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ًً    أأثثببتتتت  ققووةةًً    ققدد  ااألألععررااقق،،ههذذهه  االلككييننووننةة  االلللططييففةة  االليتيت  إإنن  أأععددددتتههاا  أأععددددتت  ششععبباا  ططييبب    االلممججتتممعع،،ووألألنن  االلممررأأةة  ننصصفف   ييوومم  ووضضععتت    ووععززمماا

ّّ  ضضُُ   االلممووااففقق  للللثثااممنن  ممنن  اانن  االلثثووررةة  االلتتححررييررييةة،،  ييأأيتيت  ههذذاا  االلععاامم  االلييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة  ععففههاا  ووللططففههاا  ججااننبباا  ووححممللتت  االلسسالالحح  ااىلىل  ججااننبب  االلررججلل  إإبب

ممااررسس  ووتتززااممنناا  ممعع  سستتييننييةة  ااسسرترتججااعع  االلسسييااددةة  االلووططننييةة،،  ععييدداا  ييججدددد  ااالالععزتزتاازز  ببككلل  مماا  ققددممتتهه  وومماا  الالززااللتت  تتققددممهه  االلممررأأةة  ااجلجلززاائئررييةة  االلييوومم  ووههيي  

  تتررففعع  االلتتححددييااتت  ��  ككااففةة  االلممججااالالتت  للتتؤؤككدد  ججددااررتتههاا  ووأأنن  ككررااممتتههاا  االلىتىت  ففررضضتتههاا  ببااللععللمم  ووااللععمملل  ووااألألددبب  ووااللففننوونن  ووااللممععااررفف..

للرشرشييححةة  االلننسسااءء  خخااصصةة    ااااححتتففاالليياا  ببااللممننااسسببةة  ممووججهه  ااسسططرر  ققططااعع  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  ببممننااسسببةة  االلييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة  ببررننااممججككلل  ذذللكك  ووألألججلل  

  االلششععررييةة  ووااللننددووااتت،،  ااألألممسسييااتت  دد  ��  ببععضض  االلووالالييااتت  ااىلىل  أأيياامم  ووييتتضضممنن  ننششااططااتت  ممتتننووععةة  ببنيني  ااحلحلففالالتت  وو  االلووررششااتت،،  ووااللتتككررييممااتت  ووييممتتّّ  

للتتععتتيليل  ��  ييووممههاا  االلععااللمميي  االلممننصصةة  وو  تتععططيي  للههاا  االلككللممةة  للتتككوونن  ههيي  االلممششااررككةة    ،،    ��  ممججممللههاا  للللممررأأةةتتننتترصرص    ههيي  ففععااللييااتت  ثثققااففييةة  للككننههاا

  ..  ةة  ،،  االلففننااننةة  وو  االلششااععررةة  ،،  االلممتتففررججةة  ووااحلحلاارضرضةةااللمُمُححاارضرض  وو
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  ببررااممجج  االلممؤؤسسسسااتت  تتححتت  االلووصصااييةة    //أأووالال    

  االلددييوواانن  االلووططينين  للللثثققااففةة  ووااالالععالالمم  

االلررقق

  مم
  ااسسمم  االلننششااطط

ووتتووققييتت  تتااررييخخ  

  االلننششااطط
  االلرشرشككااءء    ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

معرض متنوع   0011

لمختلف 

 المنتوجات اليدوية 

مارس  07الثالثاء   

2023مارس  11اىل   

00سا10  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة

 احياء اليوم العالمي للمرأة

مع ابراز دورها ومساهماتها � مختلف 

 مجاالت الثقافية واألدبية واالبداعية 

 

 جمعية االعالم واالدماج وتكوين الشباب

 جمعية االحسان لرعاية اليتيم بخراطة

0022  

 أمسية شعرية

مارس  07الثالثاء 

2023 

00سا14  

 قاعة يرس للعروض

 الشاعرة حياة بن وارث

 الشاعرة امال بعوايل

 تنشيط المذيعة فتيحة مازوين

0033  

 حفل فين 

 عرض ازياء

 

مارس  07الثالثاء 

2023 

00سا14  

قاعة احمد باي 

 بقسنطينة

 

      STAMBOULIبالرشاكة مع مؤسسة 

SOUND 

 الشاب مومو -الفنانة منال هديل

 دييج بالل  -الشاب معز

 عرض أزياء 
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مارس  08األربعاء   0044

2023 

00سا14  

 محمد بوسماحة -الشاب حميدو

 دييج رتاج  –الشاب حمزة 

 عرض أزياء 

0055  

 حفل فين

 

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا14  قاعة االطلس 

 

 STAMBOULIبالرشاكة مع مؤسسة 

SOUND 

 الشاب بلبل  -الفنانة منال هديل 

مارس  09اخلميس   0066

2023 

30سا16  

 الشاب مومو

 محمد بوسماحة  

معرض جماعي   0077

 للفنون التشكيلية 

 "حكاية امراة"

معرض جماعي 

 حلرفيات 

مارس  31اىل  08من 

2023 

عبد  المركب الثقايف

 الوهاب سليم بشنوة

 

 فنانات تشكيليات وحرفيات  

مداخلة حول دور   0088

 المراة � الكتابة

فقرة  أدبية "امراة 

 من مجتمع"

قراءات شعرية 

 بعنوان" موازين"

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا10  

 اديبات من والية تيبازة 

 الشاعرة هندايس وهيبة

 الشاعرة سندس سلمى 
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مونولوج "مرا   0099

 ونص" 

حفل فين وعرض 

 أزياء

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة

 مونولوج لفايزة بيبش

 الفنان فارس السطايفي 

1100  

 حفل فين  

 

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا14  

المركب الثقايف عبد 

 الوهاب سليم 

 بشنوة 

 الفنان فيصل قاالكيص

مارس  08األربعاء   1111

2023 

00سا15  

 قاعة المغرب بوهران

 الشاب فتيح المنار 

 مداحات جمعية األفراح 

 08األربعاء   1122

2023مارس  

00سا14  

 قاعة يرس للعروض

 بومرداس-الفنانة زينب عويدات 

 تزيي وزو - الفنانة فطة 
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  االلممرسرسحح  االلووططينين  ااجلجلززاائئرريي  مميحيح  االلدديينن  ببااششططااررززيي  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  ووتتووففييتت  االلننششااططتتااررييخخ    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 "التائهونعرض مرسيح "

08/03/2023 

 سا 18:00

المرسح الوطين 

 اجلزائري

إحياء باليوم العالمي  

  2023مارس  08للمرأة 

 المرسح اجلهوي عنابة

0022  
09/03/2023 

 سا 18:00

0033  
 عرض رشيف

 "القصة احلقيقية حلورية"

11/03/2023 

 سا 16:00
 المرسح اجلهوي اجللفة
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  ققرصرص  االلثثققااففةة  ممففدديي  ززككرريياا  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووففييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

معرض جماعي للفنون التشكيلية بمناسبة االحتفال 

 باليوم العالمي للمرأة.

 2023مارس  18اىل  02من 

16:00 

 قرص الثقافة

 رواق باية 

االحتفال باليوم العالمي 

 فنان تشكييل  14 للمرأة 

0022  

حفل غنايئ متنوع بمناسبة االحتفال باليوم العالمي 

 للمرأة.

 20223مارس  08

15 :00 

االحتفال باليوم العالمي  قاعة العروض 

  للمراة 
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  االلووككااللةة  ااجلجلززاائئررييةة  للإلإلششععااعع  االلثثققاايفيف

االلننششااطط  ممككاانن  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككنيني   االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت    االلننششااطط  

 الفنانة تانينا ازيري

 

الرتويج إلبداعات المرأة 

 اجلزائرية

 

 أروقة دار عبد اللطيف 

 

 2023مارس   08

 

معرض لوحات فنية للفنانة 

 التشكيلية 

 " تانينا ازيري"              

  

0011  

  

  

  

  ددييوواانن  ررييااضض  االلففتتحح

  

    

  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط

 

 ديوان رياض الفتح

 

 

 قاعة ابن زيدون

 

إنجاح احلدث و إعطاء صورة 

راقية و حضارية عن المرأة 

 اجلزائرية

 

2023مارس  08  

 

 

تنظيم عرض أزياء خاص بالموروث الثقايف   -

اجلزائري إضافة إىل حفل فين خاص باليوم 

 العالمي للمرأة .

  

0011  
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  ووااللففننووننممددييررييااتت  االلثثققااففةة  ببررااممجج    ::  ثثااننيياا

  أأددررااررممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --11

  االلممششااررككنيني  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم    

 معرض تقليدي 01

 ومعرض فنون تشكيلية

 بهو دار الثقافة 2023مارس 09مارس إىل غاية  07من 

 تماسخت

 

 

 

 

وإبراز دورها  ترقية المرأة

 و مكانتها � المجتمع

 

 

جمعيات نسائية وحرفيات  

 وفنانات

 2023 /03 /07 جلسة فنية أدبية 02

14:30 

 أ/ بن عبيد أم اخلري دار الثقافة

 أ/ أمرية عوماري

 أ/هاشمي خديجة

 بهو المكتبة المكتبة الرئيسية 07/03/2023 معرض إلبداعات المرأة 03

 2023 /03 /08 وتكريماتحفل فين   04

14:00 

جمعيات نسائية وحرفيات   دار الثقافة

 وفنانات

حفل عيد المرأة تكريمي خاص  05

بموظفات وعامالت المكتبة 

 الرئيسية أدرار

المكتبة الرئيسية  08/03/2023

 للمطالعة العمومية

مشاركة العامالت 

 االحتفال بعيدهن

 عامالت المكتبة
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  االلششللفف  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووالالييةة   --22

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووففييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  
تنظيم الصالون النسوي للفنون التشكيلية تحت    -

 شعار "ريشيت هي لمسيت"

مارس  08اىل  06من 

2023 

دار الثقافة 

 لوالية الشلف

مقدم لكافة الفنانني 

التشكيلني خاصة الفئة 

بالتنسيق مع فنانات  النسوية

 تشكيليات محليا و وطنيا

 حفل فين عىل رشف العائالت.-   0022
 2023مارس 08األربعاء 

 سا)14:00( 

دار الثقافة 

 لوالية الشلف
 مقدم لكافة الفئات

  
جلسة تكريمية لموظفات المكتبة بمناسبة اليوم 

 العالمي للمرأة 

عىل  2023مارس  08

 صباحا  10:00الساعة 
 ثقايف  قاعة المحارضات 

 موظفات المكتبة 
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  ااالالغغووااططممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --33

  االلممششااررككوونن

  

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 بالتنسيق مع :

 جمعية الغيث

االتحاد النسايئ–  

 جمعية االنفتاح الشبانية– 

–جمعية رواق الياسمني – 

جدمعية شعاع للفنون 

 والثقافة

جمعية ام ملك مريم – 

 للصثناعات التقليدية

جمعية وصثال للثقافة – 

 والفنون

 

االحتفال باليوم العالمي 

 للمراة

احياء المناسبات 

 العالمية

 

 

 

 

 

دار الثقافة التيخ 

 عبدالله بن كريو

 المركز الثقايف

 بلدية افلو

 

 

 

2023مارس  10اىل  05من  

  **ممععااررضض::

الصناعات التقليدية واحلرف الفنية--  

جماليات تذوق المطبخ اجلزائري التقليدي--  

  

  

0011  

  

  0022 *عروض :تنشيط فلكلوري ،حفل فين

 *لقاءات : ملتقى االدب وكتابات النسوية

  "المراة وجمال الكلمات

  

03 

ءءدورة تكوينية � احلرف الفنية للنسا  0044  
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    أأمم  االلببوواايقيق  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة --44

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 

01 

 

 معرض للباس التقليدي -

 معرض للمأكوالت واحللويات الشعبية -

 حفل فين عىل رشف المرأة  -

 2023مارس  10إىل  08من 

 صباحا 09:30عىل الساعة 

 

 والفنوندار الثقافة 

إحياء المناسبة عرفانا 

بمجهودات المرأة اليت تبذلها 

 � شىت مجاالت احلياة

 

 جمعيات محلية

02 
 عرض مرسيح عائيل للكبار بمناسبة

 اليوم العالمي للمرأة

08/03/2023 

15h00 
 قاعة العروض

المرسح اجلهوي  أم 

 البوايق

االحتفال بالمرأة � يومها 

 العالمي
 المرسح اجلهوي 

03 
 تكريم العامالت بالمرسح اجلهوي

 أم البوايق

08/03/2023 

14h30 

04 

يوم مفتوح عىل اإلبداع النسوي بالتنسيق مع نادي 

 صديقات المكتبة:

عرض تجارب نسوية ناجحة : الكاتبة و الدكتورة  -

عبابسة سمية ، تقوى عيل الرشيف ، منار شامي ، بن 

 البار أمينة

الشابة : بوطة رحيل لمؤلفها: ثق بيع بالتوقيع للكاتبة 

 بنفسك ولن تنهزم

 وللكاتبة مانع نورس لمؤلفها : سيالدور

 

 

04/03/2023 
المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية 

التعريف والتشجيع بكاتبات 

 والية

 أم البوايق

 

 

/ 

2023مارس  08 - 04 معرض الكتاب النسوي 05   

 عيد المرأةتكريم موظفات المكتبة بمناسبة  06
 2023مارس  08

 صباحا 10:00الساعة 

مكتبة المطالعة سوق 

 نعمان

تكريم الموظفات عىل جهدن 

 المبذول � عيدهن العالمي
/ 
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  ببااتتننةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة --55

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 *معرض نسوي لمبدعات من األوراس
07-08 

 مارس
 تشجيع ابدعات المرأة قاعة عبدو طمني

*دار الثقافة بالتنسيق مع المركز اجلزائري 

 لرجال األعمال والمتعاملني االقتصاديني.
 *األكالت التقليدية واحللويات العرصية.

 *عروض أزياء متنوعة

 حفل موسيقي منوع  0022

08/03/2023 

 

 أساتذة وطلبة المعهد المعهدتكريم موظفات  مقر المعهد الموسيقي

0033  

ندوة ثقافية بعنوان"مساهمات المرأة � 

 بناء المجتمع عرب العصور"
المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها

تطور مسار المرأة 

 اجلزائرية عرب التاريخ

 جامعة باتنة

معرض للكتاب والصور يمثل نماذج لنساء 

 جزائريات ناجحات � احلياة
/ 

 نادي عنان القلم األديب للمكتبة ألديبات وشاعرات محلياتأمسية أدبية 

0044  
 حفل غنايئ متنوع

 قاعة العروض
الرتفيه ومشاركة فرحة 

 المرأة

 كوكبة من فناين الوالية

 جمعية ثقافية والئية عرض مرسيح للنساء

0055  

معرض كتاب لمجموعة مؤلفات 

 اجلزائريات"جزائريات يكتنب"
 بوزينةمكتبة المطالعة 

تطور مسار المرأة 

 اجلزائرية

/ 

محارضة بعنوان "دور المرأة � تشجيع 

 القراءة والمقروئية"

متمدرسات من ملحقة الديوان الوطين 

 لمحو وتعليم الكبار فرع بوزينة
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  ببججااييةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --66

  

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  ��  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

 حفل تكريم   كل من : 01

 حموش عيشة/   مصطفاوي فوفة

 قابالت ومجاهدات قدامى لوالية بجاية

المكتبة الرئيسية  2023مارس  08

 للمطالعة العمومية

 

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع  تكريم المرأة اجلزائرية

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 فين مع : سمري خلفي و الياس صويفحفل  02

 عرض لألزياء

 سينماتيك 2023مارس  08

 

سينماتيك بالتنسيق مع اجلمعية الثقافية  تكريم المرأة اجلزائرية

 المرأة الناشطة

  بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة تنظيم 03

عرض    femme artisteمعارض تحت عنوان 

 لألزياء للتصاميم احلديثة

   فتح ورشات تكوينية فنية خاصة بالمرأة

 محارضة حول المرأة

   تنظيم حفل فين 

تكريم المرأة اجلزائرية  دار الثقافة 2023مارس  08

 الفنية

مديرية الثقافة والفنون بالتنسيق مع دار 

 الثقافة

 07اىل  05من  معرض للمرأة المقاوالتية 04

 2023مارس 

اجلزائرية تكريم المرأة  دار الثقافة

 المقاوالتية

 دار الثقافة
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ببسسككررةة   --77

  

  

  

    

االل

  ررققمم

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

  

  

  

0011  

  ""ممللتتققىى  ااإلإلببددااعع  االلننسسوويي""  ::

معـارض � الصــــــنـاعـات التقليـديـة واحلرف  -

 النسوية.

