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البرنامج الثقافي و الفني 
المسطر لشهر فيـــفري

2023
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 الدیوان الوطني للثقافة واالعالم

 الرقم نوع النشاط تاریخ وتوقیت النشاط املکان املناسبة املشارکین

جمعیة سمیرامیس للثقافة 

 والفنون

 باتنة

 القار  برنامج الطفل

 باي قاعة أحمد

 قسنطینة

03/02/2023 

 سا 15:00

نجیب «عرض مسرحي 

 وعجیب
01 

 أشبال أسود الجمعیة الثقافیة

 خنشلة–قایس 

 

 02 عرض ترفیهي تربوي 1945ماي  08قاعة 

 قاعة األطلس الجزائر –فرقة املوجة   الزرقاء 
عالم «عرض مسرحي 

 " البهلوان
03 

جمعیة   النهضة   

 وهران–املوسیقیة 
 قاعة املغرب حفل عائلي

03/02/2023 

 سا 18:00

أنغام «فني أندلسي  حفل

 أندلسیة
04 

 04/02/2023 قاعة یسر برنامج  الطفل  القار ن  الشلففرقة  أجواء  الف
عرض ترفیهي تربوي مع 

 املهرج سینو ومینو "
05 
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 مرکب شنوة الجزائر –فرقة  املوجة  الزرقاء 
عرض  مسرحي  "عالم   

 البهلوان
06 

-ورشة  الفنون  واآلداب  

 تلمسان
 قاعة السعادة

عرض مسرحي أشبال  

 األخبار
07 

 10/02/2023 قاعة أحمد باي سطیف–ن أمین  زرقا
عرض  ترفیهي  ألعاب  

 الخفة
08 

جمعیة  سیمیرامیس للثقافة  

 والفنون  باتنة
  1945ماي  08قاعة  الطفل القاربرنامج 

عرض مسرحي  " نجیب  

 وعجیب "
09 

 10 بصمات "«عرض مسرحي   قاعة األطلس برنامج الطفل القار 

–تعاونیة  أفکار  وفنون 

 سطیف
 قاعة یسر 

11/02/2023 

 سا 14:00

 11 عرض  مسرحي  " بصمات

 12 ألعاب  خفة  وترفیه مرکب  شنوة  حسین  بن حمو

الجمعیة  الثقافیة  العثمانیة  

 وهران-
 قاعة  السعادة 

عرض مسرحي  "دعوة  

 الخیر "
13 

متحف  املجاهد لبلدیة 

 خراطة
 14 معرض للصور   التاریخیة 18/02/2023-16 1945ماي  08قاعة   الیوم  الوطني  للشهید
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 برنامج  الطفل  القار عنابة –جمعیة  لؤلؤة  الشرق 
 قاعة  أحمد باي

 قسنطینة

17/02/2023 

 سا 15:00

عرض مسرحي  "عالم 

 املهرجیین"
15 

 الحکواتیة  نعیمة  محایلیة

برنامج  الطفل  القار  

 والیوم  الوطني  للشهید

 قاعة  األطلس
تي "حکایات عن عرض حکوا

 أوالد نوفمبر "
16 

جمعیة نومیدیا  الثقافیة  

 برج بوعریریج
 1945ماي  08قاعة 

عرض مسرحي  "مملکة  

 الیاسمین "
17 

 أرشیف  الدیوان

 قاعة  یسر

 18/02/2023و17یومي 
 18 معرض لصور  الشهداء

 19 بث أناشید  وطنیة الحکواتیة نعیمة  محایلیة

ملواهب   جمعیة  األقواس 

 املدیة–الشباب 

18/02/2023 

 سا 14:00

عرض حکواتي  "حکایات 

 عن أوالد  نوفمبر"
20 

 مرکب شنوة معرض داخلي

عرض مسرحي  ثوري "حیاة  

 أو ممات "
21 

معارض لصور  املجاهدین  

 وکتب التاریخ
22 

الجمعیة  الثقافیة  للفنون  

 مستغانم-الشبانیة  
اربرنامج الطفل   الق  18/02/2023 قاعة   السعادة 

عرض مسرحي  " الفالح 

 واألمیرة "
23 
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فرقة خلیل   بابا  أحمد  

وجوق   ورشة  الفنون   

 تلمسان-واآلداب  

 الیوم الوطني للشهید

 قاعة املغرب

سا 14:00  
حفل  موسیقي " بالدي  

 املحروسة  عروسة  البلدان
24 

الکشافة   اإلسالمیة   لبلدیة 

 خراطة
 1945ماي 08اعة   ق

 25 أناشید   وطنیة

 جمعیة إحسان لرعایة الیتیم
عرض  مسرحي  " موجه 

 لألطفال
26 

جمعیة بهجة قسنطینة 

 للفنون
 قاعة أحمد باي

عرض  مسرحي  " ذاکرة 

 الصمت
27 

  السید میلود  عمامرة

 مرکب عبد الوهاب سلیم

21/02/2023 

 سا 13:30

 ندوة   فکریة  حول  تأثیر 

حرب  التحریر  الوطنیة   

یلع الحرکات التحرریة  يف 

 أفریقیا

28 

الشاعرة طوق فاطمة الزهراء 

 وفایزة   ملیکشي
 

21/02/2023 

 سا 14:30
 29 أمسیة  شعریة

 24/02/2023 1945ماي 08قاعة   برنامج  الطفل  القار جمعیة  لؤلؤة  الشرق   عنابة
عرض ترفیهي  " عالم  

 ن "املهرجی
30 
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تعاونیة  ناس  الفن  للثقافة   

 املدیة-واإلبداع  
 قاعة األطلس

عرض مسرحي  " حلم  لنغم  سا 15:00

" 
31 

الجمعیة  الثقافیة  أشبال  

 خنشلة–أسود قاسي 

-قاعة أحمد باي  

 قسنطینة

عرض  ترفیهي  تربوي  " 

 الساحر عمو ولید
32 

 قاعة  یسر  حسین بن جحمو

25/02/2023  

 سا 14:00

 33 ض أللعاب  الخفةعر

 مرکب شنوة  بومرداس-فایزة ملکشي  
عرض ترفیهي تربوي   

 وألعاب  الخفة
34 

 قاعة السعادة  وهران–الفنان  بیتشو 
عرض ترفیهي  وألعاب  

 خفة
35 
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 دیوان ریاض الفتح

 الرقم نوع النشاط تاریخ وتوقیت النشاط أهداف النشاط مکان النشاط املشارکین

 ن ریاض الفتحدیوا
 قاعة ابن زیدون

 

 برنامج ترفیهي للشباب

 
 2023فیفري  14

حفل فني متنوعة بطابع 

خاص بالفئة الشبابیة 

 للمجتمع الجزائري.

01 

 دیوان ریاض الفتح

لتطویر  واملرکز الوطني

 السینما

 قاعة ابن زیدون

 املسرح الصغیر

 بین األجیالإرساء الروابط 

بتضحیات  وتذکیر الشباب

 الفاألس

 2023فیفري 18

برنامج خاص بالیوم الوطني 

خالل عرض  للشهید من

تضحیات  ثوریة تبرزأفالم 

 الشهداء األبرار.

 

02 

 دیوان ریاض الفتح

 

 قاعة ابن زیدون

 

 وإعطاء صورةإنجاح الحدث 

 وحضاریة للمجتمعراقیة 

 الجزائري

 2023فیفري 22

 2023فیفري 24

تنظیم سهرات فنیة 

طنیة الوبمختلف الطبوع 

للموروث الثقايف  املبرزة

 الجزائري.

03 

 دیوان ریاض الفتح

 و أمال میهوب

 

 قاعة فرنس فانون

 

 

التعریف بالفن التشکیلي 

 الوطني

 2023فیفري 14من 

 2023فیفري 28إلی 

معرض وطني جماعي 

التشکیلیة مع للفنون 

للفن التشکیلي  ورشات

 للشباب املوهوب.

04 



8

 

 

  

 

 دیوان ریاض الفتح

 

 الصغیر املسرح

 ساحة اقورا مرکز الفنون-

 قاعة ابن زیدون -

برنامج ترفیهي خاص 

 بالطفولة

 و املسرح

2023خالل شهر فیفري  

عروض ألعاب بهلوانیة 

أیام نهایة  وسحریة خالل

األسبوع من تقدیم فرقة " 

املهرج رینغو"، والعاب 

 املاریونات مع البهلوانیة.

 عرض مونولوغ مسرحي.

 

05 
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 جزائریة لإلشعاع الثقايفالوکالة ال

 

 

 

 

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

يف إطار االحتفال بستینیة استقالل  

 الجزائر

معرض لثالثة و ستون فنان  2023فیفري  11إلی  01من  تلمسان

سنة من اإلبداع  60بعنوان "

 الفني الجزائري"

01 

الوطنیة  تالمیذ الثانویة

 للفنون "علي معاشي"

تمکین تالمیذ الثانویة للفنون یلع 

التعرف یلع املجال السینمائي من 

خالل هذا اللقاء و کذا  تعمیق 

معرفتهم يف املجال السمعي 

 البصري

 األربعاء دار عبد اللطیف

 2023فیفري  15

 سا 14:00

لقاء بیداغوجي مع تالمیذ 

الثانویة الوطنیة للفنون "علي 

 شي"معا

02 

يف إطار االحتفال بستینیة استقالل  

 الجزائر

معرض لثالثة و ستون فنان  2023فیفري  26الی  15من  بشار

سنة من اإلبداع  60بعنوان "

 الفني الجزائري"

03 

 04 أمسیة شعریة بمختلف اللغات 2023فیفري  21 تیبازة يف إطار إحیاء الیوم الدولي للغة األم 



10

 

 الدین بشطارزي الجزائري محيني املسرح الوط04-

01 

 الجاثوم

01/02/2023 

 سا 18:00

املسرح الوطني 

 الجزائري

 النشاط الشهري

للمسرح الوطني 

 الجزائري

 (شهر فیفري)

 املسرح الوطني الجزائري

02 
02/02/2023 

 سا 18:00

03 
03/02/2023 

 سا 16:00

04 
04/02/2023 

 سا 16:00

 لونجة 07
07/02/2023 

 سا 14:30

جمعیة شباب وفنون بتبالط 

 املدیة

 ضیاعت لسم 09
09/02/2023 

 سا 18:00

جمعیة "الشروق للثقافة 

 واملسرح" معسکر

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوفیت النشاط إسم النشاط الرقم
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10 
10/02/2023 

 سا 16:00

11 

 حفل تکریمي لکل من

 ل زعتر"الفنانة " نوا

 والفنان  "مصطفی هیمون"

