية  
انتاج املركز  

الوطن  
لدلراسات  

والبحث يف  
احلركة  

الوطنية  
وثورة أ ول  

نومفرب  
 –م 1954
وزارة 

 –ا�اهدين 
الفيمل  

الواثئق  ل: 
رمضان 
 رمحوين
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0099  

 2022 – 10 – 18 عرض هبلوان  
 14:00عىل الساعة 

 سا

فضاء الطفل  
ابملكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
"عبد الرحامن بن  

 محيدة 

تمنية اذلوق امجلايل والفن  

 الرتبوي للطفل 
النشاطات   

الاس بوعية 
لفائدة  

منخرط   
فضاء الطفل   

لك يوم  
الثالاثء  
 مساءا

تقدمي    1100 مع  فكرية  مسابقة 
 هدااي

م 2022 – 10 – 24
 14:00عىل الساعة 

 سا

فضاء الطفل  
ابملكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
"عبد الرحامن بن  

 محيدة 

خلق جو من التنافس الرشيف 
 عند الاطفال وامتحان قدراهتم 

النشاطات   منخرط  فضاء الطفل  
الاس بوعية 

لفائدة  
منخرط   

فضاء الطفل  
لك يوم  
الثالاثء  
 مساءا  
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  للططااررفف    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  اا--  3366

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن      مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط      ااإإمسمس  االلننششااطط      االلووللييةة  
 دداارر  االلثثققااففةة  للووللييةة  االلططااررفف   ▪  االلططااررفف  

امللتقى الثقايف العلم  املوجه للطفل ذو طابع   - 
توعوي حول خماطر احلرائق و نتاجئها املادية و  

  املعنية عىل ا�متع 

02 ،03 ،04 
 2022أ كتوبر 

( مدارس  06س تة )
بتدائية ابملناطق   اإ

 املترضرة من احلرائق 

مديرية الرتبية لولية  - دار الثقافة 
يرية مد - مديرية امحلاية املدنية - الطارف

  - مديرية الصحة - الغاابت لولية الطارف
 هبلواانت

/ 

 2022أ كتوبر  08  الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف - 
 ســــا 10:00

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 لولية الطارف 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  - دار الثقافة - 
رجال دين و   - العمومية لولية الطارف

أ مئة و أ ساتذة من  مديرية الشؤون  
مديرية التضامن  - ادلينية و ال وقاف 

الاجامتع  ) دار ال شخاص املس نني  
مديرية الرتبية لولية   - عني العسل( 

الطارف ) مجموعة من تالميذ مدرسة 
 ابديس القاةل(  عبد امحليد ابن

نظرا لعدم وجود  
مقر دلار الثقافة فاإن  
معظم النشاطات  
س تقام ابملكتبة  

الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية

تقدمي حمارضة حتت شعار: "مودل البشيــــر  - 
....... بدايــة التغييـر " ابلتنس يق مع مديرية  

 الشؤون ادلينية و ال وقاف تتخللها عدة مداخالت  

 2022أ كتوبـر  08
 )يوم اكمل( 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 لولية الطارف 

من  رجال دين و أ مئة - دار الثقافة 
مديرية الشؤون ادلينية و ال وقاف  

 لولية الطارف 
 

نظرا لعدم وجود  
مقر دلار الثقافة فاإن  
معظم النشاطات  
س تقام ابملكتبة  
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*املداخةل ال وىل بعنوان : "معامل الهداية مبودل خري  
 الربااي" . 

*املداخةل الثانية بعنوان : "و ما أ رسلناك اإل رمحة  
 . للعاملني" 

*املداخةل الثالثة بعنوان : "تثبيت القلوب ببعض  
 معجزات احملبوب". 

*املداخةل الرابعة بعنوان : " و اإنك لعىل خلق  
  عظمي " 

الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية

تنظمي قعدة مودليه عىل رشف أ ابءان و أ هماتنا   - 
 املس نني و التالميذ املشاركني.

و املكتبة  تنظمي معرض للصناعات التقليدية يف هب - 
مبشاركة مجموعة من احلرفيني يمتثل يف ال واين 

 النحاس ية و الشموع و احلناء. 
 مسابقة فكرية و ثقافية موهجة لل طفال  - 
مسابقة الراوي الصغري للسرية النبوية لل طفال   - 

 س نة  16اإىل  06من 
معرض للمؤلفات الإسالمية اجملتصة يف السرية   - 

 املعطرة لرسولنا الكرمي 

 2022أ كتوبـر  08
 

دار ال شخاص  
 املس نني عني العسل 

 مديرية التضامن الاجامتع    - دار الثقافة 
 ) دار ال شخاص املس نني عني العسل( 

 

/ 
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عداد  معر  -  ض خاص بأ عامل ال طفال اليدوية و اإ
مسابقات فنية ل مجل جمسم للمسجد النبوي  

 الرشيف أ و الكعبة املرشفة 
 تنظمي مسابقة رمس لل طفال - 
معرض لل الكت و احللوايت التقليدية اخلاصة   - 

 ابملودل النبوي الرشيف   
مسابقة أ حسن حبث حول سرية الرسول عليه   - 

افصل الصالة و السالم لتالميذ املدرسة  
 الابتدائية عبد امحليد ابن ابديس. 

 2022أ كتوبـر  08
 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  

 الطارف لولية 

مجموعة من تالميذ املدرسة الابتدائية  
 عبد امحليد ابن ابديس القاةل 

/ 

توزيع الشهادات و تقدمي بعض الهدااي عىل   - 
املقميني بدار العجزة و كذا املشاركني يف هذا  

 الاحتفال    

 2022أ كتوبـر  08
 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 لولية الطارف 

املقميني بدار العجزة و كذا املشاركني يف  
 هذا الاحتفال 

/ 

حيـاء ذكرى مظاهرات  -   2022أ كتوبر  17  1961أ كتوبر  17اإ
 ســــا 11:00

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 لولية الطارف 

ادلكتور توفيق مدار  - دار الثقافة.
-جامعة الشاذيل بن جديد الطارف

ف لولية عية فضاء الش باب املثقمج 
  - املنظمة الوطنية للمجاهدين - الطارف

 - املنظمة الوطنية ل بناء الشهداء.
 أ اكدميية ا�متع املدين. 

نظرا لعدم وجود  
مقر دلار الثقافة فاإن  
معظم النشاطات  
س تقام ابملكتبة  

الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية
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حمارضة اترخيية بعنوان: "مذحبة اجلزائريني يف   - 
 ....ل تنس"  1961أ كتوبر 

 أ ايت بينات من اذلكر احلكمي .  - 
 الاس امتع للنش يد الوطن .  - 
 لكمة الس يد مدير دار الثقافة. - 
لقاء احملارضة من طرف ادلكتور توفيق مدار .  -   اإ
عرض فيديو عرب تقنية ادلااتشو بعنوان :  - 

 " 1961أ كتوبر  17"مظاهرات 
معرض للصور التارخيية يعكس بشاعة ا�ازر  - 

اليت شلكت منعرجا حاسام يف اترخي الثورة  
اجلزائرية و سامهت يف اإسامع صوت القضية  

 الوطنية يف احملافل ادلولية.  
 عرض حكوايت لل طفال حول اذلكرى التارخيية  - 
نتاج   -  عرض رشيط واثئق  حول اذلكرى من اإ

 ينوزارة ا�اهد
  مسابقة فكرية اترخيية لل طفال حتايك اذلكرى - 

 2022اكتوبر 17
 )يوم اكمل( 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة العمومية  
 لولية الطارف 

ادلكتور توفيق مدار  - دار الثقافة.
-جامعة الشاذيل بن جديد الطارف

عية فضاء الش باب املثقف لولية مج 
  - املنظمة الوطنية للمجاهدين. -  الطارف

 - املنظمة الوطنية ل بناء الشهداء.
أ اكدميية ا�متع املدين.متحف ا�اهد 

 لولية الطارف 

نظرا لعدم وجود  
مقر دلار الثقافة فاإن  
معظم النشاطات  
س تقام ابملكتبة  

الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية

ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  للووللييةة     ▪
 االلططااررفف  

 *احتفالية املودل النبوي الرشيف :

 2022أ كتوبر  08
 ا س  10:00

مام مسجد  املكتبة الرئيس ية  املكتبة الرئيس ية    أ طفال - اإ
 مؤطرو املكتبة  - واد املكتبة

/ 
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 معرض كتب دينية .  - 
مام مسجد   -   فقرة من تنش يط اإ
حفل ابملناس بة لل طفال ) أ انش يد دينية، احلناء،  - 

 الشموع،حلوايت تقليدية ...( 
عداد تصماميت خاصة ابملول -  ) فوانيس،  النبوي   اإ

 جمسامت دينية...( بفضاء الطفل. 
 : 1961أ كتوبر   17*ذكرى مظاهرات 

 معرض كتب اترخيية    - 
 معرض صور �اهدي وشهداء القاعدة الرشقية  - 
 بث فيمل ثوري بتقنية املسلط الضويئ  - 
بث أ انش يد وطنية، ثورية وحامس ية بساحة   - 

  املكتبة . 