 معرض للحلويات التقليدية والعرصية . -

ــلــفــن الــتشــــــــكــيــيل والصــــــــورة مــعــرض  - ل

 الفوتوغرافية .

جلســة أدبية مع نادي ســنابل اإلبداع األديب  -

 لدار الثقافة بسكرة .

 

 

 

مارس  09 -08

2023 

ابتداء من الساعة 

 صباحا 09.00

 

 

قاعة المعارض             

 لدار الثقافة 

 أحمد رضا حوحو يسكرة

 

 

 االحتفال باليوم العالمي للمرأة 

ـــة � تثمني دور  المرأة اجلزائري

التنمية الثقافية وترقية اإلبداع 

 الفين النسوي المحيل.

 

 

 كوكبة من :

ـــة  ـــافي ـــات الثق ـــات –اجلمعي ـــان الفن

 أديبات.-حرفيات- التشكيليات 
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  ببششاارر  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --88

  االلررققمم    ااسسمم  االلننششااطط    تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط    ااههدداافف  االلننششااطط    االلممششااررككوونن  

تفعيل الفعل الثقايف  جميع الفئات 

 المحيل

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية 

       2023 مارس 04

 10:00الساعة 

ندوة فكرية ثقافية بعنوان " المرأة اجلزائرية 

 «والتحديات ...الواقع ...

01 

  إبراز مواهب المرأة البشارية  بعض الفنانات التشكيليات 

 دار الثقافة 

2023مارس  05من   

2023مارس  08ايل   

صباحا 10  

 مسابقة أحسن فنانة تشكيلية

 

02 

  إبراز مواهب المرأة البشارية مصورات بشاريات

 دار الثقافة 

 202مارس  06من 

2023مارس  08اىل   

صباحا 10:00  

 

 مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية 

03 

الثقافة دار إبراز مواهب المرأة البشارية نساء من مختلف االعمار   2023مارس  07 

 مساء 16:00

 04 مسابقة أحسن طبق حلويات جزائرية 

كاتبات مبتدئات و المؤطرة 

 كاتبة معروفة 

تحفزي النسوة عىل العطاء     

 و اإلبداع 

2023مارس  07 دار الثقافة  

مساءا 14:00  

 05 ورشة حول الكتابة اإلبداعية 

بعض المبدعات � الفعل 

 الثقايف المحيل 

تحفزي النسوة عىل العطاء     

 و اإلبداع

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

2023مارس  08  

صباحا 10:00  

تكريم بعض النسوة المبدعات � يومهن 

 العالمي 

06 

تحفزي النسوة عىل العطاء      فرقة موسيقية محلية 

 و اإلبداع

 دار الثقافة

 

2023مارس  08  

مساء 14:00  

األزياء بعض حفل فين مع عرض 

 المشاركات

07 
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  ببللييددةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  االل --99

  

  االلررققمم        

  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلتتااررييخخ  ووااللتتووققييتت  ااسسمم  االلننششااطط

 

 

01 

 

 

 

 عرض لألزياء التقليدية المعروفة بمنطقة البليدة. -

 

 

 

 

 

    08/03/2023 

 

  

 

 

 

 

 قاعة المؤتمرات

 لوالية البليدة 

 

 

 

تشجيع المرأة عىل اإلبداع �   -

 المجال الفين الرتايث.

 التكفل بانشغاالت احلرفيات. -

 تكريم المرأة البليدية.  -

 الرتفيه عىل المرأة � يومها -

 العالمي

 

 

 

 والية البليدة -

 

 مديرية الثقافة -

 و الفنون     

      

 حفل فين � مختلف الطبوع اجلزائرية مع الفنانتني  - 02

 هانية بخيت والشابة رحاب.  
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  االلببووييررةة  للووالالييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة --1100

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووففييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 أسبوع إبداعات الفنية و الثقافية للمرأة الريفية

 معرض اللباس ألتقلدي

 معرض الفنون التشكيلية.

  تقليدية .معرض خاص باألكالت  

 مارس  07مارس ايل  01من 

2023 

  

إبراز دور المراءاة �   دار الثقافة عيل زعموم

 المجتمع 

 

مديرية الثقافة   

بالتنسيق مع دار 

  0022 الثقافة 

 مؤنسات األدبية نسويه

 جلسات أدبية و قراءة شعرية نسويه

 خلق مناخ ثقايف أديب   دار الثقافة عيل زعموم  

  ترفيهي  

0033  

احتفال  باليوم العالمي للمرأة المصادف  08 مارس   

2023 

  حفل فين بالمناسبة

  إحياء المناسبة العالمية.  دار الثقافة عيل زعموم  2023مارس  08

  

  

  

  



19

  تتااممرنرنااسستتممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة       --1111

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

  

  

  

0011  

خاص معرض للكتاب   -

بمؤلفات المرأة الكاتبة 

 الوطنية والمحلية

 طيلة األسبوع من

 15إىل  07

 8:00من 2023مارس

 17:00صباحا إىل 

 مساء

 

 

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 برادعي أحمد

 االحتفال بعيد المرأة -

تعزيز المطالعة العمومية لدى  -

 أفراد المجتمع

 

المكتبة الرئيسية  -

للمطالعة العمومية 

 برادعي أحمد

المجتمع المدين +أدباء  -

 ومثقفون

 أساتذة جامعيني -

 

  

  

0022  

"منتدى رؤى اجلنوب للقراءة 

قراءة �  والفنون الثقافية"

 كتاب

F  قراءة � كتاب" كاتبة

 محلية

 2023مارس  08

 14:30من 

 7:00إىل 

  

0033  

 معرض الكتاب -

مسابقة � القصة  -

القصرية بالتنسيق مع 

 مؤسسة إعادة الرتبية 

 تكريمات

 

مارس  8اىل  03من 

2023 

 

 االحتفال بعيد المرأة - مؤسسة إعادة الرتبية  

تعزيز المطالعة العمومية لدى  -

 مؤسسة إعادة الرتبية  .نزالء 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية برادعي أحمد

 مؤسسة إعادة الرتبية  نزالء 

  

  

0044  

 معارض إبداعات المرأة.

ندوة ثقافية " نساء 

 متألقات".

 مارس08إىل  06من

ابتداء من الساعة 

09:00  ً  صباحا

 

 

 بهو دار الثقافة -

 االحتفال بعيد المرأة

التعريف بالموروث المحيل " الثقايف 

 والتقليدي للوالية

دار الثقافة "داسني ولت  -

 إيهما" 
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 بالطو فين.

 

 

 

 

إبراز الدور الكبري الذي تقوم به المرأة 

 � المجتمع

الثقافية اجلمعيات  -

 والشبانية

  

  

  

0055  

معرض للكتب  والمنتجات 

 المحلية للجمعيات الثقافية

 مسابقة ثقافية للعائالت

 مسابقة � الطبخ 

 

 09- 07من 

  2023مارس

مكتبة المطالعة حاج بالل 

 عبد القادر 

 مكتبة أدريان

 

 االحتفال بعيد المرأة -

 احلرص عىل تنويع ثقافة المرأة -

للمطالعة المكتبة الرئيسية 

 العمومية برادعي أحمد

مكتبة المطالعة حاج بالل عبد 

 القادر

 مكتبة أدريان

 اجلمعيات الثقافية

  

  

  

0066  

  2023مارس  8-06 سهرات فنية موسيقية 

18:00 

 

 

 

 

 االحتفال بعيد المرأة - دار إمزاد -

 تنشيط المحيط . -

 

 

 

 

 

 

مديرية الثقافة والفنون   

 لوالية تامنغست.

 جمعية أصدقاء الصحراء.  

 جمعية تغاليفت ان سوهاغ

 جمعية إيماوضن ان توفات

 اقوز موسنت ان ماراون 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  تتببسسةة   --1122

 

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 مارس  08اليوم العالمي للمراة   0011

2023 

 *الصالون الوطين للصورة

 الفوتوغرافية الطبعة اخلامسة

 2023مارس  09إىل  07من 

صباحا09:00  

دار الثقافة محمد 

 الشبويك

*اكتشاف المواهب � مجال التصوير 

 الفوتوغرايف 

*فتح المجال أمام الفنانني من 

مختلف ربوع الوطن لاللتقاء وتبادل 

 اخلربات

فنانني � مجال التصوير 

الفوتوغرايف محليني ومن 

 ربوع الوطنمختلف 

     2023مارس  05 ورشة بيداغوجية متنقلة 02

 صباحا10:00

 تالميذ المدارس االحتفال بعيد المرأة ابتدائية طراد السعيد

 اطارات المتحف

 تبسة– المتحف العمومي الوطين 

زيارة ترشيدية للجمعيات -  0033

 النسوية

08/03/2023 

 زواال 14:00

 إدارة المتاحف

والمواقع األثرية  

 لوالية تبسة .

تعريف بجميع المواقع األثرية 

 للوالية والتعريف بالموروث الثقايف

الديوان الوطين لتسيري 

واستغالل الممتلكات المحمية  

 تبسة– 

 جمعية نينا -

جمعية المثابرين � -  -

 شىت الميادين

االتحاد احلركة  -04

 اجلمعوية وترقية المواطن.
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العامالت عىل تكريم النساء -   0044

مستوى إدارة المتاحف 

 والمواقع األثرية.

08/03/2023 

 صباحا 10:00

  - االحتفال بعيد المرأة  

 أصبوحة شعرية نسوية- 05

معرض إلصدارات النسوية -

 التبسية

معرض لوحات للفن -

 التشكييل خاص بالمراة 

تكريمات احد الشخصيات - 

 النسوية التبسية 

مارس  08إىل غاية  05من 

2023 

 صباحا 09:00

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها

*تكريم العامالت بالمكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 *شاعرات وكاتبات والية تبسة.

 *أستاذات ودكاترة جامعيون 

 *طلبة جامعيني.

 

 

 

المكتبة الرئيسية  2023مارس  08 *إنشاء نادي المرأة  06

 العموميةللمطالعة 

االعرتاف بدور المرأة � جميع 

 المجاالت 

 كافة الفئات

 *معارض و ورشات متنوعة  07

*برامج منظمة من قبل 

 الملحقة 

إحياء اليوم العالمي للمرأة ودورها �  ملحقة العوينات 2023مارس  08

 لمجتمع

 إطارات المكتبة التذكري واالحتفال بعيد المرأة  ملحقة مرسط 2023مارس  08 *معرض للكتب النسوية  0088

 معرض للعمال الفنية النسائية  0099

 المتنوعة :

*تكريم نساء فاعالت � احلقل 

 الثقايف 

 *أمسية أدبية نسوية 

تشجيع عوام النساء والثناء عىل  ملحقة ونزة 2023مارس  08

جهودهن وشجاعتهن وثباتهن � 

لمنتجاتهم إحراز التقدم والرتويج 

 والرتكزي عىل المنتج الثقايف .

عمال المكتبة  المنخرطات 

وبعض النسوة الفاعالت � 

 احلقل الثقايف
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 معرض تقليدي   1100

 *محارضة حول دور المرأة 

 *مسابقة أحسن طبق تقليدي

 تكريمات للفائزين

 أستاذات من اجلامعة  إبراز دور المرأة � المجتمع  ملحقة عني الزرقاء 2023مارس  08
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  تتللممسساانن  للووالالييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة   --1133

  

 االلننششااطط تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط ممككاانن  االلننششااطط أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن
االل

 ررققمم

فننات تشكيليات و  

حرفيات من داخل و خارج 

 والية تلمسان

 

 إبراز إبداعات المرأة الفنانة.

دار الثقافة عبد القادر 

علولة رواق الفنون 

احلليم همش""عبد   

 

 2023مارس  08اىل  04من  

صباحا  09:00ابتدءا من   

 

الصالون الوطين للفنانات التشكيليات � 

 طبعته الرابعة

 ورشة الفنون التشكيلية 

ورشة تكوينية � احلرف الفنية (الفخار 

 التقليدي)

01 

 االحتفال بعيد المراة الفنان خليل عبد العظيم
القاعة الكربى لدار 

 الثقافة

ابتدءا  2023مارس  08يوم 

مساء 18:00من   

حفل فين للفنان "خليل عبد العظيم" بمناسبة 

 اليوم العالمي للمرأة
02 

 حرفيات و جمعيات

تشجيع المرأة عىل امتهان - 

 احلرف  وتطويرها

تحفزي المرأة عىل إبراز - 

 منتوجها و تسويقه.

فتح مجال للمرأة احلرفية  و -

المؤسسات دخولها لعالم 

الناشئة مع احلفاظ عىل 

 الطابع التقليدي

قرص الثقافة عبد 

 الكريم دايل 

 

 

 

 

 

 

 2023مارس 08و 07و  06

 

 

 

 

 

معرض نسوي بمناسبة عيد المراة المصادف لـ 

 مارس 08

 

 

 

 

03 
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 زينب بوترفاس

تشجيع المواهب الشابة � 

الفن التشكييل خاصة العنرص 

 النسوي .

 

قرص الثقافة عبد 

الكريم دايل قاعة 

 محمد ديب

 2023مارس  16اىل  06من 

معرض للفن التشكييل للفنانة         "زينب 

 بوترفاس"
04 

 قرص الثقافة

مشاركة العمل الثقايف مع 

المؤسسات العقابية خاصة 

 � هذه المناسبة.

المؤسسة العقابية      

التابعة لمجلس     

 قضاء تلمسان

 

 2023مارس  08

 عرض فيلم سينمايئ 

 "ليىل واألخريات"

 للمخرج سيد عيل مازيف

05 

 

طالب الملحقة اجلهوية 

 للفنون اجلميلة تلمسان.

 

تشجيع وتحفزي إبداع المرأة 

 � المجال الفين.

 

المتحف العمومي 

الوطين للفن والتاريخ  

 تلمسان.