11/02/2023 

 سا 15:00

 تنظیم جمعیة األلفیة الثالثة

بمساهمة املسرح الوطني 

الجزائري والدیوان الوطني 

لحقوق املؤلف والحقوق 

 املجاورة

 مفاتیح الحکیم 12
14/02/2023 

 سا 14:30
 املسرح الجهوي قسنطینة

 أزقة األبطال 13
16/02/2023 

 سا 18:00
املسرح الوطني 

 الجزائري

 النشاط الشهري

للمسرح الوطني 

 الجزائري

 (شهر فیفري)

مسرح "مثلث الحیاة" للوحدة 

الوطنیة للتدریب والتدخل دار 

 البیضاء

 للحمایة املدنیة

 حتی ال ننسی 14
17/02/2023 

 سا 16:00

الجمعیة الثقافیة للفنون 

 السبعة بجایة

 جمعیة الشعلة بومرداس 18/02/2023 ذکریات مجاهد 15
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 سا 16:00

 الصندوق 16
21/02/2023 

 سا 14:30

التعاونیة الثقافیة والفنیة 

لإلنتاج والتوزیع املسرحي أهل  

 الفن عین الدفلی

17 

 الطاحونة

23/02/2023 

 سا 18:00
 املسرح الجهوي سوق أهراس

18 
24/02/2023 

 سا 16:00

 میلفاي 19
25/02/2023 

 سا 16:00

جمعیة والء للمسرح والفنون 

 الثقافیة تبسة

 کلون وألعاب الخفة 20
28/02/2023 

 سا 14:30
 مــیــمــو

-  
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أوبرا الجزائر بوعالم بسایحامج نبر  

  

نواملشارک  الرقم نوع النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط 

 املایسترو نجیب کاتب.

 
 

  الجزائر بوعالم بسایحأوبرا 

 2023فیفري  09الخمیس 

حیاء الجوق إفني من عرض 

األندلسي التابع ألوبرا الجزائر 

تحت عنوان "لیالي األندلس"، 

الجزائر تحت قیادة املایسترو 

 نجیب کاتب.

01 

 2023فیفري  16لخمیس   الفنان "سلیم فرقاني".

 فسهرة فنیة يف طبع مالو

تحت عنوان " یلع أثر 

حیاء الفنان إالشیوخ" من 

 "سلیم فرقاني".

02 

 2023فیفري  22األربعاء   بالیه أوبرا الجزائر

عرض فني کوریغرايف تحت 

عنوان "بین البارح و الیوم"، 

 من تقدیم بالیه أوبرا الجزائر

03 

عازفة البیانو سیمونیکا 

 تونکریدي

 والتینور جیولیاتشي بییرو  

 2023فیفري  23الخمیس  

حفل فني موسیقي لألوبرا 

لإلیطالیة  ، بمشارکة عازفة 

 البیانو سیمونیکا تونکریدي

 والتینور جیولیاتشي بییرو  

04 
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 تلمسان الفنون واملعارض مرکز 

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

معرض للصور الفوتوغرافیة  01

 املساجد العتیقة

 

یر فبرا 28إلی  14ابتداء من 

2023. 

 من العاشرة صباحا

 عرض لوحات الفنانین قصر املعارض محمد فراح

مجموعة من املصورین 

 املحترفین

 

02 

 الشهید.الطبعة الثانیة لقافلة 

إلی  18انطالقا من یوم 

 .2023فبرایر  25غایة 

 خالل الفترة الصباحیة

عبر املؤسسات التربویة 

 الظل.ملناطق 
 تخلیدا لذکرى یوم الشهید.

التنسیق مع مدیریة ب

 التربیة لوالیة تلمسان.

 // معرض" حتی ال ننسی" املحطة البریة 2023فبرایر  19إلی  16من  معرض " حتی ال ننسی" 03
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 قصر الثقافة مفدي زکریا

للفنون تشکیلیة للفنان            معرض 01

 أحمد مبارکي .

2023.02.02 

2023.03.03 

فصر الثقافة 

 مفدي زکریا

  

 والتاریخي للثورةاقتتاح االسبوع التقايف  02

الثورة  ألصدقاءتحت شعار" وقفة عرفان 

بالتعاون مع جمعیة مشعل  الجزائریة

 الشهید.

 

2023.02.14 

2023.02.21 

الثقافة  قصر

 کریامفدي ز

احیاء الیوم الوطني 

 للشهید

 

معرض للمجسمات الفنیة یروي مراحل  03

التورة التحریریة املظفرة للفنان محمد 

واملعارض الفنون  مع مرکزموس بالتعاون 

 لتلمسان.

2023.02.14 

2023.02.21 

الثقافة  قصر

 مفدي زکریا

احیاء الیوم الوطني 

 للشهید

 

 ندوة تقدیم کتاب 04

والفرح نوان " لك السعادة دیوان شعري بع

ریاض منصور لألستاذ«  

الثقافة  قصر 2023.02.18

 مفدي زکریا

  

حفل غنائي أندلسي مع جمعیة  05

 الجزائر. –السندوسیة 

 

الثقافة  قصر 2023.02.18

 مفدي زکریا

  

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط رقم
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الثقافة  قصر 2023.  02. 26,25 .والتوظیفصالون الشغل  06

 مفدي زکریا

 

  

 النخبة«بعنوان ب ندوة تقدیم کتا 07

الجزائریة , مرجعیات  تیارات ,  مواقف و 

 )1927-1892اهتمامات(

 للدکتور مولود قرین

الثقافة  قصر 2023.02.25

 مفدي زکریا
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 قصر الثقافة لوالیة تلمسان

 2033فیفري  23إلی  13من  لتشکیليمعرض للفن ا 01

 15:00یلع الساعة

 

متابعة الفنانین التشکیلیین - قاعة محمد دیب

وعرض إبداعاتهم الجدیدة من 

أجل التحفیز وإثراء الساحة 

 الثقافیة

 معزوز تاج مهان

بمناسبة الیوم الوطني  02

 للشهید

عرض مسرحي لألطفال 

 تحت عنوان: أم الشهید

 

الساعة یلع  2033فیفري 14

 سا 14:00

إحیاء   هذه املناسبة   - القاعة الکبرى

بنشاط ثقايف فني التاریخیة   

لفئة    الذي یستهدف خاصة

   أجل تحفیزهم الشباب من

یلع هذا یلع املحافظة   

 العزیز الوطن

جمعیة اإلشراق الثقايف 

 مغنیة-والسیاحي 

فیلم وثائقي عرض  03

للمخرج الغرور "  عباس«

والیة  ي منهشام رماضن

 خنشلة

الساعة یلع  2032فیفري  18

 سا 14:00

 املخرج   هشام   رمضاني القاعة الصغرى

یلع الساعة    2023فیفري  18 معرض للصور التاریخیة 04

 سا 09:00

 التعرف یلع شهداء الجزائر بهو القصر

 شهداء تلمسانالتعرف   یلع -

 قصر الثقافة

شعریة للشعر أمسیة    05

 العامي

الساعة یلع  2023فیفري  19

 سا 14:30

املوروث  املحافظة یلع قاعة املحاضرات

الهویة ترسیخ  الالمادي والتراص

 شعراء تلمسان

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط وتوقیت النشاطتاریخ  اسم النشاط الرقم



18

 

یلع املحافظة   -الوطنیة

 الشعبیة الثقافة

 -دائم للنوبة معرض    06

التلمسانیة املدرسة   

 أنموذجا

األندلسي    نالتعریف بشیوخ ف قاعة  اإلبلي 2023فیفري  28إلی 19من 

بمنطقة تلمسان، والحوزي   

 یتماشی مع هذا املعرض

 األمسیة الشعریة للشعر العامي

 قصر الثقافة

مع    کتاب بالتنسیقعرض  07

املکتبة الرئیسیة   

للمطالعة العمومیة محمد 

 دیب

 جدید اإلصدارات التعرف یلع مکتبة القصر 2023فیفري  21

التشجیع   یلع الکتابة   -

 اعواإلبد

 کتاب وأدباء

الساعة یلع  2023فیفري  24 سهرة موسیقیة 08

 سا 19:00

 جمعیة زریاب / القاعة الکبرى
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 الثقافة لوالیة سکیکدة قصر

 عروض مسرحیة للکبار 01

 

2023فیفري  07 قصر الثقافة  

 لسکیکدة

 مالك الشبل

///  

اإلحتفال بالیوم الوطني  02

 للشهید

 

 

 2023فیفري  18

املعرض الوطني للکتاب  03

 يف طبعته الثالثة

2023فیفري  28إلی  26من   

 

 

 

 

 

  

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط الرقم
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 أدراردیریة الثقافة لوالیة م-01

 املشارکون النشاطأهداف  املکان طالنشا تاریخ وتوقیت النشاطإسم  الرقم

  قاعة العروض 2023/19:00 /02/ 03 سهرة فنیة 01

ترقیة الذوق الفني 

بالترفیه والترویج عن 

 النفس

 فرقة جیل الوحدة

جمعیة ماسیني للمسرح وفنون  قاعة العروض 2023/15:00فیفري  07 عرض مسرحي تربوي 02

 العرض

 فرقة الرضوان اإلنشادیة اعة العروضق 2023فیفري  09 سهرة إنشادیة 03

 جمعیة أسود الخشبة قاعة العروض 2023/15:00 /02/ 14 عرض مسرحي 04

 ـ 18ـ  17ـ  16 معرض فني تاریخي 0505

 2023فیفري 

19:00 

  قاعة املعارض

تخلید ذکرى الشهید 

وغرس روح املواطنة 

 يف املجتمع

 دار الثقافة

 جمعیة تارتیت لألغنیة التارقیة عروضقاعة ال سهرة فنیة موسیقیة 06

" نصرة عرض أوبریت ثوریة 05007

 الشهید

 دار الثقافة قاعة العروض 2023/17:00 /02/ 17

جمعیة منتدى جذور  الثقافة  قاعة العروض 2023فیفري  18 حفل فني متنوع 08

 الجزائریة للصناعة التقلیدیة

 فرقة خیار القول

 الدکتور ملحارزي عبد الرحمن قاعة الندوات 17/02/2023/16:00 محاضرة 09

ترقیة الذوق الفني  قاعة العروض 2023/15:00 /02/ 21 عرض مسرحي 10

 بالترفیه والترویج

 عن النفس

 فرقة شمس املحبة

 فرقة األفراح قاعة العروض 2023فیفري  23 شهرة فنیة إنشادیة 11

 جمعیة فن الخشبة عة العروضقا 15:0 /2023فیفري  28 عرض مسرحي للکبار 12
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 الشلفالثقافة لوالیة  مدیریة-02

 22إلی  16 معرض لصور شهداء الثورة التحریریة املجیدة. 01

 2023فیفري

املکتبة الرئیسیة 

 (البهو)مطالعة العمومیةلل

الرئیسیة املکتبة  تاریخي

للمطالعة العمومیة 

 بالشلف

 معرض الکتاب التاریخي 02

 

 23فیفري إلی  16

 2023فیفري 

 

 املکتبة الرئیسیة

 (البهو)للمطالعة العمومیة

املکتبة الرئیسیة  تاریخي

للمطالعة العمومیة 

 بالشلف

 ندوة تاریخیة : 03

ینشطها األستاذ الباحث يف التاریخ الطیب بوقرة مع 

ملجموعة من املجاهدین من والیة  شهادات حیة

 الشلف.

