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وقف إطالق النار  املنبثق عن اتفاقیات  قرار إلعالن الذکرى الواحد وستونمارس  هي باألصل  19إن مناسبة االحتفال بعید النصر املوافق لــ       

ویلع الساعة الخامسة واربعون  2196مارس  18یوم  ،بعد جهاد وکفاح مریر دام قرنا وثلث القرن ضد املحتل الغاصب  1962مارس  18إیفیان يف 

لبنود املبادئ األساسیة  عب الجزائري کانتووحدة الش لوطنیة یلع کامل التراب الجزائريالسیادة ا دقیقة دارت اخر فصول املفاوضات حیث کانت

، یوما متتالیة 12ة مرهقة دامت ، وبعد اجتماعات طویل و الضغوطات املساس بها مهما کانت املساوماتء وال يتقبل التجز التي الاالتفاقیة 

نب ُتوجت بالتوقیع علیها عن الجانب الجزائري السید کریم بلقاسم نائب رئیس الحکومة املؤقتة للجمهوریة الجزائریة ورئیس وفدها، وعن الجا

یلع  1962مارس  19الجزائري یوم  الفرنسي لویس جوکس وزیر الدولة مکّلف بالشؤون الجزائریة، وبموجبها تم وقف إطالق النار عبر کامل التراب

تاریخا أرغم املستعمر یلع وقف القتال وااللتزام والتفاوض وتجسید ملطالب املشروعة للشعب الجزائري مستشهدا ببطوالت  زوال 12الساعة 

کمناسبة إلستذکار تاریخه املجید و  يف حب الوطن، إذ یتخذ الجزائریون هذه الذکرى والتضحیة  الشهداء االبرار الذین ترکوا ارثا کبیرا يف الوفاء

 الترحم یلع کل الذین قدموا النفس والنفیس من أجل تحریر استقالل الجزائر.

یتضمن يف التاریخ لهذه السانحة  والطابع الوطنيیتماشی سطر قطاعنا الوزاري برنامج ثري ومتنوع وألجل عظمة هذه املناسبة الوطنیة                     

عبر مدیریات الثقافة بالوالیات ونشاطات أخرى وهذا قصیدة ثوریة  أحسن، مسابقات يف ، معارض للصور تاریخیةفالم ثوریةعرض أمجمله 

  :یلع النحو التالي تحت الوصایة الثقافیة ؤسساتاملو
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  أوال برامج املؤسسات تحت الوصایة 

 الدیوان الوطني للثقافة واالعالم -1

 الشرکاء اهداف النشاط مکان النشاط طتاریخ النشا اسم النشاط الرقم

01 
عرض مسرحي ثوري: صرخة  

" 
 17الجمعة 

 2023مارس 

 00سا15

 بخراطة 1945ماي  08قاعة 
احیاء املناسبة 

والتعریف 

وتاریخ الثورة  بالذکرى

التحریریة والحقبة 

االستعماریة ملختلف 

الشرائح من خالل 

 مختلف الفنون 

 

 

 عنابة-جمعیة الطاووس  

02 
رض مسرحي "حیاة أو ممات ع

" 
 قاعة االطلس

جمعیة األقواس ملواهب 

 املدیة  -الشباب 

03 
عرض مسرحي "شمس 

 الحریة"

 -قسنطینة–جمعیة التاج  قاعة احمد باي بقسنطینة

04 
معرض صور الثورة التحریریة 

 مع بث أناشید وطنیة

مارس  18&  17

2023 

 قاعة یسر للعروض 00سا10

 أرشیف الدیوان

05 
حیاة و «عرض مسرحي 

 ممات"

مارس  18السبت 

2023 

جمعیة االقواس ملواهب 

 املدیة-الشباب 
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 عرض مسرحي ثوري "حیاتنا" 06
املرکب الثقايف عبد الوهاب  00سا14

 سلیم بشنوة
 بومرداس-جمعیة نومیدیا 

07 
عرض مسرحي "محکمة العار 

" 
 قاعة السعادة بوهران

 الجمعیة الشبانیة للفنون

 –الغنائیة شذى الطرب 

 سیدي بلعباس

08 

 عرض الفیلم الثوري "زبانا"

 عرض الفیلم الثوري " صلیحة"

 "لطفي" عرض الفیلم الثوري

مارس  19االحد 

2023 

 00سا  14

 00سا 16

 00سا18

 قاعة السعادة بوهران
بالشراکة مع املؤکز الجزائري 

  CCCCلتطویر السینما 

09 

ة عرض الفیلم الثوري "دوری

 نحو الشرق"

"االفیون  عرض الفیلم الثوري

 و العصا"

مارس  19االحد 

2023 

 00سا  14

 00سا 17

 بخراطة 1945ماي  08قاعة 

بالشراکة مع املرکز الوطني 

للسینما والسمعي البصري 

CCCC 

10 

ندوة فکریة "دور  -

الدبلوماسیة الجزائریة اثناء 

 حرب التحریر الوطنیة"

مارس 21الثالثاء 

2023 

 ابتداء من 

املرکب الثقايف عبد الوهاب 

 سلیم بشنوة
 أساتذة وشعراء  
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أمسیة شعریة: مروان -

 یشون & الشاعر أبو ربیع  ع

معرض للکتب و الجرائد  -

الخاصة بحرب التحریر   "نساء 

 و رجال صنعوا التاریخ"

 30سا10

 

لثانیة لبرنامج القوافل الفنیة لوالیات املتحدثة املرحلة حت رعایة وزیرة الثقافة والفنون الدکتورة "صوریة مولوجي " مشروع ات 

 مارس (عید النصر) 19بستینیة االستقالل وتزامنا مع احتفاالت يف اطار االحتفاء 

 

 البرنامج  الفترة  الوالیة  الرقم 

عروض متنوعة لألطفال وسهرات فنیة بمشارکة فنانین من  2023مارس  19الی  15 إن قزام  01

برج باجي  02 اطق الوطن والفنانین املحلیین لکل والیة مختلف من

 مختار 

 2023مارس  19الی  15

 2023مارس  20الی  15 جانت 03

 2023مارس  19الی  14 عین صالح  04

 2023مارس  19الی  15 تیمیمون  05

 2023مارس  20الی  14 بني عباس  06
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 دیوان ریاض الفتح -1

 

 

 

 

 

 أهداف النشاط طمکان النشا املشارکین
تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم نوع النشاط

 

 دیوان ریاض الفتح

 

 

 قاعة ابن زیدون

 

 

إرساء الروابط بین  

 األجیال

 

 2023مارس  19

 

 

مارس من خالل عرض  19برنامج خاص بعید النصر 

 أفالم ثوریة
01 
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 الوکالة الجزائریة لإلشعاع الثقايف -2

 

 

 

 

 مکان النشاط املالحظة
اف أهد

 النشاط

تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم نوع النشاط

 دقیقة 50مدة العرض 

 

 

بث افتراضي یلع 

صفحة الفیسبوك 

الخاصة بالوکالة 

الجزائریة لإلشعاع 

 الثقايف.

احیاء ذکرى 

 عید النصر

 

 

 2023مارس  19

 

قطاطشة للمخرج علي  تحت عرض فیلم وثائقي 

    عیساوي

01 
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 عارض لوالیة تلمسان :مرکز الفنون وامل-4

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 معرض " مجاهدات" 01

 رى"ذکمعرض " صورة و 
 املحطة البریة 2023مارس  19

التعریف باملجاهدین و 

 الشهداء

// 
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 شطارزي"ي الجزائري " محي الدین باملسرح الوطن-5

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

 تراب لجنون 01
19/03/2023 

 سا 18:00

املسرح الوطني 

 الجزائري

إحیاء یوم عید 

 19النصر 

 2023مارس

 املسرح الجهوي بشار

 (احتفاء بذکرى ستینیة اإلستقالل)
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 قصور الثقافة: 

 : مفدي زکریا 

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط خ النشاطتاری اسم النشاط الرقم

 برمجة محاضرة 01
 22یوم االربعاء 

 2023مارس 

قصر الثقافة 

 مفدي زکریا 

مارس  19االحتفال بعید النصر (  بمناسبة

1962 ( 
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 تلمسان: لوالیة عبد الکریم دالی 

 

ال اسم النشاط  تاریخ النشاط  مکان النشاط أهداف النشاط  املشارکون مالحظات

رق

 م

 بهو القصر التعریف بشهداء الثورة قصر الثقافة /

 

 

 

یلع  2023مارس  19

 سا10:00الساعة 

 معرض الصور التاریخیة بمناسبة

 عید النصر

 

 

07 

 

احیاء لذکرى عید النصر  قصر الثقافة 

 1962مارس  19

 

املؤسسة 

العقابیة      

التابعة ملجلس     

 قضاء تلمسان

 م سینمائي عرض فیل

 " البئر"

 للمخرج لطفي بوشوشي

 

08 
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 : مالك شبل سکیکدة 

 

 

 

 

 املشارکون 

 

 أهداف النشاط

 

 مکان النشاط

 

 تاریخ و توقیت النشاط 

 

 نوع  النشاط

 

 الرقم 

 

 األسرة الثوریة   -

 طلبة و أساتذة  -

جمعیات ثقافیة -

  وفنیة 

 

 

 الذاکرة الوطنیة إحیاء

 

 

 

 

 

 

 

 

قصر الثقافة 

 سکیکدة ل

 مالك شبل

 

 2023 مارس 19     

 

 یلع الساعة :

 زواال 14:00

 

 مسابقة موجهة لفئة الشباب :

احسـن قصیدة شعریـــة تتغنی -

 بـالثـورة املجیدة 

دور  قصیر یوثقوثائقي  أحسن شریـط-

 املرأة يف الثورة التحریریة املجیدة  

رسم أحسن لوحة فنیة ألحد أبطال  -

  ریــةالثـورة التـحریــ

 

 

 

 

 

01 
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  والفنونمدیریات الثقافة ثانیا برامج 

 أدرارمدیریة الثقافة لوالیة  -1

 

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

 فیلم تاریخي : معرکة الجزائر 01

ندوة تاریخیة حول عید النصر 

 معرض الکتب التاریخیة

مصلحة التنشیط والتبادالت  زرع القیم والروح الوطنیة لرئیسیةاملکتبة ا خالل شهر مارس

 واألنشطة الثقافیة

تأطیر دکاترة مختصین يف 

 التاریخ

02 

 ورشة الرسم والتلوین

تنمیة الحس الجمالی  املکتبة الرئیسیة 15/03/2023

والذوق الفنی عند الطفل، 

کما یعمل یلع تنمیة روح 

 الخیال واإلبداع لدیه

ه وتسییر مصلحة توجی

 القراء

الی   18/03/2023من  معرض لصور الشهداء 03

 23/03/2023غایة 

حث االطفال یلع  . املکتبة الرئیسیة

مطالعة تاریخ الثورة 

 واالطالع علیه

 رواد املکتبة 
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مارس  19/20یومي  معرض تاریخي 04

2023 

  دار الثقافة

 زرع القیم والروح الوطنیة

 أرشیف دار الثقافة

أشرطة وثائقیة وبث أناشید عرض  05

 وطنیة خاصة بیوم النصر

19/ 03  /2023 

10:00 

 قسم السمعي البصري دار الثقافة

 االستاذ الدکتور املکتبة الرئیسیة  19/03/2023 ندوة تاریخیة حول عید النصر 06

 جعفري امبارك

 20/03/2023 ندوة تاریخیة 07

14:30 

 أ/هیدلي عتیقة دار الثقافة

 ي عبد الوهابأ/ عالل

 أ/ الزویني فاطمة الزهراء

  املسرح الجهوي  19/03/2023 عرض أوبیرات محرقة رقان  08

 عرض أوبریت ثوریة 09

 صرخة األجداد

21  /03  /2023 

15:30 

 قسم للسمعي البصري دار الثقافة
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 الشلف مدیریة الثقافة لوالیة  -2

 املشارکون اهداف النشاط النشاط مکان تاریخ و توقیت النشاط النشاط اسم الرقم

01 
تنظیم عرض مسرحي حول   -

 املناسبة
 2023مارس  20و  19یومي

 دار الثقافة لوالیة الشلف

 مقدم لکافة الفئات

بالتنسیق مع 

جمعیات ثقافیة      و 

 02 طلبة جامعیین
تنظیم مسابقة تاریخیة حول   -

 املناسبة.
 دار الثقافة لوالیة الشلف

03 
 23مارس  إلی  19 لصور تاریخیة . معرض

 2023مارس
 تاریخي املکتبة الرئیسیة 

 املکتبة الرئیسیة 

04 

محاضرة "شهداء املقصلة حوض 

 الشلف"

الیوم الوطني لعید النصر "وقف 

 إطالق النار" محاضرة باملناسبة 

 عرض فیلم ثوري "العقید لطفي".