 

عىل الساعة  2023مارس 08

 العارشة صباحا

 

التشكيليةمعرض جماعي للفنون   

 
06 

فتح المجال للحرفيات  احلرفيات والمبدعات

 والمبدعات � شىت المجاالت 

مقر المتحف العمومي 

الوطين لألثار 

 اإلسالمية 

 (المدرسة) 

  2023مارس 05

 العارشة صباحا

 معرض :"يوميات امرأة عرب العصور"

 07 صالون: "المرأة المبدعة"

المتحف العمومي الوطين 

 اإلسالميللخط 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

مارس يعلن المتحف عن  08

الفائزين � المسابقة الوطنية 

"الطب النسوي من خالل 

 المخطوط" وتكريمهم 

مركز الدراسات 

 األندلسية إمامة

 

 2023مارس  07

 

أساتذة، باحثني ومختصني � مجال 

 المخطوط، اآلثار والتاريخ
08 
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التعريف الرتاث الالمادي و  مركز الفنون والمعارض

 التقاليد اجلزائرية
مركز الدراسات 

 األندلسية
 2023مارس  08و  07يومي 

 09 معرض " الممارسات الشعبية للمرأة اجلزائرية"

// 
التعريف باحليل التقليدي 

 اجلزائري

 معرض احليل الرتايث " الزروف"
10 

 11 "حرفيات تلمسان" معرض تحفزي و دعم النساء حرفيات � عدة مجاالت

 طلبة جامعة مغنية
معرفة الشخصيات النسوية 

 اليت شاركت � الثورة
 المركز اجلامعي مغنية

العارشة  2023مارس  08

 صباحا

معرض صور شهيدات تلمسان بالتنسيق مع 

 مركز الفنون والمعارض
12 

المركز التفسريي للباس 

التقليدي اجلزائري ، 

حرفيون من مستغانم ، 

، تلمسان، النعامة،  عسكر

 البيض، سيدي بلعباس

 المركز التفسريي تلمسان 

غرفة الصناعة التقليدية 

 وهران

 

تكريم المرأة وتثمني مكانتها 

 بالمجتمع

 

 والية وهران

 2023مارس  08إىل  06من 

 ندوة علمية حول البلوزة -

معرض حول اللوزة من تنظيم المركز  -

 التفسريي 

 معرض للحيل  -

 خاصة باللبلوزة  قعدات -

 عرض أزياء 

 

13 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية محمد 

 ديب

  

  طلبة جامعة مغنية

 كل الفئات

 التعريف بكاتبات تلمسان-

تقييم المراة واهميتها � - 

 بناء المجتمع

 الرئيسيةالمكتبة

 للمطالعة العمومية

محمد ديب 

 وملحقاتها :

 عني غرابةعني تالوت/

بين  الغزوات/ سبدو/ /

 2023مارس  08

 يوم مفتوح للمرأة  -

 معرض لكاتبات تلمسان -

 

14 
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سنوس/ بين صميل/ 

مغنية/بين بحدل/بين 

 بوسعيد/

سيد 

 اجلياليل/العابد/القور/

 الرميش/اخلميس

معرفة الشخصيات النسوية 

 اليت شاركت � الثورة
 المركز اجلامعي مغنية

العارشة  2023مارس  08

 صباحا

معرض صور شهيدات تلمسان بالتنسيق مع 

 مركز الفنون والمعارض
15 

 16 حفل اختتام بطلة القراءة الثالثة مساء 2023مارس  11 دار الثقافة تلمسان أهمية تثقيف المرأة
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  تتييااررتت  للووالالييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة --1144

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ممككاانن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  االلننششااطط

    ااسسمم  االلننششااطط

  االلررققمم  

 جمعيات ثقافية وفنية

 حرفيات نساء مكافحات

 

االحتفال باليوم 

 العالمي للمرأة 

التعريف بمكانة 

المرأة � المجتمع 

مساهمة المرأة � 

بناء االرسة 

 والمجتمع

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تيارت

 

 

 

 2023مارس  08

 

 المرأة التيهرتيةـ افتتاح المعارض اخلاصة بإبداعات 

 ـ أمسية شعرية وادبية

 ـ بيع باإلهداء

 ـ قعدة للرتاث الالمادي

 ـ مبدعات من الذاكرة سرية وكفاح

 ـ تكريمات

  

 

 

0011  

 رواد المكتبة

 

 احياء المناسبة

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 من رصيد المكتبة.لكاتبات محليات معرض كتاب  -

العروض حول نشاطات أبواب مفتوحة بقاعة  -

 المكتبة.

 بيع بالتوقيع لكاتبات محليات. -

  

 

0022  

 رواد المكتبة

 

التعريف بدور المرأة 

 � المجتمع

مكتبة المطالعة العمومية 

الشهيد عبديل بن عيل 

 مالكو

 

 

 

2023مارس  08  

 معرض للكتاب  -

 معارض مختلفة "خاصة بالنساء باحلرفيات " -

  

0033  

 

 رواد المكتبة

 ابراز دور المرأة 

 

مكتبة المطالعة العمومية 

 مناد عابد واد لييل

 

 معرض للكتب 

 معرض لصور الشهيدات -

  

0044 
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 رواد المكتبة

 

 

 

 الحتفال بعيد المرأةا

 

 

مكتبة المطالعة العمومية 

 جاك بريك فرندة

 

 

 

2023مارس  08  

 تكريم مكتبيات وموظفات المكتبة.  -

 بالكاتبات المحلياتمعرض للكتاب اخلاص  -

 

 

  

 

0055 

 

 

 

 جميع الفئات

 والمنخرطني

 

 

 

 أهمية ودور المرأة

 � كل المجاالت

 

 

 

مكتبة المطالعة العمومية 

 بن عيل عمار

 عني بوشقيف

 

 

 معرض للكتاب خاص بالمناسبة -

عرض فيديو يعرف بدور المرأة وأهميتها � بناء  -

 المجتمع.

النسائية � الرواية لمحة عن أبرز الشخصيات  -

 واالدب اجلزائري.

يوم درايس حول دور المرأة المثقفة � اجلزائر  -

 بالتنسيق مع ديوان محو األمية

  

 

 

0066 

 

 عامالت

 المكتبة

 

تكريم موظفات 

 المكتبة

 

 مكتبة المطالعة

 الشيخ

 بوعمامة الرشايقة

 

 

 

 

2023مارس  08  

 معرض كتاب. -

 تكريم موظفات المكتبة.  -

  

 

0077 

مكتبة المطالعة العمومية  االحتفال بيوم المرأة عمال المكتبة والمنخرطني

الشهيد عيل احلمامي 

 مدروسة

 معرض كتاب لكاتبات جزائريات ومحليني-

 ورشة أحسن تعبري لدور المرأة

0088  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض كتب � بهو المكتبة.-

 عرض لوحات فنية -
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 جمعية االحياء 

 الثقايف

 

تفعيل دور المرأة � 

 المجتمع

 

 مكتبة المطالعة العمومية

 دموش

 محمد

 فرندة

 

 

2023مارس  08  

 معرض لأللبسة التقليدية  -

عرض منجزات قامت بها المرأة � مجاالت  -

 مختلفة.

 مسابقات لألطفال: -

 أحسن لباس تقليدي لرباعم المكتبة-

 أحسن صورة -

 تعبري عن المرأة من إبداعات الصغار  -

 " إنجاز حامل أقالم" أشغال يدوية -

 

 

0099 
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  تتزيزييي  ووززوو  للووالالييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة   --1155

االل

  ررققمم

  االلممششااررككوونن  ��  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط

 معرض اإلبداع النسوي 01

 * صالون كتاب المرأة مع بيع باإلهداء

 *المرأة المقاولتية

 *المرأة والمنتجات المحلية

والعمل اجلمعوي*المرأة   

 *معرض حول احلرف التقليدية

*ورشات عمل توضيحية حول المعرفة و 

  المهارات

 09إىل   04من 

2023مارس    

دار الثقافة مولود 

 معمري

مرسح الهواء 

 الطلق"موحيا"

 تنمية نشاط المرأة  -

تعزيز قدرات المرأة وتشجيعها   -

عىل التحرك نحو اإلبداع من خالل 

 طوال مسريتهاتقديم الدعم لها 

مساعدة النساء عىل الرتويج  -

لمنتجاتهن بشكل أفضل وتقديمها 

 بشكل أفضل.

تسهيل كل اللقاءات بني الفنانني   -

 والمبدعني. 

 تشجيع المرأة الريفية.  -

تعزيز التبادالت للتعريف بمختلف - 

 التخصصات.

 

 *احلرفيات

 األديبات، الفنانات، المبدعات

 *ورشات دار الثقافة

سسات الثقافية تحت *المؤ

 الوصاية

 *اجلمعيات الثقافية

*معرض الفنون التشكيلية لمبدعات الفن  02

 التشكييل 

انجاز لوحة  جدارية حول موضوع: "انجازات  

 المرأة"

 09إىل   04من 

2023مارس    

 قاعة المعارض

 
*تنشيط ثقايف مع المواهب الشابة من  

الثقافة تقديم الورشات البيداغوجية  لدار 

 مولود معمري

 * ورشة صناعة المجوهرات التقليدية

 07و  06يومي 

2023مارس   

مساحة الورشات 

 البيداغوجية
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 * ورشة صناعة الفخار احلديثة

 *ورشة رواية القصص واأللغاز

 *ورشة تحضري احللويات 

البيت التقليدي أخام 

 ناغ

*موائد مستديرة حول "المرأة واإلبداع" من  03

 المشاركني � المعرض تنشيط

 06و 05يومي 

 مارس

 قاعة المحارضات

 * إلقاء أبيات شعرية 04

 

 

مارس 07  

*قعدة نسوية حول إبداعات المرأة � شىت  05

 المجاالت 

 فضاء  معرض الفنون

 

06 

*حفل فين من تنشيط الفنانة ماسة بوشفة 

 و باقة من الفنانني الشباب

عرض أخر ألزياء * عرض أزياء تقليدية و 

 عرصية

2023مارس  08  

تسهيل اللقاء مع اجلمهور ، ونرش   - قاعة العروض

 الوعي

الدعوة إىل تثمني ومكافأة عمل  -

 المرأة 

 

 *معرض اإلبداع النسوي 07

 *معرض الكتاب النسوي

 *معرض الفنون التشكيلية

 09إىل  05من 

  2023مارس 

فضاء المعارض  

ملحقة دار الثقافة  

 العزازقة

 

 

 

االحتفال  بذكرى تاريخية عظيمة  -

 و مجيدة  

تعليمي،تهذييب، ترفيهي  -  

 

 

 

 

منشطني -  

أعضاء الورشات البيداغوجية -  

*ورشات بيداغوجية  الرسم والكتابة بمناسبة  08

 اليوم العالمي للمرأة

 فضاء الورشات

ملحقة دار الثقافة 

 العزازقة



33

 قاعة العروض  2023مارس  07 *إلقاء أبيات شعرية 09

ملحقة دار الثقافة 

 العزازقة

 

 *الغناء النسوي التقليدي"أورار نلخالت" 10

   2023مارس  08 *حفل فين  11

 

االحتفال  بذكرى تاريخية عظيمة  - اجلمهور العام

 و مجيدة  

 استذكار األحداث التاريخية  -

 ترقية المطالعة العمومية  -

جناح العرض المكتبة 

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية 

 09إىل  05من 

2023مارس   

 

سا09:00  

 *معرض ألعمال األطفال حول موضوع المرأة

 *عرض صور حول لألديبات و الكاتبات

 معرض الكتاب للمكتبة "إنتاج كتاب المرأة"

*بيع باإلهداء مع أديبات و كاتبات والية  

 تزيي وزو

 

مع ورشة الشعر لدار  إلقاء أبيات شعرية

 الثقافة مولود معمري

12 

رواد المكتبة  "أطفال 

 الورشات البيداغوجية "

التعريف بالشهيد و تضحياته إبان  -

 احلرب التحريرية

- زرع الروح الوطنية � نفوس 

 االجيال الصاعدة.

 

 جناح الطفل  

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية 

 07و  06يومي 

  2023مارس 

سا13:00  

*ورشة القراءة و الكتابة (مواضيع حول اليوم 

 العالمي للمرأة)

 *ورشة الرسم 

 *ورشة رواية القصص

13 
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 الفنانات المرسحية

 

اجلمعيات و التعاونيات  

 الثقافية

 

التعريف بالوجوه الفنية المرسحية -  

 الرتفيه و إحياء المناسبة

المرسح اجلهوي كاتب 

 ياسني  تزيي وزو

 09إىل  06من  

 مارس

16:00-سا 9:0   

 14 معرض حول فنانات المرسح

14:00 
 15 عرض ألعاب سحرية للكبار

 16 عرض كوميدي  14:30

 

 األرسة الفنية

 المخرجني و الممثلني

موظفي سينماتيك لوالية   

 تزيي وزو

ترقية اإلنتاج السينمايئ  -  

 

فضاء للتعارف و التبادل -  

 

 سينماتيك

 متحف السينما 

05/03/3202  

سا 13  

 

سا 15  

WEST EDDAR/SID ALI 

MAZIF/ALGÉRIE/2015 

17 

فيلم ( 2019دزاير /مهدي تسباست / اجلزائر

  من أفالم المركز اجلزائري لتطوير السينما)

 � إطار االحتفال بستينية االستقالل 

18 

سينماتيك  متحف 

 السينما

مارس 06  

سا 13  

 

سا 15  

DAME DE FER /PHYLLIDA 

LLAYD/FRANCE /2011 

19 

إىل آخر االحتفال بستينية االستقالل ،

فيلم من ((   اجلزائر /الزمان/ياسمني شويخ  

                  أفالم المركز اجلزائري لتطوير السينما)

20 

مارس 08  21 ما وراء المرآة /نادية رشايب / اجلزائر 
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سا 13  

سا 15  

فيلم ( 2019دزاير /مهدي تسبا ست / اجلزائر

 من أفالم المركز اجلزائري لتطوير السينما)

22 

مارس 09  

سا 13  

سا 15  

فيلم عطور اجلزائر/ رشيد بن حاج/ اجلزائر 

2012 

23 

 االحتفال بستينية االستقالل

(    اجلزائر /اىل اخر الزمان/ياسمني شويخ  

فيلم من أفالم المركز اجلزائري لتطوير 

 السينما)

24 

11--   
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ااجلجلززاائئرر --1166

  

  

  

تاريخ و توقيت  اهداف النشاط مكان النشاط المشاركني

 النشاط

 الرقم نوع النشاط

 

 اجلمعيات الثقافية النسوية -

 مبدعات -حرفيات  -

 كل من: مع

 جمعية نسمة  -

 جمعية ألوان األندلس  -

 جمعية فن وأصالة  -

 جمعية زهرة بالدي  –

 جمعية المنار   -

 جمعية تزييري ضوء القمر  -

نساء مبدعات � مختلف  

 احلرف والصناعات التقليدية

 

 

مركز الفنون والثقافة و 

 قرص رياس البحر

 

 

 ساحات البلديات

 

 

 

المكتبة الرئيسية 

 العموميةللمطالعة 

 

 

 

تشجيع االبداعات 

النسوية خاصة المرأة 

 الماكثة � البيت

إلبراز وتشجيع 

المواهب واإلبداعات 

النسوية وتثمني دورها 

 � المجتمع

 

 

 

 

 08إىل  06من 

 مارس

2023 

لألزياء  وعروض تنظيم معارض لإلبداعات النسوية  -

 ومسابقات � الطبخ واحللويات.