 2023فیفري  18

 

 املکتبة الرئیسیة

 للمطالعة العمومیة

 (قاعة املحاضرات)

األستاذ يف التاریخ "  تاریخي، علمي

الطیب بوقرة" مع 

مجموعة من 

 املجاهدین

جلسة کاتب وکتاب ( بمناسبة االحتفال بالیوم العاملي  04

 للغة األم:

 طیب کرفاحالکاتب والشاعر: 

 الکاتبة: سارة بن أحمد

 املکتبة الرئیسیة 2023فیفري  21

 للمطالعة العمومیة

 (قاعة املحاضرات)

 املجتمع املدني ثقايف، فکري

 املتحف العمومي الوطني 2023فیفري  18 معرض لشهداء منطقة الشلف. 05

 (البهو)

 املجتمع املدني تاریخي

تاریخ و توقیت  إسم النشاط الرقم

 النشاط

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط
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 یوم دراسي: 06

 یوم الشهید ".مداخلة تاریخیة حول " 

مداخلة تاریخیة حول " اإلعالم واالتصال خالل الثورة 

 التحریریة

 

 2023فیفري  18

 املتحف العمومي الوطني

 (قاعة املحاضرات)

أساتذة  جامعیون من  علمي

جامعة حسیبة بن 

 بوعلي بالشلف

 املتحف العمومي الوطني 2023فیفري  18 عرض فیلم ثوري"العقید لطفي" 07

 حاضرات)(قاعة امل

 موظفو املتحف تاریخي

زیارة میدانیة مؤطرة إلی املتحف الوطني للمجاهد  08

 بالجزائر العاصمة

-للمجاهداملتحف الوطني  2023فیفري 18

 العاصمة الجزائر

 املؤسسات التربویة علمي، تاریخي

 املتحف العمومي الوطني 2023فیفري  18 ورشة العلم الجزائري 09

 (البهو)

 املؤسسات التربویة علمي تربوي
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 االغواطمدیریة الثقافة لوالیة 03-

 

مکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 

 تشجیع املقروئیة

مکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 

 کل سبت و ثالثاء

 الرسمورشات القراءة واملطالعة و

 

01 

بلدیة : بریدة ، الغیشة 

،عین ماضي ، قصر 

 الحیران .

 

 کل ثالثاء و سبت

جولة للمکتبة املتنقلة عبر بلدیات 

 الوالیة

02 

 ورشات دار الثقافة

 ورشة الفنون األدبیة

ورشة الفنون التشکیلیة 

 ورشة املطالعة و الکتابة

 ومؤطري دار الثقافة

 

برنامج تکویني 

ب وتعلیمي إلکتسا

 املهارات الفنیة

 و تنمیتها

 

 

 

 

 دار الثقافة التخي

 عبد الله بن کریو

 

 ورشات دائمة

الورشات البیداغوجیة ونوادي مؤطرة من 

طرف الجمعیات : املطالعة / اإلعالم 

األلي / الفنون األدبیة / الفنون 

 اتشکیلیة /فن الترمیل / الفوتوغرافیا

فیدیو/  –الفنون السمعیة البصریة 

 قی األندلسیة و العود و البیانواملوسی

 الفنون الدرامیة /نادي رادیو الهواة

03 

جمعیة األطلس 

 الصحراوي األغواط

ترقیة العمل 

الجمعوي إداریا 

 ونشاط

دورة تکوینیة حول النشاط الجمعوي  15/02/2023

يف تحضیر مشاریع األنشطة الثقافیة 

 والفنیة والعلمیة

04 

دار الثقافة التخي عبد 

ه بن کریو بالتنسیق الل

 مع الحرکة الجمعویة

تذکیر األجیال 

 بتضحیات الشهداء

 دار الثقافة التخي

 عبد الله بن کریو

فیفري  19إلی  17من 

2023 

 الساعة:بدایة من 

 05 الوطني للشهید االحتفال بالیوم

 الرقم اسم النشاط تاریخ و توقیت مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
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معرض للصور باملناسبة / عرض فیلم  سا 09:30 

وثائقي/ أمسیة شعریة" مجموعة من 

 نطقة "شعراء امل

مسابقات متنوعة لألطفال حول 

 املناسبة

مکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

التعریف بشهداء 

املنطقة و 

 بتضحیاتهم

مکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 2023فیفري  18

 بدایة من الساعة :

 س 09:30

 معارض للصور و الکتب التاریخیة

 عرض شرطة وثائقي باملناسبة

 یة لألطفال باملناسبةمسابقة تاریخ

06 

تذکیر األجیال  لدکتور : بومدین کعبوش

 بتضحیات الشهداء

مدرج املکتبة االرئیسیة 

العمومیة البشیر 

 اإلبراهیمي

 2023فیفري  18

 بدایة من الساعة :

 سا 14:30

 ندوة تاریخیة خاصة بیوم الشهید

 

 

07 

مؤطري دار الثقافة التخي 

 عبد الله بن کریو

ین يف موجه للمدمج

 سلك النشاط الثقايف

لدار الثقافة التخي 

 عبد الله بن کریو

یوم دراسي وتربص مغلق إلطارات  25/02/2023 املرکز الثقايف أفلو

 النشاطات الثقافیة و الفنیة

08 

جمعیة األطلس 

 الصحراوي األغواط

یوم تحسیسي 

توعوي يف مجال 

 البیئة و اإلیکولوجیا

 دار الثقافة التخي

 ن کریوعبد الله ب

 09 جکایات إیکولوجي 22/02/2023

 جمعیة جیتولیا الفنیة

 الثقافیة األغواط

تحسین املستوى 

 الفني

وفتح املجال 

 للمواهب

 دار الثقافة التخي

 عبد الله بن کریو

 10 تربص مغلق للفرقة املوسیقیة جیتولیا 26/02/2023
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 أم البواقي مدیریة الثقافة لوالیة04-

01 

 الصالون الوطني للکتاب -

لتشجیع القراءة يف  معرض متنوع-

 املطالعة

 

 19إلی  05من 

 2023فیفري

 

دار الثقافة 

 والفنون

توفیر أکبر عدد ممکن من املطبوعات لدى 

دور النشر لتشجیع وترغیب القراءة يف 

 وتعزیز روحل فکرة املطالعة وإلیصا

املطالعة يف مختلف فئات املجتمع 

باإلضافة إلی عملیة تسهیل واقتناء الکتب 

 يف مختلف املجاالت وإیصالها للقراء.

 

 دور النشـــــر

الوطنیة 

 واملحلیة

 

02 

 

 

 الندوة التاریخیة الفکریة حول الشهید

 عنوان:تحت 

 

 الجزائري.الشهید يف األدب 

 

 

 

 2023فیفري  18

 

 

 

دار الثقافة 

 والفنون

 

حتی یحظی الشهید بالتکریم والتبجیل 

ملا خصه بیه الله من مکانة حمیدة 

وعرفانا له ملا قدم من تضحیات جسام 

دفاعا عن الوطن والحریة والشرف نحتفل 

بهذا الیوم من خالل منتدانا الثقايف حول 

مالمح مد الثقايف والفني يف القصائد 

 الثوریة.

الشهید هو ترسیخ تاریخ إحیاء ذکرى یوم 

الثورة يف الذاکرة الجماعیة وإبراز دور 

 الشهید يف بناء الجزائر حرة مستقلة

 

 

دار الثقــــافــة 

 والفنون لوالیة

 أم البــواقــــي

بالتنسیق مع 

جمعیة الرواسي 

 للثقافة والفنون

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط طاسم النشا الرقم
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03 
 تفعیل التربیة الفنیة دراسي: حولیوم 

 .املؤسسات الثقافیةيف 

 2023فري فی 26

 

دار الثقافة 

 والفنون

إعطاء فرص تشجیعیة لتالمیذ املدارس 

والفني املجال الثقايف  والثانویات يف

 واکتشاف مواهب األجیال الصاعدة إلبراز

مع تثبیت مادة التربیة الفنیة کمادة 

 حساسة ضمن باقي املواد التعلیمیة

دار الثقافة 

 والفنون

بالتنسیق مع 

 مدیریة التربیة

 

01 
معرض الکتاب التاریخي من رصید املکتبة 

 الرئیسیة
 املکتبة الرئیسیة 2023فیفري  23 - 15

إبراز الرصید الوثائقي للمکتبة خاصة -

 التاریخي منه

ترسیخ القیم الوطنیة لدى الناشئة  -

وغرس الروح الوطنیة وحب الوطن واحترام 

 الشهداء

 التعریف بتضحیات الشهداء. -

/ 

02 
ریخیة حول شهید من املسابقة التا

 املنطقة
 2023فیفري   20 - 19

متوسطات أم 

 البواقي

مدیریة التربیة 

 الوطنیة

03 

 

القافلة الثقافیة للمکتبة املتنقلة إلی 

 املناطق النائیة

 

 املناطق النائیة 2023فیفري  21
تفعیال لالتفاقیة اإلطار بین وزارتي الثقافة 

 و التربیة

مدیریة الثقافة 

 والفنون

04 
ضیف الشهر مع بیع بالتوقیع و مناقشة 

 لکتاب من کتاب والیة أم البواقي
 التعریف والتشجیع بُکتاب والیة أم البواقي املکتبة الرئیسیة 2023فیفري  25

/ 

 معرض للکتاب التاریخي 05
إلی  16/02/2023

 19/02/2023غایة 

مکتبة املطالعة 

 العمومیة

 بحیر الشرقي

یة يف أذهان ترسیخ األحداث التاریخ

 الناشئة

/ 

 / تنمیة املهارات والهویات 17/02/2023 ورشات رسم تخص الذکرى 06
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07 