 2023مارس  19

 صباحا 10الساعة 

املتحف العمومي 

 وطني ال

 األستاذ جامعي ثوري  -علمي 
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 االغواطمدیریة الثقافة لوالیة  -3

 املشارکون

 

 الرقم إسم النشاط تاریخ النشاط مکان النشاط أهداف النشاط

 

 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 

 

 

 

إستذکار أمجاد و 

 تضحیات الشهداء

وبث روح 

الوطنیة يف 

نفوس األجیال 

 الصاعدة

 

 

 

 

 

کتبة الرئیسیة امل

 للمطالعة العمومیة

 مکتبة املطالعة آفلو

 مکتبة عین ماضي

 

 21/03/2023إلی19من

 

 

 

 

معرض للکتب التاریخیة و عرض 

 أشرطة مرئیة تاریخیة باملناسبة 

 

 

01 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة

 العمومیة

 2023مارس  19

 اس 10:00الساعة : 

 

محاضر للدکتور کعبوس       

 بومدین  

 

02 

 

 

دار الثقافة و الفنون 

التخي عبدالله بن 

 کریو

دار الثقافة و الفنون 

التخي عبد الله بن 

 کریو

 

 

 21/03/2023إلی19من

 عرض للصور و الوثائق التاریخیة  -

  وطنیة أناشیدبث  -

 

 

03 
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املرکز الثقايف الشهید 

 أحمد فراحتیة  آفلو

 رکز الثقايف الشهیدامل

 أحمد  فراحتیة آفلو

االحتفال بعید النصر تنظیم  

مسابقات تاریخیة لرواد املرکز 

 خاصة باألطفال   --الثقايف بأفلو 

04 

 

  أم البواقي مدیریة الثقافة لوالیة -4

 

 تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم
مکان 

 النشاط
 املشارکون أهداف النشاط

01 

يف حول املشهد الثقا

 الشهید تحت عنوان 

عبقریة الثوار وخصوصیة         

 الثورة 

 2023مارس 19

 صباحا 9:00

دار الثقافة 

 والفنون

 أم البواقي 

االحتفاء بذکرى عید النصر هو شرح 

مراحل الثورة الجزائریة ومکاسبها یلع 

الفرد واملجتمع وإبراز مکانة الشهید يف 

األدب الجزائري  من خالل النصوص 

 املراجع  املتناولة حول هذا املوضوعو

دار الثقافة 

بالتنسیق والفنون 

إتحاد الکتاب  مع

 الجزائریین 

 فرع أم البواقي

02 

 معرض الکتاب الثوري -

 

 

 2023مارس19

10:00 

بهو املسرح 

 الجهوي

 أم البواقي

ونتائج  1962مارس  19إحیاء ذکرى 

 مفاوضات إفیان 

 

 سعدوند.
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 معرض صور الثورة التحریریة-

 محاضرة حول املناسبة 03
 2023مارس19

14:00 

قاعة 

العروض 

 غراف رؤوف

املسرح 

الجهوي أم 

 البواقي

 مسارح جهویة -

 تعاونیات -

 شریط سینمائي 04 جمعیات -
 2023مارس19

16:00 

05 

 

معرض الکتاب التاریخي  من 

رصید املکتبة بمناسبة عید 

 مارس19النصر 

 2023مارس 18

10:00 

ة مکتب

املطالعة 

 سوق نعمان

التعریف بتاریخ الثورة من خالل الرصید 

 الوثائقي للمکتبة
 طاقم املکتبة 

06 
مسابقة تاریخیة لألطفال 

 بمناسبة یوم النصر 

 2023مارس18

10:00 

مکتبة 

املطالعة 

 الرحیة

 طاقم املکتبة إحیاء ذکرى عید النصر 
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 باتنة مدیریة الثقافة لوالیة -5

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط النشاطاسم  الرقم

01 

 ندوة تاریخیة حول عید النصر

 مارس19

 قاعة العروض

مشهد الفرحة 

 واالستقالل

 تخلید بطوالت الثوار

 الترویج للمنتوج الثقايف

 دکاترة جامعة باتنة

 ندوة تاریخیة حول املناسبة
 املکتبة الرئیسیة

 01قسم التاریخ باتنة

 / معرض الکتاب التاریخي

 مسابقة فکریة حول املناسبة

مکتبة مطالعة 

 سفیان

 األطفال املنخرطین

 جمیع الفئات معرض الکتب والصور التاریخیة

مسابقة أحسن بحث یخص 

 املناسبة
 تالمیذ الطور املتوسط

مسابقة أحسن رسم تخص 

 املناسبة
 تالمیذ الطور االبتدائي

 محاضرة باملناسبة

 معرض الکتاب التاریخي جمیع الفئات
مکتبة املطالعة 

 تاکسالنت
 محاضرة حول املناسبة

 مسابقة أحسن رسم وتعبیر
 األطفال

 ورشة تلخیص قصة رسم تلوین
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 بجایة مدیریة الثقافة لوالیة 6-

معرض الکتاب التاریخي والصور 

 خیةالتاری

مکتبة املطالعة 

 بوزینة

+ 

مکتبة املطالعة 

 املعذر

 جمیع الفئات

 املشارکون يف النشاط أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

اختتام  فعالیات شهر التاریخ من  01

 2023مارس  19فیفري الی  18

 C’CCCCCCCCCCCC« تحت عنوان 

CC CCCCCCC CC CC 

CéCCCCCCCC  « 

 شریف ساحلي تکریم محمد

 مقابلة مع عیسی قاسمي 

 تکریم محمد صدیق بن یحي

احیاء ذکرى الکفاح  دار الثقافة 2023مارس  18

الجزائري و استرجاع 

 السیادة الوطنیة

مدیریة الثقافة و الفنون 

 بالتنسیق مع:

 دار الثقافة
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بمناسبة عید النصر تنظیم زیارة  02

بیداغوجیة میدانیة الی ابتدائیة 

 عزوق

فتح الورشات:  ورشة املسابقة  و 

الفکریة، ورشة للقراءة و التلخیص 

 ، ورشة االمالء

احیاء ذکرى الکفاح   ابتدائیة عزوق 2023مارس  19

الجزائري و استرجاع 

 السیادة الوطنیة

مدیریة الثقافة و الفنون 

بالتنسیق مع املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 

 بمناسبة عید النصر تنظیم 03

 معرض لصور شهدائنا األبرار 

عرض فیلم وثائقي حول الثورة 

 الجزائریة

تنظیم مسابقة يف الرسم حول 

 الحدث

احیاء ذکرى الکفاح  دار الثقافة 2023مارس  19

الجزائري و استرجاع 

 السیادة الوطنیة

مدیریة الثقافة و الفنون 

 بالتنسیق مع:

 دار الثقافة
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 مدیریة الثقافة لوالیة بسکرة  -6

 

تاریخ وتوقیت  اسم النشاط لرقما

 النشاط

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط

 

 

 

 

01 

 

 معرض وثائقي للثورة املجیدة. -

عرض کتب تاریخیة ملکتبة دار  -

 الثقافة.

عرض فیلم وثائقي حول الثورة  -

املجیدة لورشة السمعي البصري 

 لدار الثقافة .

 بث أغاني وأناشید وطنیة . -

ي لورشة معرض للفن التشکیل -

 الفنون التشکیلیة لدار الثقافة.

 

 

 

 أیام 

19-20-21  

 2023مارس 

 

ابتداء من الساعة 

 صباحا 09.00

 

 

 قاعة املعارض

 لدار الثقافة

 

تمجید ذاکرة التاریخ 

الثوریة والحفاظ یلع 

 املبادئ الوطنیة

 

 

 

الورشات البیداغوجیة 

 لدار الثقافة بسکرة

 ندوة فکریة حول الیوم الوطني 02

 2023مارس  19لعید النصر 

مارس یلع  19

 مساء 16:30الساعة 

قاعة العروض 

الکبرى رحماني 

 السعید

 جمعیة الجزائریة لألدب تخلید لذکره عید النصر

 والثقافة
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 بشار مدیریة الثقافة لوالیة  -7

 ارکوناملش   أهداف النشاط      مکان النشاط  تاریخ وتوقیت النشاط إسم النشاط          الرقم

 

01 

 

 مسابقة أفضل إلقاء ألبیات شعریة

 

مارس 19حتی 01من 

إبتداء من  2023

 صباحا10:00

 

فضاء الطفل باملکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 

تنمیة الحس الوطني 

والتعریف التاریخي 

 بغاشمة اإلستدمار

 

 األطفال       

 

 

 

معرض کتب تاریخیة من الرصید  02

 الوثائقي للمکتبة

مارس  27حتی  01ن م

 10ابتداء من  2023

 صباحا

بهو املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

التعریف برصید املکتبة 

 للرواد

 

 األطفال

 

 

 2023مارس  16 عرض فلم تاریخي خاص باملناسبة 03

 مساء19:00ابتداء من 

 

صفحة املکتبة یلع 

 الفیس بوك

 

التعریف باملناسبة یلع 

 وسائل

 ماعيالتواصل االجت

 

 کل الفئات       
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04  

 معرض للصور التاریخیة

         2023مارس     18

 صباحا 09ابتداء  من 

 دار الثافة

 

 

 

 الحفاظ یلع ذاکرة األمة

 

 

أساتذة وطلبة 

 ومهتمین 

05 

 

ندوة حول حیاة ونضال الشهید 

 العقید لطفي  

 2023مارس  18

 مساء 10ابتداء من 

املکتبة الرئیسیة 

 العمومیة للمطالعة

 

 

 

التعریج یلع أحد 

مؤسسي ومهندسي 

الثورة التحریریة املبارکة 

 يف الجنوب الغربي

 أساتذة وطلبة 

ندوة تاریخیة حول تاریخ املنطقة  06

 الثامنة 

 2023مارس  19

 صباحا 14ابتداء من 

  دار الثقافة

 

 

 

 الحفاظ یلع ذاکرة األمة

 

 

جمعیة العلماء 

املسلمین فرع 

بشار وجمعیة 

 مشعل الشهید

مسابقة رسم لألطفال حول  07

 شخصیات تاریخیة 

 2023مارس  19

 مساء 14ابتداء من 

 دار الثقافة

 2023مارس  19 عروض فلکلوریة  08

 مساء 15ابتداء من 

 دار الثقافة

 2023مارس  19 عرض فیلم لطفي باإلضافة ملناقشة 09

 مساء 17ابتداء من 

 نمامهتمین بالسی دار الثقافة 
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 بلیدةمدیریة الثقافة لوالیة ال -8

 

 اسم النشاط                   الرقم

 

 املشارکون أهداف النشاط      مکان النشاط  التاریخ والتوقیت

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 مارس بتنظیم: 19اإلحتفال بعید النصر املصادف لـ-

بث أشرطة وثائقیة وأفالم ثوریة من إنجاز وزارة -

 املجاهدین.

صور لبعض األحداث التاریخیة التي شاهدته معرض -

 منطقة البلیدة إبان الثورة 

 التحریریة.

 عرض مسرحي  حول املناسبة -

 معرض للکتاب التاریخي عبر املکتبة املتنقلة. -

 

 

19/03/2023 

 

 

 متحف املجاهــد  -   

 ببلدیة أوالد یعیش    

 

 تخلید مختلف األیام الوط  -

 والتاریخیة.

 ر الجیل الصاعد ببطوتذکی -

 أجدادهم يف سبیل الحریة 

خلق فضاء ثقايف فني -

 للمواطن

 البلیدي.

 تثمین تاریخ الجزائر املجی -

 

 مدیریة الث -

 و الفنون     
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 البویرة لوالیة  مدیریة الثقافة-10

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط  الرقم 

 معرض للکتاب الثوري 01

معرض بضم الحقب التاریخیة 

 للثورة

 محاضرات حول املناسبة

 

مدیریة الثقافة و  2023مارس  19

الفنون  بالتنسیق 

مع دار الثقافة علي 

 زعموم

 إحیاء املناسبات الوطنیة . 

 غرس حب الوطن يف النفوس.

التذکیر بأمجاد الثورة عبر فترات التاریخیة 

 ادة الوطنیة.يف استرجاع السی

/ 

 معرض للکتاب الثوري  02

 معرض صور لشهداء الثورة

معرض بضم الحقب التاریخیة 

 للثورة 

محاضرات حول املناسبة 

 أنشطة

 19الی  14من 

مارس یلع 

) 13:00الساعة (

 زوال

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

املجاهد سعیداني   

 رابح

 

 إحیاء املناسبات الوطنیة الوطنیة 

 التعریف بالرصید املوجود باملکتبة 

 غرس حب الوطن يف النفوس 

/ 

 نبذة تاریخیة عن ذکرى 03

 شریط و وثائقي عن املناسبة

مارس  15االربعاء 

علي  2023

) 10:00السعاة (

 صباحا

التعریف بتاریخ الجزائریین الذین ضحوا من 

 اجل استقالل البالد و حریة الوطن

/ 
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صیدة نشاط أدبي بعنوان "ق 04

" بمشارکة نخبة من  ولوحة 

 الشعراء 

 16الخمیس 

) زوال 13:00مارس (

2023 

خلق مناخ ثقايف بین الشعراء و التغني 

 بالثورة التحریریة املبارکة.

/ 

 مسابقات ثقافیة لألطفال  05

مسابقة أحسن بحث حول 

 الذکرى 

مسابقة أحسن تلخیص قصة 

 تاریخیة

نشاط حول القراءة و حب 

من أداء فرقة نسمات املطالعة 

 الروح التابعة للمکتبة 

مارس  18السبت 

یلع الساعة 

  2023) زوال 13:00(

إحیاء املناسبات العلمیة والتعریف بما یحویه 

هذا  الیوم من أهمیة يف بناء الهویة 

 الوطنیة 

 

 غرس حب الوطن يف النفوس

/ 

ندوة تاریخیة بالتعاون مع  06

ة جمعیة التاریخ و الثار لوالی

البویرة قسم التاریخ بجامعة 

البویرة تحت إشراف نخبة من 

 األساتذة و الدکاترة

مارس  19االحد 

یلع الساعة 

 2023) زوال 13:00(

التذکیر بأمجاد الثورة عبر فترات التاریخیة 

 يف استرجاع السیادة الوطنیة

/ 

تنشیط املحیط بأغاني  07

 ووطنیةثوریة 

 االحد

 2023مارس  19

09:00  

 

 دار الثقافة

 ربط الجیل الجدید

   

 ظة یلع الذاکرة الوطنیة 

/ 
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معرض الصور الفوتوغرافیة 

 .1962مارس  19 لذکرى

 معرض الکتاب التاریخي

 محاضرة حول املناسبة مع

عرض حوار مسجل ملحمد 

 1962مارس وصیف  19حربي 

14:00Cسا 

 

 علي زعموم"

 

بیل الوطن     

     

  دولة یلع أسس التي أرصاها 

داء   

   یلع أن  

 یکون خیر خلف لخیر سلف
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 ستغتامنمدیریة الثقافة لوالیة 11-

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

 

 

 

01 

 

 

أق القافلة األثریة "برکات 

بنونو" لفائدة تالمیذ مدرسة 

 دباري احمیدة تهقارت

 

 

 2023مارس  18

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متحف  

الدیوان 

الوطني 

للحضیرة 

الثقافیة 

 "أهقار".

متحف دار  

 "إمزاد"

قاعة السینما 

" سمدات 

 الشیخ "

تعریف األطفال بالتراث املادي   

 للمنطقة.

ترسیخ ثقافة الحفاظ یلع التراث  

 ملدارس.لدى أطفال ا

تجسیدا التفاقیة إطار املبرمة بین 

 وزارة الثقافة والفنون ووزارة التربیة .

مدیریة الثقافة   

والفنون لوالیة 

 تامنغست.

الدیوان الوطني  

للحضیرة الثقافیة 

 "أهقار".

مدیریة التربیة  

والتعلیم لوالیة 

 تامنغست.

مدرسة أمین العقال  

 أخموك باي 

قاعة السینما " سمدات 

 لشیخ "ا

 متحف دار "إمزاد" 
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02 

القافلة الثقافیة والفنیة 

والترفیهیة الجواریة " 

 أماملن دلیاس" قریة أمسل.