 :األنشطة اليدوية واحلرفيةمعرض متنوع لمختلف  -

 الطرز -خياطة- الرسم عىل احلرير -
 

01 

 

 معرض للفنون التشكيلية -

 الضغط عىل النحاس -

 

02 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ااجلجلزز

  ااجلجلللففةةددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  مم --1177

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووففييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 بمناسبة اليوم العالمي للمرآة

 المسابقة اجلهوية للباس الناييل النسوي

معرض لإلبداعات النسوية: اللباس،حيل ، أدوات ، 

  الزينة ،الصناعة 

اىل   مارس01بداية من 

 14غاية 

2023مارس    

 

  دار الثقافة

 براز عادات وإ

ابداعات الفئة النسوية 

  بالمنطقة 

 

 عارضون

 جمعيات نسوية

  حرفيون

0022  

 القاءات شعرية نسوية

مائدة مستديرة " نساء متألقات -   

2023مارس  04  دار الثقافة  

  

 

/  

 شاعرات

مبدعات من مختلف 

  الميادين

0033  

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ندوة فكرية حول 

 تجارب المرسح النسوي 

    � اجلزائر

 2023مارس   07يوم 

عىل  10:00عىل الساعة 

14:00الساعة    

للرتفيه عىل العائالت   المرسح اجلهوي باجللفة

  خصوصا فئة النساء

ممثالت مرسحيات 

 أساتذة

و مختصني � 

  0044 المرسح النسوي
 *حفل غنايئ 

  * فواصل مرسحية مع بعض الممثالت اجلزائريات  

202مارس  08  
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  ججييججلل    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --1188

  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووففييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 أمسية شعرية مع كوكبة من الشاعرات المحليات

  ـ تكريم المبدعات  

2023مارس  08 المكتبة الرئيسية  

للمطالعة العمومية 

 لوالية جيجل

ـ تثمني أعمال 

المبدعات المحليات و  

  تشجيعهم .

ـ المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 ـ الشاعرات

و المبدعات المحليات  .    
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  سسططييفف    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --1199

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  ننششااطط  االلممششااررككنيني

  االلننششااطط

  االلررققمم    ااسسمم  االلننششااطط  

ضيفات من الساحة األدبية � 

 الوالية  

نشاط النادي االديب-  

 

االحتفال باليوم العالمي 

 للمرأة 

 

  

 دار الثقافة

 

 2023مارس  07

 سا 13:00

-برنامج نصف شهري األدب النسوي الواقع وأمال  

 قراءات األدب النسوي 

 قراءات أدبية نسوية  

  

0011  

 دار الثقافة 

 جمعيات نسوية حرفيات 

 08إىل  04من 

 2023مارس 

 معرض أسبوع المرأة المبدعة � شىت المجاالت 

 معرض النسوي للفن التشكييل 

 معرض اإلصدارات النسوية   

  

0022  

االحتفال باليوم العالمي  جامعة محمد لمني دباغني 

 للمرأة

المتحف العمومي 

 الوطين سطيف

مارس   06

2023 

  0033  ننددووةة    ححوولل  االلممررأأةة    

االحتفال باليوم العالمي  دار الثقافة هواري بومدين 

 للمرأة 

 دار الثقافة

 

 2023مارس  08

 

 

  ححففلل    ففينين  خخااصص  ببااللننسسااءء  ::

 من تنشيط كل من شاب عراس و الشاب عزيز 

  

0044  

  0055  لشخصيات نسوية بارزة � المجال الثقايف تتككررييمم       قطاع  الثقافة

االحتفال باليوم العالمي  مختلف رشائح المجتمع

 للمرأة

المتحف العمومي 

  الوطين سطيف

  0066  أأببوواابب  ممففتتووححةة  ععىلىل  االلممتتححفف  

 مرسح اجلهوي العلمة 

وفنيةجمعيات ثقافية   

 

االحتفال باليوم العالمي 

 للمرأة 

  

المرسح اجلهوي 

 العلمة 

مارس  08 

2023 

 سا15:00

 صليحة  وألف تكليحة"ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن  ::""  

 

0077  
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  سسععييددةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة     --2200

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووففييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 –إىل مؤسسة إعادة الرتبية  خرجة للمكتبة المتنقلة

 البنات .

 2023مارس  05

 

مؤسسة إعادة الرتبية 

 البنات –

تنفيذ اتفاقية بني 

 وزارة الثقافة و الفنون 

 و وزارة العدل .

 المكتبة الرئيسية . -

0022  

 معرض الطوابع الربيدية و النقود القديمة . -

 

 أيام 

 2023مارس  06/07/08

اإلبداع خلق فضاء من  دار الثقافة

الثقايف السيما أن 

الطوابع الربيدية 

تعكس المعالم 

التاريخية للبلدان و 

تربز مظاهرها 

 احلضارية .

 عيل عامر، بلهزيل بلحسن 

و آخرين من هواة جمع 

الطوابع الربيدية و النقود 

 القديمة .

0033  

 2023مارس  08 معرض لصور و أعمال األديبات اجلزائريات .

 

االحتفاء باليوم  المكتبة الرئيسية

 08العالمي للمرأة 

 مارس .

 المكتبة الرئيسية . -
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0044  

دورة تكوينية لألطفال � مبادئ الروبوت / تنمية 

 الذكاء .

 2023مارس  08

 اسا10:00

تنمية الذكاء عند  المكتبة الرئيسية

 األطفال .

 المكتبة الرئيسة . -

 األستاذ "يحىي يوسف" . -

0055  

:قراءات شعرية ، قصصية أمسية أدبية تتضمن 

 لمجموعة من الشاعرات و الكاتبات .

 2023مارس  08

 سا14:00ابتداء من 

االحتفاء باليوم  المكتبة الرئيسية

 08العالمي للمرأة 

 مارس .

مجموعة من شاعرات و  -

 كاتبات مدينة سعيدة .

0066  

باليوم  االحتفاء المكتبة الرئيسية  حفل بيع بالتوقيع للكاتبة "خديجة عيمر" .

 08العالمي للمرأة 

 مارس .

 الكاتبة "خديجة عيمر" .

0077  

حفل تكريم عىل رشف المشاركات من كاتبات و 

 شاعرات مدينة سعيدة .

 2023مارس  08

 سا14:00ابتداء من 

االحتفاء باليوم  المكتبة الرئيسية

 08العالمي للمرأة 

 مارس .

مجموعة من شاعرات و  -

 كاتبات مدينة سعيدة .

0088  

 2023مارس  08 حفل فين لفائدة النساء .

 اسا14:30

إحياء اليوم العالمي  دار الثقافة

 مارس . 08للمرأة 

 جمعية أحباب اليوم .  -

 فرقة زعيك جينيور . -
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  سسككييككددةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة     --2211

  

االلررقق

  مم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

 2023مارس 08-07 -تكريميات - مسابقات –ندوات –معارض   01

 سا10.00ابتداء من 

دار الثقافة محمد 

 رساج 

االعرتاف بإنجازات المرأة � 

 كل المجاالت 

–حرفني – فنانني –جمعيات - 

 اساتذة جامعني

 2023مارس 08-07 معارض مختلفة � احلرف والفن التشكييل  02

 سا10.00ابتداء من 

قرص الثقافة مالك 

 شبل 

االعرتاف بإنجازات المرأة � 

 كل المجاالت

–حرفني – فنانني –جمعيات - 

 اساتذة جامعني

  16منصة كاتب العدد   03

 توقيع البيع ب-

 تكريمات - 

 2023مارس 08

 سا13.00

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية 

 االشادة بدور المراءة-

التشجيع عىل الكتابة لدى -

 المراءة  

كاتبات +استاذة +شاعرات 

 +نادى تنوين

عرض مون درام تحت عنوان ذات من تقديم   04

 الفنانة بلقيس بوكلوة 

 2023مارس /08

 سا14:00

دار الثقافة محمد 

 رساج

توسيع احلركة المرسحية 

 واحياء المناسبات الوطنية  

 الثقافية جمعية براعم الفن

 2023مارس  08 فين متنوع بمشاركة فنانني محلينيحفل   05

 سا15:00

دار الثقافة+ قرص 

 الثقافة

 فنانني محليني  والرتفيه االحتفال 
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  سسييدديي  ببللععببااسس  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --2222

  

تتااررييخخ  وو  تتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

ممككاانن  

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط

2023مارس  08 معرض نسوي للفن التشكييل 01  

دار الثقافة 

 والفنون

" كاتب 

 ياسني"

 

 إبراز كفاءات المرأة � المجتمع

 إثبات قيمة المرأة

 

 دار الثقافة والفنون 

 "كاتب ياسني " 

01 

 معرض للكتاب 

 معرض لأللبسة التقليدية 

محارضة حول مكانة المرأة � 

 المجتمع 

 

2023مارس  08  

المكتبة 

 الرئيسية

و ملحقاتها   

للمرأة مكانة خاصة � جميع 

السياقات و دورها الفعال � تربية 

 النشأ

المكتبة الرئيسية و ملحقاتها مديرية 

 الثقافة و الفنون

 عرض فين مرفق بتكريم 01
2023مارس  08عشية   

سا15:00عىل الساعة   

المرسح 

اجلهوي لوالية 

سيدي 

 بلعباس

االحتفال بعيد المرأة و الوقوف عند 

شىت المجاالتانجازات �   

إرشاك مجموعة من الفرق الفنية 

 المهتمة بتنشيط أمسية عيد المرأة
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  ععننااببةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة     --2233

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

المرسح اجلهوي  "عزالدين  ـ إحياء اليوم العالمي للمرأة /

 مجويب " عنابة

 2023مارس  08

سا 14:00  

ـ حفل خاص للعائالت بمناسبة اليوم 

 العالمي للمرأة

0011  

اجلمعيات الفاعلة محليا و  -

 وطنيا. 

 

إبراز خصوصية العادات و  -

التقاليد العنابية و نقلها 

 لألجيال

    2023مارس  09إىل  07من  بهو دار الثقافة

سا 09.00من   

 سا16.00إىل 

  0022 معرض اإلبداع النسوي.  -

 فرقة فنية من المدينة

  

 إبراز خصوصية العادات  -

و التقاليد العنابية تراثها 

 الفلكلوري و نقلها لألجيال.

2023مارس  07 ساحة دار الثقافة  

 سا 13.30

 عرض تنشيطي  -

 � طابع الفلكلور

0033  

 فنانني من المدينة. -

جمعية الرونق العنايب   -

 إلحياء الموروث الثقايف.

بممزيات الزي التعريف  -

العنايب التقليد و الطابع 

عريق لفن المالوف و 

 العيساوى.

2023مارس  07 القاعة الكربى دار الثقافة  

 سا 14.30

 

 حفل فين � طابعي المالوف   -

 و العيساوى

 قعدة خاصة بالزي -

 العنايب األصيل.

0044 

جمعية الرونق العنايب   -

 إلحياء الموروث الثقايف

عىل تشجيع احلرفيات   -

 االبداع

2023مارس  08 القاعة الصغرى  

سا 14.00  

 ـ ندوة حول المرأة احلرفية: الراهن 

 و التحديات.

0055 

نادي االبداع األديب لدار  -

 الثقافة.

التحفزي عىل العطاء -

 اإلبداعي المستمر 

 2023مارس  09 القاعة الصغرى

 سا 14.00

 

  0066 متنوعةأمسية أدبية 
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جمعية الضاد للنشاطات   -

 الشبابية.

2023مارس  08 السنيماتيك  ـ إحياء اليوم العالمي للمرأة ـ نخبة من مخريج األفالم   0077 فيلم امرية العرب 
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  ققااللممةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --2244

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

محمود ترييك تكريم عامالت المرسح اجلهوي   01

 لقالمة

التحسيس بمكانة المرأة �  دار الثقافة 2023مارس  08

المجتمع و حمايتها و دورها 

 فيه

 المرسح اجلهوي لقالمة

ااألأليياامم  االلووططننييةة  ححووااءء  للإلإلببددااعع  ��  ططببععتتههاا    02

  االلررااببععةة  ععرشرش::

 استقبال المشاركني

 االفتتاح الرسمي للتظاهرة

 مداخلة والقاءات شعرية

 القاءات شعرية

عرض مرسيح من تقديم جمعية المثلث الوايق 

 االلننصصفف  ااالالخخرر""بعنوان" 

 قاءات شعريةمداخالت متبوعة بإل -

 رحلة سياحيــــة  -

 اختتام التظاهرة

 توزيع الشهادات 

 عىل المشاركني

 2023مارس  8-7-6أيام 

 األحد

 05/03/2023 

 سا13:00ابتداءا من 

 االثنني

06/03/2023 

 سا10:00

 سا14:00

 سا15:00

 الثالثاء

07/03/2023 

 سا10:00

 سا14:00

دار الثقافة عبد 

المجيد 

 الشافعي

 ثقافية

 ترفيهية

 تحسيسية

دار الثقافـة بمشاركة جمعيات 

ثقافية  وفنانات ومبدعات من 

 مختلف الواليات
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 حفل متنوع مع عرض أزياء

 

 األربعاء

08/03/2023 

 سا10:00

 سا14:00

 مارس: 08للمرأة إحياء اليوم العالمي  -  03

 حفل فين خاص بالمناسبة  -

 تتخلله قراءات أدبية وإلقاءات شعرية  -

معرض لأللبسة من الرتاث التقليدي اجلزائري  -

 واخلياطة العرصية

معارض للحرف والصناعات التقليدية،  -

 واحللويات،األكالت الشعيب

08/03/2023 

 كامل اليوم

دار الثقافة عبد 

المجيد 

 الشافعي

تفعيل دور المرأة �   --

 المجتمع

منحها حزي أكرب � مجال  --

النشاطات العلمية والفنية و 

  االجتماعية

مديرية الثقافة والفنون لوالية  -

 قالمة

 جمعيات ثقافية تعىن بالمرأة  - 

04  
 االحتفال باليوم العالمي للمرأة -

 برنامج خاص بمناسبة االحتفال بعيد المرأة

 السبت

2023l03l18 

 سا13:00

 

 قاعة العروض

 تثقيفية ترفيهية

 تحسيسية

بمشاركة مديرية الرتبية دار الثقافة 

 لوالية قالمة
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  ققسسننططييننةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة     --2255

تتااررييخخ  ووتتووققييتت   ممككاانن  االلننششااطط أأههدداافف  االلننششااطط االلممششااررككوونن  ��  االلننششااطط

 االلننششااطط

للررققا ااسسمم  االلننششااطط

                                        مم

إحياء المناسبات واألعياد  الفنان سليم بن زكري

 الوطنية

المرسح اجلهوي 

 قسنطينة

الساعة  08/03/2023

14:00 

 01 حفل فين عيساوة

فنانات تشكيليات و الفريق 

 التقين

تكريم لمجهودات المرأة الفنانة 

 التشكيلية

 المتحف العمومي

 الوطين سريتا

مارس  08إىل  01من 

2023 

 التشكيلية فنانات قسنطينياتمعرض للوحات 

 

02 

إبراز دور المرأة و نجاحها �  /

 مجاالت عملها

المتحف العمومي 

الوطين للفنون والتعابري 

 الثقافية التقليدية

جلسة أنس تتمحور حول دور المرأة بمختلف   2023مارس  08

(الشاعرة، .تخصصاتها العملية � مجال الثقافة

احلرفية األثرية...)األديبة، الباحثة � الرتاث،   

03 

المكتبة الرئيسية  تعريفي /

 للمطالعة العمومية

 