عرض مسرحي بعنوان    " یا شهید 

الوطن" من تقدیم الفرقة املسرحیة 

 التابعة للمکتبة

 / تجسید األحداث وترسیخها 18/02/2023

08 
مخاطر الغاز   تحسیسیة حولحملة 

 أوحادي الکربون
07/02/2023 

 مکتبة املطالعة

 

 

 العمومیة

 مسکیانة

 

 

 

 التوعیة والتحسیس

تشجیع التالمیذ وبعث روح املنافسة 

 بینهم

/ 

09 
مسابقة  فکریة بین اإلبتدائیات  السنة 

 الخامسة ابتدائي
21/02/2023 

10 
ورشة عرض فلم وثائقي لألطفال خاص 

 بشهداء املنطقة
14/02/2023 

 یخیة الوطنیةتخلید األحداث التار

 

11 
نشاط مشترك مع تالمیذ ابتدائیة مزیاني 

 لخضر
16/02/2023 

ابتدائیة مزیاني 

 لخضر

12 
ندوة تاریخیة عن تاریخ املنطقة بین جبل 

 مزوزیة وجبل مسلولة
18/02/2023  

13 
 معرض للکتب والصور التاریخیة

 وبث أناشید وطنیة

18/02/2023  

مکتبة عین 

فکرون ملطالعة 

مومیةالع  
 ترسیخ املناسبة التاریخیة

 يف أذهان الناشئة

/ 

 / مسرحیة من أداء منخرطي املکتبة 14

 / ورشات رسم وتلوین لألطفال 15

 / قراءات شعریة ملنخرطي املکتبة 16

 معرض الکتاب التاریخي 17
مکتبة عین  16/02/2023

فکرون املطالعة 

 باللة

/ 

 / وطن العربي"تلخیص لسلسلة "رواد ال 18

19 
عرض فیدیوهات وثائقیة تاریخیة لشهداء 

 املنطقة
19/02/2023 / 
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20 

 ورشات متنوعة :

ورشة مطالعة للشخصیات الجزائریة 

 ورشة رسم،املوجودة  باملکتبة

22-26/02/2023 / 

 بث أناشید وطنیة بمکبر الصوت 21
 

18/02/2023  

مکتبة عین 

فکرون املطالعة 

 سوق نعمان

لتحسیس بأهمیة یوم الشهید لألجیالا  / 

22 
 

 معرض لصور شهداء مدینة سوق نعمان

 

18/02/2023  

التعریف بشهداء سوق نعمان وبطوالتهم 

 إبان ثورة التحریر
/ 

18/02/2023 معرض للکتاب التاریخي من رصید املکتبة 23  

 

التحسیس بأهمیة یوم الشهید لألجیال 

 من خالل الکتاب

/ 

 ص بالکتاب التاریخيمعرض خا 24

18/02/2023  

مکتبة عین 

فکرون املطالعة 

 الرحیة

التحسیس بأهمیة یوم الشهید لألجیال 

 من خالل الکتاب

/ 

 / معرض ألهم صور شهداء الثورة 25

26 
بحث تاریخي حول شهید( اختیار الکتب 

 من املکتبة)
/ 

 / عرض سینمائي حول الثورة 27

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط ریخ وتوقیت النشاطتا اسم النشاط الرقم

 04/02/2023 عروض مسرحیة موجهة لألطفال 01
قاعة العروض 

 غراف رؤوف
 ترفیه األطفال وتوعیتهم

املسرح الجهوي 

 أم البواقي
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02 11/02/2023 

الجمعیات 

والتعاونیات 

 الثقافیة

 

 

 باتنة الثقافة لوالیة مدیریة-05

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط النشاطاسم  الرقم

01 
 معـرض للخزف و الفخــار

 فیفري 7الی1

تشجیع طلبة الورشة  بهو دار الثقافـة

و عرض أعمال الطلبة 

 املنخرطین

ورشة الخزف لدار 

 الثقافة

02 
 قاعة عبدو طمین معــرض للفنون التشکیلیــة

ورشة الفنون 

 التشکیلیة

03 
 قاعة العروض فیفري 11 رض مسرحي للصغارع

الترفیه و التسلیة 

 لدى الصغار
 تعاونیـــة ثقافیــة

04 

 فیفري 14 محاضرات حول یوم الشهید

 مکتبة املطالعة

املجمع الثقايف 

 فسدیس
التعــریف بالذکــرى 

 الوطنیة

دار الثقافة بالتنسیق 

مع املجمع الثقايف 

الصور التاریخیة  معرض للکتاب التاریخي+ 05 فسدیس

 واألسودباألبیض 
 بهو دار الثقافة فیفري 17/25
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06 

 قاعة العروض فیفري 18 عرض مسرحي تاریخي

تخلید الذکرى 

 واالفتخار بشهید

 الوطن

جمعیة ثقافیة 

 محلیة

معرض للکتاب و  الصور لنماذج من شهداء الثورة  07

 التحریریة
18/02/2023 

املکتبة الرئیسیة 

 وملحقاتها

کانة الشهید يف م

 عقول الجزائریین
/ 

 شریط فیدیو لشهداء الجزائر مع بثعرض  08

 أناشید وطنیة

 مدرسة أشبال األمة توطید أواصر األخوة بهو دار الثقافة فیفري 22 الیوم الوطني للتالحم 09

10 
 قاعة املطالعة فیفري 25 املقهـــــی الثقافـــــي

تبادل القراءات و 

 مناقشتــها

طلبة جامعیین و رواد 

 املکتبة

11 
 بهو دار الثقافة فیفري 27 معارض متنوعة للتراث

ترویج املنتوج 

 الثقايف

دار الثقافة +املجمع 

 الثقايف
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 بجایةمدیریة الثقافة لوالیة 06-

 املشارکون يف النشاط أهداف النشاط مکان النشاط النشاطتاریخ وتوقیت  اسم النشاط الرقم

نظیم ورشة أدبیة تحت عنوان "کتابة ت 01

الشباب واآلفاق" تحت اشراف الکاتب 

 الشیخ الیزید بحضور نخبة من املؤلفین

 

 2023فیفري  04

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 

 

/ 

مدیریة الثقافة والفنون 

بالتنسیق مع املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 2ناصریة استقبال تالمیذ ابتدائیة ال 02 العمومیة

وتنظیم نشاط ثقايف ترفیهي (عروض 

مسرحیة، عروض فولکلوریة، أناشید 

والقاء أبیات شعریة) وفتح الورشات: 

ورشة املسابقة الفکریة، ورشة للقراءة 

 والتلخیص، ورشة االمالء

 

 2023فیفري  18

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 

 

/ 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجیة تنظیم زیارة میدانیة بیداغ

ترفیهیة إلی احدى ابتدائیات البلدیات 

املجاورة بمناسبة الیوم العاملي للغة 

 األم.

النشاط: ورشة املسابقة  ویضمن 

ورشة  التلخیص،الفکریة، ورشة للقراءة و 

الرسم و التلوین، و جلسة  االمالء، ورشة

مع حکواتي و عرض ترفیهي لفرقة 

 الشموع

   2023فیفري  21

فال نشاط ترفیهي لألط

بمناسبة الیوم العاملي 

 للغة األم

 

مدیریة الثقافة و الفنون 

بالتنسیق مع املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 

 سینماتیك  سینماتیك 2023فیفري  15الی  01من  عرض أفالم املخرج مرزاق علواش 04
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 /  

 سینماتیك 2023فیفري  28الی  16من  عرض أفالم املخرج رشید بوشارب 05

 

 

/ 

 سینماتیك

 

06 

 

إلی االثنین   04من األربعاء  معرض للوحات الزیتیة

 2023فیفري   09

 

 البهو

التعریف بالفنانین 

 التشکیلیین

 الفنانة سعاد زمة

 البهو 2023فیفري  18السبت  معرض للصور التاریخیة للثورة الجزائریة. 07

 

والتعریف إحیاء الذکرى 

 الجزائریة عبر الصور. بالثورة

 

 دار الثقافة

یلع  2023فیفري  18السبت  عرض فلم تاریخي 08

 سا 16الساعة 

 فلم "العقید لطفي " إحیاء الذکرى القاعة الصغیرة
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 مدیریة الثقافة لوالیة بسکرة07-

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

ابة تشجیع املواهب الش أعضاء النادي

 وتحفیزها

 02/2023/ 24 دار الثقافة

 صباحا 09:  00

تنظیم جلسة أدبیة مع نادي املبدع 

 الصغیر لدار الثقافة

 

01 

تثمین رمزیة روح  دار الثقافة

التضامن واللحمة 

الشعب  الوطنیة بین

 وجیشه

تنظیم معرض وثائقي ملسیرة  02/2023/ 24إلی  22من  دار الثقافة قاعة املعرض

 شعبي املباركالحراك ال

تالحم الشعب مع جیشه خدمة  -

 للدیمقراطیة

 

02 

تنشیط الحرکة  أعضاء النادي

 الثقافیة األدبیة بالوالیة

دار الثقافة قاعة الفکر 

 واألدب

25 /02/2023 

 صباحا 09 :00

تنظیم جلسة أدبیة لنادي سنابل 

 الثقافة: اإلبداع األدبي لدار

 

03 

الفنانة التشکیلیة حفیظة 

 شریفي

تفعیل الحرکة الثقافیة 

وتثمین اإلبداع 

يف واملهارات الفنیة 

التشکیلیة  الفنون

للمحافظة یلع 

 موروثنا الثقايف

 تنظیم معرض للفن التشکیلي 02/2023/ 25إلی  22من  قاعة املعرض دار الثقافة

 

04 

 

 تعزیز روح املطالعة املنخرطون ضمن املکتبة

 رفع نسبة املقروئیة

ة املکتبة الرئیسی

 للمطالعة العمومیة

  سلسلة:تنظیم العدد السابع من  04/02/2023

RRRR RR إقرأني 

05 

 

 املسرح الجهوي أم البواقي

 

 

   قاعة العروض الکبرى

 السعید   رحماني

04/02/2023 

 

 عرض مسرحي موجه لفئة األطفال

 -الشمس النائمة  -

06 
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إثراء معارف الطفل 

بفوائد السمش 

بالنسبة للکرة األرضیة  

وحاجة الکاءنات الحیة 

 لها

 املحافظة یلع البیئة

 

 الترفیه یلع األطفال

 

التشجیع یلع الدوق 

 الفني

 

 

 

 

 قاعة العروض الکبرى

 السعید رحماني

  

 

 

 املسرح الجهوي بسکرة

 

 

 -اندروید  -مسرحیة للکبار : 

07 

 08 حصة نتحدث فقط مع األطفال 07/02/2023

املکنسة العجیبة  -عرض مسرحي  11/02/2023

 موجه لفئة  لألطفال -

09 

 10 حصة نتحدث فقط مع األطفال 02/2023/  14

 

 

18  /02/2023 

 

 ندوة فکریة حول املسرح الثوري

11 

 املسرح الجهوي بسکرة

 فرع اتحاد الکتاب لوالیة بسکرة

 

جمعیة الطفرة لرواد الفن 

 بسکرة

 12 مسرحي حامي الغابةعرض  02/2023/  21

 13 حصة نتحدث فقط  مع األطفال 02/2023/ 25 
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املکنسة العجیبة  -عرض مسرحي  28/02/2023 املسرح الجهوي بسکرة

- 

14 

 

15 

 

تنظیم جلسة أدبیة مع نادي املبدع 

 الصغیر لدار الثقافة

 السبت

 2023فیفري  04

 صباحا 09.00ابتداء من :سا/

 

 الثقافة قاعة املکتبة لدار

 

 

 

تشجیع املواهب الشابة 

 وتحفیزها .