 2022أ كتوبر  17
 سا  10:00

 / رواد املكتبة  - أ طفال املكتبة الرئيس ية 
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  تتننددووفف    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة        --  3377

  اامسمس  االلننششااطط   الوالية  الرقم
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

01 

 تندوف

 ندوة حول اليوم العامل  للمعمل
05/10 /2022،10:

00 
املكتبة  
 الرئيس ية

براز ماكنة املعمل يف ا�متع املثقف  اإ
املكتبة الرئيس ية ومديرية  

 الرتبية 

 

 يوم مفتوح عىل الصحافة 02
22/10 /2022،10:

00 
ذاعة تندوف   اإ

براز دور وسائل الإعالم يف احلفاظ   اإ
 عىل الرتاث 

ذاعة  احلظرية  الثقافية واإ
 تندوف

 ندوة اترخيية 03
30/10 /2022،10:

00 
املكتبة  
 الرئيس ية

ترس يخ الفكر الثوري يف ال جيال  
 الصاعدة 

املكتبة الرئيس ية ومديرية  
 الثقافة 

 عرض فيمل ثوري 04
30/10 /2022،19:

00 
 تعزيز الوع  الوطن يف ا�متع املدين  دار الثقافة 

ومديرية  دار الثقافة 
 الثقافة 

 حفل فن  05
30/10 /2022،23:

00 
 فرق حملية  حتسيس ابلقمي الوطنية  ساحة الشهداء 
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  تتييسسممسس  ييللتت  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --  3388

  االلررقق    االلووللييةة    ااإإسســــمم  االلننششــــــااطط    االلننششــــااطط        اتاتررخيخي    مماكاكنن  االلننششــــااطط    ااههــــدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككــوونن    ااململالالححظظــةة  

 
املرسح اجلهوي  

 سكيكدة لولية 

 ـ خلق جو املتعة 
قاعة العروض   و الرتفيه

 دار الثقافة 
01/10 /2022 

 سا17:00
 ـ عرض مرسيح بعنوان "هاك وهاك" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيسمس يلت 

01 

 

ورشـات دار 
 الثقافـــة 

التعريف ابلفضاءات الثقافية  - 
املتواجدة عىل مس توى دار  

الثقافة قصد جلب اكرب عدد  
من املنخرطني يف ش ت 

 هبو دار الثقافة  الفنون
اىل  01من: 

08/10 /2022 
 سا09:00

 ـ ابواب مفتوحة عىل ورشات دار الثقافة  
 املعـــــــــارض:

 معــرض للكتـــاب  -  
 كتـــــاب الطفــــــل -  
 لآلت املوس يقيـــة ا -  
 اللوحـــات التشكيليــة  -  
 أ دوات الفـن التشكيل  -  

 عروض هبلوانـــيـــــــة -        
 توزيع وتقس مي قصاصات الإخنراط  -      

02 
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امجلعية الولئية 

 ثقافة وفنون 

 
خلق جو املتعة والرتفهيي   

 لالطفال 

 
 قاعة العروض 
 دار الثقافة 

04/10 /2022 
 سا14:00
 

 عرض مرسيح لل طفال بعنوان:  
 "أ منييت تتحقق"               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيسمس يلت 
 
 
 
 
 

03 

 

 

رســاء الروابــط بيــن  اإ
ال جيــال وتذكيـــر الشبــاب  
مبــا قدمـــه الشهـــداء مــن 

 تضحيــات جس ميـــــة 

 
 قاعة العروض 
 دار الثقافة 

17/10 /2022 
 سا15:00

 السيامن و اذلاكرة 
رشيـــط واثئقـــ  "اجماد وأ حداث من   - 

 اذلاكرة الوطنية" 
 
فيلـــم واثئقــ "دمــاء علـى أ رض   - 

 العــدو"للمخرج أ محــد بوخزنـــة

04 

 
وزارة 
ا�اهدين 
وذوي 
 احلقوق

 
19/10 /2022 

 سا15:00

 عـــــرض فيلـــم ثوري بعنوان - 
 "الافيون و العصا" جملرجه امحد راشدي

 
 

05 

 
25/10 /2022 06 
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تعاونية ورشة 
للمرسح والفنون  

 وهران

 
 خلق جو املتعة  

 و الرتفيه

 سا10:00
 
 

 سا17:00

عرض فيمل ثوري  بعنوان "دورية حنو  - 
 الرشق " جملرجه عامر العسكري

 
 

 ـ عرض مرسيح للكبار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيسمس يلت 
 

07 

 
 جامعينيأ ساتذة - 

 داكترة- 

تنش يط النادي ال ديب  
للمكتبة واستامثر اخلربات  

 وأ فاكر النخبة 

مكتبة س يدي  
 عابد

27/10 /2022 
 سا  10:00

 08 جلسة أ دبية فكرية  

 

 أ ساتذة جامعيني- 
 داكترة- 

خلق جو التفاعل الاديب و  
الفكري بني الشعراء و  

 املثقفني
وتشجيعهم عىل الإبداع يف  

 الشعري وال ديب الإنتاج 

  
29/10 /2022 

 سا14:00
 

 ـ أ مس ية ادبية  
 

09 

فنانني من داخل   
 و خارج الولية 

احتاكك الفنانني مع بعضهم  
البعض و التشجيع عىل  
 الابداع وصقل مواههبم 

 
 هبو دار الثقافة 

اىل    29من 
31/10 /2022 

 سا09:00

 
 ـ انطالق صالون الصورة الفوتوغرافية  

 
10 

حياء ذكرى أ ول نومفرب ا�يدة  مجعيات حملية    2022/ 31/10 دار الثقافة  اإ
 11 حـــفل فـــنـــ  -  سا21:30
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  االلوواادديي  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --  3399

االلننششااطط  أأ  ههدداافف      مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط      ننــــــــــووعع  االلننششــــــــــــــــااطط    االلووللييــــــــــــــــــةة  االلررقق     ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن      

01  
 
 
 
 
 
 
وليــــة 
 الــوادي 

أ كتوبر   06اإىل  01 أ بواب مفتوحة عىل الورشات والنوادي  
2022 

دار الثقافة الشط  
ودار الثقافة وسط  
 املدينة  

التعريف بورشات 
 ونوادي دار الثقافة  

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع  
النوادي الثقافية  
 ابدلار الثقافة  

/ 

  2022أ كتوبر  05  محةل الكتاب اإىل املدرسة   02
              

10:00                  

طارات املكتبة   أ هداف ثقافية تربوية املكتبة الرئيس ية   / اإ

معرض لقصص ال طفال   -  03  
معرض الكتاب الش به املدريس  -   

2022أ كتوبر  05  
             

10:00                

التعريف برصيد   مكتبة الرابح  
 املكتبة  

طارات املكتبة    / اإ

  الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف :   04
أ مس ية شعرية صوفية ومداحئ دينية يف   - 

 حرضة النيب صىل هللا وعليه وسمل 
معرض القرأ ن الكرمي والسرية النبوية   -   

نشادي   -  حفل فن اإ  

أ كتوبر   13اإىل  08من 
2022 

دار الثقافة الشط  
ثقافة وسط  ودار ال 

 املدينة  

يعد الاحتفال ابملودل  
النبوي الرشيف  
شاهد عىل احلب  
والتعظمي لس يدان  
ونبينا س يد اخللق  
وخامت الانبياء محمد  

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع  
مديرية الشؤون  
ادلينية وال وقاف  

ذاعة الوادي   – اإ

/ 
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ندوة علمية حول سرية الرسول صىل هللا  
 وعليه وسمل 

حفالت ابملناس بة ) أ انش يد وختان (  -   

صىل هللا وعليه  
 وسمل 

وامجلعيات   –
 الفاعةل للخري  

قراءة قصيدة "مودل الربزجن  "من   05
  طرف ال طفال املنخرطني  

2022أ كتوبر  08  
            

10:00                

الاطفال  أ هداف ثقافية تربوية املكتبة الرئيس ية 
املنخرطني  
   

/ 

معرض الكتاب ادلين    06 2022أ كتوبر  08   
             

10:00                

تعريف القارئ برصيد   مكتبة الرابح 
 املكتبة  

طارات املكتبة   / اإ

مسابقة دينية عىل شلك مطوية   -  07  
 -  أ مس ية للمدي ادلين   

2022أ كتوبر  08  
             

16:00          

طارات املكتبة  أ هداف ثقافية تربوية مكتبة البياضة   / اإ

ورشة تلخيص قصص حول حياة الرسول   08
 صىل هللا وعليه وسمل 

2022أ كتوبر  08  
             

10:00                

الاحتفاء ابملودل   مكتبة مقار  
 النبوي الرشيف  

الاطفال 
 املنخرطني 

/ 

أ مس ية أ دبية وشعرية خاصة ابملودل النبوي   09
 الرشيف 

2022أ كتوبر  08  
             

16:00              

الاحتفاء ابملودل   املكتبة الرئيس ية  
 النبوي الرشيف 

بيت الشعر 
 اجلزائري  

ابلتنس يق  
مع مكتب  
 الوادي 
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معرض الكتاب احملىل اخلاص بتارخي احلركة   10
 الوطنية  

2022أ كتوبر  16  
    10:00        

املكتبة الرئيس ية  
 وفروعها 

التعريف برصيد  
 املكتبة 

طارات املكتبة   / اإ

حياء اليوم الوطن للهجرة :   11  اإ
معرض اترخي  ابملناس بة   -   

مسابقة ثقافية اترخيية حول اذلكرى  - 
 موهجة لل طفال  

عالمية حول اذلكرى ينشطها   -  ندوة اإ
 داكترة وأ ساتذة التارخي  

عرض فيمل اترخي  "ل فاطمة نسومر " -   

2022أ كتوبر  17 دار الثقافة الشط   
ودار الثقافة وسط  
 املدينة  

هيدف النشاط اإىل  
أ حياء أ حد أ مه  
الاحداث يف اترخي  

  17جلزائرية ،الثورة ا
. 1961أ كتوبر   

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع  
مديرية ا�اهدين  
وذوي احلقوق 
 ، 
 وجامعة الوادي