 10إىل 06من  

 2023مارس

 04 معرض الكتاب خاص باإلبداعات النسوية

أدبيات شاعرات    –مبدعات 

حرفيات � مختلف 

التخصصات و جمعيات  

 ثقافية

 

 

تشجيع المواهب النسوية و 

 إبراز الرتاث القسنطيين

مالك حداد دار الثقافة  

 

 

 دار اإلبداع

 

مارس  11إىل  08من 

2023 

 

 

 

مهرجان حوريات اجلسور الطبعة الثالثة تحت 

شعار "اإلبداعات النسوية و تنمية االقتصاد 

الوطين" يتضمن : معرض لإلبداعات  النسوية 

فنون تشكيلية كتابة –من صور فوتوغرافية 

مؤسسات ناشئة و مصغرة حلويات –أدبية 

حرف يدوية   –تصميم أزياء   –يدية وأطباق تقل  

05 
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 دار الثقافة مالك حداد

 2023مارس  08

 

 عرض نسوي كوريغرايف � العيساوة

 

06 

أديبات من مختلف واليات 

 الوطن

 2023مارس 09و 08

 

الثالثة دورة  الملتقى األديب نجية عبري الطبعة

 األديبة زهور ونييس

 

07 

مارس  16إىل  08من 

2023 

 بيع بالتوقيع لإلصدارات  النسوية اجلديدة

 

 

08 

  

  

    



50

  للممددييةة  للووالالييةة  اا  االلثثققااففةةممددييررييةة   --2266

االلررقق

  مم

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلووالالييةة

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  

 المدية   .1

األيام الوطنية لفن التطريز التقليدي وتزيني 

 البيوت 

 معرض البداعات المرأة

 وندواتمحارضات  

  حفالت فنية وتكريمات

 2023مارس  08

دار الثقافة حسن 

 احلسين

 

إظهار مكانة المرأة المثقفة  

 � المجتمع

 تشجيع األنامل النسوية

 المرأة المدانية

 المدية   .2
معرض لمجموعة من الكتب اليت تهم المرأة أو -

 لكاتبات 
 2023مارس  07

كل المكتبات 

 القطاعية 

المثقفة  إظهار مكانة المرأة 

 � المجتمع

 رائدات المكتبة 

 رائدات المكتبة تشجيع األنامل النسوية -  مكتبة عجالنة 2023مارس  08 مسابقة للرسم أو القصة لرائدات المكتبة - المدية   .3

 المدية   .4
 معرض لصور شهيدات الوطن

 2023مارس  08
كل المكتبات 

 القطاعية 

دور  المرأة � الثورة 

 التحريرية 

 رواد المكتبة   

 المدية   .5

عرض أفالم تاريخية ووثائقية عن  الصحابيات  

 أو نماذج لنسوة رائدات � المجتمع
 2023مارس  08

-عني قصري-جواب

-قرص البخاري

–الميهوب  -القويعة

 أوالد معرف

 رواد ورائدات المكتبة للرتفيه واالطالع
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  ممسستتغغااننممللووالالييةة    الثقافةممددييررييةة   --2277

االلررقق

  مم

تتااررييخخ  ووتتووققييتت      ااسسمم  االلننششااطط

  االلننششااطط  

  االلممششااررككنيني  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

01 

 معرض فين 

 ورشات متنوعة و مختلفة

 ندوة فكرية

 2023مارس  08
المكتبة الرئيسية 

 خلق جو من البهجة و الرسور • للمطالعة العمومية

 إحياء جو  احتفايل. •

 تنشيط المحيط و الرتفيه •

 ابرزا الدور الريادي للمرأة احلرفية  •

إظهار الطاقات والذوق المتمزي عند  •

 المرأة 

 إتاحة فرصة لتبادل اخلربات والمهارات •

 

جمعيات ثقافية، 

فنانني أساتذة 

جامعيني، طلبة  

مجتمع مدين، نساء 

 حرفيات.

 

 قاعة سينما حمادة 2023مارس  08 عرض فيلم وطين 02

03 
 معرض فين 

 عروض مرسحية

 2023مارس 08

 
 المـــرسح الـــجهـوي

04 

للصالون الوطين لإلبداع  05الطبعة  •

   النسوي

 نسوي حفل فين •

 

 07مــــــن 

 08إلـــــــــــــــــــــى 

 2023مارس 

 

 دار الثقافة
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  االلممسسييللةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --2288

  إإسسمم  االلننششااطط  االلررققمم
تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

إلبداعات المرأة احلضنيةمعرض واليئ - 01  
 05/03/2023من 

08/03/2023إىل   
 عارضات من مختلف ربوع الوالية تشجيع المرأة عىل اإلبداع بهو دار الثقافة

حفل فين محرتف بمناسبة عيد المرأة-  02  
08/03/2023  

سا 14:00  

قاعة العروض بدار 

 الثقافة

الرتفيه والرتويح عن النفس 

 بمناسبة عيد المرأة
من الفنانني المحرتفنينخبة   

03 
أصبوحة شعرية من تنشيط شاعرات من والية -

 المسيلة

08/03/2023  

سا10:00  

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 بودراي بلقاسم

إبراز دور المرأة � تنمية 

 المجتمع

 الشاعرات :عبديل كريمة 

مسليين غنية ، معريس فضيلة ،  

 عليا هدى

  
04 

رصيد المكتبة مؤلفات لكاتبات معرض الكتاب -

 من رحم احلضنة

05 
محارضة حول مساهمات المرأة اجلزائرية � بناء -

 المجتمع بني المايض واحلارض

 أستاذ محارض-      

 الكاتبة : رزق الله حنني -

 تكريم إمرأة العام  الطبعة الثانية  06

 عرض مطويات تعريفية حول المناسبة   07

08 
بيع بالتوقيع  للكاتبة : رزق الله حنني  لكتابها  

 عناق الوجدان

09 

محارضة  بعنوان  :مساهمات  المرأة  اجلزائرية من 

الثورة التحريرية  إىل اإلستقالل  ومرحلة  البناء 

 والتشييد

08/03/2023  

سا 10.00  

مكتبة المطالعة 

 العمومية بن رسور 

إبراز تحديات وأفاق  المرأة 

اجلزائرية  والدور الذي تلعبه 

 � المجتمع  

 مكتبة  المطالعة العمومية  

 بن رسور

 الدكتورة : أم اخلري بركاين
 تكريم الدكتورة  أم اخلري بركاين  10
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11 
عرض فيلم وثائقي  حول المرأة  اجلزائرية  إبان  

 الثورة التحريرية 
08/03/2023  

سا10.00  

مكتبة المطالعة 

 العمومية بلعايبة 

منخرطي المكتبة و فوج محو 

 12 األمية نساء 
عرض مرسحية حول المرأة من تقديم منخرطي 

 المكتبة 

 زيارة فوج محو األمية نساء للمكتبة  13

14 
محارضة : نماذج حول نساء مؤثرات عىل مواقع 

 التواصل اإلجتماعي مع فتح نقاشات 

 

08/03/2023  

مكتبة المطالعة 

 العمومية بوسعادة

أستاذ محارض و كافة فئات 

 المجتمع 

  محارضة بعنوان المرأة � يومها العالمي  15

مكتبة المطالعة 

العمومية 

 المعاضيد 

 األستاذة: من عثمان عزيزة 

16 
مداخلة بعنوان : تجدد المرأة بني اليوم و األمس و 

 دورها الرتبوي الواقع و المؤمول 
 

مكتبة المطالعة 

 العمومية مقرة 

 

 أستاذ محارض 

 بوسعاديات بني الفن و األصالة 17

08/03/2023  

 10.00من :

  16.00إىل

 دار السعادة
 تكريم المرأة المتبدعة 

 و تبادل الثقافات 

 عامالت متحف 

 بعض أفراد المجتمع المدين 
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  ممععسسككرر  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة     --2299

  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  ااسسمم  االلننششااطط

االلررقق

  مم

الوكالة اجلزائرية لالشعاع الثقايف 

 فنان تشكييل  63بمشاركة 
ابراز دور المرأة � 

المجتمع وتثمني 

 المسار الذي أحرزته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنفتاح ترفيهي 

للعائالت المعسكرية 

 دار الثقافة

إىل غاية  04من 

10/03/2023 

معرض للفنون التشكيلية  " ستون سنة من االبداع 

 التشكييل اجلزائري" 
1.   

 جمعيات ثقافية
 إىل غاية 06من 

08/03/2023 

 ::  معرض  يضم

 جناح للخياطة العرصية و التقليدية

 جناح للحلويات  التقليدية و العرصية

 جناح  للتحف الفنية .

 جناح للحيل و الفضة  والربونز.

 جناح للزرايب التقليدية و العرصية والمفروشات التقليدية 

 جناح  للطبخ التقليدي والعرصي .

 التشكيلية .جناح للفنون 

 تجهزي العروس و اللباس التقليدي،فن احلالقة .

2.   

 نساء مبدعات

المكتبة 

 الرئيسية

 وملحقتيها

 إىل غاية 06من 

08/03/ 

2023 

 جناح للكتاب إصدارات بأقالم مبدعات من اجلزائر،ممععررضض  ::

 جناح خاص بالصور الفوتوغرافية لمبدعات من اجلزائر،
3.   

فرقة المداحات الشيخة  فتيحة 

 وفرقتها 

الشاب حكيم ألمعسكري وفرقته 

 ، فرقة ليباريت 

   .4 حفل فين ساهر 07/03/2023 دار الثقافة
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اجلمعية الثقافية للفنون واإلبداع 

 -السينمايئ أجيال المستقبل 

 سيق

من أجل الغوص �  

 تجربٍة جديدةٍ 

 

تسليط الضوء عىل 

اإلنجازات المهمة اليت 

قامت بها المرأة 

 .المعسكرية

 08/03/2023 بلدية سيق

 حفل فين من تقديم الشاب وهيب

 هواري ملوكعرض مرسيح فكاهي للفنان 

 متقاعدات 10عرض مرسيح تكريم 

5.   

 معسكر -جمعية العقل المبدع 

بالساحة 

العمومية 

 معسكر

   .6 عرض باللباس التقليدي احلايك  08/03/2023

اجلمعية الثقافية للفنون واإلبداع 

 -السينمايئ أجيال المستقبل 

 سيق

 08/03/2023 بلدية سيق

 حفل فين من تقديم الشاب وهيب

 مرسيح فكاهي للفنان هواري ملوكعرض 

 متقاعدات 10عرض مرسيح ، تكريم 

7.   

 نساء مبدعات
المكتبة 

 الرئيسية
08/03/2023 

 نبذة تاريخية عن احلدث .

 معرض خاص لصور ومؤلفات وأعمال المرأة اجلزائرية.

  ننددووةة  ففككررييةة  

 تكريم مجموعة من كاتبات ومثقفات الوالية

 بالتنسيق مع نادي " بيت احلكمة 

8.   

  .9 أمسية أدبية � مجال ( الشعر ، الرواية ، القصة الصغرية) 09/03/2023 دار الثقافة نساء مبدعات
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  ووررققللةة  االلثثققااففةة  للووالالييةةممددييررييةة     --3300

  االلممششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ااسسمم  االلننششااطط    االلررققمم

01 

 :مارس 08احياء اليوم العالمي للمرأة 

 : معارض حول

 ــ   إلبداعات المرأة العرصية واحلرف واالشغال اليدوية

 ــ الفنون التشكيلية والرسم والصور الفتوغرافية

 ـ معرض للكتاب " اخر اإلصدارات األدبية "

 ـ تنشيط اإلذاعة النسوية

مارس  09اىل  06من 

2023 

 صباحا ومساءا

 

 

دار الثقافة مفدي 

 زكرياء

 

 

عرض منتوجات 

المرأة ودمجها � 

المجتمع تشجيع 

 االبداع النسوي

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد النساء اجلزئريات

 جمعيات ثقايف

 شاعرات وكاتبات

 حرفيات

 فنانات تشكيليات

 مصورات              

02 

معرض إلبداعات المرأة الورقلة /معرض للكتاب 

 واالصدارات     المحلية النسوية

مارس  08اىل  05من 

2023 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 التيجاين محمد ورقلة

03 
 ـ مسابقة � احللويات العرصية

 ـ أمسية شعرية � الشعر الشعيب النسوي

 2023مارس  07يوم 

 15:00ابتداء من : 

دار الثقافة مفدي 

 زكرياء

04 

جلسة أدبية : قراءات شعرية وقصصية من تنشيط 

 الدكتورة فايزة خمقاين

 2023مارس  07يوم 

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 التيجاين محمد ورقلة

جمعية واحتكم للكتاب 

والثقافة /اديبات 

 وشاعرات

05 

 أمسية ترفيهية  /عرض مرسيح "التحدي "

 مسابقة ثقافية " أسئلة واجوبة " /اختتام الفعاليات

 2023مارس  08يوم 

 15:00ابتداء من الساعة :

 زواال

دار الثقافة مفدي 

 زكرياء

 ــ فرقة عشاق الركح 

 ـــ جمعيات ثقافية

 ــ حرفيات / شاعرات



57

06 

 ندوة أدبية بعنوان " ايزابيل ابهاردت عاشقة الصحراء " 

من تنشيط الباحث سليمان حكوم واألستاذ 

 محمد شنني

 2023مارس  09يوم 

 10:00ابتداء من الساعة : 

 صباحا

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 التيجاين محمد

ادباء وأساتذة وباحيث 

 جامعيني
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    ووههررااننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --3311

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

دار الثقافة والفنون  إحياء المناسبة بالتنسيق مع اجلمعيات الثقافية

زدور ابراهيم 

 بلقاسم

 المأكوالت واحللويات والزي التقليديمعرض  2023مارس 08

 تكريم بعض النساء احلافظات للقرآن الكريم

 حفل فين خاص بالمرأة)

01 

المركز اجلزائري للسينما و 

 المركز اجلزائري لتطوير السينما

عرض كفاح المرأة 

اجلزائرية إبان الثورة 

 التحريرية .

 

 

متحف السينما 

 وهران

 14:00مارس عىل الساعة  08

 سا

 16:00مارس عىل الساعة  08

 سا

 عرض فيلم البرئ للمخرج لطفي بوشويش 

 

 678عرض فيلم بعنوان نساء احلافلة 

 للمخرج محمد دياب 

02 

مكتبة البلدية  إحياء المناسبة بالتنسيق مع اجلمعيات الثقافية

الطاهر وطار  مرىس 

 احلجاج 

مارس  08مارس إىل  07من 

2023 

 والزي التقليدي معرض المأكوالت واحللويات

 تكريم بعض النساء ( محو االمية)

03 

بمشاركة جمعية شعراء وفناين 

والية وهران  والديوان الوطين 

 للثقافة واإلعالم

 حفل فين � طابع المداحات 2023مارس 8يوم  قاعة المغرب احلفل الواليئ الرسمي

 تكريم وجوه نسوية

04 
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  االلببييضض  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة   --3322

  االلممششااررككنيني  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

0011  
 معرض لوحات فنية نسوية بعنون

 "الفن بريشة حواء"

 12/03/2023إىل 02

 طيلة اليوم
 دار الثقافة

تحريك الفعل الثقايف 

 بالوالية

و تشجيع المبدعني  

 الثقافيني المحليني

 فنانات من والية البيض

 � الفن التشكييل 

0022  

  معرض للباس عرصية وتقليدية. 