 نصب خیمة تراثیة 

عرض املهرج + مسرحیة 

لألطفال ، من طرف 

جمعیة إیمرهان املتحصلة 

 یلع الدعم.

 عرض املکتبة املتنقلة.

عرض فني "  رقصة تاکوبا" 

. 

تراث معرض وثائقي حول 

 املنطقة.

مداخلة علمیة ثقافیة 

 حول املوروث الثقايف.

عرض فیلم تاریخي عبر 

 الشاشة العمالقة.

 

 

 

 

 

مارس  19

2023  

15:00 

 

 

 

 

قریة 

 أمسل 

 مارس 19عید النصر  االحتفال ب  

 تنشیط املحیط الثقايف.  

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 تامنغست.

املکتبة الرئیسیة 

ومیة للمطالعة العم

 "برادعي أحمد".

الدیوان الوطني  

للحضیرة الثقافیة 

 "أهقار".

دار الثقافة "داسین 

 ولت إیهما"

قاعة السینما "  

 سمدات الشیخ "

 مدیریة املجاهدین 

 بلدیة تامنغست 

الجمعیات الثقافیة  

والفنیة وجمعیات 

 املجتمع املدني.

 



31

 

 

 

معرض تاریخي للصور الوطنیة  03

. 

إلی  18من

 مارس19

ابتداء من 

 09:00الساعة 

 صباحًا

بهو دار 

 الثقافة

 

 

 

التعریف بالتألیفات املحلیة -

 والتاریخیة 

 اکتشاف املواهب واحتضانها-

تنمیة الحس الوطني لدى الجیل -

 الصاعد.

 استذکار بطوالت املجاهدین-

مدیریة املجاهدین 

 تامنغست

 

 

04 

مسابقة فنیة يف رسم أحسن 

 جداریة

مارس  18یوم 

2023  

ابتداء من 

 09:00الساعة 

  ورشة الرسم

دار الثقافة "داسین   

 ولت إیهما"

 

 

05 
 2023مارس  19 رقصة تاکوبا

ساحة أول 

 نوفمبر 
 

الجمعیة الثقافیة 

 ایماوضن ان توفات 
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06 

 

 

 عید النصر

19/03/2023 

معرض خاص بالتظاهرات 

الثقافیة "وزارة الثقافة" لدعم 

 نشر الکتاب

 

 

صباحا  8:00من 

 مساء 17:00ألی 

طیلة االسبوع 

 من

 23إلی  16

 2023مارس

 

 

 

 

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 

 

 

 

 

 

 

تعزیز املطالعة العمومیة لدى أفراد 

 املجتمع

 

 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

بالتنسیق مع قطاع 

 الثقافة والفنون

 

 

 

 

 

 

 

07 

 معرض للصور التاریخیة

ثائقیة حول تاریخ أفالم و

 الجزائر

نادي القراءة والحکواتي"سرد 

قصص لألطفال عن الثورة 

 الجزائریة

معرض الکتاب اللوحات 

 التاریخیة

 حکواتي  قصة تاریخیة

19/03/2023 

صباحا  8:00من 

 مساء 17:00إلی 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

حاج بالل 

 عبد القادر

مدرسة الحي 

التطوري 

 الجدید

عة العمومیة لدى أفراد تعزیز املطال

 املجتمع

تالمیذ مدرسة الحي 

 التطوري الجدید
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 مدیریة الثقافة لوالیة تبسة - 12

 

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط لرقما

   2023مارس  19 عرض مسرحي ثوري 01

 صباحا 10:00

دار الثقافة محمد 

 الشبوکي

ا واحیاء تخلید-

 لذکرى وطنیة

 مسرح جهوي

   2023مارس  19 ورشة بیداغوجیة متنقلة 02

 صباحا 10:00

تحسیس التالمیذ  ابتدائیة مبروك محمد

بأهمیة االحتفال 

 بعید النصر

 تالمیذ املدارس 

 إطارات املتحف

   2023مارس  19 أناشید وطنیة  03

 صباحا 09:00

إحیاء ذکرى عید  سینما املغرب

 النصر

 معیة نیناج

حمعیة املثابرین 

 يف شتی املیادین

املشارکة يف البرنامج  04

 الوطني 

   2023مارس  19

 صباحا 10:00

إحیاء ذکرى عید  متحف املجاهد

 النصر

 مدیریة الثقافة 

إدارة املتاحف 

 واملواقع األثریة 

 جمعیة نینا
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معرض للکتاب التاریخي  05

 من رصید املکتبة

   2023مارس  19

 زواال 14:00

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 وملحقاتها

إحیاء ذکرى وطنیة 

 تاریخیة

 کل الفئات

خرجة میدانیة إلی مناطق  06

 الظل (بئر الذهب)

   2023مارس  19

 صباحا 10:00

جمعیة سواعد  ملحقة الحمامات

األملمنخرطي 

املکتبة إطارات 

 املکتبة
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 تلمسان ة لوالی مدیریة الثقافة- 13

 الرقم النشاط تاریخ و توقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط ملشارکونا

// 
االحتفاء بذکرى عید 

 مارس  19النصر  

رواق الفنون " 

عبد الحلیم 

 همش "

ابتداءا  2023مارس  19یوم 

 صباحا 09:00من 

معرض تاریخي  و عرض 

 مسرحي
01 

 القصر بهو التعریف بشهداء الثورة قصر الثقافة

 

 

 

یلع الساعة  2023مارس  19

 سا10:00

معرض الصور التاریخیة بمناسبة     

 عید النصر

 
02 

احیاء لذکرى عید النصر  قصر الثقافة

 1962مارس  19

املؤسسة 

 العقابیة       

یلع الساعة  2023مارس  19

 سا10:00

 عرض فیلم سینمائي 

 " البئر"

 

03 

بالتنسیق مع کلیة العلوم 

 ة. جامعة تلمسانالسیاسی

ترسیخ وحفظ الذاکرة 

 الوطنیة.

 

 

 مقر املتحف

 2023مارس  19

 العاشرة صباحا

ندوة تاریخیة : دور تأمیم 

املحروقات يف استرجاع السیادة 

 الوطنیة

04 

// 

اإلحتفاء بعید النصر 

والتذکیر بما قدمه 

الشهداء من تضحیات 

 مقر املتحف

 ة)(املدرس

 2023مارس 17-18

 

 العاشرة صباحا

 معرض خاص بالثورة التحریریة 

 
05 
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// 

جسام يف سبیل 

 استقالل البالد

 

مکتبة عین 

 تالوت

 

  2023مارس  19

 العاشرة صباحا

 معرض خاص بالثورة التحریریة 

 06 ورشات بیداغوجیة

// 
التعریف باملجاهدین و 

 الشهداء
 2023مارس  19 املحطة البریة

 معرض " مجاهدات"

 "معرض " صورة و ذکرى
07 
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 تیارت لوالیة  مدیریة الثقافة-14

 لرقما اسم النشاط تاریخ النشاط مکان النشاط اهداف النشاط املشارکون

 

 

جمعیات ثقافیة 

 وفنیة

 

 

 

احیاء الیوم 

الوطني لعید 

 النصر

 

 

 

 

املتحف الجهوي 

 للمجاهد

 

 

 2023مارس  19

 

 ـ بث أناشید وطنیة 

 ـ معرض للفن التشکیلي

 الکتب التاریخیة ـ معرض

 ـ معرض صور ابطال الثورة

 ـ عرض مسرحي

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 رواد املکتبة

 

 

 

 

 احیاء املناسبة

 

 

 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 

 

 

 

 

19/03/2023 

 

 معرض کتاب. -

 بث أناشید وطنیة. -

 معرض صور تاریخیة. -

 عرض شریط فیدیو عن الثورة التحریریة. -

 فتح ورشات: -

 املطالعة وتلخیص قصة بجناح الطفل. -

 تنظیم مسابقة لألطفال يف" قراءة وتلخیص قصة". -

 تنظیم مسابقة يف الرسم خاصة باملناسبة. -

02 
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 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

مکتبة املطالعة 

العمومیة 

الشهید عبدلي 

 بن علي

 مالکو

19/03/2023 

 

 معرض کتب تاریخیة -

 بث أناشید وطنیة-

 رض أشرطة وثائقیةع-

 

03 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

 

مکتبة املطالعة 

العمومیة مناد 

 عابد واد لیلي

 

19/03/2023 

 

 معرض للکتب التاریخیة من رصید املکتبة. -

 معرض لصور الشهداء. -

 أفالم وثائقیة. -

 أناشید وطنیة. -

04 

 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

 

مکتبة املطالعة 

ومیة جاك العم

 بیرك فرندة

19/03/2023 

 

 معرض للکتاب -

 معرض للصور الفتوغرافیة -

ورشات خاصة بهذه املناسبة یلع مستوى جناح الطفل.  -

 تشمل الرسم وتلخیص قصة االشغال الیدویة

 مسابقات فکریة. -

 بث أناشید وطنیة. -

 تفعیل قاعة االنترنت بعرض فیلم وثائقي. -

05 
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السلطات املحلیة واالمنیة واملجتمع ابواب مفتوحة لزیارة  -

 املدني

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

مکتبة املطالعة 

العمومیة جزولي 

 احمد توسنینة

19/03/2023 

 

 معرض للکتب التاریخیة  -

 عرض مسرحي ملجموعة من األطفال بمناسبة الحدث. -

 

06 

 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

مکتبة املطالعة 

ة بن العمومی

 علي عمار

 عین بوشقیف

 

19/03/2023 

 

 معرض کتاب والصور التاریخیة خاصة بالحدث. -

 .1962مارس 19عرض فیدیو حول عید النصر  -

 عرض أناشید وطنیة ثوریة. -

 مسابقة فکریة. -

 ورشة للمطالعة والتلخیص. -

 ورشة للرسم والتعبیر الفني -

 

07 

 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

 املطالعةمکتبة 

 الشیخ

بوعمامة 

 الرشایقة

 

19/03/2023 

 

 معرض کتب  -

 عرض اشرطة وثائقیة  -

 

 

08 
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 رواد املکتبة

 

 

 

 

 احیاء املناسبة

 

مکتبة املطالعة 

العمومیة 

الشهید علي 

الحمامي 

 مدروسة

 

 

 

 

19/03/2023 

 

 

 بث أناشید وطنیة -

 معرض صور تاریخیة -

 معرض کتب تاریخیة -

 داخل قاعة املطالعة صغار فتح الورشات -

 بةعرض فیلم یخص املناس -

  

09 

 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

مکتبة املطالعة 

 العمومیة

دموش محمد 

 فرندة

19/03/2023 

 

 معرض کتاب من رصید املکتبة.-

 النشید الوطني  -

 عرض أشرطة وثائقیة وصور تاریخیة  -

 :فتح الورشات لألطفال -

 ث واملعرفة.ادراج ورشة البح -

 ورشة املطالعة  -

 ابقة املبدع الصغیر (کتابة القصصمس -

 واملنجزات املصغرة) 

 

10 
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 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

مکتبة املطالعة 

العمومیة بن 

علي سعید 

 الدحموني

 

19/03/2023 

 

  تاریخي معرض کتاب  -

 عرض فیلم معرکة الجزائر - -

 معرض للصور التاریخیة --

 لحدث)ة يف الرسم خاصة باألطفال (رسم یرمز لمسابق -

 

11 

 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

املکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

الشهید روان 

محمد عین 

 الحدید

 

19/03/2023 

 

 معرض للکتب. -

 محاضرة باملناسبة. -

مسابقات لألطفال يف الرسم والتعبیر الکتابي وتلخیص  -

 )القصص (موضوعها حول املناسبة

 تکریمات.

12 

 

 رواد املکتبة

 
 احیاء املناسبة

مکتبة املطالعة 

العمومیة البشیر 

االبراهیمي قصر 

 الشاللة

 

19/03/2023 

 

 معرض کتب -

 عرض فیلم معرکة الجزائر -

 معرض صور تاریخیة -

 

13 
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 تیزي وزولوالیة مدیریة الثقافة 15

 املشارکون يف النشاط هداف النشاطأ مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

واملقاالت معرض مجموعة من الصور - 01

 . التاریخیة

 والثقافیة لدارمعرض للکتب التاریخیة  -

 الثقافة مولود معمري.

 بیع باإلهداء -

 19و 18یومي 

 2023مارس 

دار الثقافة مولود 

 معمري

 

عید  إحیاء ذکرى -

 النصر

تخلید الشخصیات  -

 الثوریة

ار األحداث استذک -

 التاریخیة 

 

أعضاء  -منشطین األسرة الثوریة .-

متحف  -الورشات البیداغوجیة 

 -الجمعیات الثقافیة   -املجاهد 

-دور النشر  -مدیریة التربیة 

 الکشافة اإلسالمیة.

 إلقاء أبیات شعریة  - 02 

من تقدیم   أناشید و أغاني  ثوریة -
 الورشات البیداغوجیة لدار الثقافة 

 2023مارس  19

 00سا  15 

 قاعة العروض

مسابقة  الرسم  موجهة لألطفال حول  - 03

 تاریخ الثورة الجزائریة . 

مسابقة أحسن مقال کتابي عن تاریخ                    -

 الثورة الجزائریة

 2023مارس  19

 00سا  10 

 فضاء الورشات

عرض صور معرض خاص باملناسبة، (- 04

  االت حول یوم الشهید).فوتوغرافیة و مق

 عرض کتب تاریخیة  حول  املناسبة.-

ملحقة دار  2023مارس 19

 الثقافة بعزازقة

  

 

 منشطین -
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االحتفال  بذکرى  - .عرض أناشید وطنیة-

تاریخیة عظیمة و 

 مجیدة  

تعلیمي،تهذیبي،  -

 ترفیهي

 أعضاء الورشات البیداغوجیة -

 أناشید ثوریة - 05

  ورشات بیداغوجیة  -

مارس       19

2023 

 قاعة املسرح

 

 منشطین األسرة الثوریة . -

 أعضاء الورشات البیداغوجیة -

 املنظمة الوطنیة  للمجاهدین-

 متحف املجاهد. -

 الجمعیات الثقافیة.  -

 مدیریة التربیة . -

 دور النشر.-

 الکشافة اإلسالمیة.-

 

االحتفال  بذکرى  -

تاریخیة عظیمة و 

 مجیدة  

کار األحداث استذ -

 التاریخیة 

ترقیة املطالعة  -

 العمومیة

 

 

جناح العرض 

 للمکتبة

 19و  18یومي 

  2023مارس 

 

ساالی  09من  -

 سا   16

 

معرض مجموعة من الصور و املقاالت -

 التاریخیة.

معرض  للکتب التاریخیة من رصید -

 املکتبة.