/ 

ندوة اترخيية ابملناس بة اليوم الوطن   12
 للهجرة  

2022أ كتوبر  17  
          16:00   

ثراء الساحة   املكتبة الرئيس ية   اإ
 مبداخالت جديدة  

أ ساتذة التارخي  
الوادي جبامعة   

ابلتنس يق  
مع جامعة  
 الوادي   

معرض اترخي  -  13  
عرض فيمل تسجيل   -   

نبذة اترخيية عن املناس بة    -   

2022أ كتوبر  17  
          10:00  

طارات املكتبة  أ هداف ثقافية تربوية مكتبة البياضة    / اإ

معرض صور خاص ابليوم الوطن   -  14
 للهجرة 

2022أ كتوبر  17  
         10:00   

املكتبة الرئيس ية  
 وفروعها 

احياء اليوم الوطن  
 للهجرة  

طارات املكتبة   / اإ
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عرض فيديو تسجيل حول اليوم   - 
 الوطن للهجرة   

ورشة تلخيص فمل اترخي   -   
17/16/ 15/16 ورشات متنوعة لل طفال   15  

2022أ كتوبر   
10:00 

املكتبة الرئيس ية  
 وفروعها

دمع املطالعة دلي  
 ال طفال 

طارات املكتبة   / اإ

 ال ايم الوطنية للشعر الفصيح والشعيب :  16
حفا افتتاح ال ايم الوطنية للشعر الفصيح   - 

 والشعيب 
اخلمية الشعرية  -   

مداخالت علمية وقراءات شعرية  -   
حفل الاختتام وجوةل س ياحية   -    

أ كتوبر  24/  23/ 22
2022 

دار الثقافة الشط   -   
املنتجع الس يايح   - 

 راحة البال  
النادي الثقايف   -    

هيدف النشاط اإىل  
ركة الفنية  تفعيل احل

والثقافية ابلولية ،  
وتوفري جمال للشعراء  
وال دابء لتعارف  
وتطوير مواههبم  
وتبادل اخلربات بيهنم  
  ، 

دار الثقافة  
ابلتنس يق مع  
احتاد الكتاب  
اجلزائريني مكتب  

لية الوادي و
،اندي مقامات 
ال ديب بدار 
 الثقايف  

/ 
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  خخننششةلةل    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة        --  4400

  اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

0011  

ــــــةة  
ششللــــ
ــــــنن
ــــــــــ
خخــ   
ــــــةة
ييــــــــ
وولل

  

  االلففووتتووغغررااففييةة::  ااململععررضض  االلوولليئيئ  للللصصووررةة    

 حفل الافتتاح املعرض.  -

 معرض للصور الفوتوغرافية خاصة ابملشاركني.  -

الإعالن عىل املراتب ال وىل املؤهةل للمشاركة يف   -
 الصالون الوطن.  

02 -05/10 /2022 

 صباحا    09:00
 دار الثقافة 

مجع مشل  
املبدعني  
للتعرف  

واكتشاف  
املواهب  

 الش بانية     

مجموعة من الفنانني  
 الش باب لولية خنشةل

 

  

  

  //  

0022  

حكوايت، أ شغال يدوية، ممووععدد  االلثثالالاثاثءء  لللل  ططففاالل::))  
أ لعاب اخلفة، قصص لل طفال وأ نشطة خمتةل  

 أ خرى.......( 

  

04/10 /2022 

 

الرتفيه عىل  
 ال طفال

 ثالاثء لك يوم  أ طفال الورشات

0033  

 برانمج الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف:
 بالطو ثقايف دين متنوع:  

07/10 /2022 

 دار الثقافة  صباحا 09:00 

 

حياء خشصية   اإ
الرسول ال كرم 

دار الثقافة ابلتنس يق  
مع مجعية الإصالح  

  

  //  
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مداخةل حول حياة الرسول صل هللا عليه وسمل مع   -
 أ ساتذة خمتصني.  

 مجموعة من ال انش يد ادلينية.  -

 مسابقات ثقافية متنوعة حول املناس بة.  -
 مجموعة من التكرمييات لل طفال.

جتس يد عادات وتقاليد الاحتفال ابملودل النبوي   -
الرشيف )حتضري أ طباق تقليدية خاصة ابملناس بة، 

 دنداانت دينية متنوعة ...(  .مشوع، حنة قشقشة 
 

08/10 /2022 

14:00 

 

صل هللا عليه  
وسمل يف 
 وجدان ا�مت 

ادات تعريف بع 
الاحتفال ابملودل  
النبوي الرشيف  
 مبنطقة ال وراس 

 

مكتب   –والإرشاد 
 خنشةل  

دار الثقافة ابلتنس يق  
مع امجلعيات الثقافية  
 لولية خنشةل ابلولية 

0044  
:)حكوايت، أ شغال يدوية، ممووععدد  االلثثالالاثاثءء  لللل  ططففاالل
 لل طفال.......( أ لعاب اخلفة، قصص 

 دار الثقافة  2022/ 11/10
الرتفيه عىل  
 ال طفال

 / أ طفال املدارس   

0055  

ــــــةة  
ششللــــ
ــــــنن
ــــــــــ
خخــ   
ــــــةة
ييــــــــ
وولل

  

جلسة مع ال س تاذ محمد الصاحل أ ونييس وال س تاذ  -
اتاتررخيخي    سلمي سهايل من ولية ابتنة بعنوان "  

آآةلةل  االلققصصببةة  منمنووذذججاا""   مبشاركة    ااململووسس  ييققىى  االل  ووررااسس  ييةة  أأ
 مجموعة من العازفني متبوعة بنقاش.

12/10 /2022  

 صباحا  14:00

املقهيى الثقايف  
اثفوكث للثقافة  
والفن دلار 

 الثقافة 

التعريف 
ابملوس يقى 

 ال وراس ية  

دار الثقافة ابلتنس يق  
حياء الثقافة   مع مجعية اإ
والفنون ال وراس ية  

 لولية خنشةل 

  

  //  

0066  
أأ  ككتتووببرر        1177ممظظااههررااتت    ببررانانممجج  الاالاححتتففاالل  ببذذككررىى    

22002222  ::  

 معرض للصور التارخيية   -

16 -17/10 /2022 

16/10 /2022  
 دار الثقافة  

تسليط الضوء  
عىل ا�ازر  

الوحش ية ضد  
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""  جمجمززررةة  ضضدد    عرض رشيط واثئق  بعنوان: -
متبوع بنقاش مع  ااجلجلززاائئرريينيني  يفيف  ققللبب  ابابررييسس  ""    

 أ ساتذة خمتصني
 

أ مس ية شعرية حول املناس بة مع مجموعة من شعراء   -
 الولية

 

    11996611أأ  ككتتووببرر        1177""  جمجمااززرر    قراءة قصة اترخيية حول:  -
  ""  ممعع  معمعوو  غغااففوورر""  

 ورشة لل شغال اليدوية حول املناس بة   -

 عــــرض فيمل ثـــــوري.  -
 

 

 

 

 

 

 

17/10 /2022 

اجلزائريني اليت  
ارتكبت عىل  

ال رايض  
 الفرنس ية

مجموعة من ال ساتذة  
 اجملتصني

  //  

  

  

0077  
حكوايت، أ شغال يدوية، ممووععدد  االلثثالالاثاثءء  لللل  ططففاالل::))  

 دار الثقافة  222/ 18/10 أ لعاب اخلفة، فقصص لل طفال.......( 
الرتفيه عىل  
 ال طفال

   أ طفال املدارس 

/ 

0088  
حكوايت، أ شغال يدوية، ممووععدد  االلثثالالاثاثءء  لللل  ططففاالل::))  

 لل طفال....أ لعاب اخلفة، فقصص 
25/10 /2022 

 
 دار الثقافة  

الرتفيه عىل  
 ال طفال

 أ طفال املدارس 
  

  //  
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0099  

ببععننوواانن::  ""ااململققههييىى  االل  دديبيب      جلسة مع ال س تاذ قادري محمد 
  ععربرب  االلتتااررخيخي""  ممتتببووععةة  ببننققااشش  

 

27/10 /2022 

 

 املقهيى الثقايف 

اثفوكث للثقافة  
والفن دلار 

 الثقافة 

تبادل ال فاكر  
 بني املثقفني 

مجموعة من مثقف   
 الولية

  //  

1100  

  االلصصااللوونن  االلووططنن  للللصصووررةة  االلففووتتووغغررااففييةة::  

 حفل افتتاح الصالون.  -

 حفل فن عىل رشف املشاركني يف الصالون.  -

 معرض للصور الفوتوغرافية خاصة ابملشاركني.  -

 ورشات تكوينية مع أ ساتذة خمتصني. -

  تكرمي املشاركني.   -

 دار الثقافة  2022/ 31/10- 28

الاحتاكك بني  
فناين الولية  
وفنانني من  
 خارج الولية 

مجموعة من الفنانني من   
 داخل وخارج الولية 

  //  

1111  
 ". أأ  مم  االلششههددااءء  عرض ملحمة ثورية بعنوان: " -

 دار الثقافة  2022/ 31/10
دار الثقافة ابلتنس يق    

مع مجعية ادلرع للثقافة  
 والفنون لولية خنشةل 

  //  
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  سسووقق  أأ  ههررااسس    ممددييررييةة  االلثثققااففةة      --  4411

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن      ااههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلررقق  
 دار الثقافة  2022أ كتوبر  08 الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف 01