 أعضاء

 نادي املبدع الصغیر لدار الثقافة

 

16 

 

 

 

 

17 

بمناسبة اإلحتفال بالیوم الوطني 

فیفري  18للشهید                      

 سیتم تنظیم : 2023

معرض وثائقي للثورة املجیدة.عرض 

 کتب تاریخیة ملکتبة دار الثقافة.

ي حول الثورة بث شریط وثائق

 املجیدة.بث أغاني وأناشید وطنیة .

 

 2023فیفري  19إلی  16من 

 

 صباحا 09.00ابتداء من :سا/

 

 

 2023فیفري  18

 زواال 15.00سا/ 

 

 قاعة املعارض

 

 

 

 

 

 األدبقاعة الفکر و

 لدار الثقافة

 

ترسیخ الذاکرة الوطنیة 

عبر األجیال وتخلید 

مآثر الشهداء والحفاظ 

 یلع املبادئ الوطنیة.

 

// 

 

 

 

 

 مکتبة دار الثقافة

أرشیف ورشة السمعي البصري 

 لدار الثقافة

 

جمعیة صقور الزیبان للخیالة 

 والبارود لوالیة بسکرة .
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املساهمة يف تنظیم ندوة تاریخیة 

بالتنسیق مع جمعیة صقور الزیبان 

 للخیالة والبارود لوالیة بسکرة .

 

  

 

18 

تنظیم معرض وثائقي ملسیرة 

ك الشعبي تتضمن صور الحرا

فوتوغرافیة واقعیة تعکس روح 

 التضامن بین الشعب وجیشه.

 24إلی  22من 

 2023فیفري 

 صباحا 09.00ابتداء من :سا/

 

 قاعة املعارض

 لدار الثقافة

 

تثمین رمزیة روح 

التضامن والّلحمة 

الوطنیة بین الشعب 

 وجیشه.

أرشیف ورشة السمعي البصري 

 لدار الثقافة

 

جلسة أدبیة لنادي سنابل تنظیم  19

اإلبداع األدبي لدار الثقافة املوسومة 

 بـ : " بیت القصید ".

 2023فیفري  25

  09.00ابتداء من الساعة:  

 صباحا

قاعة الفکر واألدب لدار 

 الثقافة

تنشیط الحرکة 

 الثقافیة األدبیة بالوالیة

أعضاء نادي  سنابل اإلبداع 

 األدبي لدار الثقافة

ض دوري للفن التشکیلي تنظیم معر 20

 للفنانة / حفیظة شریفي (بسکرة).

 

 2023جانفي  26إلی  22من 

 ابتداء من الساعة :

 صباحا 09.00

 قاعة املعارض

 لدار الثقافة

تفعیل الحرکة الثقافیة            

 وتثمین اإلبداعات

واملهارات الفنیة 

التشکیلیة للمحافظة   

 یلع موروثنا الثقايف.

یلیة /              الفنانة التشک

 حفیظة شریفي( بسکرة)

21 
 مسرحیة لألطفال

 " الشمس النائمة"

 (عرض خاص باملؤسسات)

04/02/2023 

قاعة العروض رحماني 

 السعید

 املسرح الجهوي بسکرة

 

اثراء معارف الطفل 

الشمس للکرة بفوائد

األرضیة، وحاجة 

 الکائنات لها

 املسرح الجهوي أم بواقي
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 فالمسرحیة لألط 22

 " الشمس النائمة"

 (عرض خاص باملواطنین)

  

23 
 مسرحیة للکبار

 "أندرویـــــــد"

مسرحیة ترفیهیة 

 للکبار
 

24 
 07/02/2023الثالثاء  حصة نتحدث فقط مع األطفال

 
حصة ترفیهیة 

 تثقیفیة لألطفال

املسرح الجهوي بسکرة شباح 

 املکي

25 
 مسرحیة لالطفال

 "أمل غابة الشمس"
 

حیة هادفة مسر 

لألطفال لحمایة 

 الحیوانات

 تعاونیة أوسکار الثقافیة

26 
 14/02/2023 حصة نتحدث فقط مع األطفال

 
حصة ترفیهیة 

 تثقیفیة لألطفال

املسرح الجهوي بسکرة شباح 

 املکي

27 

 18/02/2023 ندوة فکریة حول املسرح الثوري

 
احیاء الیوم الوطني 

 للشهید

 املسرح الجهوي بسکرة

الکتاب الجزائریین فرع اتحاد 

 والیة بسکرة

 

28 
 مسرحیة لألطفال

 "حامي الغابة"

21/02/2023  
مسرحیة هادفة 

 لألطفال حول الطبیعة

جمعیة الطفرة الثقافیة لرواد 

 الفن
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29 
 حصة نتحدث فقط مع األطفال

25/02/2023  
حصة ترفیهیة 

 تثقیفیة لألطفال

املسرح الجهوي بسکرة شباح 

 املکي

30 

 لالطفال مسرحیة

 "املکنسة العجیبة"

مسرحیة هادفة من   28/02/2023

اجل خلق روح التعاون 

و االنضباط و املحافظة 

 یلع البیئة لدى الطفل

املسرح الحهوي بسکرة شباح 

 املکي
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 بشارمدیریة الثقافة لوالیة -08

تاریخ وتوقیت  إسم النشاط الرقم

 النشاط

 

 مکان النشاط

  أهداف النشاط

 املشارکون

 دار الثقافة 2023فیفري  02 عرض ترفیهي لالطفال 01

 

لجمعیة  للترفیه

الثصقافیة روافد 

للفن و املسرح 

 بشار

مسابقة أفضل رسم تعبري عن یوم  02

 الشهید (موجهة لألطفال)

 2023فیفري10من

 023فیفري 18الی

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 الطفالا تنمیة الحس الفني للنشأ

معرض کتب من رصید املکتبة  03

 الوثائقي الجدید

 2023فیفري10من

 2023فیفري 18الی

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 کل الفئات التعریف برصید املکتبة

یوم توعوي و تحسیسي حول سرطان  04

 الثدي لفائدة کل النساء

الجمعیة الوالئیة +  توعوي دار الثقافة 2023فیفري  11

جمعیة مرضی 

 السرطان

بطاقة قراءة لکتاب تاریخي من رصید  05

 املکتبة الوثائقي

صفحة املکتبة الرئیسیة  2023فیفري 14

یلع  للمطالعة العمومیة

 الفیس بوك

 االطفال التعریف بالکتاب و الکاتب
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 شعراء املنطقة للترفیه دار الثقافة 2023فیفري  14 امسیة شعریة 06

جمعیة مشعل  للحفاظ یلع ذاکرة االمة دار الثقافة 2023فیفري  15 ةافتتاح معرض للصور التاریخی 07

 الشهید

 استاذ جامعي للحفاظ یلع ذاکرة االمة دار الثقافة 2023فیفري  16 ندوة تاریخیة حول ثمن الحریة 08

مسابقة احسن رسم حول املناسبة  09

 لالطفال

 الاالطف للحفاظ یلع ذاکرة االمة دار الثقافة 2023فیفري 17

ندوة تاریخیة بعنوان " الیوم الوطني  10

وقفة إلعالء قیم التضحیة   … للشهید

 و الفداء "

املکتبة الرئیسیة للمطالعة  2023فیفري 18

 العمومیة

 أستاذ تاریخ للحفاظ یلع ذاکرة االمة

مشعل  جمعیة للحفاظ یلع ذاکرة االمة دار الثقافة 2023فیفري  18 مواصلة معرض للصور التاریخیة 11

 الشهید

استاد مختص+  ابراز املواهب دار الثقافة 2023فیفري 23 ندوة علمیة 12

 طلبة
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 بلیدةمدیریة الثقافة لوالیة ال-09

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط التاریخ اسم النشاط الرقم

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظم  بمناسبة إحیاء الیوم الوطني للشهید،

 نون لوالیة البلیدة:مدیریة الثقافة والف

األیام الوطنیة للشعر و األدب الثوري بالتنسیق مع  -

 مدیریة املجاهدین، إتحاد الکتاب الجزائریین.

 

 

 شهر فیفري

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متحف املجاهد

بلدیة أوالد 

 یعیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخلید مختلف األیام الوطنیة -

 والتاریخیة.

 

 خلق فضاء ثقايف فني يف الوسط-

 طلبي.ال

 

تثمین التراث الثقايف بمختلف  -

 مکوناته

 و عادته.