عرض بعض األشرطة الوثائقیة إضافة -

 ات .إلی شهادات حیة  لشخصی

الورشات عرض أعمال أطفال -

 للمکتبة.  البیداغوجیة

 

06 
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رواد املکتبة  "أطفال الورشات 

 البیداغوجیة 

التعریف بالشهید و  -

تضحیاته إبان الحرب 

 التحریریة

زرع الروح الوطنیة  -

يف نفوس االجیال 

 الصاعدة.

 

جناح الطفل  

 للمکتبة

سا الی 10من -

 سا13

 

 

 

 الورشات -

 ءة و الکتابة حول عید النصرورشة القرا-

من تنشیط السیدتین "ولد علي 

 صبیحة " و جباي یمینة "

 ورشة الرسم حول الحدث.-

تنظیم مسابقة رسم وبحث وجیز عن -

 احد شهداء الثورة من اختیار الطفل .

توزیع الشهادات و الجوائز للفائزین -

 باملسابقة

 

07 

  الجمعیات الثقافیة  -

تخلید الشخصیات  -

 لثوریةا

املسرح الجهوي 

کاتب یاسین  

 تیزي وزو

  2023مارس  19 

 

معرض للصور ومقاالت صحفیة حول -

 الثورة  التحریریة الجزائریة.

معرض لدیکورات مختلف املسرحات -

 الثوریة

08 

 مسرحیة    حول الحدث التاریخي--

 

 

09 

 

 األسرة الثوریة

سینماتیك  تیزي  

 وزو

 2023مارس  19

 سا 13:00

 10 عرض فیلم"صلیحة" ملحمد صحراوي
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لوالیة  تیزي  سینماتیك موظفي

 وزو

یوم  ذکرى إحیاء -

 الشهید

تخلید الشخصیات  -

 الثوریة

سینماتیك  تیزي 

 وزو

 11 عرض فیلم "دزایر" ملهدي تسابست سا 15:00

  

12 

معرض للصور و املقاالت التاریخیة -

 ولشهداء الجزائر و لکتب التاریخ

فالم وثائقیة و تاریخیة حول عرض أل-

 الثورة 

ورشة ألحسن رسم حول عید حیاته و -

 کفاحه.

ورشة بیداغوجیة لکتابة مقال  تاریخي -

 وورشة للحکایة

جواب) ألهم –مسابقة تاریخیة (سؤال -

 الشخصیات الثوریة.

 

 

 19و  18یومي 

 2023مارس 

 مکتبة املطالعة العمومیة عزازقة  -

 املطالعة العمومیة تیقزیرت مکتبة -

مکتبة املطالعة العمومیة تیزي -

 غنیف بلدیة و دلئرة تیزي غنیف

قاعة املطالعة ایشردیون بلدیة و -

 دائرة بني دوالة 

قاعة املطالعة ستیتة بلدیة و -

 دائرة ماکودة 

قاعة املطالعة أولد اتشیر بلدیة و -

 دائرة تیزي غنیف 

 قاعة املطالعة جمعة نسهاریج-

 بلدیة ودائرة مقلع

قاعة املطالعة أبیزاربلدیة تمیزار و -

 دائرة واقنون

 

 

التعریف  -

بالشهید و 

تضحیاته إبان 

 الحرب التحریریة

زرع الروح  -

الوطنیة يف 

نفوس األجیال 

 الصاعدة.

املنخرطین يف 

املکتبات و قاعات 

املطالعة (أغلبهم 

 درسین)متم
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قاعة املطالعة أقوني اسعد بلدیة - أناشید وطنیة-

 أیت یحیی 

 

 مدیریة الثقافة لوالیة الجزائر 16-

 

املالحظا

 ت

الرق نوع النشاط تاریخ النشاط أهداف النشاط مکان النشاط املشارکین

 م

 

/// 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 

 حي

مختار زرهوني 

 املحمدیة

ترسیخ روح 

الوطنیة يف 

 نفوس األطفال

 مارس 19

2023 

 

ة يف الرسم ورشة فکریة وفنی -

 أناشید وطنیة ثوریة -لألطفال

 تنظیم معرض للکتب والصور التاریخیة -

 عرض فیلم وثائقي باملناسبة -

 

 

01 

/// 

الجمعیة 

 الثقافیة

تیزیري ضوء  

 القمر

 ساحة الوئام لبلدیة

 أوالد فایت

 

غرس روح 

املواطنیة وتخلید 

 لتاریخیةتنظیم معرض للصور والکتب ا

تنظیم مسابقة يف أحسن رسم معبر 

 عن الذکرى املجیدة

02 
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/// 

الجمعیة 

 الثقافیة

أهل الفن 

 والثقافة

قسمة املجاهدین 

 بلدیة الحراش

ذکرى ثورة التحریر 

 املجیدة

 تنظیم معرض للصور التاریخیة املخلدة 

 للذکرى املجیدة

عرض شریط وثائقي خاص بالذکرى 

 التاریخیة املجیدة

03 
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 الجلفةیة مدیریة الثقافة لوال17- 

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

 19إلی 15من  أسبوع األفالم الوثائقیة املحلیة 01

 2023مارس 
 مخرجون هواة / دار الثقافة

 معرض للصور التاریخیة 02

 

 19إلی  17من 

 2023مارس 

إلی  09:00من 

18:00 

 

 دار الثقافة
/ 

 

 دار الثقافة

 مسابقة حول أحسن بحث حول شهداء املنطقة 03

17 /03/2023 

یلع الساعة 

10:00 

 

 دار الثقافة
/ 

 أطفال فضاء الطفل

 

 مسابقة حول أحسن بحث حول شهداء املنطقة 04
17/03/2023 

یلع الساعة 

10.00 

 فنانون محلیون / دار الثقافة
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 2023مارس  19 مسابقة فکریة ثقافیة 05
دار الثقافة 

 الطفل" "فضاء
/ 

أطفال منخرطي 

 الفضاء

 2023مارس 19 االحتفال بعید النصر 06

مکتبة 

املطالعة 

 العمومیة

 / جمیع شرائح املجتمع

07 
العرض األول ملسرحیة القصة الحقیقي لحوریة 

 2023مارس  19 باملسرح الجهوي للجلفة
املسرح 

 الجهوي للجلفة

التعریف و الترویج باإلنتاج 

 املسرحي

یم و مبادئ و ترسیخ ق

 وطنیة

 

املسرح الجهوي 

 للجلفة
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 جیجل مدیریة الثقافة لوالیة- 18

 

  

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

01 

 معارض تاریخیة متنوعة:

 معرض للصور التاریخیة.

 معرض تاریخ الجزائر.

 معرض خاص بالکتاب التاریخي.

 ي للکبارعرض مسرحي ثور

 ورشة يف الفنون التشکیلیة لألطفال..

 2023مارس 19

ابتداء من 

 سا09:00الساعة 

فضاءات         

دار الثقافة و 

 الفنون

تخلید بطوالت الشعب 

الجزائري يف نضاله من 

أجل الحریة، و ترسیخ 

تاریخ الجزائر لدى الناشئة 

 و الشباب.

 

دار الثقافة و الفنون      

و جمعیات و فرق 

 حلیةم

02 

 ندوة تاریخیة -

 معرض الکتاب التاریخي و الصورة التاریخیة-

 عرض فیلم وثائقي -
 2023مارس  19

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة 

التعریف بتضحیات الطلبة 

 الجزائریین إبان الثورة
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 مدیریة الثقافة لوالیة سطیف 19-

 

 الرقم  اسم النشاط  وتوقیت النشاط تاریخ مکان النشاط أهداف نشاط املشارکین

مسرح الجهوي 

 العلمة 

جمعیات ثقافیة 

 وفنیة

 19إحیاء عید النصر 

 مارس

املسرح 

الجهوي 

 العلمة 

 2023مارس  17

16:00Cسا 

  رجال صادقون "عرض مسرحي بعنوان :" 

01 

 دار الثقافة

 

 19إحیاء عید النصر 

 مارس

 التاریخیة معرض للصورة  2023مارس  18 دار الثقافة

 معرض للکتاب التاریخي  

  بث أناشید وطنیة

 

02 

املتحف العمومي 

 الوطني سطیف

 19إحیاء عید النصر 

 مارس

املتحف 

العمومي 

الوطني 

 سطیف

  معرض خاص بثورة التحریر    2023مارس  19

 

03 

املتحف العمومي 

 الوطني سطیف

 19إحیاء عید النصر 

 مارس

املتحف 

العمومي 

 ورشات  بیداغوجیة   2023مارس  19
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الوطني 

 سطیف
مسرح الجهوي 

 العلمة 

 

 19إحیاء عید النصر 

 مارس

املسرح 

الجهوي 

 العلمة 

 2023مارس  19

 سا 16:00

جلسة قراءات  قصص تاریخیة موجهة 

 "  لألطفال

 

04 
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 سعیدة مدیریة الثقافة لوالیة -20

 املشارکون داف النشاطأه مکان النشاط التاریخ و التوقیت اسم النشاط الرقم

معرض للکتب التي تناولت الثورة التحریریة  01

. 

 2023مارس  19

 طیلة الیوم

 

املکتبة الرئیسیة و 

 ملحقاتها 

 19االحتفاء بذکرى عید النصر 

 مارس 

املکتبة الرئیسیة و 

 ملحقاتها

 2023مارس  19 معرض للملصقات لتاریخ الجزائر . 02

 طیلة الیوم

یة و املکتبة الرئیس

 ملحقاتها 

 19االحتفاء بذکرى عید النصر 

 مارس 

املکتبة الرئیسیة و 

 ملحقاتها

 2023مارس  19 معرض ثوري . 03

 طیلة الیوم

 دار الثقافة

 "مصطفی خالف"

دار الثقافة "مصطفی  الحفاظ یلع الذاکرة الوطنیة 

 خالف"

برمجة املکتبة املتنقلة إلی مؤسسة إعادة  04

 سعیدة . –التربیة 

 2023مارس  19

 سا09:00

مؤسسة إعادة 

سعیدة  –التربیة 

بالتنسیق مع 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 "ونزار عبد الکریم"

 19االحتفاء بذکرى عید النصر 

 مارس 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة "ونزار 

 عبد الکریم"
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ندوة تاریخیة حول الثورة التحریریة لنادي  05

 قطرة .

 2023مارس  19

 سا10:00

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 "ونزار عبد الکریم"

 19االحتفاء بذکرى عید النصر 

 مارس 

املکتبة الرئیسیة  -

للمطالعة العمومیة "ونزار 

 عبد الکریم".

 نادي قطرة . -

عرض مسرحي ثوري لألطفال تحت عنوان  06

 "سي املجدوب" .

 2023مارس  19

 سا15:00

املسرح قاعة 

 الجهوي 

 "صراط بومدین"

 19االحتفاء بذکرى عید النصر 

 مارس

 سعیدة  –فرقة لحن األمل 

عرض فیلم سینمائي بعنوان "زبانة"  07

 للمخرج سعید ولد خلیفة .

 2023مارس  19

 سا16:30

دار الثقافة "مصطفی  الحفاظ یلع الذاکرة الوطنیة  سینما دنیا زاد

 خالف"
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 سکیکدةالثقافة لوالیة  مدیریة- 21

 املشارکین أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم   النشاط الرقم

01 
 معارض للصور التاریخیة            

 والفنون التشکیلیة  

 21إلی  17من 

 2023مارس

بهو دار الثقافة 

 محمد سراج

 

تنمیة الذائقة الفنیة   -

والتعریف بأعمال منخرطي 

 الورشات

 

رطي الورشات منخ

 البیداغوجیة       و الفنیة

 

02 

 

 

 2023مارس 18 مسرحیة ثوریة 

قاعة العروض        

لدار الثقافة 

 محمد سراج

 إحیاء ذکرى عید النصر 

والتعریف بتضحیات األسالف 

 واستخالص العبر

الفرقة املسرحیة لدار 

 الثقافة 

 ندوة تاریخیة 03
  2023مارس 19

 سا  14:00

ضرات قاعة املحا

لدار الثقافة 

 محمد سراج

 

 إحیاء ذکرى عید النصر 

والتعریف بتضحیات األسالف 

 واستخالص العبر

أوت 20أساتذة من جامعة 

 سکیکدة 55
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04 

زیارة للمتحف الجهوي 

للمجاهد العقید علي کايف 

 سکیکدة 

 2023مارس 21

املتحف الجهوي 

للمجاهد العقید 

علي کايف 

 سکیکدة

 

ر إحیاء ذکرى عید النص

والتعرف یلع املعالم و 

 املتاحف بوالیة سکیکدة 

منخرطي الورشات 

 البیداغوجیة و الفنیة
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 سیدي بلعباس مدیریة الثقافة لوالیة -22

 

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

01 

تنظیم املسابقة الوالئیة 

الکبرى ألجود نص أدبي حول 

 رة الوطنیةالذاک

 2023مارس  19

 

موزعة یلع 

مختلف 

املؤسسات 

التابعة 

ملدیریة 

 الثقافة

الحفاظ یلع الذاکرة 

 الوطنیة

 األدباء -

 الشعراء -

 املؤلفین -

  2023مارس  18 عرض فیلم وثائقي 02

دار الثقافة 

 والفنون

 " کاتب یاسین"

 

 التذکیر بالحدث

 دار الثقافة والفنون

 03 "کاتب یاسین "

سیة شعریة بمناسبة أم

مارس  19لعید النصر 60الذکرى 

1962 

19/03/2023 
 إحیاء و تمجید الذکرى

 افتخار بیوم النصر

04 

 معرض للکتاب التاریخي

 محاضرة حول املناسبة

 صور ملسار اتفاقیات ایفیان

 2023مارس   19

املکتبة 

 الرئیسیة

 و ملحقاتها

 مة و عزیمة شعبإرادة أ
املکتبة الرئیسیة و ملحقاتها 

 مدیریة الثقافة و الفنون
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مسابقة فکریة بین منخرطي 

 امللحقات

 

 

05 
 یوم دراسي يف ضوء 

 "شهر مارس شهر الشهداء"
 2023مارس   19

املسرح 

الجهوي 

سیدي 

 بلعباس

 الوقوف عند تاریخ املناسبة -

 و أبعادها ومدى أهمیته 

إضاءة أهم ما یتعلق بمناسبة عید  -

 النصر.

 وعة الفاعلینإشراك مجم -

 و املهتمین بالتاریخ 

06 
عرض مسرحي يف ضوء  

 املناسبة

مارس  19أمسیة 

بدایة من  2023

 سا.17:00الساعة 

 الترکیز یلع أهمیة البعد الوطني  -

 والنضالي لجزائر حرة مستقلة.