 الطاهر وطار 
  فنانني حمليني  ثقايف دين

ملظاهرات   02 اجملدلة  ابذلكرى    17الاحتفال 
 أ كتوبر 

  / ثقايف فن  بدلية أ ولد ادريس  2022أ كتوبر  17

وتعاونيات   ثقايف فن  املرسح اجلهوي عروض مرسحية  03 مجعيات 
 مرسحية 

 

الرئيس ية   امس يات أ دبية ةفكرية 04 املكتبة 
 العمومية للمطالعة 

  ادابء وشعراء الولية  ثقايف فن 

  املركز اجلزائري للسيامن  ثقايف فن  متحف السيامن  عروض سيامنئية  05
لصاحل   06 متنوعة  ترفهيية  ثقافية  أ نشطة 

 الاطفال
 دار الثقافة   /

 " الطاهر وطار " 
   ثقايف فن 
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  تتييببااززةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة        --  4422

  االلررقق    االلووللييةة    ااإإمسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ممالالححظظةة  
الورشات الفنية  

والبيداغوجية مفتوحة للك  
 الرشاحئ العمرية 

التكوين يف الرورشات الفنية   دار الثقافة  لولية تيبازة 
 واكتساب املهرات الاساس ية 

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

  9أ كتوبر من الساعة  01
16اإىل غاية الساعة   

نطالق الورشات الفنية   اإ
والبيداغوجية دلار  

  الثقافة 

 تيبازة 
 
 

01 

الاحتفاء ابلكتاب احصاب  
الاصدارات اجلديدة وتقدميهم 

 للجمهور

 الاكتب جالوي محمد 
  شعراء من ولية تيبازة

فرع اإحتاد الكتاب لولية  
 تيبازة   

الثقافةالنادي ال ديب دلار   

تقدمي اإصدار جديدة للاكتب  
 جالوي محمد مع مناقشة نقدية
وقراءات شعرية لنخبة من  

 الشعراء  

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

أ كتوبر 01  
14:00عىل الساعة   

 أ مس ية أ دبية
 اكتب وكتاب 
 قراءات شعرية

 02 تيبازة 

 
/ 

 يوم للفرجة املرسحية  وعرض  مجعية حركة املرسح القليعة
ل خر  انتجات مجعية حركة  

 املرسح القليعة

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

أ كتوبر 08  
الفرتة الصباحية عروض  

 لل طفال
الفرتة املسائية عروض  

 للكبار

    يوم املراطون للمرسح 
تيبازة    

 

03 

الفنانني التشكيلني واخلطاطني  /
 لولية تيبازة 

فرصة للتعريف والتسويق  
التشكيلية ال عامل الفنية   

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

  16اإىل غاية  12من 
اإىل   10أ كتوبر من الساعة 
16غاية الساعة   

الصالون احملل للفنون  
 التشكيلية واخلط العريب 

   
تيبازة    

 

04 
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/ 

امجلعية الثقافية الرصخة لولية 
 سكيكدة

س متتاع   متكني حميب املرسح لالإ
ابلعرض املتوج مضن تصفيات 
 املهرجان املرسح احملرتف بقاملة

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

أ كتوبر عىل الساعة   17
19:30 

عرض مرسيح للكبار  
 بعنوان "الفلوكة" 

   
تيبازة    

 

05 

س متتاع    مجعية حركة املرسح القليعة / متكني امجلهور لالإ
املرسحية اجملتلفة   ابلعرض  

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

  27اإىل غاية  23من 
أ كتوبر لك يوم عىل  

19:30الساعة   

ال ايم احمللية ملرسح  
 الفرجة

   
تيبازة    

 

06 

مشاركة مجعية املوس يقى 
  املالوف سفاقس دلوةل تونس

  مجعية دار الغرانطية
 للموس يقى ال ندلس ية القليعة

سكيكدة . تيارت) سوقر(    

س متتاع امجلهور ابملوروث  اإ
 الثقايف للموس يقى ال ندلس ية 

دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

أ كتوبر 29اإىل  28من  أ ندلس يات القليعة   
12الطبعة   

تيبازة     07 

 
بذكرى أ ول نومفرب   الإحتفال املركز اجلزائري لتطوير السيامن

 ا�يدة 
دار الثقافة  
 لولية تيبازة 

أ كتوبر   31 تيبازة    عرض فيمل هيليوبوليس     08 

  
  ::      ااململككتتببةة  االلررئئييسس  ييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""  أأ  سس  يياا  ججبباارر  ""  ابابللققللييععةة   --11

  االلووللييةة    االلررقق    اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  
 

/ 
 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة   - 

العمومية أ س يا جبار لولية  
 تيبازة. 

 
التعريف ابملكتبة: خدماهتا، فضاءاهتا و  - 

 دورها داخل ا�متع. 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 أ كتوبر 04 -  02

2022 

 
أ بواب مفتوحة عىل  

 املكتبة. 
 

 
 

01 
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/ 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  

 تيبازة العمومية لولية 

 
التعريف ابلرصيد الواثئق  ادلين اخلاص  - 

 ابملكتبة. 
 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
أ كتوبر اإىل   08ابتداء من 

 2022أ كتوبر  13غاية 

 
تنظمي معرض واثئق  

للكتب ادلينية من رصيد  
املكتبة حتت عنوان"  
 الإسالم دين القمي" 

 
 

 
 

02 

 
 
 
 
 

   تتييببااززةة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
/ 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  

 العمومية لولية تيبازة  
 مديرية الشؤون ادلينية - 

 

 
تقدمي مداخالت عن سرية النيب صىل هللا  - 

 عليه و سمل
 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 2022أ كتوبر  08السبت 

 
تنظمي ندوة دينية من  
مام مسجد   تنش يط اإ

النور محمد تياكروشينو  
مام   ال س تاذ لعزايل اإ

 مسجد ش نوة 

 
 
03 

 
/ 

 
 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية لولية تيبازة  

 احتاد الكتاب اجلزائريني- 

 
 مدح الرسول صىل هللا عليه و سمل 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 2022أ كتوبر  08السبت 

 
تقدمي قراءات شعرية   
حتت شعار " بدر  

 الإسالم" 

04 
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املكتبة الرئيس ية للمطالعة   /
 العمومية لولية تيبازة 

 املركز الإساليم لولية تيبازة  
 

 تنظمي نشاطات ثقافية خارج اجلدران - 
 التعريف برصيد املكتبة الواثئق - 

املركز الإساليم  
 لولية تيبازة 

10 
 2022أ كتوبر  

تنظمي معرض واثئق   
للكتب ادلينية من رصيد  
املكتبة حتت عنوان"  
 الإسالم دين القيمي" 

 

05   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
/ 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  

 العمومية لولية تيبازة 
 

 تثبيت القمي ادلينية دلى ال طفال- 
التعريف بسرية النيب صىل هللا عليه و  - 

 سمل 
حياء املوروث الثقايف  -   اإ

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 

 
 2022أ كتوبر 11

 
قامة احتفال تقليدي    اإ
مع قراء املكتبة الصغار  
رفقة برامع رايض  

 ال طفال

 
06 
 

 
/ 

 جماهدين من ولية تيبازة - 
من املركز   أ ساتذة و ابحثني- 

 اجلامع  لولية تيبازة 
 

 
 أ كتوبر 17التعرف عىل حيثيات جمازر  - 

 تثبيت القمي الوطنية  - 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 أ كتوبر 18الإثنني 

2022 

 
تنش يط ندوة اترخيية  

 أ كتوبر  17حول أ حداث 
 

  
0077  

 
 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  
 العمومية لولية تيبازة 

 

 
 رصيد املكتبة الرثيالاطالع عىل - 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
أ كتوبر اإىل   16ابتداء من 
 أ كتوبر   18غاية 

2022 

 
تنظمي معرض واثئق  

للكتب التارخيية اخلاصة 
 ابملكتبة 

  
  

0088  
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املكتبة الرئيس ية للمطالعة   
 العمومية لولية تيبازة 

 أ كتوبر 17التعرف عىل حيثيات جمازر  - 
 الوطنية تثبيت القمي - 

 

مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 2022أ كتوبر  18الثنني 

 عرض فيديو 
 اترخي  حتت عنوان: 

  ""  ددممااءء  ععىلىل  هنهنرر  االلسسنيني""  

  
0099  

  
  

 تتييببااززةة  
 املكتبة الرئيس ية لولية تيبازة -  

املدرسة اجلهوية للفنون  - 
 امجليةل
 
 

 التنس يق مع املؤسسات الثقافية - 
حياء املناس بات التارخيية -   اإ

 
 
 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
ابتداء من الفاحت أ كتوبر  

2022 

 
تنظمي مسابقة حتت  

""االلثثووررةة    عنوان:  
االلتتححررييررييةة  يفيف  االلففنن    

 االلتتششككييلل""  

  
1100  

 
/ 

 املكتبة الرئيس ية لولية تيبازة - 
املدرسة اجلهوية للفنون  - 

 امجليةل
 
 

 التنس يق مع املؤسسات الثقافية - 
حياء املناس بات التارخيية -   اإ

 
مقر املكتبة  

 الرئييس 

 
 2022أ كتوبر  18الثنني 

 
تنظمي معرض تشكيل  

عداد   للوحات الفنية من اإ
املدرسة اجلهوية للفنون  

 امجليةل
 

  
  
1111  
  

 
/ 

 
 املكتبة الرئيس ية لولية تيبازة - 

 
 

 
التعريف ابملكتبة و خمتلف اخلدمات اليت  - 

 تقدهما ملس تعملهيا. 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 2022أ كتوبر  21اخليس 

 
تنظمي يوم توجهيي  لفائدة  

املنخرطني اجلدد يف  
 املكتبة. 