 صناعة عطور.

 صناعة مواد التنظيف.

 أكالت شعبية.

 الطبخ التقليدي واحلديث.حالقة نساء.

 معرض للحيل التقليدي و الزرايب.

 دار الثقافة 08/03/2023إىل  06

االحتفال باليوم العالمي 

للمرأة ، تشجيع المرأة 

 المبدعة.

المرأة تشجيع 

بالتعريف و التسويق 

 لمنتجاتها.

قطاع الثقافة، جمعيات نسوية، حرفيات، 

 منتسيب التكوين المهين، منتسيب 

 مؤسسات مصغرة اقتصادية

 واالتحاد الواليئ للنساء اجلزائريات. 

0033  

يوم درايس الموسوم بـ : "نساء رائدات"من تأطري 

اإلبداعات كاتبات والية البيض حول : المرأة        و 

 الفكرية مع تقديم إصداراتهم

06/03/2023 

 سا 14.00

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

تحريك الفعل الثقايف 

بالوالية و تجشيع 

المبدعني الثقافيني 

 المحليني

 

 أساتذة جامعيونتعليمي 

 

0044  
 ورشة مرسح عرائس وزيارة األطفال 

 اخلاص بعيد المرأة

07/03/2023 

 سا 14.00
 دار الثقافة

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

 عرض مرسيح مونودراما    0055
07/03/2023 

 سا 15.00
 دار الثقافة

تعريف بالمرأة الفنانة و 

تشجيعها لممارسات 

 المرسح.

 الفنانة طاهري فتيحة
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  االلزيزيييممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة     --3333

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  االلننششااطط

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط

 دار الثقافة + جمعيات ثقافية

 الدرك الوطين-

 األمن الوطين-اجلمارك -

 احلماية المدنية-

 التكوين المهين -

 مديرية السياحة-

 محافظة الغابات-

 مديرية الفالحة-

 مديرية الصحة-

 المرأة الماكثة بالبيت-

 التلفزيون الوطينإذاعة التاسييل + -

 فرقة موسيقية-

 

 

إحتفال هدفه اإلحرتام 

العام وتقدير وحب المرأة 

إلنجازاتها االقتصادية 

والسياسية واإلجتماعية 

المبين عىل المساواة بني 

 اجلنسني.

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 2023مارس  08

 

 عرض األزياء.-

 مأكوالت تقليدية-

 معرض للصناعات التقليدية.-

 خاص بصناعة احللويات.جناح    -

 معرض خاص باخلياطة النسوية. -

 محو األمية.-

 )معرض الكتب (كاتبات، روائيات -

ة (قطاع عمومي، جناح خاص بالمرأة العامل  -

 )إقتصادي ، جمريك

 جناح خاص بالماكثات بالبيت.   -

  حفل فين موسيقي لفرقة نسوية  -

  

  

  

  

0011  

إبراز اجلهود الفكرية  األدبيات والشاعرات

والثقافية للمرأة شعر، 

 )رواية، دراسات

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

 أمسية أدبية للمرأة -

 معرض كتاب للمؤلفات واألدبيات -

0022  
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  ببررجج  ببووععررييررييجج  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة     --3344

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم  

  االلننششااطط  

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط  

 08االحتفال باليوم العالمي للمرأة  01

  2023مارس 

مارس إىل  01من 

 2023مارس  08

دار الثقافة محمد بوضياف، 

المركب الثقايف عائشة 

حداد وملحقة لعرويس 

 بورزق

التعريف باالنتاجات الفنية والثقافية 

ودور المرأة � المجتمع أثناء  النسوية

 التحريرية وعرب التاريخالثورة 

اجلمعيات الثقافية 

 والفنانات 

ـمعرض لكاتبات  من رصيد   02

 المكتبة.

ـ أمسية شعرية من تنشيط " 

 الشاعرة نسيمة بلمسعود

 الشاعرة رندة عييس 

 الشاعرة العصامية ماين سعدية 

 ــ تكريم المشاركات � النشاط .

 

08/03/2023 

 13:30ابتداء من

 إىل غاية نهاية

 النشاط

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية 

 برج بوعريريج

 

 تبيان أهمية المرأة

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

العمومية لوالية برج 

 بوعريريج

+ 

 كاتبات

 07يوم الثالثاء  أمسية أدبية  03

 2023مارس 

المركب الثقايف عائشة 

 حداد

التعريف بأخر اإلصدارات األدبية وتنشيط 

احلركة األدبية محليا والمساهمة � 

 تشجيع القراءة والمقروئية 

ضيف العدد: مرابط فهيمة 

بمشاركة أدباء  وشعراء 

 الوالية
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  ببووممررددااسسممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة   --3355

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققــــــمم

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككــــاانن  االلننششااطط

 أمسية شعرية      0011

معرض خاص  بمناسبة  اليوم 

 العالمي للمرأة 

قاعة المحارضات بالمكتبة    2023مارس  08

 الرئيسية 

عبد الرحمن بن حميدة "  

 بومرداس

تكريم  المرأة � يومها العالمي  و تحفزيها  لألفضل    -

،و ابراز قيمتها و أهميتها � بناء المجتمع  لكونها 

 عنرصا بناء � األرسة و المجتمع

 تبادل الثقافات و احلرف بني الوسط النسوي   -

مديرية الثقافة و الفنون    

لوالية بومرداس  بالتنسيق  

مع النادي األديب لوالية 

 بومرداس 

  

  

0022  

معرض خاص  بمناسبة  اليوم 

 العالمي للمرأة 

 معارض � اإلبداع األديب 

 مرسحية  بالمناسبة 

 أمسية شعرية 

 2023مارس  08

 

 

 

دار الشباب سعيد سناين 

 بومرداس 

تكريم المرأة � يومها العالمي  و ابراز قيمتها و 

 أهميتها � المجتمع . 

 اكتشاف المواهب و الطاقات االبداعية الشبانية .

 

دار الثقافة  رشيد ميموين  

 لوالية بومرداس

 

 

أمسية شعرية لشاعرات   0033

 بومرداس

 بالتوقيعبيع 

 معرض الكتاب

قاعة المحارضات بهو   2023مارس  08

 المكتبة

االحتفاء بالمرأة اجلزائرية واالمتنان لها عىل كل 

 المجهودات اليت تبذلها خدمة للمجتمع والوطن.

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

العمومية  عبد الرحمان بن 

 حميدة بومرداس

معرض خاص باألكالت   0033

 الشعبية 

 09إىل  01من 

 2023مارس  

مكتبة  الشهيد أحمد خري  -

  -الدين  / كدية العراًئس

 لقاطة  

خلق  جو من النشاط الثقايف و الفين ، و ابراز  تقاليد - 

 المنطقة  و احلفاظ عىل الموروث الثقايف  

 بث روح المنافسة  و تبادل الثقافات

المكتبات القطاعية التابعة  -

لقطاع الثقافة  و الفنون 

 لوالية بومرداس 
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مسابقة ألحسن طبق  -

 تقليدي 

  

  

مكتبة  الشهيد أحمد خري 

الدين  كدية العراًئس  

 لقاطة

معـــــــــرض خـــــــــاص بـــــــــاليوم   0044

 08العــــــــــــــــالمي  للمــــــــــــــــرأة 

 2023مارس 

المعرض  السنوي اخلاص  -

  14بعيد المرأة � طبعته 

 08اىل  04

  2023مارس 

 18اىل  12

 2023مارس

المركز الثقايف االسالمي   

 لوالية  بومرداس

بمقر جمعية األنامل 

الذهبية لقاطة والية 

 بومرداس

ابراز الموروث الثقايف   للمنطقة و تبادل االفكار و 

ترقية احلرف للمرأة الريفية و خلق جو من المنافسة و 

 اعطاء  قيمة فنية  لتحفزي  هذه الفئة   

جمعية األنامل الذهبية 

والية بومرداس لقاطة 

المركز الثقايف االسالمي  

 لوالية بومرداس

فرقة ألما -حفل موسيقى ل  0055

 ALMA Musiqميوزيك  

التابعة  للجمعية برفقة 

مجموعة من الفنانني  

المعروفني عىل المستوى 

 الوطين 

 

 2023مارس 08

بمقر  جمعية الهواء   -

 الطلق  لمدينة بودواو 

احياء المناسبة  و تشجيع المرأة � مختلف مجاالت   

 احلياة

جمعية الهواء الطلق  

 لمدينة بودواو 
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  للططااررفف  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة  اا --3366

ــــااطط  االلررققمم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــمم  االلننششــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــخخ  //      ااسســ ــ ــ االلتتااررييــ

  االلتتووققييتت  

ــــــاانن ــــوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممككــ ــــ ــ   االلممششااررككــ

 

 

 

 

01 

 

 

 مارس من كل سنة : 08العالمي للمراة المصادف لـ اليوم 

 حفل افتتاح فعاليات " الصالون اجلهوي إلبداعات المرأة "

 تحت شعار: "المرأة بني االبداع والواقع "

تدشني أجنحة المعارض من طرف السيد وايل والية الطارف   -

عارضات من مختلف  10والسلطات المحلية وذلك بمشاركة 

 واليات الوطن .

 جناح األلبسة التقليدية .  -

 جناح احللويات التقليدية .  -

 جناح احليل الفضية والمرجانية.  -

 جناح التحف الفنية.  -

 جناح الفنون التشكيلية .  -

 جناح مختلف االصدارات الثقافية .  -

إطالق مسابقة أحسن جناح للصالون عرب الصفحة الرسمية -

 لدار الثقافة .

 

 

 

 2023مارس   07

 اليوم طيلة

 

 

دار الشباب أحمد 

 بتشني الطارف

 

 

 

 

الصفحة 

الرسمية لدار 

 الثقافة

تعزيز أسس النهضة الثقافية 

وتمكني المرأة من ركب احلراك 

 الثقايف

مساهمة اجلمعيات النسوية �  -

خدمة التنمية المستدامة والريق 

 بالفعل الثقايف .

ابراز اهمية الصناعات احلرفية  -

تية المستوحاة والمشاريع المقاوال 

من الرتاث الوطين � ترقية 

 االقتصاد الثقايف .

ابراز جهود الدولة المبذولة لدعم  -

ومرافقة المرأة سواء كانت ريفية أو 

 ماكثة � البيت

 

جمعيات ثقافية     -

 وفنية

 

 

 

حرفيات ومبدعات       

من داخل وخارج 

  الوالية

 

 

 

 

 استمرار اجنحة المعارض . - 02

 

 اإلعالن عن مسابقة أحسن جناح مع تكريم الفائزة . --

 حفل فين � طابع األغنية العرصية.  -

 2023مارس 08

 سا 09:00

 

 ســـا 13:00

دار الشباب أحمد 

 بتشني الطارف

حرفيات مشاركات � 

 الصالون .

 فنان/ فنانة -
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 توزيع شهادات تكريم عيل المشاركات � الصالون  -         

 عيد المرأة :احتفالية  03

 أصبوحة أدبية شعرية بمشاركة كاتبات وشاعرات الوالية  

08/03/2023 

 سا 09:00

المكتبة 

 الرئيسية

احتفاء باليوم العالمي للمرأة  -

 واحرتاما وتقديرا إلنجازاتها

شاعرات وكاتبات 

 الوالية

 معرض إلصدارات كاتبات وشاعرات الوالية - 04

 والفاعالت � المجال األديب الفينتكريم القامات   - 05

 

 : احتفالية عيد المرأة 06

 . معرض إلصدارت كاتبات و شاعرات البلدية -

 عرض حلويات يدوية من قبل االطفال و تقديمها ألمهاتهم . -

 2023مارس  8

 صباحا 10:00

 

 زواال 13:00

-مكتبة البلدية

  -بريحان
  

 . دور المرأةمحارضة من طرف أساتذة تتحدث عن  07

 . تكريم النساء المنخرطات � محو األمية -

 . إعداد مطويات حول دور المرأة � بناء المجتمع -

 
المكتبة البلدية  

 بوثلجة
 

المنخرطات � محو 

  األمية

 أساتذة محو االمية

اقامة حفلة مصغرة للرتفيه عىل الموظفات و للتخفيف عليهن  08

الموظفات و بعض النساء بهدايا من ضغط العمل . تكريم 

 .رمزية احتفاءا بهن و تقديرا لمجهوداتهن طيلة ايام السنة

 .مجموعة من االناشيد من االغاين اليت تتغىن بأهمية المرأة -

 .محارضة عن دور المرأة و اهميتها � المجتمع-

بعض اخلواطر اليت تشيد بالدور الفعال للنساء بجميع فئاتهن  -

العاملة او الماكثة � البيت ،المرأة االم او االخت سواء المرأة 

 ..اخل

 203مارس  8

مكتبة بلدية 

–بحرية الطيور 

 . احلاج سوالم

االحتفال بالمرأة و التذكري بالدور 

 .الفعال الذي تلعبه � المجتمع

الموظفات  باإلضافة 

اىل مجموعة من 

النساء من المجتمع 

 .المدين
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  معارض و ألبسة نسوية- 09

 . معارض حلويات تقليدية-

 معرض أزياء -

 جمعيات و حرفيون  مكتبة البسباس 2023مارس  8

معرض لأللبسة التقليدية و احللويات و التحف الفنية و األواين  10

 التقليدية ، مواد التجميل
  مكتبة الذرعان  2023مارس  8

جمعيات ، حرفيني ، 

 ماكثات بالبيت .

 . تنظيم معرض صور حلرائر الثورة - 11

 . عرض للحالقة النسوية-

 . معرض لمختلف المهن النسوية-

 . حفل تكريم إطارات المكتبة-

 2023مارس  8
مكتبة عني 

 الكرمة 

إبراز مكانة المرأة � تطوير  -

 . المجتمع

االفتخار بشجاعة المرأة اجلزائرية  -

 .المناضلة و االقتداء بها

 عىل اإلبداع و اإلنتاج.تشجيع المرأة - 

المجلس الشعيب 

البلدي لبلدية عني 

 . الكرمة

رئيس دمعية األمل -

 . لألعمال اخلريية

حرفيات من -

  المنطقة

إطارات بارزات من  -

 المنطقة .

 . معرض الكتاب النسوي 12

 . معرض كتاب رجال  كتبوا عن المرأة-

 . معرض ألهم صور نساء كافحت ألجل الوطن-

 . تدخالت حول المرأة المجاهدة بالمنطقة-

 2023مارس  8
مكتبة بلدية 

 رمل السوق

 . نرش ثقافة المساوات بني اجلنسني

 . قيمة المرأة � المجتمع -

االعرتاف بالمرأة و تضحياتها و  -

 حقوقها المرشعة عمليا و نظريا .

المؤطرات ، -

المنخرطون ، ضيوف 

 الرشف .

المرأة كلمة افتتاحية عن عيد 13  . 

 . احتفالية بني مؤطرات المكتبة-

 . قصيدة شعرية عن المرأة -

 2023مارس  8
مكتبة بلدية 

 العيون 

التعريف بمدى اهمية المرأة � 

 المجتمع .