توعیة الشباب بمدى أهمیة  -

املحطات التاریخیة الفارقة يف تاریخ 

 الجزائر النضالي

 

 

 

إشراك مجموعة الجمعیات  -

املسرحیة التي تشغل 

مسرحیا یلع البعد 

 التاریخي.
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 عنابة مدیریة الثقافة لوالیة -

 مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم اسم النشاط

الجمعیات الفاعلة  -

 محلیا و وطنیا.

 

 

التذکیر املستمر بسنوات  - 

يف سبیل الکفاح املسلح 

 الحریة.

 بهو دار الثقافة -

 

 

 

 20إلی 17من 

 2023مارس 

 سا 20.00من 

 سا23.00إلی 

 معرض الصور  -

 و الوثائق التاریخیة

01 

ابراز دور الکتابة اإلبداعیة  - صالون نادیة األدبي -

يف تخلید املحطات 

 التاریخیة للثورة املجیدة.

 2023مارس  19 ـ القاعة الصغرى

 سا 20.00

 

 02 لقاء ثقايف تاریخي -

ـ نخبة من مخرجي 

 االفالم

ترسیخ وتذکیر باملناسبة 

التاریخیة من خالل العروض 

 السنیمائیة 

 2023مارس  19 ـ السنیماتیك

 سا13:30

 سا15:30

 ـ فیلم معرکة الجزائر 

 ـ فیلم هیلیوبولیس

03 
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 قاملة مدیریة الثقافة لوالیة - 24

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط طتاریخ النشا اسم النشاط الرقم

01 

ندوة تاریخیة خاصىة بإحیاء ذکرى الیوم  -

 مارس : 19الوطني لعید النصر

مداخلة لألستاذ والباحث يف التاریخ:  -

 بوصنوبرة عبد الغني

 األستاذ : فوزي حساینیة -

 

 

19/03/2023 

قاعة املحاضرات بمقر  -

مدیریة الثقافة والفنون 

 قاملة

 

حیاء إ -

املناسبة 

واملحافظة 

یلع الذاکرة 

 الوطنیة

مدیریة الثقافة والفنون  -

 لوالیة قاملة

جمعیة التاریخ واملعالم  -

 األثریة

02 

 االحتفال بالیوم الوطني لعید النصر

 محاضرة خاصة بالحدث  -

تنظیم زیارات باملکتبة املتنقلة بعض  -

 البلدیات والدوائر

ناسبة عرض شریط وثائقي خاص بامل -

 باملناسبة

 عرض مسرحي -

 تنظیم معرض للصور التاریخیة -

 األحد

 19/03/2023 

دار الثقافة عبد املجید  -

  الشافعي

 قاعة املحاضرات -

 

 قاعة العروض -

 

 

 ثقافیة

 ترفیهیة

 تحسیسیة

دار الثقافة عبد املجید  -

  الشافعي
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 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط طتاریخ النشا اسم النشاط الرقم

03 

 

 الیوم الوطني للشعر

البدیل کتاب  أمسیة أدبیة بمساهمة جمعیة

 لترقیة الثقافة ودعم اإلبداع

 بالتنسیق مع جمعیات محلیة

 الثالثاء

2023C03C21 

 سا13:00

دار الثقافة عبد املجید  -

  الشافعي

 قاعة املحاضرات -

 

 ثقافیة

 ترفیهیة

 تحسیسیة

دار الثقافة عبد املجید  -

  الشافعي

 

 

 

  2023مارس  19 قراءات مسرحیة تخص الذکرى  04

یلع الساعة 

سا بعد  14:00

 الزوال

دار الثقافة عبد املجید 

 الشافعي قاملة

املسرح 

 الجهوي قاملة 

األیام و األعیاد الوطنیة و 

ترسیخ للذاکرة و تمجیدا 

لتاریخنا و ثورتنا و روح 

شهدائنا األبرار مع أهمیة 

الثقافة و الفن يف دعم 

الکفاح املسلح ضد االحتالل 

الفرنسي و التعریف بالقضیة 

ریة يف جمیع أنحاء الجزائ

 العالم
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 قسنطینة مدیریة الثقافة لوالیة - 25

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط النشاطتاریخ  اسم النشاط الرقم

01 

 

محاضرة تاریخیة  -

 بمناسبة عید النصر

 معرض تاریخي-

عرض ملحمي " -

 أبطال الکرامة"

18/03/2023   

 14:00یلع الساعة

18-19/03/2023  

یلع 

 10:00/16:00الساعة

یلع  19/03/2023

 14:30الساعة 

املسرح  

الجهوي 

 قسنطینة

 

إحیاء املناسبات واألعیاد 

 الوطنیة

 

 نادي املزهر املسرحي  

 متحف املجاهد

 فرقة مسرحیة م ج ق

 

تنشیط وأناشید -  02

وطنیة مع الکشافة 

 اإلسالمیة      

 الحقیبة املتحفیة  -

 

19/03/2023 

 حقایحدد ال

املتحف 

العمومي 

 الوطني سیرتا

 إحیاء الذاکرة                        

التعریف باملوروث الثقايف   

 لفائذة تالمیذ املدارس

 الکشافة اإلسالمیة والفریق التقني للمتحف 

متوسطة   املناطق النائیة والفریق التقني 

 للمتحف                                                

 تاریخي     معرض صور- 03

وملصقات لوحات -

 بالحدث  تعریفیة

دار الثقافة  2023مارس 19

 مالك حداد

الحفاظ یلع الذاکرة 

 التاریخیة

 محاضرون و جمعیات ثقافیة
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أناشید وطنیة مع -

املجموعة الصوتیة 

لدار الثقافة مالك 

 حداد 

معرض الکتاب خاص - 04

 بتاریخ الجزائر

خروج املکتبة -

ل لبلدیات املتنق

 الوالیة

 2023مارس19

 2023مارس20-23

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة 

مصطفی 

 نطور

 تعریفي

 تثقیفي توعوي

/ 

 املهتمین بالکتاب، األطفال

 

 

 

 

 ملدیةلوالیة ا الثقافةمدیریة -  26
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 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط  تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

1.  

یخیة باملناسبة بالتنسیق مع ندوة تار

 املتحف الجهوي للمجاهد

 معرض للصور التاریخیة

مارس  19

2023 
 دار الثقافة

التعرف یلع بطوالت الشهداء 

 وکشف مجازر االستعمار

مختلف فئات 

 املجتمع

2.  
معرض للکتب التاریخیة من رصید 

 املکتبة 

مارس  19

2023 
 املکتبات القطاعیة 

ي التعریف بالرصید الوثائق

 التاریخي
 رواد املکتبة 

 عرض ملسرحیة  ثوریة   .3
مارس  19

2023 
 رواد املکتبة للترفیه والتثقیف مکتبة املیهوب

 عرض للمجموعة صوتیة   .4
مارس  19

2023 

 مکتبة القویعة

 مکتبة قصر البخاري
 رواد املکتبة  للترفیه 
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 مستغانم لوالیة  مدیریة الثقافة- 27

 املشارکین أهداف النشاط مکان النشاط النشاط   تاریخ اسم النشاط الرقم

01 

 ندوة فکریة

 ورشات بیداغوجیة

 مسابقات فکریة، أناشید

 2023مارس  19
املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

الذکرى  واالحتفال بهذهاالحتفاء 

 الخالدة.

التواصل بین جیل الثورة و 

 الجیل الحالي

استرجاع و استذکار املحطات 

جو خیة الهامة إحیاء التاری

 احتفالي

 والترفیهتنشیط املحیط 

الحفاظ یلع الذاکرة الوطنیة و 

جعلها اإلسمنت املسلح للوحدة 

 الوطنیة

 

جمعیات  فنانین.

 ثقافیة، مجتمع

أساتذة  مدني،

 طلبة  جامعیین،

 

 قاعة سینما حمادة 2023مارس  19  عرض أفالم  وطنیة 02

 2023مارس  19 عروض مسرحیة 03
املـــسرح 

 الـــجهـوي

04 
 عروض فنیة 

 عرض أفالم وطنیة 
 دار الثقافة 2023مارس  19
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 املسیلة  مدیریة الثقافة لوالیة- 28

 

 

 

 إســــــــم النشـــــــــاط الرقـــــم
تاریخ و توقیت 

 النشــــــاط
 املشارکـــــــــــــــــــون أهداف النشاط مکان النشاط

 بالصور والوثائق التاریخیة  معرض خاص 01

 20إلی  18من 

/03/2023  

 سا 09:00Cمن 

 سا  17:00إلی 

 بهو دار الثقافة 
قصد التذکیر 

بتاریخنا املجید 

ومدى بشاعة 

 املستعمر الغاشم

/ 

02 
عرض فیلم سینمائي ثوري بعنوان : 

 مصطفی بن بولعید

19/03/2023  

 سا  14:00

قاعة العروض 

 لدار الثقافة 
/ 

03 
ندوة تاریخیة بعنوان: مسار الثورة 

 03/2023/ 19 التحریریة و تکلیالتها بالنجاح 

 سا  09.00

املکتبة 

الرئیسیة 

الشهید بودراي 

 بلقاسم 

التذکیر بتضیحیات 

الشهداء يف 

 سبیل نیل الحریة 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة 

 ول املناسبة معرض الصور التاریخیة ح 04 الدکتور : بوضربة عمر 
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 معسکر مدیریة الثقافة لوالیة - 29

 اسم النشاط تاریخ النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
الرق

 م

 دار الثقافة

من أجل الوقوف یلع 

أهم مراحل التاریخ 

الجزائري منذ االحتالل إلی 

 االستقالل

بناء ذاکرة تاریخیة ألجیال 

 املستقبل.

 دار الثقافة

من 

14/03/2022 

 إلی غایة

19/03/2022 

معرض تاریخي حول مسیرة الثورة التحریریة 

 باملنطقة.

 صور لشهداء منطقة معسکر.

 معرض للکتب التاریخیة 

1.  

 نادي السینما

تحقیق الوعي التاریخي 

من خالل األفالم الثوریة 

الجزائریة لإلطالع یلع 

 أهم األفالم الثوریة .

سبوع (کریم بلقاسم، بث أفالم تاریخیة طیلة األ

،دوریة نحو  العقید لطفي، معرکة الجزائر

 الشرق)

2.  

 أطفال الورشات

فرصة لتهذیب سلوك 

الطفل وتوعیته عن 

 طریق الحس الوطني

إلی  10من 

غایة 

19/03/2023 

 ورشة القارئ الصغیر:

مسابقة لألطفال حول أحسن بحث تاریخي 

 مارس 19لعید النصر 

3.  
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جمعیة شذى 

ن الطرب للفنو

الغنائیة سیدي 

 بلعباس

  .4 عرض  ملحمة  تاریخیة  18/02/2023

املنخرطین يف 

 املکتبة 

الذاکرة الوطنیة أولویة  

ورکیزة أساسیة لتاریخنا 

وهویتنا یتم تکریسها 

وترسیخها لألجیال 

 الحالیة واملستقبلیة 

 املکتبة الرئیسیة

19/03/2023  

 سا 10:00

 نبذة تاریخیة عن الحدث.

 تي رکن حکوا 

 معارض متنوعــة. 

1.  

19/03/2023 

 سا 10:00
  .2 مسابقة لألطفال أحسن مقال عن الحدث

مکتبة املطالعة 

العمومیة املجاهد 

املتويف بن فطة 

 أحمد

19/03/2023 

 سا 10:00
  .3 مسابقة لألطفال أحسن رسم عن الحدث

مکتبة املطالعة 

العمومیة الشهید 

إبراهیم عبد القادر 

 املحمدیة

19/03/2023 

 سا 10:00
  .4 مسابقة لألطفال أحسن مقال تعبیري

 -املکتبة  الحضریة

الشیخ دحو 

19/03/2023 

 سا 10:00
  .5 مسابقة لألطفال أحسن قصة عن الحدث
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قاسمي التقاري 

القطب الحضري 

 مطمور

 

  ورقلة الثقافة لوالیةمدیریة - 30

 املشارکون  هداف النشاط ا مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط  اسم النشاط  الرقم

ــ معرض للصور و الکتاب التاریخي وصور  01

 الشهداء

ـ محاضرة بعنوان " عید النصر الدالالت 

والعبر "                                           من 

 تنشیط األستاذ احمد ذکار 

ـــ ورشة  للرسم موجهة لألطفال  تحکي 

 عن عید النصر 

  

 

 2022رس ما 19و 18یومي 

 10:00ابتداء من الساعة :

 صباحا

 

 

دار الثقافة مفدي 

 زکریاـ 

 

ــ التذکیر بمحطات 

التاریخ وتضحیات 

الشهداء السترجاع 

 الحریة

 ــ استخالص العبر 

 

ــ جمعیات 

 ثقافیة

ـــ أساتذة 

 باحثین 

ـ تالمیذ 

 املدارس 

 ـ االسرة الثوریة 

 

02 

 

ر ندوة تاریخیة تحت موضوع :  "عید النص

 عواریب لخضر  مآثر وعبر" من تقدیم الدکتور

  2023مارس  19یوم 

 10:00ابتداء من الساعة : 

 صباحا  

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة 

 التیجاني محمد

اساتدة 

 جامعیین

جمعیات 

 ثقافیة
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  وهرانمدیریة الثقافة لوالیة 31-

 الرقم اسم النشاط قیت النشاطتاریخ وتو مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

بالتنسیق مع 

الجمعیات 

 الثقافیة

مکتبة البلدیة طاهر  تخلید الذکرى

 وطار

مارس إلی  16من 

 2023مارس  20غایة 

 معرض صور وکتب تاریخیة

 حفل خاص باملناسبة

01 

الدیوان الوطني 

للثقافة 

 واالعالم

 02 2023مارس  19ة ثوریة یوم عروض سینمائی 2023مارس  19 قاعة السعادة تخلید الذکرى

أساتذة 

جامعیین 

بالتنسیق مع 

الجمعیات 

 الثقافیة

قاعة بختي بن عودة  تخلید الذکرى

 لدار الثقافة والفنون

 

مارس إلی  19من 

 2023مارس  21غایة 

 

 محاضرة لبعض األساتذة

 عرض مسرحي للکبار

 معرض صور وکتب تاریخیة

 1962مارس  19مداخلة حول یوم عید النصر 

03 

املتحف العمومي  تخلید الذکرى أطفال املدارس 

الوطني للفن الحدیث 

 واملعاصر

 معرض خاص باملناسبة 2023مارس  19

 صور ملختلف مراحل الثورة

 ورشة رسم للتالمیذ

04 
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 أحسن ملصقة خاصة باملناسبة

الطلبة 

واألساتذة 

 واملخرجین

الترویج للسینما 

الجزائریة 

والتعریف بها 

رائح ملختلف ش

 املجتمع

 05 ثوریة   أفالم جزائریة 2023مارس  قاعة السینماتیك

 البیض مدیریة الثقافة لوالیة -32

 تاریخ النشاط نوع النشاط الرقم
مکان 

 النشاط
 املشارکین أهداف النشاط

01 

 بث األناشید الوطنیة

 معرض صور تاریخیة

 معرض کتب تاریخیة.