 

 

 

 مدیریة الثقافة -

 و الفنون

 

 

 مدیریة املجاهدین -

 

 

اتحاد الکتاب -

 الجزائریین

 فرع البلیدة
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 البویرةلوالیة  مدیریة الثقافة-10

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

 ثقافیة ملختلفتنظیم قافلة  01

 املدارس الوالیة

 عبر البلدیات فیفري 16فیفري الي  01من 

 

تنشیط الحیاة الثقافیة 

 بالوالیة

/ 

احتفال بالیوم الوطني للشهید  02

 فیفري : 18

محاضرات من تنشیط اساتذة 

 جامعیین

 معرض للکتاب التاریخي

زیارات تکریمیة لبعض 

 املجاهدین

ثائقیة لبعض عرض اشرطة و

 شهداء الثورة

تنظیم زیارة الي متحف 

 املجاهد لفائدة التالمیذ

املسرح الجهوي عمار  2023فیفري  21فیفري الي 18

 العسکري

 ربط الجیل الجدي

 بالوحدة الوطنیة

الذاکرة املحافظة یلع 

 الوطنیة

التضحیة يف سبیل 

 الوطن

تأسیا   لتضحیة االجداد 

 بناء دولة یلع أسس

املجاهدون  هاالتي أرصا

 والشهداء

 حث الشباب یلع أن

یکون خیر خلف لخیر 

 سلف

/ 
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فرص للتعلیم وتوسعة  بقاعة سینما امشدالة 2023فیفري  21فیفري  18 عرض فیلم تاریخي 03

االفق املعريف الثقايف 

 والفني

/ 

االحتفال بیوم الوطني لتالحم  04

 بین الشعب و الجیش

 اناشید وطنیة

 معرض اصور

 جداریات

حث الشباب یلع   - دار الثاقفة علي زعموم 2023فیفري  22

أنیکون خیر خلف لخیر 

 سلف

غرس حب الوطن يف 

 النفوس

/ 

معرض خاص باصدرات الکتابة  01

 اسیا جبار

یلع  2023فیفري  01/06من 

 ) صباحا10:00الساعة  (

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

هتمین تعریف کل امل

و الشعر بالکتابة  باألدب

 واهم اصدراتها

/ 

یلع  2023فیفیري  05من  نبذة عن حیاة الکاتبة اسیا جبار 02

 الساعة

 ) صباحا10:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

التعریف علي اعمالیها 

و مسیرتها االدبیة 

 الزاخرة.

/ 

دبیة محاضرة حول املسیرة اال 03

 للکاتبة اسیا جبار

امسیة ادبیة بالتنسیق مع بیت 

 الشعر لوالیة البویرة

یلع  2023فیفیري  06من 

 ) زوال.13:00الساعة(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

تعریف الجمهور 

املحلي بالکتابة 

 والتعریف یلع

 مسیرتها االدبیة.

/ 

للشهید  احتفال بالیوم الوطني 04

 فیفري : 18

 معرض الکتاب التریخي

 معرض الصور الشهداء

یلع  2023فیفري 06/18من 

 الساعة

 ) صباحا10:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

تشجیع املطالعة 

العمومیة خاصة الکتاب 

 التاریخي

/ 
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التعریف بالرصید  عرض اناشید وطنیة

 ائقي املوجود یلعالوث

 مستوي املکتبة

احتفال بالیوم الوطني للشهید  05

 فیفري : 18

 ورشات ثقافیة لالطفال

 ورشة الحکواتي

عرض فني ثوري من اداء فرقة 

 نسمات الروح التابعة للمکتبة

 یلع الساعة 2023فیفري  07

 ) صباحا10:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

الناشيء تعریف الجیل 

علي تاریخ بالده 

 العظیم

غرس ثقافة حب 

الوطن يف نفوس 

 االطفال

 

جلسة کاتب وکاتبة مع الکتاب  06

 رشرش احمد

 یلع الساعة 2023فیفري 14

 ) زوال.13:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

تنشیط الحیاة الثقافیة 

 بالوالیة

التعریف یلع اخر 

م الکتاب اصدارته

 املحلین و الوطنین

/ 

احتفال بالیوم الوطني للشهید  07

فیفري :محاضرة من تقدیم  18

 االستاذ هالل یحیی

 یلع الساعة 2023فیفیري  15

 ) زوال.13:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

التعریف الجیل الناشيء 

علي تاریخ بالده 

 العظیم

حب غرس ثقافة 

 الوطن .

/ 

احتفال بالیوم الوطني للشهید  08

 فیفري: 18

 یلع الساعة 2023فیفیري  16

 ) صباحا10:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

تعریف الجیل الجدید 

واالحتکاك طنه بتاریخ و

/ 
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ندوة تاریخیة بالتنسیق مع 

 یلعالنظمة الوطنیة للحفاظ 

 داکرة وتبلیغ رسالة الشهداء

وجیل جیل الثورة  بین

 الجدید.

احتفال بالیوم الوطني للشهید  09

 فیفري : 18

ملحمة ثوریة من تقدیم 

تعاونیة افکار و فنون العلمة 

 سطیف

 یلع الساعة 2023فیفري 18

 ) زوال.13:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

غرس ثقافة حب 

نفوس  الوطن يف

االطفال و تعریفهم 

 تاریخ وطنهم لجزائر . .

/ 

احتفال بالیوم الوطني للشهید  10

 فیفري : 18

نشاط ثقايف بقاعة املطالعة 

قلة زرقاء بلدیة سور غوالن 

 البویرة

 یلع الساعة 2023فیفري  19

 ) صباحا10:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

یل الناشيء تعریف الج

علي تاریخ بالده 

 العظیم

غرس ثقافة حب 

الوطن يف نفوي 

 االطفال

/ 

 بیع بالتوقیع للکتاب : 11

الدکنور خالد عیقون لکتابه 

 "عجوز ینایر"

 یلع الساعة 2023فیفیري 21

 ) زوال.13:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

تنشیط حیاة الثقافیة 

 یة.بالوال

التعریف علي اخر 

اصدرات الکتاب املحلین 

 و الوطنین

/ 

البیع بالتوقیع للشیخ ابراهیم  12

 مقالتي الاخر اصداره

 یلع الساعة 2023فیفیري  28

 ) زوال13:00(

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 املجاهد سعیداني رابح

تنشیط حیاة الثقافیة 

بالوالیة.التعریف علي 
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لکتاب اخر اصدرات ا

 املحلین و الوطنین.

 

 جمعیاتثقافیة -

 فنانین تشکیلیین-

 محاضرون -

 فنانین مسرحین -

 منخرطي دار الثقافة -

 

 

تحقیق التنوع الثقايف  -

یلع صعید الشکل 

 واملضمون

فرص للتعلیم وتوسعة  -

االفق املعريف الثقايف 

 والفني

 تبادل الخبرات بین الشباب -

 

 دار الثقافة

 ""علي زعموم

 

 الخمیس

 2023فیفري 02

 سا14:00

 

 البرنامج الثقايف والفني

عرض فیلم جزائري للکبار -

للمخرج الحاج رحیم "بعنوان " 

 مدالیة لحسن

 

 

 

 

13 

 جمعیات ثقافیة -

 شعراء -

 محاضرون -

 ادباء  -

 منخرطي دار الثقافة -

 دار الثقافة

 "علي زعموم"

 

 الثالثاء

 2023فیفري 07

 

 سا13:30

 

 ملحاضراتقاعة ا

قراءات  شعریة مع شعراء نادي 

 الدبي لدار الثقافة

 

 

14 

 

 جمعیاتثقافیة -

 عشاق الفن السابع  -

 فنانین سینمائیین -

 منخرطي دار الثقافة -

 دار الثقافة

 "علي زعموم"

 

 السبت

 2023فیفري 11

 سا14:00

 

 قاعة العرض

عرض فیلم جزائري للکبار 

للمخرجدالل سمیر بعنوان 

 ب""املکتو

 

 

15 

 جمعیاتثقافیة

 مسرحیون -

 منخرطي دار الثقافة -

 دار الثقافة 

 "علي زعموم"

 

 الثالثاء

 2023فیفري14

 سا14:00

  قاعة العرض

16 
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عرض مسرحي لألطفال بعنوان "  

الشمس النائمة " لفرقة فرح 

 البواقي " ام«واملسرح للفنون 

تنسیقیة ابناء الشهداء 

 جمعیات ثقافیة -

 محاضرون

 جتمع املدنيامل

 منخرطي دار الثقافة

 

الجدید بالوحدة ربط الجیل 

 الوطنیة

الذاکرة املحافظة یلع 

يف  التضحیة-الوطنیة

تأسیا    سبیل الوطن

 لتضحیة االجداد

التي  بناء دولة یلع أسس

والشهداء  أرصاها املجاهدون

یکون  الشباب یلع أن حث

 خیر خلف لخیر سلف

 دار الثقافة

 "علي زعموم"

 

 تالسب

 2023فیفري 18

 سا 09:00

 

 

 

 

 سا 10:00

 

 اس 14:00

 االحتفال بیوم الشهید

 زعموم" یلعالثقافة " ببهو دار

 املحیط بأناشید وطنیةتنشیط 

للیوم معرض الصور الفوتوغرافیة 

 لشهید الوطني

 معرض الکتاب التاریخي

 معرض الطوابع التاریخیة

 معرض لشهداء املنطقة

 قاعة املحاضرات

 ول الحدثمحاضرة   ح

 قاعة الحفالت

"  ثوري بعنوانعرض فیلم 

 للمخرج جعفرهیلیبولیس " 

 قاسم

 

 

 

17 

 جمعیات ثقافیة

 شعراء -

 محاضرون -

 ادباء  -

 منخرطي دار الثقافة -

تحقیق التنوع الثقايف یلع 

 واملضمون صعید الشکل

فرص للتعلیم وتوسعة 

االفق املعريف الثقايف 

 والفني

 دار الثقافة

 "علي زعموم"

 

 الثالثاء

 2023فیفري 21

 سا14:00

 

 البرنامج الثقايف والفني

 قاعة املحاضرات

بیع باإلهداء مع   أمسیة ادبیة 

 شیبان لکتابها الکاتبة جوهر

 "مزاجها زنجبیال"

 

18 
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 الشبابتبادل الخبرات بین  -

 جمعیات ثقافیة -

 املجتمع املدني -

 منخرطي دار الثقافة -

 

 

 دار الثقافة 

عموم""علي ز  

 

 االربعاء

 2023فیفري 22

 سا09:00

 

االحتفال بالیوم الوطني لتالحم 

 بین الشعب و جیشه

 بهو دار الثقافة

 معرض االنجازات

 معرض الکتاب التاریخي

 

 

19 

 جمعیات ثقافیة -

 فنانین مسرحین --

 منخرطي دار الثقافة -

 

 دار الثقافة 

 "علي زعموم"

 

 الثالثاء

 2023فیفري  28

 سا14:00

 

 قاعة الحفالت

عرض مسرحي لألطفال بعنوان  

الفانوس "لجمعیة املثلث لواقي 

 قاملة

 

 

20 

 

 

 

 

 



49

 

 تمنراستالثقافة لوالیة  مدیریة-11

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 

 

01 

القافلة األثریة "برکات أق 

بنونو" لفائدة تالمیذ 

العقال مدرسة أمین 

 أخموك باي

 

 

 2023فیفري  02

9:00 

متحف الدیوان 

الوطني للحضیرة 

الثقافیة "أهقار". 

 متحف دار "إمزاد"

قاعة السینما " 

 سمدات الشیخ "

 تعریف األطفال بالتراث املادي للمنطقة.

ترسیخ ثقافة الحفاظ یلع التراث لدى 

 أطفال املدارس.