ت قاعة مؤطرا

 المطالعة .
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 . مرسحية عن أهمية المرأة � المجتمع-

 . تكريمات ألحد متقاعدي الثقافة و البلدية -

قاعة المطالعة 

الشهيد تقيدة 

 مقيدش

 . معرض كتب كاتبات و شاعرات 14

معرض ألبسة  تقليدية من طرف امرأة من ذوي االحتياجات  -

 . اخلاصة

 . احتفالية خاصة لموظفات المكتبة -

 2023مارس  8

مكتبة المجاهد 

بوساحة محمد 

 الصاحل القالة

  التحسيس بدور المرأة الثقايف

احتفاال بالمرأة بيومها العالمي و  -

تسليط الضوء عىل فئة ذوي 

 . االحتياجات اخلاصة

 تكريم المرأة .  -

 العارضة صدور فوزية .

معرض كتب لإلصدارات النسوية من الرصيد الوثائقي  - 15

 . للمكتبة

 . ورشة رسم و تلوين -

 . ورشة أشغال يدوية -

 . أناشيد بخصوص المناسبة-

 
 مكتبة بلدية

 الزيتونة

 . التحسيس بدور المرأة الثقايف -

االحرتام و التقدير إلنجازات المرأة  -

 � كل المجاالت

  رواد المكتبة

االطفال المنخرطني  -

 بالمكتبة .

  معرض خاص بمؤلفات المرأة اجلزائرية 16

 . ( معرض كتاب )

 . معرض للصناعة التقليدية و اللباس التقليدي -

 . مسابقة � الرسم و القصة المصورة لفائدة أطفال الروضة -

 
مكتبة بلدية 

 زريزر

تقدير و احرتام حب المرأة إلنجازاتها 

االقتصادية و السياسية و 

 االجتماعية .

عمال المكتبة + 

 أمهات محو األمية .
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  تتننددووفف  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة     --3377

  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلررققمم  إإسسمم  االلننششااطط

 دار الثقافة
تشجيع عامالت 

 المؤسسة
 09:00 08/03/2023 دار الثقافة

االحتفال باليوم العالمي للمرأة ( حفل فين لرباعم الورشات 

 الفنية لدار الثقافة مع تكريم العامالت )
01 

 تشجيع موظفات المكتبة الرئيسية
المكتبة 

 الرئيسية
08/03/2023 10:00  

االحتفال باليوم العالمي للمرأة ( حفل فين نسوي مع تكريم 

 الموظفات )
02 

11:00 08/03/2023 مديرية الثقافة تشجيع الموظفات مديرية الثقافة  03 االحتفال باليوم العالمي للمرأة (تكريم العامالت ) 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة  تتييسسممسسييللتت --3388

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  االلننششااطط  ااسسمم  االلررققمم

0011  
معرض كتاب الطبخ واخلياطة وكل **

 ما يخص المرأة
  إحياء اليوم العالمي للمرأة المكتبة الرئيسية وملحقاتها 2023مارس   08إىل 05

 

0022  

  

  

 المرأة :معرض إلبداعات ..  --

 للمرأة.لوحات فنية تشكيلية  -

المرأة الناجحة � مجال مشاريع  -

 المقاوالتية .

 معارض :

 والشعيب.بيت الرتاث التقليدي  -

 محليات.كاتبات  -

 الصابون.صناعة  -

 المعطرة.الشموع  -

 العرصية.. األلبسة -

 واحللفاء.. صناعة الدوم -

  والنحاسية.األواين الفخارية   -

. بث رشيط وثائقي '' دور المرأة -

 التحرير '' .اجلزائرية � حرب 

. محارضة بعنوان '' دور المرأة -

اجلزائرية � بناء المؤسسة اإلعالمية 

 

 2023مارس   08إىل 06

 

 

 

 

 بهو المعارض لدار الثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

  لدار الثقافة قاعة العروض

 

االحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 

 مارس 08

للداللة عىل االحرتام العام والتقدير يقام 

وحب المرأة النجازاتها الثقافية والفنية إىل 

جانب االقتصادية واالجتماعية وهو 

مناسبة � أداء ادوار استثنائية لبناء 

 المجتمع.

فرصة الكتشاف مواهب المرأة المحلية  -

 المجاالت.� مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

. حرفيات -

ومبدعات 

 محليات.

 األستاذة -

 هاجر عرباوي

 

 

كاتبات محليات  -

. 
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الممارسة والمعوقات قراءة � واقع 

''. 

0033  

أصبوحة شعرية  شعرية:جلسة **

بعنوان "المرأة سرية ومسرية " من 

تقديم الشاعرة "يوسف ميمونة" 

والشاعرة "بختة حسين"والشاعرة 

 "دنيا زارب"

 

 

 2023مارس08

 سا 10:00

 

 

 مكتبة المطالعة العمومية 

 ملحقة خميسيت

 

 للمرأةإحياء اليوم العالمي 

 *يوسف ميمونة. 

 بختة حسين.*

 دنيا زارب*

0044  

 حفل فين  نسوي  متنوع :  

 . حفل غنايئ .-

 عرض أزياء . -

 . قراءات شعرية من تقديم  :

 عائشة بن تمرة .   *

  تكريم المشاركات  � المناسبة

 

 

 

 2023مارس 08

 قاعة العروض لدار الثقافة سا14:00 

العام والتقدير يقام للداللة عىل االحرتام 

وحب المرأة النجازاتها الثقافية والفنية إىل 

جانب االقتصادية واالجتماعية وهو 

مناسبة لالحتفال بأعمال النساء 

وشجاعتهم وثباتهم � أداء ادوار 

 استثنائية لبناء المجتمع.

فرصة الكتشاف مواهب المرأة المحلية  -

 � مختلف المجاالت .

 

 

. فنانيني 

محرتفني  

رات محليات شاع

. 
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  االلووااددييممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة   --3399

االلررققمم  

  

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط

 أيام المرأة السوفية السادس عرش   01

 معارض ثقافية وفنية متنوعة

 *اكالت شعبية

 *لباس التقليدي العرصي

 *احلرف اليدوية 

 *الطبخ

 *النسيج

 تكريم شخصيات نسوية ثقافية

 سهرة فنية نسوية 

07/08/09  

2023مارس   

صباحا 09:00  

تهدف التظاهرة الحياء  دار الثقافة الشط 

عيد المرأة المصادف لـ 

مارس من كل سنة  08

وذلك من خالل تنظيم 

مجموعة من االنشطة 

 المنوعة الموجهة للنساء 

 *اتحاد النساء اجلزائريات

االخالص لألرسة*جمعية   

 *جمعية الثقافية سارة

 *جمعية جسور األصالة 

*التنسيقية الوطنية للمجتمع 

 المدين الوادي

*المنظمة الوطنية للسياحة 

 والمحافظة عىل الموروث الثقايف

 قراءة � كتاب  02

 الموروث الثقايف المادي والالمادي 

 للمرأة السوفية  

2023مارس  08  

صباحا 16:00  

تقديم االصدارات  المكتبة الرئيسية 

 المحلية اجلديدة  

 الكاتبة آمال عاليل  

 معرض الكتاب النسوي  03

 

2023مارس  08  

صباحا 09:00   

  

المكتبة الرئيسية 

 وفروعها 

التعريف برصيد المكتبة 

الرئيسية وفروعها  

 االحتفاء بالمرأة المبدعة  

 اطارات المكتبة 

 جمعيات نسوية   مكتبة الرباح  معرض منجزات نسوية   04

تثمني جهد العامالت  مكتبة البياضة حفل تكريم العامالت بالمكتبة  05

 بالمكتبة 

 اطارات المكتبة
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  خخننششللةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة     --4400

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

الصالون الوطين للمنتجات المحلية تحت شعار " الموروث المحيل   0011

والية  32الطبعة األوىل بمشاركة  –تنمية اقتصادية مستدامة " 

 المحلية.بمختلف المنتوجات 

 جناح خاص باللباس والمفروشات اخلاصة بمنطقة خنشلة 

 جناح خاص بالملحفة الشاوية بلمسة عرصية 

 جناح خاص بالطرز التقليدي والنسيج اليدوي 

 جناح خاص باألواين الفخارية

 جناح خاص باحللويات التقليدية والعرصية 

 جناح خاص بمجموعة من األطباق التقليدية 

 جناح خاص بالزربية األوراسية

 جناح خاص باإلصدارات النسوية للوالية

04-08/03/2023 

04/03/2023  

 

 سا  09:30

 

 

 

 

 لثقافةدار ا

 

 

التعريف بانجازات 

المرأة عامة والماكثة 

 خاصة،بالبيت بصفة  

وكذا فتح أفاق 

لتطوير المرأة 

 وترقيتها

المكتب الواليئ خنشلة 

للمنظمة اجلزائرية للرتاث 

والسياحة والصناعات التقليدية 

بالتنسيق مع العديد من 

 القطاعات

دار الثقافة بالتنسيق مع 

واحلرفيات اجلمعيات الثقافية 

الفاعلة � الوالية والمرأة 

 الماكثة بالبيت

 

  

0022  

  االلووررششااتت  االلففننييةة  ::  

 ورشة القصة للقاصة مباركة عطاء الله

 ورشة الوشم مع مروة عودة

 ورشة التيفيناغ مع األستاذة عفاف عاشور 

 أمسية شعرية لشاعرات الوالية 

05/03/2023 

 سا 09:00

 سا 14:00

 دار الثقافة

 

 

 

تواصل خلق جرس  

 بني األدباء

 دار الثقافة 

 06/03/2023 بالطو متنوع :(حكايات، ألغاز ، قراءات شعرية ، وصالت غنائية )  0033

 سا  09:00

 دار الثقافة
 

 دار الثقافة
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 سا 14:00

 مسابقة أحسن أكلة تقليدية   0044

 مسابقة � احللويات التقليدية والعرصية

 عرض فيلم جزائري 

 

07/03/2023  

 سا 09:00

 سا 14:00

التعريف بأشهر  دار الثقافة

 األطباق � المنطقة 

 دار الثقافة

المتحف  2023مارس  07 معرض + محارضة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  -  0055

العمومي 

 الوطين

ابراز مكانة المرأة � 

 المجتمع والعمل

 

 حفل اختتام فعاليات االحتفال باليوم العالمي للمرأة :  0066

 عرصي مع الفنان عادل الشاوي والشباب فارسحفل فين 

توزيع الشهادات عىل المشاركات � إنجاح االحتفال باليوم 

 العالمي للمرأة

08/03/2023  

 سا 09:00

 سا 14:00

  دار الثقافة

خلق جو من الرتفيه 

 للنساء

 دار الثقافة

المتحف  2023مارس  08 تكريم خاص بموظفات المتحف العمومي   -  0077

 العمومي

 الوطين

تثمني جهود 

 الموظفات 

 موظفي المتحف
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  سسووقق  أأههررااسس  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة     --4411

االلننششااطط  ووتتووققييتت  تتااررييخخ    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم   االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  

0011  

 عرض � األزياء  -

 مسابقة � الطبخ حفل فين -

معرض � الصناعات التقليدية اخلاص  -

 بالمرأة

حفل فين يتخلله تكريم كل الفاعالت  -

 النشاط  والمشاركات �

 

  06أيام 

 2023مارس /07/08/
 دار الثقافة

 ومتنفس لنسوةخلق جو 

 األهراسيات

 وتبيان أهمإبراز 

المجاالت الفنية و 

الثقافية و المواهب اليت 

تكتسبها المرأة 

 االهراسية 

 جمعية صوت المجتمع االمدين 

المنضمة الوطنية للتنمية 

  واإلرشاد السيايحالثقافية 

 جمعية فنار للثقافة

  والفنون 

  والفنانني حرفيات 
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  تتييببااززةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة     --4422

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

 الصالون المحيل إلبداعات المرأة   01
 حفل فين خاص بالمرأة- 

  

مارس  08ايل  06من 
2023  

ايربز القدرات احلرفية للمرأة   دار الثقافة
  الماكثة � البيت

  النساء احلرفيات الماكثات بالبيت 

 أمسيات أدبية نسوية   02
  

الهدف منه ابراز القدرات   دار الثقافة   2023مارس  07

 الشعرية لدي المراة اجلزائرية 
و خلق احتكاك و التعارف 

 بينهن 
   

  شواعر محليني

 حفل فين خاص بالمرأة   03
 الفنانة راضية عدة

  

ينظم بمناسبة اإلحتفال   دار الثقافة   2023مارس  08
  باليوم العالمي للمراة 

  الفنانة راضية عدة 
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  ممييللةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة   --4433

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

  ببررننااممجج  خخااصص  ببااححتتففااالالتت  ععييدد  االلممررأأةة    01

 برنامج خاص باحتفاالت عيد المرأة  -

معرض ثقايف معارض لإلبداعات النسوية ( -

 فين حول إبداعات المرأة الميلية.

 نشاطات أدبية وفكرية نسوية  -

جلسة نواعم  جلسة ادبية ثقافية لمبدعات   -

الوالية ( قراءا ت شـــعرية ، دردشـــة ثقافية ، 

 مونولوج )  

قراءة � كتاب "البذرة المنسية " لألستاذة   -

 فتيحة مكرود

 

 

 

 2023مارس  08-11

 دار الثقافة 

+ 

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

  + 

مكتبات المطالعة 

 العمومية بالبلديات  

 

 

 

 

التعريــــــف بإبــــــداعات المــــــرأة 

اجلزائريــــــــــــــــــة � جميــــــــــــــــــع 

 المجاالت الثقافية والفنية

 

 

 

 

 

 فنانات ، حرفيات  مبدعات

02  

 مارس 08إىل  06 األيام األدبية النسوية  
 دار الثقافة

 

التعريــــــف بإبــــــداعات المــــــرأة 

اجلزائريـــــة � جميـــــع المجـــــال 

 األديب

 جزائرياتأديبات  

 فنانني، فرق جمعيات  ترفيهي  2023مارس  08 حفل فين متنوع خاص بالنساء  -  03
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  ددففىلىلااللممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة  ععنيني   --4444

 المشاركون أهداف النشاط مكان النشاط تاريخ و توقيت النشاط اسم النشاط الرقم

  **ااالالححتتففاالل  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة:: 01

إبداعات معرض لكتب انجازات و  -

 المرأة

مارس  08إىل  05من 

2023 

 صباحا 10:00

إبراز مدى فعالية المرأة   ببهو المكتبة

� شىت المجاالت  و 

الدور المهم الذي تحىض 

 به �  المجتمع .

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية حمدان حجايج

 صالون اإلبداعات النسوية: - 02

 * األكل التقليدي 

 * اللباس التقليدي 

 * احللويات التقليدية و العرصية

* اخلياطة التقليدية و العرصية و 

 األفرشة

 * احليل و اإلكسسوارات

 * الديكور و فن الرزين

 * احلرف اليدوية 

 * تحف العروس

 * صناعة الطني و الفخار

 * األواين النحاسية

* المنتجات الطبيعية (الصابون و 

 العطور)

التقليدية (الكسكس، طعام * المنتجات 

 البلوط،الدوم...)

مارس  08إىل  06من 

2023 

 سا 16:30 -سا 08:00

 قاعة المعارض 

بدار الثقافة         األمري  

 عبد القادر

 حرفيات و مبدعات من الوالية
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محارضة تحت عنوان: " إبداعات المرأة  - 03

 بني المايض و احلارض "

07/03/2023 

   ابتداء من الساعة 

 زواال 14:30

دار الثقافة األمري   عبد 

 القادر

تثمني مجهودات المرأة      

و إسهاماتها � مختلف 

 المجاالت.