 19/03/2023إلی  16

 طیلة الیوم
 لثقافةدار ا

 تحریك الفعل الثقايف بالوالیة

 و بث الروح الوطنیة
 دار الثقافة

 ورشة رسم وتلوین 02
18/03/2023 

 سا 14.00
 اکتشاف مواهب األطفال دار الثقافة

 األطفال املنخرطین يف مکتبة 

 کان یا مکان لدار الثقافة.

03 
أمسیة شعریة من تنشیط مجموعة 

 من شعراء

18/03/2023 

 سا 14.30
 دار الثقافة

 تحریك الفعل الثقايف بالوالیة

 وبث الروح الوطنیة و 

 شعراء جمعیة بیت القصید 

 للشعر امللحون
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 ر امللحونجمعیة بیت القصید للشع

04 

بمناسبة عید النصر: تأطیر مداخلة 

بعنوان "وقف اطالق 

 النار...إصرار...انتصار وبناء"

19/03/2023 

 سا 14.30

املکتبة 

 الرئیسیة

لعة للمطا

 العمومیة

 توعوي تثقیفي
 أساتذة جامعیون

 باحثین ونشطاء يف مجال التاریخ -

 الیزيمدیریة الثقافة لوالیة  -33

 الرقم اسم النشاط تاریخ النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 

دار الثقافة + مدیریة 

املجاهدین + األسرة 

 الثوریة

 

 

مناسبة لإلحتفال بذکرى 

تاریخ  1962مارس  19

إعالن وقف النار يف 

 حرب التحریر الجزائریة

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 2023مارس  19

 

 

 معرض للصور التاریخیة-

 عرض کتب تاریخیة.-

 تقدیم عروض مسرحیة-

 برنامج إذاعي باملناسبة-

 

01 

أساتذة +باحثون يف 

التاریخ+ مدیریة 

 املجاهدین

التعرف یلع هذه 

املحطة التاریخیة من 

ل الدراسات خال

 واملؤلفات والشهادات

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 ندوة حول املناسبة -

 معرض للصور والکتاب التاریخي -

 مسابقات يف القراءة واملطالعة.

02 
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 برج بوعریریج مدیریة الثقافة لوالیة -34

الرق

 م 

 شارکونامل اهداف النشاط  مکان النشاط  تاریخ النشاط  اسم النشاط

01 

 

 2023مارس  19االحتفال بعید النصر 

کتاب تاریخي من رصید  ــ معرض

 املکتبة.

 تاریخیة.صور  ــ معرض

 ــ عرض أناشید وطنیة.

ــ عرض فیلم تاریخي بعنوان " 

 معرکة الجزائر" بقاعة املعارض.

ــ مداخلة  تاریخیة للدکتور" الصالح 

 بن سالم" 

مارس الی  15

 مارس 19

19/03/2023 

 13:30ابتداء من

إلی غایة 

 نهایة النشاط

دار الثقافة محمد 

بوضیاف، املرکب 

الثقايف عائشة حداد 

وملحقة لعروسي 

 بورزق

التعریف بالتضحیات 

املقدمة يف سبیل نیل 

التعریف بأمجاده  الحریة،

 الثورة 

غرس الروح الوطنیة وحب -

 الوطن

 دار الثقافة محمد بوضیاف 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 لوالیة

 برج بوعریریج

 

 التذکیر بأمجاد 

 الشهداء

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 برج بوعریریج العمومیة لوالیة

+ 

 أستاذ جامعي
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 بومرداسمدیریة الثقافة لوالیة 35-

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط النشاطاسم  الرقم

عید  ةصور بمناسبمعارض  - 01

 النصر 

عرض مسرحي تاریخي  -

بعنوان " العلم نور " من تنشیط 

األطفال املنخرطین يف 

 املکتبة 

عرض مسرحي ثوري تاریخي  -  

بعنوان " ." ذکریات مجاهد " من 

عبد الغاني  إخراج الفنان

شنتوف وإنتاج جمعیة الشعلة 

 برج منایل  -للمسرح والسینما 

 مسابقات  فکریة يف الرسم -

املکتبة الریفیة  2023مارس  18

للمطالعة العمومیة 

"خطاب زهرة" قریة 

 برج منایل -عمر 

 وخلق روحتشجیع األطفال  -

 التنافس

ترسیخ الذاکرة الوطنیة -

 لألجیال 

التذکیر بوحشیة االستعمار -

 الفرنسي الغاشم 

 لتعریف األطفالفرصة -

 بتاریخ الثوري

 بث وتعزیز الروح الوطنیة -

لتاریخ الجزائري  التذکیر با-

والنضال ضد االستعمار 

 الفرنسي 

مدیریة الثقافة والفنون  -

بالتنسیق مع املکتبة 

 الریفیة 

 املنخرطون يف املکتبة -

جمعیة الشعلة للمسرح -

 والسینما لبرج منایل

 عروض مسرحیة لألطفال  - 02

فکریة لألطفال مسابقات  -

  باملناسبة

املکتبة الریفیة "  2023مارس  18

 -قویقح مصطفی 

 بودواو -بن مرزوقة 

التعریف بأهمیة الثورة  -

 التحریریة 

مدیریة الثقافة والفنون  -

بالتنسیق مع املکتبة 

 الریفیة 
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الفوتوغرافیة معرض للصور  -

 التاریخیة  کتبوال

 معرض للفن التشکیلي  -

عرض فیلم قصیر عن الثورة  -

 التحریریة 

مسرحیة لألطفال بعنوان "  -

 أبناء نوفمبر "

تشجیع األطفال یلع إبراز -

 مواهبهم 

لشباب وتحسیسهم تعریف ا-

بأهمیة االفالم الثوریة ودورها 

 يف التربیة الناشئة 

التعریف بتاریخ وتضحیات -

الشعب الجزائري واالحداث 

التاریخیة الهامة لالجیال 

 الصاعدة 

جمعیة القمم والشباب "  -

 بوزقزة -قدارة 

 ومات باملناسبة مسابقة للرس- 03

معرض للصور الفوتوغرافیة -

 ملجاهدي وشهداء املنطقة 

عرض فیلم ثوري تاریخي  -

 باملناسبة

 19إلی   18من 

 2023مارس 

املکتبة الریفیة " -

 -خیر الدین احمد " 

 -کدیة العرائس 

 لقاطة

بث الروح الوطنیة عند -

  األطفال واملنخرطین

الیوم التذکیر بأهمیة هذا  -

 للألجیا

تحسیس الشباب وتوعیتهم -

 بأهمیة التاریخ  الجزائري 

مدیریة الثقافة والفنون -

 لوالیة بومرداس

  -جمعیة األنامل الذهبیة -

 لقاطة 

املنخرطون يف ا ملکتبة  -

 الریفیة 

 

04  

ندوة تاریخیة مع أستاذ يف 

 التاریخ

قاعة املحاضرات   2023مارس  19

"  الرئیسیةللمکتبة 

عبد الرحمان بن 

 19إحیاء ذکرى عید النصر 

 1962مارس 

املکتبة الرئیسیة -

للمطالعة العمومیة " عبد 

الرحمان بن حمیدة " 
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 معرض الکتاب التاریخي -

 

حمیدة " لوالیة 

 بومرداس

 بهو املکتبة -

األناشید واالغاني إحیاء -

  الوطنیة والثوریة

توعیة  الشباب واملواطنین  -

 بالذاکرة الوطنیة 

ع جامعة البویرة  بالتنسیق م

   02و الجزائر 

معرض للصور التاریخیة - 05

 والثوریة 

 وثائقي تاریخيعرض شریط -

 مسرحیة ثوریة -

 اناشید وطنیة باملناسبة -

قاعة متعددة  2023مارس  19

النشاطات لبلدیة 

 قدارة بوزقزة 

مدى وحشیة  مناسبة تذکر-

 االستعمار الفرنسي 

توضیح مدى التضحیات التي -

م بها الشعب الجزائري ضد قا

 االستعمار الفرنسي

مدیریة الثقافة بالتنسیق 

مع جمعیة القمم والشباب 

 بوزقزة  -قدارة  -

 االحتفال بعید النصر - 06

  للصور التاریخیةمعرض  -

 معرض للکتب التاریخیة  -

 محاضرة حول املناسبة -

دار الشباب " سعید  2023مارس  19

 بومرداس  -سناني " 

جیع املواهب الشابة تش-

الفعل  األجیال یلعوتعوید 

 املسرحي 

تأصیل الهویة الوطنیة -

وبعث الروح الوطنیة  لدى  

 املواطنین والطلبة 

دار الثقافة " رشید -

میموني " بالتنسیق مع 

فرق مسرحیة فنیة من 

 الوالیة 

معارض لصور املجاهدین وثوار - 07

 املنطقة 

قاعة متعددة  2023مارس  19

النشاطات لبلدیة 

 بودواو 

ذکرى تجمع الجیل املاضي -

 ل الحاضرمع الجی

مدیریة الثقافة  بالتنسیق 

مع جمعیة الهواء الطلق 

 او ملدینة بودو
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محاضرة من تقدیم مجاهدي -

نطقة وأساتذة مختصین يف امل

 التاریخ الثوري 

مسرحیات ثوریة مخلدة -

باملنسبم من انتاج جمعیة 

 الهواء الطلق

 تکریمیات فني تتخللهحفل -

وشهادات للمجاهدین وابناء 

 الشهداء

 أناشید وطنیة مخلدة -

تذکیر وتحسیس املجتمع -

بمدى االوضاع التي عاشها 

 املجاهدون والشعب الجزائري

یمثل هذا الیوم أهم انجازات -

الشعب  وبطوالت وفخر لنضال

 الجزائري 

غرس القیم  التي زرعها -

املجاهدون يف نفوس 

 الجزائریین .

عرض مسرحیة ثوریة تحت  -  08

 عنوان " 

 محاضرة تاریخیة -

 أمسیة شعریة -

املؤسسة العقابیة - 2023مارس  19

 تیجالبین

تحسیس النزالء بأهمیة هذا -

 الیوم 

تکریس حب الوطن وروح -

 األخویة  لدى النزالء

"األستاذ واملحاضر "     - 

نسیم         حسبالوي  

 جزائري دکتور .يف التاریخ  ال

 املجاهد " عیسی........... .-

معرض الصور الفوتوغرافیة   09

 حول شهداء والیة بومرداس 

 معرض الفن التشکیلي  -

عرض فیلم تاریخي بعنوان"   -

 کریم بلقاسم "

مارس إلی  19من

 2023مارس  21

دار الشباب " 

لي " العمالي ع

 لبلدیة أوالد موسی 

تحسیس الشباب  --

وتوعیتهم بأهمیة تاریخ 

 الجزائر 

مدیریة  الثقافة والفنون   -

بالتنسیق  مع جمعیة أمل 

ماعیة لبلدیة للحمایة االجت

 أوالد موسی 
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 بث أناشید وطنیة مخلدة  -

 تنظیم أمسیة شعریة  وأدبیة -

التعریف بتاریخ وتضحیات  -

الشعب الجزائري واإلحداث 

 التاریخیة الهامة 

تخلید بطوالت ونضال -

الشعب الجزائري  ضد املستعر 

 الفرنسي

عرض افالم تاریخیة وثوریة -  10

 باملناسبة 

 محاضرة تاریخیة  -

 مسابقات وانشطة  مختلفة -

 أمسیة شعریة باملناسبة -

 20الی  19من 

 2023مارس 

قاعة متعددة 

النشاطات لبلدیة 

 الناصریة 

تبیان مدى أهمیة املناسبة  -

للجیل الصاعد والتعریف  

 لتاریخیة باإلحداث ا

 تبیان مدى أهمیة املناسبة   -

 ترسیخ الذاکرة الوطنیة -

مدیریة الثقافة بالتنسیق 

مع جمعیة  جمعیة صدى 

 الشباب لبلدیة الناصریة 

  عرض افالم تاریخیة وثوریة- 11

محاضرة وندوات تاریخیة  - -

 بمناسبة عید النصر " 

مسرحیة " حساب فارس " من -

 اخراج محمد بریك شاوش

 أناشید وطنیة وثوریة -

معارض للصور التاریخیة ونضال -

 الشعب الجزائري 

 22الی  19من 

 2023مارس 

قاعة متعددة 

النشاطات لبلدیة 

 بودواو

التذکیر بوحشیة االستعمار -

 الفرنسي لالجیال 

ترسیخ الروح الوطنیة لدى -

 اشباب

عید النصر هو تتویج  تاریخ-

الشعب   لتضحیات ومعانات

 الجزائري

 هي ذکرى وقف اطالق النار -

مدیریة الثقافة بالتنسیق 

مع جمعیة الهواء الطلق 

 لبلدیة بودواو 
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 معرض للکتاب التاریخي -

 مسابقة يف االنشودة الوطنیة -

تحدید ابرز انجازات الکفاح -

ضد   والنضال الجزائري 

 املستعمر الغاشم 

  

 االحتفال بعید النصر - 12

افیة ورشات متنوعة (فکریة ثق-

 فنیة )

معارض للکتب التاریخیة و صور  -

 الشهداء  واملجاهدین

 عرض افالم ثوریة باملناسبة -

 22الی   19من 

 2023مارس 

قاعة متعددة 

النشاطات لبلدیة  

 لقاطة 

تعریف الجیل الصاعد -

بتضحیات ومعانات أسالفهم  

الذین تعرضوا لکافة أشکال 

 الظلم من االستعمار الفرنسي

لثقافة بالتنسیق مدیریة ا 

مع جمعیة االنامل الذهبیة 

 لبلدیة لقاطة 

عرض أشرطة وثائقیة حول - 13

  املناسبة 

معرض للصور التاریخیة ونضال -

 الشعب الجزائري 

 عرض مسرحیة ثوریة  -

 محاضرة ملجاهدي املنطقة -

 23الی   19من 

 2023مارس 

قاعة متعددة 

النشاطات لبلدیة 

 اعفیر 

حتی تبقی  احیاء املناسبة-

راسخة يف أذهان الجیل 

 الصاعد  

 استعراض احداث التي-

 وقعت ابان الثورة التحریریة 

تحدید ابرز انجازات  الشعب -

 الجزائري 

مدیریة الثقافة بالتنسیق 

مع جمعیة بني سلیم 

 دلس -لبلدیة أعفیر 
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 لطارف مدیریة الثقافة لوالیة ا-36

 

 

 

 

 

التاریــــــخ /        ــــــــــاطاســــــــــــم النش الرقم

 التوقیت 

 املشارکــــــون أهداف النشاط املکــــان

 

01 

 

 

 

 روبرتاج حول مفاوضات ایفیان. -

عرض فیلم تاریخي بعنوان : "العقید  -

لطفي" من إنتاج وزارة املجاهدین و ذوي 

 الحقوق

 معرض للصور التاریخیة الخاصة بالذکرى. -

یدة شعریة لألطفال من مسابقة أحسن قص -

 سنة. 18إلی  12سن 

 

 األحـــــــد

 2023مارس  19

 سا صباحا10.00-

املکتبة الرئیسة 

 للمطالعة العمومیة

قاعة السمعي البصري  -

 باملکتبة.