1122  
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/ 

املكتبة الرئيس ية للمطالعة  - 
العمومية أ س يا جبار لولية  

 تيبازة. 
 

حياء املناس بات التارخيية   -   اإ
 ترس يخ الروح الوطنية  - 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 2022أ كتوبر  25الثالاثء 

 
ورشة الاكتشاف و  

 املعرفة
))ممووضضووعع  تتأأ  ممميمي  االلإإذذااععةة  وو    

أأ  ككتتووببرر        2288االلتتللففززييوونن    
 مع ال طفال.  ((      11996622

 

  
  
1133  

 
 
/ 

 

 
املكتبة الرئيس ية للمطالعة  - 

العمومية أ س يا جبار لولية  
 تيبازة. 
 

 
 تقريب الاكتب من القراء  - 

 

 
مقر املكتبة  
 الرئيس ية

 
 2022أ كتوبر  31الثنني 

 اكتب و كتاب 
مع الاكتب ادلكتور  
"اإسامعيل يربير" مع  

""االلععااششققاانن    كتابه  
 ااخلخلججووللنن""  

 
1144 
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  ممييةلةل  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة        --  4433

  
  االلررقق  

  
  االلووللييةة    

  
  اامسمس  االلننششااطط  

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    
  االلننششااطط  

  
  مماكاكنن  االلننششااطط  

  
  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  

 

 المشاركون 
 

 المالحظات  

 
01 

ـة 
ـــــ
ـــــ
ميل

 

 
 نشاطات ثقافية وفنية متنوعة لل طفال     - 

  2022أ كتوبر  01
 سا 10:00

 
 
 
 

املكتبة الرئيس ية  
للمطالعة  
 العمومية 

  
تتررففهيهييي    ،،  تتررببوويي  ،،    

  تتثثققييفف      

  

  ورشات دار الثقافة  

 
02 

 
 ورشات  ثقافية وفنية   - 

 
 
 

  2022أ كتوبر 06
 سا 10:00

  
  تتثثققييفف    ،،  تتررببوويي        

ورشات مكتبة  
 العموميةالمطالعة 

قعدة  احلنة  لل طفال  ابلتنس يق مع روضة    -  
 كراميش  مع  تكرميات لل طفال 

 
 

مكتبة  املطالعة  
العمومية  وادي  

 النجاء    

حياء طقوس ليةل املودل   اإ
للحفاظ عىل العادات  

 والتقاليد  

 

أطفال روضة  
 كراميش 

 
03 

 
  ورشة و مسابقة يف اخلط العريب  والزخرفة - 

 الإسالمية.

 
 2022أ كتوبر  08

 سا 09:00

 
 
 

  
    

ورشة الفنون    
بمشاركة   التشكيلية  

 فنانين  مختصين 
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 دار الثقافة 
 

اخـلط      يـــات  ـن ـق ـت ـعـلمي   ـت
ــة   ــرفـ ــزخـ والـ ــريب  ــعـ الـ

  الإسالمية
 
04 

 
ورشات ومسابقات يف القراءة واملطالعة   - 

 لل طفال

 
   2022اكتوبر 08

 سا 14:00

 
  
تربوي ،  تثقيف  ،

 ترفهيي   

 

رواد قاعة المطالعة   
 لألطفال  

 
05 

 
 مسابقة  ثقافية وفكرية  يف الإسالميات .    - 
نشادي يف مدي الرسول عليه  -  عرض اإ

 الصالة والسالم  

 

 فرقة إنشادية  

 
06 

، حمارضة ،   نشاط املقهيى الثقايف ) معرض  --  
 مسابقة ثقافية  قراءات شعرية...(  

 
أ كتوبر  08 - 06

2022 
 سا10:00

 دار الثقافة 
 + 

مكتبة املطالعة  
العمومية  وادي  

 النجاء 

 
 تثقيف  

 

 

 فنانين ، مثقفين ، كتاب 

 أساتذة مختصين ترفهيي    مداخةل  خاصة ابملودل النبوي الرشيف   -  07

 تثقيف   وصالت فنية يف الإنشاد واملدي ادلين     -  08
 

 فرقة غنائية

 
09 

 
حفل خاص لتكرمي  حفظة القرأ ن الكرمي                               - 

 ) اختتام ادلورة الصيفية (  

 
 
 

  2022أ كتوبر  08

 
 

مكتبة  املطالعة  
 العمومية املشرية  

تمثني وتشجيع اجليل  
الناشئ عىل المتسك  

 بكتاب هللا  

 
تالميذ المدارس 

 القرآنية 
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10 

 
 
 حفل يف املوس يقى العرصية  - 

   2022اكتوبر 10
 سا 19:00

 
 دار الثقافة  

  
  تتررففهيهييي      

جمعية ميديوس   
 الثقافية 

 
11 

 
 ورشات ثقافية وفنية   - 

 
 

أ كتوبر  18 - 05
2022 
 سا14:00

 
الرئيس ية  املكتبة 

للمطالعة  
 العمومية

 
 

 تثقيف  ، تعلمي  ، تربوي 

  
منتسبي  مختلف  

 الورشات 
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  ععنيني  ددففىلىل  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  --  4444

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  
أ كتوبر   06اإىل  03من  معرض للكتاب  عني ادلفىل  01

2022 
قاعة املعارض  

 بدار الثقافة 
التحضري لدلخول 

البيداغويج  
لل طفال  

والورشات التابعة 
 دلار الثقافة 

  مكتبة دار الثقافة 

احتفالت املودل    02
 النبوي الرشيف 

أ كتوبر   08اإىل  06من 
2022 

قاعة املعارض  
والعروض دلار 

 الثقافة 

احياء مودل خري  
 الاانم  

مجعيات  ثقافية  
 حملية

 

احياء ذكرى    03
  17مظاهرات 

 1961أ كتوبر 

أ كتوبر  18/ 16/17
2022 

قاعة املعارض  
والعروض دلار 

 الثقافة 
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  ييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  االلننععااممةة  ممدد  --  4455

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت      مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  
  االلننششااطط  

االلننششااطط  اامسمس       االلررقق    االلووللييةة    

 

 مجعية الوصال

 الرتفيه وفرجة لل طفال 

2022/ 04/10 دار الثقافة امحد شايم    عرض مرسيح لل طفال   

 االلننععااممةة  

01 

 مجعية الشموع الثقافية 
ملحقة دار الثقافة بلقامس بغدادي 

 ابلعني الصفراء 
11/10 /2022  02 عرض ترفهيي  لل طفال   

ومجعيات ثقافيةمؤطرين  برانمج خاص    

من اجل ضامن  

الاخنراط يف الورشات  

والتعريف ابلتكوين الفن  

 وماهيتة  

ملحقة دار الثقافة بلقامس بغدادي 

 ابلعني الصفراء  

دار الثقافة والفنون امحد شايم   -   

25/10 /2022  

 

أ بواب مفتوحة عىل الورشات 

 الفنية والبيداغوجية دلار الثقافة  

مسابقات فكرية وثقافية   - 

 لل طفال  

مسابقة رمس ال طفال  -   

03 
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 مؤطرو املكتبات 

مجيع الفئات  -   

 برامج تثقيفية ترفهيية  

الاهامتم ابلتارخي   - 

 الوطن  

املكتبة الرئيس ية وملحقاهتا عرب اكفة  

 بدلايت الولية  
 طيةل شهر اكتوبر

 معرض للكتب والصور التارخيية

فتح ورشات يف التلوين   - 

 والرمس والقراءة  

يوم مفتوح للنشاطات ادلينية    -   

04 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ععنيني  متمتووششننتت  --  4466

  

  اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة    االلررقق  

  

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    
  االلننششااطط  

  

  ااململالالححظظةة    ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط  

01 

 

اجلوارية  امحلةل التحسيس ية  عني متوشنت 
اخلاصة بعملية الاحصاء العام 
 السادس للساكن والاساكن 

 

 

 

 

02/10 /2022 

 العارشة صباحا 

يح  
 عدل/كناب 

مسكن   972
 عني متوشنت 

املسامهة يف التوعية والتحسيس  
للساكن حول الاحصاء يف  

 الاحياء السكنية اجلديدة للولية

 

  مجعيات ثقافية وش بانية 

206



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
203 

02 

 

مرسيح لل طفال من عرض  عني متوشنت 
 تنش يط مجعية الفن والابداع 

04/10 /2022 

 سا  14:00

دار الثقافة  
عيس  

 مسعودي 

 

 

 عرض ترفهيي  وتربوي لل طفال

 

 

مجعيه الفن والابداع  
 لولية عني متوشنت 

 

املكتبة  القافةل الثقافية املتنقةل : عني متوشنت  03
 – معرض الكتاب  –املتنقةل 

ورشات لل طفال حول امحلةل 
التحسيس ية لالإحصاء العام  
 السادس للساكن والاساكن 

05/10 /2022 

 طيةل اليوم 

بدلية 
 الشنتوف 

 عني متوشنت 

 

 

 

املسامهة يف التوعية والتحسيس  
للساكن حول الاحصاء يف  

 الاحياء السكنية اجلديدة للولية

ابملكتبة  اطارات 
الرئيس ية للمطالعة  

العمومية ماكل بن نيب  
 لولية عني متوشنت 

 

 عني متوشنت  04

 

 

 عروض ترفهيية لل طفال 

 

22/10 /2022 

 سا  14:00

دار الثقافة  
عيس  
 مسعودي 

 عرض ترفهيي  وتربوي لل طفال

 

مجعية مرسح الطفل  
 لولية عني متوشنت 
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لولية عني  
 متوشنت 

 

 

 

لقاء اكتب وكتاب: تقدمي دراسة  متوشنت عني  05
أ دبية حتت عنوان خطوات كتابة 
الرواية وال جناس املشاهبة لها، 

 للاكتب رقيق ميلود. 2021س نة 

25/10 /2022 

 –سا 13:30
 سا  17:00

قاعة  
احملارضات  

 ابملكتبة 

التعريف ابلإبداع الاديب  
والاصدارات اجلديدة احمللية  

 لولية عني متوشنت 

 

 

لعلمية للقاء  اللجنة ا
 اكتب وكتاب 

 

زايرة ميدانية اىل املدارس   عني متوشنت  06
الابتدائية للتعريف ابلرصيد  

الواثئق  للمكتبة الرئيس ية ومجيع  
خدماهتا وفضاءاهتا من أ جل  
اس تقطاب املنخرطني وتقدمي  
ملف ورشوط الاخنراط  

 ابملكتبة. 