 حرفيات 

 جمعيات نسوية 

تواصل فعاليات صالون اإلبداعات   - 04

 النسوية

 عرض أزياء للعباءات اخلاصة بالمرأة  -

 عرض مونولوج نسوي -

 تكريمات  -

 

ثقافة األمري  عبد دار ال 2023مارس  08

 القادر

 حرفيات و مبدعات        من الوالية
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة  االلننععااممةة --4455

  

  االلممششااررككوونن

  

  أأههدداافف  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت

  

  ننووعع  االلننششااطط

  

االلررقق

  مم

 المشاركات � المسابقة
إحياء المناسبة اخلاصة -

 بالمرأة

 دار الثقافة

 إذاعة النعامة

  05/02/2023من 

  08/03/2023إىل 

مسابقة والئية ألحسن طبق طبخ وطبق حلوى   -

 بالتنسيق مع جمعية أم جود

  

 

 

 

0011  

 

معرض صناعة احللويات العرصية والتقليدية  -  
02 

 

تكريم الفائزات � المسابقة   -  
03 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة  ععنيني  تتممووششننتت --4466

االلننششااططااسسمم    االلررققمم   

  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط

 الصالون الوطين لإلبداع النسوي  01

 

 

2023مارس 08إىل  06من   

 

 دار الثقافة

 عيىس مسعودي

 

 

 احياء اليوم العالمي للمرأة

 

 جمعيات 

 حرفيات 

مبدعات    

 معارض مختلفة و متنوعة  02

 

 المسابقة الوالئية للطبخ  03

 

 حفل فين  04

 

2023مارس  08يوم   فرقة نسمات الهدى  
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  االلففننوونن  للووالالييةة  غغررددااييةة --4477

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  االلممششااررككوونن

  

 2023مارس  09اىل  07من  معرض للفنون و احلرف للتقليدية  01

 صباحا  09:00ابتداءا من 

التعريف بمختلف العادات  دار الشباب االمري عبد القادر 

و التقاليد  اخلاصة 

 بالمنطقة 

مختلف اجلمعيات و 

الفنانني و المؤسسات 

 تحت الوصاية

 

 

  2023مــــارس   08 حفل فين متنوع 02

 سا  14:00الساعة 

احتفال المراة بيومها  قاعة سينما مزاب 

 العالمي 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  غغللزيزياانن --4488

االلررقق

  مم
  إإسسمم  االلننششااطط

االلتتااررييخخ  

  ووااللتتووققييتت
  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممككاانن

01 

 يوم درايس حول اسهامات المرأة � الثورة التحريرية:-

 مداخالت -

 القاءات شعرية -

                            ـ معرض للفنون التشكيلية                   

 ـ معرض للكتاب خاص باصدارات نسوية

 ـ معرض مختلف االجنحة لإلبداعات النسوية

إىل  04من 

08/03/2023 

 سا  09:00

 دار الثقافة

 

 

ابراز تضحيات -

 المرأة

جمعية حورية إلبداعات المرأة                             -

 غلزيان فرع اتحاد الكتاب اجلزائريني مكتب -

 فنانات تشكيالت       -

 -حرفيات                                      -

 جمعيات ثقافية     

02 

 ـ روبورتاج حول تحديات إمرأة.                              

                 لقاء مع الروائيتان نادية بوخالط و مريم بودهري.                                                  -

ـ بيع بالتوقيع.                                                                 

 ـ حفل فين متنوع.

08/03/2023 

 سا13:00

 

 دار الثقافة

 

ابراز المواهب  -

 الفنية وتشجيعها
 مؤلفات جزائريات وعالميات                                                                -

03 

 معرض للكتاب خاص بكاتبات ومبدعات منطقة غلزيان  -

 تقديم كتاب وبيع باإلهداء لكاتبة من منطقة غلزيان   -
08/03/2023 

 سا  09:00

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية

االحتفال بعيد 

مارس  08المرأة 

2023              
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04 

 ـ عرض فيلم وثائقي (اللة فاطمة نسومر)

09/03/2023 

 سا 14:00

 دار الثقافة

 

تسليط الضوء   -

عىل دور المرأة � 

 االقتصاد         

تعزيز مكانة المرأة   -

 � المجتمع.    

 

 عامة الناس -
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  تتييممييمموونن    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة --4499

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

ندوة فكرية حول المقاوالتية النسوية   01

ودورها � تثمني الموروث الثقايف 

 لفائدة المرأة الريفية بتيميمون

   22002233ممااررسس    0044

 

 

 

 المنطقة السياحية

 تامساخت

 

 

 

 

 االحتفال باليوم العالمي للمرأة 

المكتب  -منتدى جذور للثقافة 

 الواليئ تيميمون

دورة تكوينية � تصميم الديكور   02

السينمايئ لفائدة حرفيات اخلياطة 

 بتيميمون.

 مركز السينما تيرنكوك    22002233ممااررسس    0066--0055

ندوة فكرية حول الثقافة الصحية   03

 القورارية.والنفسية لألرسة لدى المرأة 

 مؤسسة الصحة اجلوارية تيميمون  22002233ممااررسس    0077

رحلة ترفيهية لفائدة موظفات قطاع   04

 الثقافة بتيميمون

CAPTERRE  

مكتبة المطالعة العمومية 

 تيميمون.

 فنانات  وشاعرات محليات  2023مارس  08 أمسية فنية احتفاال بعيد المرأة.   05

 معرض ألبواب مفتوحة عىل ورشات  06

 احلرف التقليدية

 جمعيات محلية 2023مارس  04-07
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ببررجج  بباايجيج  ممخختتاارر --5500

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  االلتتااررييخخ  //  االلسسااععةة  ممككاانن  االلننششااططااتت  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  

فنانات و حرفيات � 

 الصناعات التقليدية

بيت الشباب .  برج   بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 بايج مختار

إىل  06من 

10/03/ 2023 

معرض جماعي للفنون و الصناعات 

 التقليدي

01 

 

 فرق غنائية محلية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة . بالتعاون مع 

 االتحاد الواليئ للنساء اجلزائريات

بيت الشباب .  برج  

 بايج مختار

8/03/2023 

 17:00الساعة 

 

 حفل غنايئ متنوع

02 

  

  ججالالللممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  أأووالالدد     --5511

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

ـ معرض فين لإلبداعات النسوية بمشاركة   01

 حرفيات و مبدعات من والية أوالد جالل

ـ محارضة تتبع بنقاش بعنوان "المرأة اجلزائرية 

 � كل منايح احلياة 

 ـ أمسية شعرية نسوية 

 ـ حفل فين خاص بالسيدات 

 ـ تكريم رمزي للمشاركات 

06/03/2023 

 اىل

08/03/2023 

أوالد جالل و 

كامل بلديات 

 الوالية

 إحياء اليوم العالمي للمرأة 

فرصة إلبراز مواهب و  -

إبداعات حرائر والية أوالد 

جالل � جميع المجاالت 

الثقافية و الفنية و كل ما 

إىل إسهامات المرأة يمت 

اجلزائرية � ترقية الوطن 

 بصلة

االتحاد العام للنساء اجلزائريات ، 

جمعيات ثقافية و فنية حرفيات 

مثقفات فنانات � مختلف 

مجاالت الفنون فرق فنية استاذات 

 شاعرات و أديبات و أكاديميات
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ببينين  ععببااسس --5522

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  ووتتووققييتت  االلننششااططتتااررييخخ  

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

01  

 تكريم بعض الوجوه النسوية الفنية

2023مارس  08  

 

14.00 

 قاعة السينما 

 بين عباس 
 االحتفال باليوم العالمي للمرأة

 اجلمعيات 

 المنظمات النسوية بالمنطقة

  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ععنيني  صصااحلحل --5533

  

  االلررققمم  

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  

  

  ممككاانن  االلننششااطط  

  

  أأههدداافف  االلننششااطط  

  

  االلممششااررككوونن

  

0011  

 

 معارض متنوعة  

 

 

2023مارس  07-08  

09:00- 18:00  

 

 

متحف القسم اإلقليمي ذو الطابع 

 العميل بعني صاحل 

 

 

 

 

 

 

 

تكريم المرأة، و  

تقدير إنجازاتها � 

 شىت المجاالت.

  

 

 

 

 جمعيات ثقافية 

  

0022  

 

 * تكريمات 

 * عرض مرسيح 

 * حفل موسيقي نسوي 

 

 

2023مارس  08  

15:00 

 

 جمعيات ثقافية  

  

0033  

  

 مسابقات :

 * مسابقة � احللويات 

 * مسابقة � الطبخ التقليدي

 

2023مارس  08  

10:00 

 

مكتبة المطالعة العمومية حاج 

 بالل عبد القادر عني صاحل
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ععنيني  ققززاامم --5544

االلررقق

  مم
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  االلننششااطط  ااسسمم

  ممككاانن  االلننششااطط  
  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  

 تنظيم حفل فين خاص بالنساء     01
08/03/2023 

 سا مساءا  15.00

 

 ساحة بيت الشباب

 ان قزام  

خلق جو ترفيهي بمناسبة االحتفال  

 باليوم العالمي للمرأة 

 و إعطائه األهمية اليت تليق بالمرأة  

 الثقافة .مديرية 

 فرقة فنية محلية  .

  

02 
المساهمة � تكريم عدد من 

 النساء العامالت   

08/03/2023  

 سا صباحا  10.00

 قاعة االجتماعات 

 بالوالية  
 تكريم عدد من النساء العامالت 

اعرتافا بمجهداتهن الاليت تقدمهن � 

 مختلف القطاعات  

 مديرية الثقافة . 

 والية ان قزام 

 عدد من المديريات الوالئية 

03 

تنظيم معرض للنساء الماكثات 

� البيت و الاليت  لهن حرف 

 مزنلية مختلفة 

07/03/2023  

 سا صباحا  10.00

  

 بيت الشباب ان قزام
إبراز انجازات المرأة الماكثة � البيت و 

مساهمتها � عديد النشاطات و المهن 

 المختلفة  .  

 مديرية الثقافة .

النساء احلرفيات الماكثات � 

 البيت بوالية ان قزام . 

 تنظيم احتفالية خاصة بالنساء  04
08/03/2023  

 بعد الزوال . 14.00سا

مكتبة المطالعة 

 العمومية 

 بتني زواتني 

 

خلق جو ترفيهي بمناسبة االحتفال  

باليوم العالمي للمرأة و إبراز دور اجلانب 

 االجتماعية .النسوي � احلياة 

 

مديرية الثقافة .مكتبة 

المطالعة العمومية بتني 

زواتني جمعيات ثقافية و 

 فرق فنية محلية   
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  للووالالييةة  تتققررتت  الثقافةممددييررييةة   --5555

تتااررييخخ  ووتتووققييتت   ممككاانن  االلننششااطط أأههدداافف  االلننششااطط االلممششااررككوونن

 االلننششااطط

 االلررققمم إإسسمم  االلننششااطط

بالتنسيق مع جمعية 

واإلبداع لمسة للتطوير 

جمعية بوالية توقرت و 

الكوثر الثقافية ببلدية 

  توقرت

 إحياء لليوم العالمي للمرأة

التعريف بالمهارات اإلبداعية للمرأة 

 عىل المستوى المحيل

تثمني القيمة الفنية إلبداعات المرأة 

 وبعدها التنموي

دار الصناعة 

التقليدية لبلدية 

 توقرت

 09إىل  07من 

 2023مارس 

 لمسات ناعممعرض إلبداعات المرأة بعنوان: 

 عرض أزياء تقليدي محيل لألطفال

لقاء حول مساهمات المرأة � ترقية مختلف 

 المهن

 

01 

بالتنسيق مع جمعية 

واإلبداع لمسة للتطوير 

جمعية بوالية توقرت و 

الكوثر الثقافية ببلدية 

 توقرت

 ومساهمات المرأة �إبراز إبداعات 

 وترقية اخلدمةتثمني الرتاث الالمادي 

   العامة

دار الصناعة 

التقليدية لبلدية 

 توقرت

2023/03/08 

� الساعة الثانية 

 14:00زواال 

 عرض أزياء تقليدي محيل لألطفال

 

 ترقية مختلفلقاء حول مساهمات المرأة �  

 المهن

 

02 

بالتنسيق مع جمعية 

واإلبداع  لمسة للتطوير

وجمعية بوالية توقرت 

الثقافية ببلدية  الكوثر

 توقرت

واجلهود اليت تثمني الكفاءات 

اظ عىل الرتاث ساهمت � احلف

المحيل وإثراء المشهد الثقايف 

 بالوالية

دار الصناعة 

التقليدية لبلدية 

 توقرت

2023/03/09 

� الساعة الثانية 

 14:00زواال 

حفل تكريمي للمبدعات � مختلف الفنون 

 التقليدية المحلية

 

03 
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  ججااننتتممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة     --5566

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  ااههدداافف  االلننششااطط

  

  للممششااررككوونناا

2023مارس  08 حفل فين   01  

زواال 14:00عىل الساعة   

  فرقة نات رازين اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة قاعة سينما التاسييل

مارس 10إىل  08من  معرض الكتاب  02

2023 

زواال 13:30عىل الساعة   

 دار الشباب جانت

 

 

التعريف بمؤلفات نساء 

 المنطقة

 اجلمعية الثقافية الطالبية أغنيب

  

 معرض للفنون التشكيلية  03

 

 الفنانة بضياف خرية التعريف بفنانات المنطقة 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  االلممغغريري --5577

  

  

  

  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  االلررققمم  

  

01 

 

  

 معارض للمنتوجات النسوية  -

 

08/03/2023 

  

 

معهد التكوين المهين 

والتمهني الشهيد زغاد 

 محمد المغري

 

 

االحتفال باليوم العالمي 

 للمرأة 

ترقية مكانة المرأة �   -

 المجتمع وإبراز قدراتها

 

حرفيات وجمعيات مهتمة 

بشؤون المرأة بالتنسيق مع 

اإلتحاد الوطين للنساء 

 اجلزائريات مكتب المغري

  
محارضة حول دور المرأة � تنمية اإلقتصاد   0022

  الوطين

 

08/03/2023 

09:00 

مكتبة المطالعة العمومية  

الشهيد عيىس جروين 

 المغري

 

تكريم بعض الفاعالت � المجال حفل خاص و    0033

  الثقايف والفين

 

08/03/2023 

14:00 

 

معهد التكوين المهين 

الشهيد زغاد والتمهني 

 محمد المغري
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  االلممننييععةة   --5588

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

االحتفال باليوم العالمي  المركز الثقايف 2023مارس  07 عرض أزياء لألطفال 01

 للمرأة

 

 فرق مرسحية

المنيعة مديرية الثقافة لوالية 

بالتنسيق مع جمعية األنامل 

 الذهبية

 مرسحية بعنوان دور المرأة � المجتمع 02

االحتفال باليوم العالمي  المتحف 2023مارس  08 معرض لأللبسة 03

 األكالت التقليدية 04 للمرأة

 أمسية شعرية 05

العالمي  االحتفال باليوم المتحف 2023مارس  08 غناء محيل نسوي. 06

 تكريمات 07 للمرأة

 

 