الصفحة الرسمیة لدار -

 الثقافة

تنمیة الحس  -

 الوطني.

ضرورة إحیاء هذه  -

الذکرى والنهوض 

بها یلع املدى 

 الطویل .

تعریف بأهمیة ال -

 الثورة الجزائریة

دار الثقافة 

 -لوالیة الطارف

الفئات العمریة 

 18إلی  12من 

 سنة.
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 تندوف مدیریة الثقافة لوالیة  -37

 أهداف النشاط املشارکون
مکان 

 النشاط
 الرقم إسم النشاط تاریخ النشاط

 ورشات دار الثقافة
تذکیر األجیال بمالحم 

 الشهداء
 دار الثقافة

19/03/2023 

09:00 
 01 االحتفال بعید النصر 

 التعریف بالذکرى لألجیال املکتبة الرئیسیة
املکتبة 

 الرئیسیة

19/03/2023 

14:00 

ندوة تاریخیة حول عید 

 النصر
02 

 أطفال ومؤطري ورشات دار الثقافة
تقرب األطفال إلی أماکن 

 الحدث التاریخي

معلم معرکة 

 مرکالة

20/03/2023 

10:00 
 03 رة معلم معرکة مرکالةزیا

املکتبة الرئیسیة، اإلتحاد العاملي 

ألدباء الحسانیة، بیت الشعر الجزائري 

 وجمعیة نادي الثقافة

 التعریف بالشعر الحساني 
املکتبة 

 الرئیسیة

21/03/2023 

15:00 

أمسیة شعریة ومسابقة 

محلیة يف الشعر الحساني 

 بمناسبة الیوم العربي للشعر

04 
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 یریة الثقافة لوالیة تیسمسیلتمد-38

 املشارکین أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم 

01 

 معرض کتاب التاریخ -

 معرض صور الشهداء-

 بث أناشید وطنیة-

19/03/2023 

 إلی

25/03/2023 

املکتبة الرئیسیة 

 وملحقاتها

إحیاء الیوم 

الوطني لعید 

 مارس 19  النصر

دکتور ال-

مصطفی 

 خاتمي.

جمعیة -

السالم 

الثقافیة 

 الشبانیة.

02 

محاضرة تاریخیة بعنوان "عید النصر ذکرى وعبر" -

 من تقدیم الدکتور "مصطفی خاتمي"

 أناشید وطنیة -

یلع  19/03/2023

 صباحا 10:00الساعة 

املکتبة املطالعة 

العمومیة ملحقة 

 املعاصم 
03 

 ة بالورشات :خدمات املکتبة املتنقلة مرفوق

 ورشة الرسم-

 ورشة األلعاب الفکریة -

 ورشة الکتابة  -

 تکریم األطفال الفائزین يف الورشات -

04 

 ورشة أبطال خالدون -

 ورشة الرسم.-

 ورشة املطالعة والتلخیص-

  19/03/2023من 

 25/03/2023إلی 

 سا 09:00

املکتبة الرئیسیة 

 وملحقاتها
/ 
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 الواديوالیة مدیریة الثقافة ل- 39

تاریخ وتوقیت  اسم النشاط الرقم 

 النشاط

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط

 معرض تاریخي باملناسبة - 01

 عرض فیلم تاریخي "زبانه"-

محاضرة تاریخیة موجهة -

 لألطفال

مسابقة اقرى ولخص لألطفال -

 حول املناسبة 

 

 

 

 

 

 

  2023مارس  19

 صباحا  09:00

دار الثقافة 

 لشط ا

یهدف هذا 

االحتفال الی 

التعریف بتاریخ 

الجزائر للجیل 

 الجدید 

املنظمة الوطنیة للمجاهدین -

 مکتب الوادي

نادي الیاسمین الطفولة لدار -

 الثقافة 

 معرض الکتاب التاریخي- 02

ورشة تلخیص فیدیو حول عید -

 النصر

املکتبة 

الرئیسیة 

 وفروعها  

التعریف برصید 

 املکتبة

 

 املکتبةاطارات 

 

 مسابقة ثقافیة بین املنخرطین- 03

 مسابقة رسم لألطفال-

أهداف ثقافیة  مکتبة قمار   

تعلیمیة بمناسبة 

مسابقة تاریخیة " یلع شکل  04 عید النصر    

 مطویات "  

 مکتبة البیاضه

 عرض فیدیو تاریخي- 05

 ندوة تاریخیة باملناسبة -

تهدف الی ترسیخ  مکتبة الرباح

 تاریخ يف ذاکرة   ال

 اساتذة تاریخ 

 بجامعة الوادي
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 خنشلة مدیریة الثقافة لوالیة  -40

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 

 

معرض تاریخي لشهداء املنطقة ومعرض  -

 للکتاب 
18/03/ 2023 

املتحف العمومي 

 الوطني خنشلة
 جهة للجمهورمو تحسیسي توعوي

برمجة الحقیبة املتحفیة للتالمیذ املدارس  -

 مع إقامة مسابقات فکریة  

 برمجة خرجة للمنطقة التاریخیة جمري  -

19/03/2023 

 

ابتدائیات املناطق 

 النائیة

 منطقة جمري

 تحسیسي توعوي

 

ابتدائیة ثابتي 

 –بابار  –ابراهیم 

 بلدیة انسیغة.

02 

بة مع أمسیة أدبیة خاصة باملناس -

 مجموعة من األدباء

 ورشة الرسم لألطفال خاصة باملناسبة -

 حکواتي لألطفال  

18/03/2023 

 

 دار الثقافة

تذکیر األطفال 

بتضحیات األسالف 

واستخالص العبر 

 واالقتداء بخطاهم

 دار الثقافة
 معرض للفنون التشکیلیة -

 بالطو فني ثقايف متنوع: -

ة دار مجموعة من األغاني الوطنیة لفرق -

 الثقافة

 عرض کوریغرايف لفرقة البالي لدار الثقافة  -

 عرض شریط وثائقي حول املناسبة -

19/03/2023 

 

تمجید تاریخ الثورة 

 الجزائریة
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03 

معرض تاریخي من رصید املکتبة موسوم بـ:  -

 یوم سکت الرصاص

 معرض لقصص الشهداء من رصید املکتبة -

ین الصیفي ندوة تاریخیة للدکتور عالء الد-

 بعنوان "عید النصر السیاق والدالالت"

 ربورتاج حول املجاهد عبد الکریم-

 

18-19/03/2023 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة
 املکتبة الرئیسیة عید النصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86

 

 سوق أهراس مدیریة الثقافة  -41

 املشارکون شاطأهداف الن مکان النشاط تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 

تکریم التالمیذ املشارکین يف 

ملسابقة الفکریة التاریخیة 

 الخاصة باملناسبة

 محاضرة تاریخیة

 عروض أفالم ثوریة

 معرض يف الکتاب التاریخي

 

 تخلید الذکرى بلدیة مداوروش 2023مارس  19

بالتنسیق مع 

 مدیریة التربیة

 أساتذة مختصون

02 
معرض للکتب التاریخیة من 

 لرصید املعريف للمکتبة ا

الی  16من 

20/03/2023 
 املکتبة الرئیسیة   املکتبة الرئیسیة 

  املکتبة الرئیسیة  18/03/2023 ندوة أدبیة  03

املکتبة الرئیسیة 

کلیة اآلداب 

لجامعة محمد 

 الشریف مساعدیه 
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 تیبازة مدیریة الثقافة لوالیة  -42

 

  

مکان  املشارکین مالحظات

 النشاط

 الرقم نوع النشاط تاریخ النشاط ف النشاطأهدا

 

 

 

 

 

 دار الثقافة 

نخبة من الشعراء 

 املحلیین 

 

األطفال املنخرطین 

بمنجي املسرح بدار 

 الثقافة 

 

 

 

 دار الثقافة

 

خلید وجوه رجال - 

ضحوا بالنفس 

والنفیس يف سبیل 

 الوطن.

 الحفاظ یلع الذاکرة -

تنویر الجمهور بمسار - 

تها الثورة و مکتسبا

واملتمثلة يف النصر 

املحقق یلع 

 .االستعمار

 2023مارس  19

 سا  10:00ابتداء 

 

 سا  14:00

 أناشید وطنیة .  -

 إقامة معرض للصور التاریخیة  -

تاریخ عرض فیلم وثائقي بعنوان " -

" للمخرج حاللشي سید  الرایة الوطنیة

احمد  للمرکز الوطني للدراسات و البحث 

 و ثورة أول نوفمبريف الحرکة الوطنیة 

1954. 

تاریخیة  متبوعة بقراءات محاضرة  -

 شعریة .

" مسیرة عرض مسرحي ثوري بعنوان  -

 کفاح " .

 

 

 

 

 

01 
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 میلةمدیریة الثقافة لوالیة  -43

 املشارکین أهداف النشاط   مکان النشاط  تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 

 

 

01 

 

 من رصید املکتبة  معرض للکتب  التاریخیة -

 معرض الصور التاریخیة حول الثورة التحریریة  -

 بث فیدیو وثائقي حول عید النصر لألطفال -

 
 

 2023مارس  20 -11

 

 

 

 

 دار الثقافة

+ 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة 

+ 

ومکتبات املطالعة  

 العمومیة بالبلدیات

 

تمجید تاریخ الجزائریین الذین 

استقالل البالد  ضحوا من أجل

التعریف والتحسیس بتضحیات 

 .الجزائریین لبلوغ النصر 

رمز للجیل الحالي االقتداء بجیل 

الثورة من أجل املحافظة یلع 

 الوحدة الوطنیة

 

/  

 

02 

 

مسابقة ثقافیة (أحسن قصة ، أحسن رسم  -

 ،أحسن قصیدة  

 

 تثقیفي ، ترفیهي

 

 

الفئة 

 املستهدفة 

  
 

03 

 

 کریة لألطفال  حول املناسبة مسابقة ف -

 

 تربوي ترفیهي



89

 

 

 

 

 

 

04 

 

عرض فني لألطفال  مع تکریم الفائزین يف  -

 املسابقات الثقافیة والفنیة املنظمة باملناسبة

 

 

 

 2023مارس  18

 

 

 تثقیفي ، ترفیهي

 

 فرق مسرحیة

 

05 

 

 

 

عدد خاص بعید  نشاط املقهی الثقايف -

إصدارات ، عرض تقدیم  النصر: قراءات شعریة ، 

 أفالم ،  مداخلة .. 

 

التعریف بإبداعات الفنانین 

واملثقفین املحلیین واالحتکاك 

بیهم مع االنفتاح یلع املثقفین 

 والفنانین عبر کل والیات الوطن

 

 

 

 

فنانین ، 

 مثقفین کتاب

 

 

 

07 

 

 محاضرة تاریخیة حول عید النصر  -

 قراءات شعریة  -

 

 2023مارس  20

 

 فکري تثقیفي،
أساتذة 

 مختصین
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 دفلیالمدیریة الثقافة لوالیة عین -44

تاریخ و توقیت  اسم النشاط الرقم

 النشاط

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط

 معرض لکتب تاریخ الثورة الجزائریة 01

 

 19إلی  15من 

 03/ 2023 

 زواال 13:00

  بهو املکتبة

/ 

 املکتبة

 دي القراءة:املسابقة الوالئیة لتح- 02

املرحلة األولی من تصفیات تحدي  -

 القراءة بین ابتدائیات بلدیة بومدفع

18/03/2023 

 صباحا 10:00

تعزیز روح املنافسة  املکتبة

 بین أطفال املدارس 

جمعیة بومدفع 

 تقرأ

 بث أناشید وطنیة - 03

محاضرة باملناسبة بعنوان " کفاح  -

 املرأة إبان الثورة التحریریة "

عرض الشريف األول لفیلم " صلیحة ال -

" بالتنسیق مع املرکز الجزائري للسینما   

 و السمعي البصري.

 دار الثقافة 19/03/2023

 األمیر عبد القادر

 

 

 

 

التذکیر بتضحیات  و 

نضال الشعب الجزائري 

ضد االستعمار 

 الفرنسي

 أساتذة مختصین

 

املرکز الجزائري 

للسینما          و 

 .السمعي البصري
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 مدیریة الثقافة لوالیة النعامة-45

 الرقم نوع النشاط تاریخ وتوقیت  مکان النشاط أهداف النشاط ملشارکونا

جمعیة 

 ثقافیة

إحیاء املناسبة  -

الوطنیة وغرسها يف 

إحیاء املناسبة الوطنیة 

وغرسها يف األجیال 

 الناشئة .

ملحقة دار 

الثقافة  بالعین 

 الصفراء

 

 18/03/2023 

عرض مسرحي " مکسور جناح " إنتاج دار الثقافة بالتنسیق   - 

 مع جمعیة الرمال الذهبیة

 

 

 

01 

 

 دار الثقافة

 معرض للکتب والصور التاریخیة   - 19/03/2023

 بث أناشید وطنیة   -

 عرض فیلم  جزائري ثوري   -

02 
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املشارکون و 

 املساهمون

تاریخ   مکان النشاط أهداف النشاط

 نشاطال

 الرقم طبیعة النشاط

 کل الفئات

التذکیر  -

بمالحم 

 الشهداء

 ترسیخ تاریخ -

 الجزائر

 املجید   للجیل

 الصاعد

 

            

  

  

مکتبة املطالعة العمومیة مفدي 

 زکریاء

 2023مارس19

 معرض للکتب التاریخیة.