29/10 /2022 

 العارشة صباحا 

مدرسة: 
طالب عبد  
 الرحامن 

مدرسة: 
 صويف مزوار 

التعريف ابلرصيد الواثئق  للمكتبة  
 ابملدارس الابتدائية 

توس يع قاعدة الاخنراط ابلوسط  
 املدريس

 

اطارات ابملكتبة  
الرئيس ية للمطالعة  

العمومية ماكل بن نيب  
 لولية عني متوشنت 
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مدرسة: نرص  
 ادلين دين

 

 

 

 

07 

 

مجلعية جذور  أ مس يات أ دبية  عني متوشنت 
 الثقافية 

 31اىل  28من 
 2022أ كتوبر 

 

 

 

 

 

دار الثقافة  
عيس  
 مسعودي 

لولية عني  
 متوشنت 

 

 

 

 

 

ترس يخ ذاكرة أ حداث ومراخل  
 الكفاح لثورة نومفرب ا�يدة 

 مجعية جذور الثقافية 

 مديرية الرتبية 

 قطاع الثقافة والفنون

مجعيات وممثل ا�متع  
 املدين 

 متوشنت لولية عني 
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أ كتوبر اإىل   30من  مأ ثر ال مري عبد القادر اجلزائري عني متوشنت  08
نومفرب   01غاية 

2022 

 

 

مديرية الثقافة والفنون    
لولية عني متوشنت و  
ابلتنس يق مع جامعة  

 بوشعيب بلحاج 

 

09 

 

 

 

 عني متوشنت 

 

 

 

عرض مرسيح يف طابع أ لوان  
مان شوا من تنش يط مجعية  

 الثقافية ال مل 

 

 

30/10 /2022 

 سا  18:00

 

دار الثقافة  
عيس  
 مسعودي 

لولية عني  
 متوشنت 

مجعية ال مل الثقافية   عرض مرسيح لل طفال 
 لولية عني متوشنت 

 

 

 

 

 

الصالون الوطن للفنون   عني متوشنت  10
 التشكيلية 

أ كتوبر اىل  30من 
 2022نومفرب  01

هبو املعارض  
دلار الثقافة  
 عيس مسعود 

 ورشات الرمس

 تطوير الفن التشكيل 

فنانني ومجعيات يف الفن  
 التشكيل 

مدارس الفنون  
 التشكيلية 
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  غغررددااييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  --  4477

  

  

  

  

  
  
  

  

  االلررقق    االلووللييةة      اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  
 ديسمرب   11ساحة   مجمجععييااتت  حمحمللييةة        

 ساحة اول ماي 
 ساحة بدلية زلفانة   
 ساحة بدلية العطف 

01/10 /2022 
08/10 /2022 
15/10 /2022 
22/10 /2022 

  0000::1177االلسسااععةة  االلــ

  0011  غغررددااييــــــةة   عروض ترفهيية لل طفال  

211



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
208 

  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  غغللزيزياانن  --  4488

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    االلننششااطط  ااههدداافف      مماكاكنن  االلننششااطط    االلتتااررخيخي  ووااللتتووققييتت        اامسمس  االلننششااطط   االلووللييةة   االلررقق  
 

01 
 

 غلزيان
 عرض مرسيح فاكيه  بعنوان

 "هاك و هاك" )جوةل فنية(. 
05/10 /2022 

 مساء 18.00
 دار الثقافة 
 قاعة العروض 

التعريف بدور 
   املرسح الفاكيه 

املرسح اجلهوي  
 سكيكدة

    

 
 
 
 
 
 
 

02 
 

 
 
 
 
 
 غلزيان

 
 

  الاالاححتتففااءء  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  
  االل  وولل::  االلييوومم    

لقاء ال رجوزة السنية يف سرية خري الربية محمد صىل   -  اإ
 هللا عليه وسمل. 

 قعدة تقليدية ابملالبس التقليدية.  - 
معزوفة أ ندلس ية من تقدمي برامع ورشة املوس يقى  - 

 ال ندلس ية دلار الثقافة ا�اهد محمد اس يامخ.
 عرض هبلواين لل طفال.  - 
 الاختتام مع فرقة لل انش يد. - 

 
 
 

06/10 /2022 
 صباحا 09:30

 
 

 هبو دار الثقافة 
 

 
 

التعرف عىل عاداتنا  
و تقاليدان يف  
الاحتفال  

 ابملناس بات ادلينية 

مجعية ارشاقة  
 ش باب غلزيان 

 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 غلزيان

  الاالاححتتففااءء  ابابململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف  
  االلييوومم  االلثثااينين::  

مام امجلعية.  -   نبذة عن حياة الرسول )ص( يلقهيا اإ
 دينية. مداحئ  - 
 عرض مرسيح لل طفال.  - 

 
 

08/10 /2022 
 صباحا 09:30

 
 هبو دار الثقافة 

 

 
 

التعرف عىل عاداتنا  
و تقاليدان يف  
الاحتفال  

 ابملناس بات ادلينية 

 
امجلعية الولئية 
اخلريية للرمحة  
 غلزيان
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04 
 

 
 
 
 غلزيان

  االلففرترتةة  االلصصببااححييةة::  
 للصور التارخيية اجملدلة للمناس بة. ـ  معرض

 ـ  معرض للكتاب التارخي . 
 عرض فيمل واثئق  حول املناس بة.- 

 ـ حمارضة  اترخيية . 

 
17/10 /2022 

 صباحا 09:00
 صباحا 10:00

 
 

 
 هبو دار الثقافة 

 
 

 

 
التعرف عىل اترخي  

 الوطن

 
دار الثقافة  
ا�اهد محمد  
 اس يامخ

 

 
 

05 

 
 
 غلزيان

  االلععااململ    للللصصححااففةة  االلييوومم    
  ـ لقاء أ ديب مبناس بة اليوم العامل  للصحافة 

22/10 /2022 
 صباحا 10:00

 
 قاعة احملارضات 

 
اطالع الصحافة عىل  

 نشاطات القطاع 

 
 أ ساتذة جامعيني
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  تتميميميميوونن  --  4499

  االلررقق    االلووللييةة      االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط      مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ممالالححظظااتت    
 مصلحة املس تعملني  -  

 أ طفال املدارس  - 

التعريف ابلرصيد الواثئق   - 

 مبناس بة ادلخول الاجامتع   

 

 

 هبو املكتبة

من يوم  
25/09 /2022 

 اإىل غاية  
 

06/10 /2022 

الش به    -  للكتب  معرض 
الرصيد   من  مدرس ية 

 الواثئق  للمكتبة  

 تميميون 
 

01 

 
 

مصلحة النشاطات   - 
 الثقافية  

 ال طفال  - 
 

لتمنية مواهب ال طفال و   - 

 ترفهيهم 
 

 
 فضاء الطفل 

لك صبيحة سبت  
و مساء لك ثالاثء  

 طيةل شهراكتوبر  

ورشات متنوعة   - 
 للالطفال :  

–احلكوايت  –الرمس  - 
  - ال لعاب الفكرية 

 الشطرجن  

 
 تميميون 

02 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ببررجج  ابابيجيج  خمخمتتاارر  --  5500

  

  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت  
  االلننششااطط  

  االلررقق    االلووللييةة    اامسمس  االلننششااطط  

مديرية الشؤن   
 ادلينية 

 النادي الثقايف   توعوي تربوي 
 البدلي 

08/10 /2022 حمارضة حول سرية   
النيب محمد . عليه  
 الصالة و السالم 

 01 برج ابيج خمتار 

 
 

املنظمة الوطنية  
للمجاهدين  . فرع   

 ب.ب.م 

احياء ذكرى يوم  
 الهجرة 

 
 النادي الثقايف  

 البدلي 

17/10 /2022   
 ندوة اترخيية

 
 برج ابيج خمتار 

 
02 
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  ججالاللل  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  أأ  ووللدد  --  5511

  االلررقق    اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ااململششااررككوونن      ممالالححظظةة  
تس تعمل مديرية  
الثقافة لتنظمي  

نشاطاهتا ببدلية  
أ ولد جالل قاعة  
املعهد املتخصص  
للتكوين املهن و  
قاعات دور  

الش باب لنعدام  
مؤسسات و  
قاعات اتبعة 
 لقطاعنا ابلولية

 
 
 
 