تجسیدا التفاقیة إطار املبرمة بین وزارة 

 الثقافة والفنون ووزارة التربیة .

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

تامنغست. الدیوان الوطني للحضیرة 

 الثقافیة "أهقار".

مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة 

 تامنغست.

 مدرسة أمین العقال أخموك باي

 قاعة السینما " سمدات الشیخ "

 متحف دار "إمزاد"

 

02 

 

 األیام الثقافیة لبلدیة

 أبلسة

 

فیفري  09-08-07أیام 

2022 

 

 بلدیة أبلسة

 التشجیع یلع املقروئیة

 التعریف بالتراث املادي للمنطقة.

 

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.

املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

 بلدیة تامنغست + بلدیة "تاظروك"

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

ن الوطني للحضیرة الثقافیة الدیوا

 "أهقار".

 

 

 

 

القافلة األثریة "برکات أق 

بنونو" لفائدة تالمیذ 

 

 2023فیفري  09

9:00 

متحف الدیوان 

الوطني للحضیرة 

 الثقافیة "أهقار".

 لمنطقة.تعریف األطفال بالتراث املادي ل

ترسیخ ثقافة الحفاظ یلع التراث لدى 

 أطفال املدارس.

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.
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مدرسة تین هینان  03

 بتافسیت

 متحف دار "إمزاد"

قاعة السینما " 

 سمدات الشیخ "

تجسیدا التفاقیة إطار املبرمة بین وزارة 

 الثقافة والفنون ووزارة التربیة .

الدیوان الوطني للحضیرة الثقافیة 

 "أهقار".

مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة 

 تامنغست.

 ین هینان بتافسیتمدرسة ت

 قاعة السینما " سمدات الشیخ "

 متحف دار "إمزاد"

 

04 

 ورشة الرسم

 ورشة املطالعة

 نشاط ترفیهي لألطفال

 

 2023فیفري  14

9:00 

ابتدائیة البشیر 

 االبراهیمي

 تنشیط املحیط الثقايف.

 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

 جمعیة ثقافیة

 

 

05 

 

افلة األثریة "برکات أق الق

بنونو" لفائدة تالمیذ 

مدرسة العربي بن 

 مهیدي

 

 

 2023فیفري  16

9:00 

متحف الدیوان 

الوطني للحضیرة 

 الثقافیة "أهقار".

 متحف دار "إمزاد"

قاعة السینما " 

 سمدات الشیخ "

 تعریف األطفال بالتراث املادي للمنطقة.

ترسیخ ثقافة الحفاظ یلع التراث لدى 

 املدارس. أطفال

تجسیدا التفاقیة إطار املبرمة بین وزارة 

 الثقافة والفنون ووزارة التربیة .

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.

الدیوان الوطني للحضیرة الثقافیة 

 "أهقار".

مدیریة التربیة والتعلیم لوالیة 

 تامنغست.

 مدرسة العربي بن مهیدي

 قاعة السینما " سمدات الشیخ "

 ف دار "إمزاد"متح

 

 

 
 معارض :

فیفري  20إلی  15من 

2023 

بهو دار الثقافة 

 داسین

 تنشیط املحیط الثقايف.

 االحتفال بالیوم الوطني للشهید.

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 لشبانیةالجمعیات الثقافیة وا
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معرض الکتاب  - 06

 التاریخي.

 معرض الصور التاریخیة -

ابتداء من الساعة 

 صباحًا 08:00

 

 

07 

 

 

 

 

القافلة الثقافیة والفنیة 

والترفیهیة الجواریة " 

أماملن دلیاس" قریة 

 أوتول الشرقي.

 نصب خیمة تراثیة .

عرض املهرج + مسرحیة 

لألطفال ، من طرف 

جمعیة إیمرهان 

 املتحصلة یلع الدعم.

 عرض املکتبة املتنقلة.

عرض فني "  رقصة 

 تاکوبا" .

معرض وثائقي حول 

 ملنطقة.تراث ا

عرض فیلم تاریخي عبر 

 الشاشة العمالقة.

 

 2023فیفري  18

15:00 

 

قریة أوتول 

 الشرقي

 االحتفال بالیوم الوطني للشهید.

 تنشیط املحیط الثقايف.

 تنشیط املحیط الثقايف.

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.

املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

الوطني للحضیرة الثقافیة  الدیوان

 "أهقار".

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 قاعة السینما " سمدات الشیخ "

 مدیریة املجاهدین

 بلدیة تامنغست

الجمعیات الثقافیة والفنیة وجمعیات 

 املجتمع املدني.

 

 

 

 

عرض أفالم تاریخیة 

 وترفیهیة:

 

 

 

 

 نشر ثقافة السینما لدى النشء.

 نشر ثقافة االهتمام بالجانب التاریخي.

 التعریف بأهم األعمال التاریخیة السینمائیة.

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.

 قاعة السینما " سمدات الشیخ "
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املقاومة املسلحة  08

 للجنوب الغربي.

 بن بو لعید

 خالء.الد

 زبانة

 23-16-09-02أیام

 2023فیفري 

19:00 

 

قاعة السینما " 

 سمدات الشیخ "

 

 

 

09 

القافلة األثریة "برکات أق 

بنونو" لفائدة تالمیذ 

 مدرسة أق أدغاغ ابراهیم

 

 2023جانفي  23

9:00 

متحف الدیوان 

الوطني للحضیرة 

 الثقافیة "أهقار".

 متحف دار "إمزاد"

قاعة السینما " 

 سمدات الشیخ "

 تعریف األطفال بالتراث املادي للمنطقة.

لدى  ترسیخ ثقافة الحفاظ یلع التراث

 أطفال املدارس.

تجسیدا التفاقیة إطار املبرمة بین وزارة 

 الثقافة والفنون ووزارة التربیة .

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.

الدیوان الوطني للحضیرة الثقافیة 

"أهقار". مدیریة التربیة والتعلیم 

 لوالیة تامنغست.

 مدرسة العربي بن مهیدي

 لشیخ "قاعة السینما " سمدات ا

 متحف دار "إمزاد"

 

10 

یوم أعالمي حول دور 

الجمعیات الثقافیة يف 

 إحیاء املوروث الثقايف

 

 2023فیفري  23

15:00 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة "برادعي 

 أحمد".

 إبراز دور الجمعیات الثقافیة

نشر ثقافة إنشاء واالنخراط يف الجمعیات 

 الثقافیة والنشاط من خاللها

دیریة الثقافة والفنون لوالیة م

 تامنغست.

املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

 

 

11 

عرض الفیلم التاریخي 

 "مال وطني"

 

  19:00 2023فیفري  25

 الساحة العمومیة

 

 نشر ثقافة السینما لدى النشء.

 نشر ثقافة االهتمام بالجانب التاریخي.

 یخیة السینمائیة.التعریف بأهم األعمال التار

 

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.

 قاعة السینما " سمدات الشیخ "
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12 

زیارة إلی املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة "برادعي

أحمد"، من طرف 

 متوسطة قریة أمسل

املکتبة الرئیسیة  08:00 2022فیفري  25

للمطالعة 

العمومیة "برادعي 

 أحمد".

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة   املقروئیةالتشجیع یلع

 تامنغست.

املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

 متوسطة قریة أمسل

 2023فیفري  28 سهرة موسیقیة فنیة 13

18:00 

 تنشیط املحیط الثقايف. ساحة أول نوفمبر

 

 

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 تامنغست.
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 یة الثقافة لوالیة تبسةمدیر--12

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 .والتلوینورشة الرسم  01
 یومي السبت و الثالثا

 طیلة شهر فیفري

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 تبسة

 * تنمیة مواهب األطفال

* التعریف بالثورة يف منطقة 

هاوشهدائتبسة   

* األطفال املنخرطیین 

 .وتلخیصهاورشة القصة  02 باملکتبة

 ورشة الحکواتي. 03

 معرض الکتب التاریخیة. 04

 18فیفري إلی غایة  16من 

2023فیفري   

* أساتذة جامعیین 

مع  وطلبة بالتنسیق

اإلقامة الجامعیة 

 رزایقیة ملین

 معرض لصور الشهداء. 05

تاریخیة حول أحد شهداء  ندوة 06

املنطقة وتکریم عائلة أحد 

 الشهداء.

نشاطات مختلفة حول  07

 املناسبة.

أمسیة شعریة مع مناقشة  08

 إصدار جدید موضوعه تاریخي.
2023فیفري  19  

 وأدباء والیة* شعراء 

 تبسة

09 

دور اإلذاعة يف نشر الوعي 

 الثقايف
2023فیفري  13 لجهویةإذاعة تبسة ا   

توطید عالقة املکتبة باإلذاعة -

من أجل املساهمة يف التعریف 

بها وانفتاحها یلع املحیط 

 الخارجي

 

 طاقم إذاعة تبسة

سلسلة رجال ونساء صنعوا  10

الحدث خالل الثورة :شخصیة 

الشهید شریط لزهر وتکریم 

.2023فیفري  18  

بة الرئیسیة املکت

للمطالعة العمومیة 

 ملحقة الحمامات

إرساء الروابط بین األجیال ،وتذکیر -

الشباب بتضحیات األسالف من أجل 

 استخالص العبر واالقتداء بخطاهم
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لعائلتي املجاهد بوقطوف 

 محمد العید و زمال صالح

عائالت املجاهدین 

والشهداء +أساتذة يف 

 مجال التاریخ

 ورشات متنوعة 11

برامج مسطرة من قبل 

 امللحقة

برامج مقترحة من قبل 

 املساهمین
 2023فیفري 18

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 ملحقة العوینات

إحیاء الذکرى يف نفوس الجزائریین 

و ترسیخها يف أذهان الجیل 

 الصاعد

 کافة الهیئات

12 
 محاضرة .

 مسابقات تاریخیة

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 ملحقة مرسط

 

 التذکیر بتاریخ الجزائر املجید
 فرق إنشاد

 ورشة قراءة ممتعة لألطفال. 13

 مسابقة تربویة لألطفال.

2023فیفري  04  

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 ملحقة رأس العیون

تحسین املفردات واملهارات 

 اللغویة

جمعیات وتعاونیات 

ثقافیة *تالمیذ 

 املدارس.