 عن املناسبةتنظیم محاضرة تاریخیة 

01 

 مؤطروا املکتب

مکتبة املطالعة العمومیة الشهیدة 

 فالي خامسة تیوت

 رفع العلم الوطني

 عروض مسرحیة تخلد الذکرى

02 

مکتبة املطالعة العمومیة الشهید 

 ساملي سالم بالبیوض

توزیع   مسابقة أحسن تلخیص مع 

 مطویات حول عید النصر

بث أناشید وطنیة وعرض فیلم  

 اریخي ت

03 

مکتبة املطالعة العمومیة املجاهد 

 دقداق علي القصدیر

 04 معرض للکتب والصور التاریخیة

مکتبة املطالعة العمومیة اإلخوة 

 الصفیصیفة عبد الجلیل

 رفع العلم الوطني بساحة الشهـــداء

 والوثائق وعرض أفالممعرض للصـور 

 تاریخیـة.

05 
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ة عرض وسائل مستعملة إبان الثـور

 مع املتحـف وذلك بالتنسـیق

مسابقة تقام يف املدارس يف الرسم 

 و التلخیص

مکتبة املطالعة العمومیة املجاهد 

 مکي بوعالم بمغرار

 06 معرض للکتب التاریخیة

مؤطروا املکتبة 

بالتنسیق مع األستاذ: 

 بن طالب إسحاق

مکتبة املطالعة العمومیة الشهید 

 جدید جدید بجنین بورزق

شهادات حیة ملجاهدین عایشو 

 الحدث

 مسابقات ثقافیة 

07 

مکتبة املطالعة العمومیة  أبو  مؤطروا املکتبة

 القاسم سعد الله باملشریة

 08 عرض فیلم وثائقي حول الذکرى
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 مدیریة الثقافة لوالیة عین تموشنت-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشارکون النشاطأهداف  مکان النشاط تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط لرقما

بث اناشید وطنیة +  01

 معرض للصور التاریخیة 

مارس  19إلی  18من 

2023 

 

 

دار الثقافة  

 عیسی مسعودي 

 بالتنسیق مع مدیریة املجاهدین   إحیاء الذکرى 

 اساتذة  تحسیسي  2023مارس  18یوم  یوم تکویني حول األرشیف 02

عرض مسرحي "جا یکحلها  03

 عماها "

 جمعیة بودرقة للمسرح البیض  تربوي  2023مارس  18یوم 

 جمعیة جذور الثقافیة إحیاء الذکرى 2023مارس  19یوم  مداخلة حول املناسبة 04
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 مدیریة الثقافة لوالیة غردایة-47

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 2023مارس  21الی  18من  ري معرض الکتاب الثو 01

 صباحا  09:00ابتداءا من 

ملحقة املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة 

 

تنشیط و توسیع 

الحرکة الثقافیة و 

 الفنیة يف الوالیة 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة 

 2023مارس  21الی  18من  عروض افالم سینمائیة  02

 

ملرکز الوطني ا مختلف الساحات العمومیة 

للسینما و السمعي 

 البصري
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 مدیریة الثقافة لوالیة غلیزان-48

 املشارکون أهداف النشاط املکان التاریخ والتوقیت إسم النشاط لرقما

01 

                                                                   2023مارس 19عید النصر 

خي                                                         ـ معرض الکتاب التاری

 ـ معرض الصور

                           ـ بث فیلم وثائقي خاص باملناسبة.                                                                                              

                                       ـ قراءات شعریة.                 

 ـ مداخلة.

 

 19/03/2023إلی 16من 

 إبتداء من الساعة

 سا صباحا 09:00
 دار الثقافة

 19تثمین منجزات یوم  -

 مارس

 شعراء  -

أستاذ مختص  -

 يف التاریخ 

 

02 

            2023مارس 19عید النصر 

 معرض للکتاب التاریخي  -

 یة لألطفالورشات فکریة تاریخ -

مداخلة حول الذکرىلتاریخ وقف  -

 إطالق النار

 تکریم األطفال الفائزین -

 19/03/2023إلی 16من 

 إبتداء من الساعة

 سا صباحا 09:00

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 أ. شوال الحبیب

 إطارات املکتبة

 کل الفئات

تمجید تاریخ  -

الجزائریین 

الذینضحوا من 

أجل استرجاع 

 لوطنا
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 مدیریة الثقافة لوالیة تیمیمون-49

 املساهمین  النشاط تاریخ النشاط ملناسبةا

الذکرى الوطنیة 

 لعید النصر

 إذاعة األناشید الوطنیة - 2023مارس  19

 معرض الکتب التاریخیة حول املناسبة. -

 مسابقة يف طرز مشهد ثوري یلع القماش  -

 جلسة شعریة يف الشعر الثوري. -

 ة يف اإلنشاد الثوريأمسیة إنشادی -

 

 

 مکتبة املطالعة العمومیة 

 الجلفة -االورکسترا السیمفونیة
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 مدیریة الثقافة لوالیة برج باجي مختار-50

 الرقم النشاطات املتعاملون التاریخ / الساعة مکان النشاط الحظاتم

قاعة املجلس  

 الشعبي الوالئي

19/03/2023 

  10.15الساعة 

یریة بالتنسیق مع مد

 املجاهدین

 01 ندوة تاریخیة حول املناسبة

قاعة املجلس  

 الشعبي الوالئي

بالتنسیق مع مدیریة 

 مدیریة املجاهدین

بالتنسیق مع مدیریة 

 املجاهدین

 عرض شریط وثائق حول املقاومة

 الشعبیة

02 
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 جاللمدیریة الثقافة لوالیة أوالد -51

 

  

تاریخ  اسم النشاط الرقم

 النشاط

 مالحظات  املشارکون أهداف النشاط النشاط مکان

01 

معرض للصور والوثائق التاریخیة 

والخرائط املجسدة للوالیة التاریخیة 

السادسة وسائر الوالیات التاریخیة 

 عبر الوطن

 18/03/2023 .محاضرة تاریخیة 

19/03/2023 

 

 والیة أوالد جالل

و توزع 

النشاطات یلع 

جمیع بلدیات 

 الوالیة
ملناسبة إحیاء ا

 التاریخیة

مدیریة 

املجاهدین  

جمعیات 

ثقافیة شعراء 

و أدباء أساتذة 

جامعیون 

مکتبات 

املطالعة 

العمومیة و 

الجمعیات 

 الثقافیة

الوالیة ال تتوفر حالیا 

اال یلع مسرح للهواء 

الطلق و ال یوجد بها 

قاعات أو فضاءات 

اخرى تتوفر یلع 

الشروط الفنیة و 

التقنیة إلقامة 

املسرحیة و العروض 

الغنائیة باالضافة إلی 

انعدام أجهزة الصوت 

 و اإلضاءة املناسبة
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 مدیریة الثقافة لوالیة بني عباس-52

 

 الرقم نوع النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط املشارکین

اساتذة متخصصون مدیریة 

 التربیة

املرکز الثقايف لبلدیة 

 کرزاز

 

 2023مارس 19

09:00 

 کتب والصور التاریخیةمعرض لل

 محاضرة تاریخیة -
02 
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 مدیریة الثقافة لوالیة عین صالح-53

 

 الرقم 

 

 اسم النشاط

 

 تاریخ النشاط 

 

 مکان النشاط 

 

 أهداف النشاط 

 

 املشارکون

 

01 

 

  

 عرض مسرحي تاریخي 

 

 

 2023مارس  18

16:00 

 

 

 

 

تعزیز الهویة الوطنیة ، و 

إحیاء الذکرى من أجل 

ترسیخها لدى األجیال 

 الصاعدة  

 

 

 

 

 

 

 جمعیة ثقافیة 

 

02 

 

 معرض للکتب التاریخیة

 

  2023مارس  19

 

 

مکتبة املطالعة 

العمومیة حاج بالل عبد 

 القادر

 

 

 

 

03 

 

 محاضرة حول املناسبة

 

  2023مارس  19

10:00  

 

 معهد التکوین املهني 

 

 أستاذ تاریخ
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 قزامن امدیریة الثقافة لوالیة -54

 

تاریخ وتوقیت  اسم النشاط الرقم 

 النشاط

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط

تنظیم معرض لصور  01

 والکتاب التاریخي 

 

  2023مارس 19

 صباحا10.00سا

  عرض العدید من الصور والکتب  بیت الشباب ان قزام

 التي تعبر عن أحداث الثورة 

 غرس الروح الوطنیة لدى الجمهور

 ة الثقافة مدیری

متحف املجاهد 

 بتمنرست

عدد من الجمعیات 

 الثقافیة  

 2023مارس 19 تنظیم حفل فني  02

 مساء17.00سا

ساحة اول نوفمبر  

 ان قزام

تنظیم حفل فني احتفال 

 باملناسبة الهامة 

 مدیریة الثقافة 

 فرقة فنیة محلیة

 

تنظیم معرض لصور   03

 والکتاب التاریخي 

 

  2023مارس 19

 صباحا10.00سا

مکتبة املطالعة 

 العمومیة 

 بتین زاوتین

والکتب عرض العدید من الصور 

 تعبر عن أحداث الثورة  التي

 غرس الروح الوطنیة لدى الجمهور

مکتبة املطالعة 

 العمومیة 

 بتین زاوتین

متحف املجاهد 

 بتمنرست
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عدد من الجمعیات 

 الثقافیة  

 2023مارس 19 تنظیم حفل فني  04

 ءمسا17.00سا

ساحة مکتبة  

 املطالعة العمومیة 

 بتین زاوتین

تنظیم حفل فني احتفال 

 باملناسبة الهامة 

مکتبة املطالعة 

 العمومیة 

 بتین زاوتین

 فرقة فنیة محلیة

 

 مدیریة الثقافة لوالیة تقرت-55

تاریخ وتوقیت  مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 النشاط

 الرقم إسم النشاط

 

 

 ونأساتذة متخصص

 

 

إبراز دور الشعر يف 

اإلنتصار للقضایا 

 العادلة

إظهار مدى إنتشار 

القضیة الجزائریة و 

تأثیرها يف الضمیر 

 اإلنساني

 

قاعة املحاضرات 

 ببلدیة توقرت

2023/03/20  

يف الساعة العاشرة 

 10:00صباحا 

 

 إحتفاال بعید النصر و إحیاء للیوم

 العاملي و العربي للشعر

 ندوة بعنوان 

اإلنتصار للقضیة الجزائریة يف الشعر 

 الجزائري و العربي

01 



104

 

تثمین التوثیق 

اإلبداعي للقضیة 

 الجزائریة

 

 شعراء الوالیة

إبراز  قیم 

اإلنتصاريف قصائد 

 الشعراء املحلیین

 

دار الشباب األمیر 

 خالد

يف  2023/03/20

الساعة العاشرة 

 11:00صباحا 

 جلسة أدبیة

 قراءات شعریة

02 

 

 

 

 

 

 

 

 



105

 

 یریة الثقافة لوالیة جانتمد-56

 الرقم  اسم النشاط  تاریخ وتوقیت النشاط  مکان النشاط  أهداف النشاط  املشارکون 

الجمعیة الثقافیة 

 شباب املستقبل

 

تنشیط أقسام السنة الرابعة 

 متوسط

متوسطة العربي 

 التبسي

 اإلحتفال بعید النصر  2023مارس  21إلی  19من 

  

مسابقات فکریة بین 

 توسطاتامل

01 

جمعیة مشعل 

 الکشاف 

 محاضرة باملناسبة                   2023مارس  19 دار الشباب جانت  التذکیر باألمجاد والبطوالت  

 لألستاذ یوسف أوقاسم        

02  

 وصالت إنشادیة         

 فرقة السالم الوطني            

03  
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 رمدیریة الثقافة لوالیة املغی-57

 إســــم النـــــشاط الرقــم

 

التاریـخ و 

 توقیـت 

أهــــــــــداف  مکان النشاط

 النشـــــــــــاط

 املشـارکــــون

 

 

 2023مارس  19اإلحتفال بعید النصر 

 بث أغاني وأناشید وطنیة 

لقاءات تسجیلیة مع مجاهدین عایشوا 

 فترة وقف إطالق النار

 عروض للفرق الکشفیة

 وغرافیة لشهداء املنطقة معرض صور فوت

 معرض للکتاب التاریخي 

 عرض مسرحي مونولوج (رسالة شهید

 

18/19/03/2023 

08:00- 20:00 

19/03/2023 

08:00 

14,00 

 

مکتبة املطاالعة 

العمومیة الشهید 

 عیسی جروني

 

 

التعریف بعظمة یوم النصر 

واإلفتخار بمکتسبات اإلرادة 

الشعبیة وتجدید العهد مع 

 وشهداء الجزائر الغالیةالوطن 

 

منظمة املجاهدین 

 مکتب املغیر

الکشافة اإلسالمیة 

 الجزائریة

 جمعیة القناع املسرحي

 املسرحي صالح مرزوق

عمال وموظفي 

مکتبتي املطالعة 

 -العمومي (املغیر

 جامعة)
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 مدیریة الثقافة لوالیة املنیعة -58

تاریخ وتوقیت  اسم النشاط  الرقم 

 النشاط 

 املشارکون  أهداف النشاط  نشاط مکان ال

بث لألشرطة التاریخیة الخاصة  01

 باملناسبة ،

 املتحف مارس 17

 

االحتفال بمناسبة عید 

 النصر

مدیریة الثقافة لوالیة 

املنیعة بالتنسیق مع 

جمعیة الکشافة 

 اإلسالمیة

 مسرح مثلث الحیاة

 

 

 

 

 تنظیم معرض للصور. 02

 عروض مسرحیة 03

االحتفال بمناسبة عید  املتحف مارس 18 رشات للرسم باملناسبةو 04

عرض فیلم وثائقي باملناسبة بث  05 النصر

 لألغــاني واألناشید الوطنیة

 عروض مسرحیة 06

 محاضرة تاریخیة  من تأطیر اساتدة 07

 حول املناسبة

االحتفال بمناسبة عید  املتحف مارس 19

 النصر

 یة للمعالم التاریخیةزیارة میدان 08

 عروض مسرحیة 09

عرض مسرحیي بعنوان "ابطال الجزائر  10

," 

 أناشید وطنیة

االحتفال بمناسبة عید  املتحف مارس 19

 النصر

 فرقة مسرحیة