أ مئة و أ ساتذة و مجعيات  
 ثقافية  

حياء املودل النبوي   اإ
الرشيف و اإرشاك أ مئة و  

أ ساتذة ال طفال و 
هئم لس تذاكر الش مي  أ وليا

و اخلصال الكرمية و 
السمحة للرسول صىل  

 هللا عليه و سمل 

 بدلية أ ولد جالل  
دار الش باب  
 "بومدين محمد" 

ححييااءء  للللمموودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف   2022/ 06/10   ااإإ
ندوة ثقافية حتت عنوان "نيب الرمحة   ✓

و السالم محمد صىل هللا عليه و 
 سمل"

01 

منخرطو املكتبة و أ ولياهئم  
 و مجعيات ثقافية و فنية  

 بدلية ادلوسن 
مكتبة املطالعة  

 العمومية 

ححييااءء  للللمموودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف   2022/ 06/10   ااإإ
 احتفالية منوعة لل طفال   ✓

نشاد / رمس / مشاهد متثيلية من تقدمي   اإ
ال طفال منخرط  املكتبة تلخص عادات  
و تقاليد أ هل املنطقة يف احياء املودل  

  النبوي الرشيف 

02 

 الفنان لزهر اجلاليل و فرقته  
 الفنان عبودة و فرقته 

 الفنان مغازي محمد و فرقته
 الفنان ربيح و فرقته  

حياء ذكرى املودل   اإ
النبوي الرشيف و متكني  
الفرق الإنشادية ابلولية  

من املشاركة و ابراز  
 مواههبم يف فن الإنشاد

 بدلية أ ولد جالل 
قاعة املعهد الوطن  

املتخصص يف  
التكوين املهن  
 بأ ولد جالل

ححييااءء  ذذككررىى  ااململوودلدل  االلننببوويي  االلرشرشييفف   2022/ 07/10   ااإإ
نشادي مبناس بة   ✓  حفل فن اإ

03 
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 مكتبات املطالعة العمومية 
 مجعيات ثقافية و فنية 

تذكري فئة الش باب و  
بتضحيات   ال طفال

الشعب اجلزائري يف  
سبيل نيل احلرية و  
الاس تقالل ل س امي  

املهاجرون بفرنسا أ ايم  
 الثورة التحريرية

تذكري فئة الش باب و  
ال طفال بتضحيات  

الشعب اجلزائري يف  
سبيل نيل احلرية و  
الاس تقالل ل س امي  

املهاجرون بفرنسا أ ايم  
 الثورة التحريرية  

بدلييت ادلوسن و 
 اد  رأ س امليع 

مكتبة املطالعة  
 العمومية

 

اىل  15
17/10 /2022 

ححييااءء  ذلذلككررىى  االلييوومم  االلووططنن  للللههججررةة     ااإإ
معرض للصور و الواثئق و الكتب   ✓

 التارخيية  
 حمارضة حول اذلكرى ✓

عرض فيديو يتضمن فضائع املس تدمر  
  أ كتوبر  17الفرنيس يوم 

04 

 أ ساتذة جامعيون و اثنويون 
  مثقفون هممتون ابلتارخي ،

مجعيات ثقافية ، الكشافة  
 الإسالمية اجلزائرية  

 بدلية أ ولد جالل 
فضاءات املعهد  

الوطن املتخصص  
يف التكوين املهن  
 بأ ولد جالل

ححييااءء  ذلذلككررىى  االلييوومم  االلووططنن  للللههججررةة   2022/ 17/10   ااإإ
افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية   ✓

الفرنيس  حول بشاعة رد املس تدمر
 عىل اجلزائريني العزل.  

حمارضة اترخيية حتت عنوان "ادلور  ✓
التارخي  والتضحيات اجلس مية اليت  

بذلها املهاجرون اجلزائريون من أ جل  
نقل الثورة التحريرية اىل قلب  

 فرنسا". 
عرض فيمل اترخي  حول الثورة   ✓

 التحريرية  يتبع مبناقشة  

05 

 مكتبة املطالعة العمومية 
 بدلية ادلوسن 

ححييااءء  ذلذلككررىى  ااننددللعع  االلثثووررةة  االلتتححررييررييةة   2022/ 27/10 بدلية ادلوسن    ااإإ
06 
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مكتبة املطالعة  
 العمومية

ااإإططالالقق  ممسسااببققةة  أأ  ححسسنن  حبحبثث  اتاتررخيخي      
ححوولل  ششههددااءء  االلثثووررةة  االلتتححررييررييةة  ااململظظففررةة  لل    
  سس  اميامي  ششههددااءء  االلووللييةة  االلتتااررخيخيييةة  االلسسااددسسةة..  

 مجعيات ثقافية وفنية 

 بدلية أ ولد جالل 
ساحة مرسح  
 الهواء الطلق  

ححييااءء  ذلذلككررىى  ااننددللعع  االلثثووررةة  االلتتححررييررييةة   2022/ 27/10     11ااإإ
      11995544ننوومفمفربرب    

انطالق فعاليات ورشة الطفوةل للفن   ✓
 التشكيل حتت عنوان  

"مالمح الشهداء ال برار بأ انمل الربامع  
 الصغار".

07 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ببنن  ععببااسس  --  5522

  االلررقق    االلووللييــــــــــــــةة  ننووعع  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    ااململششااررككنيني    ااململالالححظظااتت  

  //  
 امجلعيات الثقافية 

 والفللكورية 
 مرسح الهواء الطلق 

 
 2022أ كتوبر 07

17:30   
 

  0011  ببنن  ععببــــــااسس   الفضيةل

  //  
 امجلعيات الثقافية 

والفللكورية    
 مرسح الهواء الطلق 

 
 2022أ كتوبر  08

07:00 
 

  0022  ببنن  ععببــــــااسس   الفزعــــــة 

  //  
 امجلعيات الثقافية 

والفللكورية    
 مرسح الهواء الطلق 

 
 2022أ كتوبر  15

17:30 
 

  0033  ببنن  ععببــــــااسس   الس بوع 

  //    //  
املعهد الوطن املتخصص  

  يف التكوين املهن 
 2022أ كتوبر  17

17:30 
  0044  ببنن  ععببــــــااسس   معرض للكتب التارخيية

219



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
216 

  //  
اس تاذ متخصص 

 يف
  التارخي  

املعهد الوطن املتخصص  
  يف التكوين املهن 

 2022أ كتوبر  17
17:30 

  0055  ببنن  ععببــــــااسس   ندوة تــــــــــارخيية 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ععنيني  صصااحلحل  --  5533

  

  االلررقق    
  

  ااململالالححظظااتت      ااململششااررككوونن      ااههدداافف  االلننششااطط      مماكاكنن  االلننششااطط      اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    اامسمس  االلننششااطط      االلووللييةة    

 
01 
 

 
 
 
 
 
 
 عني صاحل  

 
 أ مس ية أ دبية 
 

 
2022أ كتوبر  15  

 

 
 عني صاحل

 
ثراء الساحة   اإ
 ال دبية احمللية 
 

 
 أ دابء حمليني  

 

 
02 

 
زايرة مدارس تربوية ملتحف  
القسم الإقلمي  العمليايت بعني  
 صاحل 

 
2022أ كتوبر  31- 01  

09:00 -11:00  

 
 عني صاحل  

 
التعريف اجليل  
اجلديد عىل اترخي  
 و أ اثر عني صاحل

 
طالب مدارس  
 تربوية  

 

 
03 

 
الصالون ال ول للصورة 
 الفوتوغرافية لولية عني صاحل
 
 

 
2022أ كتوبر  29   

08:00 - 18:00  
 

 
 عني صاحل

 
تنش يط احمليط و  
ثراء الساحة   اإ
 الثقافية احمللية 

 
مصورون هواة  
 وحمرتفون 

 

  

221



نتاج الثقايف     2022البرنامج المسطر للنشاطات الثقافية والفنية لشهر أكتوبر    ------------------------------------------------------------------------------------------------والفن مديرية تنظمي توزيع الإ

 
218 

  ققززاامم  اانن    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة    --  5544

  

  اامسمس  االلننششااطط    االلووللييةة      االلررقق  
اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط  
  مماكاكنن  االلننششااطط    

  ممالالححظظةة    ااململششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    

 ان قزام   01
تنظمي حفل حفل فن  

 ساهر  

04/10 /2022 
 سا مساءا  20.00

  

 نومفرب  1ساحة 
مواصةل تنفيذ برانمج املومس الصيف   ان قزام 

 وس تينية الاس تقالل  

 مديرية الثقافة  
 فرقة فنية حملية 

 مجعيات ثقافية حملية  
 

/ 

02 // 
تنظمي حفل حفل فن  

 ساهر  

07  /10/2022 
 سا مساءا  20.00

 

ساحة مكتبة املطالعة  
 العمومية بتني زواتني 

مواصةل تنفيذ برانمج املومس الصيف  
 وس تينية الاس تقالل 

 

 مديرية الثقافة  
 فرقة فنية حملية 

 مجعيات ثقافية حملية  
  

/ 

 تنظمي معرض للكتاب  // 03
15 /10 /2022  

سا  9.00
 سا 17.00/

 دار الش باب ان قزام   
 

تنظمي معرض للكتاب و عرض عدد  
من الكتب مبختلف العناوين و جعلها 

 يف متناول الطلبة و املثقفني . 

 مديرية الثقافة  
 مديرية الش باب و الرايضة  
 مجعيات ثقافية حملية 

/ 
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 تنظمي معرض للكتاب  //  04
17 /10 /2022  

سا  9.00
 سا 17.00/

مكتبة املطالعة العمومية  
 بتني زواتني 

 

تنظمي معرض للكتاب و عرض عدد  
من الكتب مبختلف العناوين و جعلها 

 يف متناول الطلبة و املثقفني . 

مديرية الثقافة / مكتبة املطالعة 
 العمومية بتني زواتني

 مجعيات ثقافية حملية 
/ 

05 // 
زايرة املعامل و املواقع  

 ال ثرية 
21/10 /2022  

 املعامل و املواقع ال ثرية
 ابن قزام  

تعريف ال طفال و التالميذ  للمعامل و  
 املواقع ال ثرية اليت تزخر هبا ان قزام  

 مديرية الثقافة  
مديرية الرتبية .مجعيات ثقافية 

 حملية
/ 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  تتققررتت  --  5555

  

االلننششااطط  أأ  ههدداافف      ااململششااررككوونن    ااململالالححظظااتت     االلررقق    االلووللييةة    اامسمس  االلننششااطط    اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    

  
الفنانني 

التشلكيني  
 ابلولية

تقدمي وعرض أ عامل الفنانني  - 
 التشكيليني بولية توقرت 

تعزيز التواصل بني الفنان   - 
 وامجلهور 

ترقية اذلوق واحلس امجلايل  -
 جملتلف فئات امجلهور

لرتوجي  خلق فضاء ثقايف  - 
 ال عامل الفنية املح 

ذاعة   املعمل النارخي  اإ
توقرت سابقا ببدلية  

 توقرت 

أ كتوبر   15اإىل  10من 
2022 

الصالون الوليئ   - 
 للفنون التشكيلية 

 01 توقرت 

  

كتاب   - 
 الولية

أ ساتذة  - 
 ابحثني 

تقدمي و عرض املنتوذ ال ديب و  - 
 الفكري ابلولية 

مكتبة املطالعة العمومية  
 املؤرخ أ بوالقامس سعدهللا 

  25/10/2022الثالاثء 
 يف الساعة اخلامسة مساءا 

 ا 17:00 )

يف ‘طار سلسةل  
الندوات الثقافية و  
 الفكرية قطوف ثقافية 

قراءة يف الإصدارات   - 
اجلديدة لكتاب و  
 أ ساتذة ابحثني ابلولية

 

  0022  توقرت 
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  ججااننتت  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  --  5566

  

  االلررقق    االلووللييةة      اامسمس  االلننششااطط      اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط      مماكاكنن  االلننششااطط      أأ  ههدداافف  االلننششااطط      ااململششااررككوونن      ااململالالححظظااتت    
 اخلمية العمالقة  التعريف ابملوروث التقليدي مجعيات ثقافية  /

 دار الش باب جانت 
أ كتوبر   09اإىل  01من 

2022 
معرض لل واين واللباس  

 التقليدي 
 
 
 
 
 
 
 
 جانت  

01  

مجعية ابدر   /
ابلتنس يق مع  

 امجلعيات الثقافية  

ابراز أ مهية الإحتفال وترس يخه يف  
 أ ذهان اجليل الصاعد 

 02 مداخةل ابملناس بة     2022أ كتوبر  08

 
/ 

فرق انشادية  
 ومجعيات  

التغن مبدح س يد ال خيار محمد  
 )ص( 

 
 قاعة الطاس يل  

 
 
  

  2022أ كتوبر  08
ابتداء من الساعة  

سا مساء  18:00  

 حفل انشادي 
 
 
 

03   

ابراز لك ماهو موروث ثقايف 
مادي ولمادي ) ديكورات ، 
لباس ، أ غاين وأ هازجي تقمهنا 

 النسوة ابملناس بة ( 
 

 قعدة تقليدية  
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  مجعية دوغيا  
الثقافية وساكن يح  

املهيان ولية  
 جانت  

ابراز التالمح بني ساكن احل   
وكذا ابراز ال طباق اخلاصة  

 ابملناس بة  

ساحة يح املهيان  
 بدلية جانت  

  2022أ كتوبر  08
سا  11:00ابتداء من 

 صباحا  
 
 

اللمة )خاصة بأ طباق وأ الكت 
 تقليدية شعبية (  

 

احلفاظ عىل العادات والتقاليد  مجعيات ثقافية   /
ابلنس بة لل الكت الشعبية يف لك  

 مناس بة خاصة  

اخلمية العمالقة دار  
 الش باب جانت  

 
  2022أ كتوبر  09

سا صباحا 10:00  

 
مسابقة لل لكة الشعبية  

 ابملنطقة  
  

04  

احلفاظ عىل املوروث الثقايف وامتام   فرق فللكورية   /
الإحتفالت ابملودل النبوي  

 الرشيف 

الساحة العمومية  
 لبدلية جانت   

  2022أ كتوبر  10
سا مساء  18:00  

  05 تنظمي أ لعاب شعبية تقليدية  

 أ ساتذة ومؤرخني  /
 

ابراز أ مهية املناس بة ابلنس بة  
 للشعب وال مة اجلزائرية  

2022أ كتوبر  17 قاعة الطاس يل    
سا صباحا    09:00  

  06 ندوة اترخيية ابملناس بة 

اترخي  وخيص  عرض لك ماهو مجعيات ثقافية   /
املناس بة للحفاظ عىل اذلاكرة  

 وتلقني اجليل الصاعد اترخي بالده  

دار الش باب  
 جانت  

سا صباحا     10:00   07 معرض اترخي   
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ساكنة املناطق   /
 النائية ابلولية  

توعية ومرافقة املرأ ة وحتفزيها عىل  
 احملافظة عىل الرتاث الثقايف بأ نواعه 

الساحات العمومية  
طق النائية  ابملنا

 لولية جانت  

أ كتوبر   30اإىل  01من 
2022   

 مبعدل لقائني لك أ س بوع 

سلسةل من اللقاءات التوعوية 
 لفائدة نساء املناطق النائية  

 
 

 جانت  

08 

مشاركة امجليع يف الهنوض ابلعمل   مجعيات ثقافية   /
 الثقايف ابلولية  

عرب صفحة  
 الفايس بوك  
 مجلعية ابدر 

أ كتوبر   30اإىل  15من 
2022   

محةل حتسيس ية و توعوية 
برضورة تمنية العمل الثقايف بلك  
 جمالته واحلث عىل اس متراريته   

 

09  
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ااململغغريري  --  5577

اترخي وتوقيت   اإمس النشاط  الولية الرق
 النشاط 

 املالحظات  املشاركون أ هداف النشاط 

01 
 
 
 
02 
 

 
 
03 
 
 
 
04 
 
 
05 

 املغري
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورشة  تعلمي اخلط العريب 
 
 
 

 الإحتفال بذكرى املودل النبوي الرشيف
 

 
 

أ مس ية شعرية عىل رشف الشاعر 
 هارون معري 

 
 
 

أ كتوبر  17الإحتفال ابليوم الوطن للهجرة 
1961 
 

06/10 /2022 
14:00 
 
 

ربيع ال ول  12
 املوافق لـ 1444

08/10 /2022 
18:00 

13/10 /2022 
16:00 
 
 

17/10 /2022 
08:00 

 
22/10 /2022 

 تعلمي الطفل تقنيات اخلط وكيفية التحمك  
 يف الكتابة  

 
 

حياء ذكرى املودل النبوي الرشيف  اإ
والتذكري بسرية الرسول صىل هللا عليه  

 وسمل  
 
 

 التعريف بشعراء املنطقة والتواصل بيهنم  
 
 
 

التذكري جبرامئ وعدوانية املس تعمر 
 الفرنيس 

 

أ طفال املدارس  
ومنخرط  مكتبة  
املطالعة العمومية  

 املغري
 

مجعية الواحة للقصيد  
 واملدي ادلين 

 
 

 شعراء وأ دابء الولية 
 ومنخرط 

 اإحتاد الكتاب املغري
 

هممتني وابحثني يف  
 اترخي اجلزائر
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06 

  املغري
الإحتفال ابلإصدار اجلديد )زمن 

 للاكتبة ابلراحب صربينة   الورود(   
 
 

 ورشة كتابة القصة

16:00 
 
 

29/10 /2022 
14:00 

 
التشجيع عىل الكتابة والتعريف 

 اجلديدة  ابلإصدارات 
 
 

صقل مواهب الطفل وتعلميه كيفية كتابة  
 قصة 

مبدعني وكتاب  
حتاد   وأ دابء الولية واإ

 الكتاب املغري 
 

أ طفال املدارس  
ومنخرط  مكتبة  
املطالعة العمومية  

 جامعة
وـاطري اإحتاد الكتاب  

 املغري
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووللييةة  ااململننييععةة    --  5588

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككوونن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    االلننششــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااطط  اامسمس      االلووللييةة    االلررقق  

01 

 ولية املنيعة

 معرض الرتاث الثقايف ملدينة املنيعة 
 06سبمترب اىل 06من 

 أ كتوبر 
 13:00اىل 8:00من 

  
 
املتحف    

 العمويم الوطن  

التعريف برتاث  
 منطقة املنيعة

 مديرية الثقافة 
 متحف املنيعة 

 
/ 

02 
 معرض للكتاب 

 ورشة قراءة لل طفال 
11 -12-13 

 2022أ كتوبر

اطالع الزائر عىل  
رصيد مكتبة  

 املتحف من الكتب 
تشجيع ال طفال  
 عىل القراءة 

03 
الاحتفال بعيد املتحف العمويم  

 الوطن ابملنيعة
 معرض تعريف  ،ورشات ،فيديوهات

  08أ كتوبر اىل  05من 
 أ كتوبر 

التعريف مبسرية  
املتحف منذ  

التأ سيس اىل يومنا  
 هذا
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