 *أساتذة وأدباء

 *فرق مسرحیة

 

 

جمعیات وتعاونیات 

 ثقافیة

 أناشید وطنیة ثوریة 14

عرض أشرطة فیدیو لشهداء 

 الجزائر

معرض للکتب التاریخیة خاصة 

 بشهداء الجزائر

محاضرة حول الیوم الوطني 

 للشهید

2023فیفري 19  

إبراز الدور الفعال لشهداء الجزائر 

ةيف الثورة الجزائریة  التحریری  
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15 
ورشات تعلیمیة تربویة 

 جماعیة لألطفال
 أسبوعیة طیلة الشهر

التشجیع یلع فکرة العمل 

 .الجماعي

 

 تالمیذ املدارس

إحیاء الیوم الوطني للشهید  - 16

عرض -معرض کتاب تاریخي  -

 صور الشهداء

2023فیفري  18  

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 ملحقة سکانسکا

 الروح الوطنیة توعیة النشء یلع

ومکانة الشهید يف املجتمع 

 الجزائري

 رواد املکتبة

ستکون الفعالیة الرئیسیة لیوم  17

الشهید دقیقة الدعاء الصامت 

 ترحم یلع ارواح الشهداء

 املناسبة محاضرة عن

معرض لصور شهداء مع الترکیز 

 یلع شهداء املنطقة

مختصرات تاریخیة عن أهم 

 املعارك

خاصة ورشة بیداغوجیة 

 بالذکرى

 معرض للکتاب التاریخي

2023فیفري  17  

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 ملحقة ونزة

إرساء الروابط بین األجیال وتذکیر 

 األسالف وعرفاناالشباب بتضحیات 

 بما قدمه

عمال املکتبة و 

 املنخرطین

 

 معرض الکتاب تاریخي - 18

مسرحیات منوعة منها  -

 هیدمسرحیة بعنوان الش

أناشید وطنیة مقدمة من  -

 طرف مجموعة من األطفال

 2023فیفري  17

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

عین الزرقاءملحقة     

 ثقايف تربوي

 أطفــــــــال

 و

 کبــــــــــار
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محاضرة بعنوان شهید  -

 الوطن

 2023فیفري  01 *ورشة بیداغوجیة متنقلة 19

املتحف العمومي 

ةالوطني تبس  

تسلیة التالمیذ وتثقیفهم بطریقة 

مبسطة لها عالقة باملتحف وما 

 یحتوي

 

 التالمیذ و األساتذة

کل الشرائح السلطات 

 املحلیة
 2023فیفري 03 *ورشة بیداغوجیة متنقلة 20

2023فیفري  07 *ورشة بیداغوجیة متنقلة 21 تحسیس التالمیذ بأهمیة الکفاح  

ي و املشترك بین الشعبین الجزائر

 التونسي

 التالمیذ و األساتذة

 

ثانویة فارس الطاهر  2023فیفري  10إلی  9من  معرض متنقل 22

 بئر العاتر

تعریف التالمیذ یلع املتحف وما 

 یحتویه من تحف اثریة

2023فیفري  13 ورشة بیداغوجیة متنقلة 23 إبتدائیة عزیزي  

 مسعود

تسلیة التالمید وتثقیفهم بطریقة 

قة باملتحف وما مبسطة لها عال

 یحتوي

2023فیفري  17 ورشة بیداغوجیة متنقلة 24 ابتدائیة طارق ابن  

 زیاد

تحسیس التالمیذ بالثمن الذي 

دفعه الجزائریون من اجل 

2023فیفري  21إلی  20من  معرض متنقل 25 استقاللهم فیفري 18ثانویة    

 الکویف

2023فیفري  22 *ورشة بیداغوجیة باملتحف 26 ة بیداغوجیة ورش 

 باملتحف

تعریف التالمیذ یلع املتحف و ما 

 یحتویه من تحف اثریة
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2023فیفري   27 *ورشة بیداغوجیة متنقلة 27 إبتدائیة مکاحلیة  

 إبراهیم

 بوخضرة

تسلیة التالمیذ وتثقیفهم بطریقة 

مبسطة لها عالقة باملتحف 

 ومحتویاته

 

الصالون املحلي للصورة  28

تها الفتوغرافیة يف طبع

 الرابعة

فیفري  09إلی  05من 

2023 

 

 

 دار الثقافة

محمد الشبوکي 

 تبسة

املصورین املحلین  تنشیط و تطویر و تنمیة املواهب

 لوالیة تبسة

 محترفین وهوات

29 
 األیام الوطنیة للسینما الثوریة

 *انتصرنا *يف طبعتها الثالثة

فیفري   20إلی  18من 

2023 

 *عرض أفالم سینمائیة ثوریة

 

ممثلین ومخرجي أفالم 

من والیة تبسة 

 وخارجها

30 
 کل مساء یوم الثالثاء نادي الطفل املبدع

 *تنشیط وتطویر مواهب األطفال

 اکتشاف مواهب جدیدة
 أطفال من کل الفئات
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 تلمسانلوالیة  مدیریة الثقافة

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

 قطاع الثقافة

 کلیة الهندسة

أساتذة وباحثین يف 

وطلبة الجامعة   التراث 

 ثقافیة مجتمع جمعیات

 مدني

 

والباحثین تحسیس الطلبة   

الحفاظ یلع   التراث  لضرورة

 الثقايف

 

 عبد بادیسجامعة 

 الحمید بن

 

15 /02/2023 

 یوم دراسي

 حول التراث الثقايف املوسوم بـ:

ستغانم تحدیات "القطاع املحفوظ مل

 "ورهانات مستقبلیة

 

01 

 

 

 

 أساتذة فنانون

 جمعیات ثقافیة

 مجتمع مدني

 طلبة

 وتمجید ألرواحخلیدا ت

 شهدائنا األبرار

 املکتبة الرئیسیة

 للمطالعة العمومیة

 دار الثقافة

قاعة سینما الشیخ 

 حمادة

 

 2023فیفري  18

 

 االحتفال بالیوم الوطني للشهید

 ملناسبة التاریخیةا حول تاریخیةندوة 

 معارض -

 عروض أفال م -

 

 

02 

 

 قطاع الثقافة

 وباحثین يفأساتذة 

وطلبة التراث         

ثقافیة  الجامعة جمعیات

 مدني مجتمع

القانوني يف ظل  اإلطارشرح 

 الرهانات املستقبلیة

کلیة الحقوق 

جامعة عبد الحمید 

 بن بادیس

  2023فیفري  27

نوني القا اإلطاریوم دراسي حول 

 املنظم للتراث الثقايف

 

03 
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فنانین من مختلف انحاء 

 الوطن

االحتفاء بستینیة 

 االستقالل

 

رواق الفنون " عبد 

 الحلیم همش "

 

 2023فبرایر  11الی  01من 

معرض يف الفنون 

التشکیلیة بمناسبة 

ستینیة االستقالل من 

تنظیم الوکالة الجزائریة 

 االشعاع الثقايف

04 

 قاعة العروض الکبرى التعریف باملوروث الثقايف األندلس فرقة ربیع
 18:00یلع الساعة  2023فبرایر  01

 مساءا

سهرة موسیقیة يف 

طابع الحوزي و 

 األندلسي

05 

الجمعیة الوالئیة " 

 بصمة أمل "

تحفیز الذات و خطوات 

 النجاح
 قاعة العروض الکبرى

 13:00یلع الساعة  2023فبرایر  07

 زواال

 التنمیة محاضرة يف

 البشریة
06 

 الفنان

 حمي بن عصمان

التعریف باملوروث الثقايف 

 و الفني
 قاعة ورشة املسرح

 16:00یلع الساعة  2023فبرایر  09

 مساء

 أمسیة فنیة مع الفنان

 حمي بن عصمان
07 

روائیون من مختلف 

 انحاء الوطن

القاء الضوء یلع التجارب 

 الروائیة الجزائریة

 

 القاعة الکبرى

 

 2023فبرایر  19و  18ومي ی
 08 ملتقی الوطني للروایة

نادي الشعراء أبي مدین 

 شعیب

تخلید املناسبة و التذکیر 

 بتضحیات الشهداء
 09 أمسیة شعریة 2023فبرایر  18 قاعة العروض الکبرى

 املتحف العمومي الوطني للفن و التاریخ

 

ذة من قسم التاریخ أسات

 بجامعة تلمسان

اکرة ترسیخ وحفظ الذ

 الوطنیة.

 

 مقر املتحف

 

 2023فبرایر  11

 صباحا10:00

 

محاضرة حول سیرة أحد 

الشهداء من والیة 

 تلمسان،

10 
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معرض صور خاص 

 باملتحف

 

التعریف بتاریخ الجزائر 

 الثوري التحرري.

 مقر املتحف

 

 

 2023فبرایر 30إلی  18من 

 

 

معرض للصور 

الفوتوغرافیة و عرض 

 11 أشرطة طیلة الشهر.

تالمیذ املؤسسات 

 التربویة

نشر الثقافة املتحفیة 

 لدى األطفال
 2023مساء کل ثالثاء من شهر فبرایر 

زیارات لفائدة تالمیذ 

 املدارس

 

19 

 موظفي املتحف
 وترسیخ الذاکرة الوطنیة

 

مؤسسة إعادة التربیة 

 الغزوات
 2023خالل شهر فبرایر 

عرض الحقیبة 

 املتحفیة

 

20 

 لوطني لآلثار اإلسالمیةاملتحف العمومي ا

تالمیذ املؤسسة 

 االبتدائیة

نقل الحقیبة املتحفیة 

إلی املؤسسات التربویة 

 واإلحتکاك بالتالمیذ

تعریف التالمیذ یلع 

 التراث الثقايف بفرعیه

–ابتدائیة غالم بن غالم 

 تلمسان

 

یلع الساعة العاشرة  2023فبرایر  08

 صباحا
 ورشات بیداغوجیة

21 

 بن زاغوابتدائیة 

 

یلع الساعة العاشرة  2023فبرایر  22

 صباحا
22 

 فئة املعاقبین

ادماج فئة املعاقبین 

باملؤسسات العقابیة 

 يف املجتمع

املؤسسة العقابیة عین 

 فزة

یلع الساعة العاشرة  2023فبرایر  15

 صباحا
 23 معرض الثورة التحریریة

األساتذة و اطفال مدینة 

 سبدو

طني االحتفاء بالیوم الو

للشهید و التذکیر بما 

مکتبة املطالعة العمومیة 

 ملحقة سبدو

یلع الساعة العاشرة  2023فبرایر  18

 صباحا

یوم دراسي و ورشات 

 بیداغوجیة
24 



62

 

قدمه أسالفنا من 

تضحیات جسام يف 

 سبیل استقالل البالد

 املتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي

إطارات املتحف 

العمومي الوطني للخط 

تلمسان، سالمي اال

عبد  الخطاط یوبي

 الکریم.

 التعریف بالخط العربي-

 التعریف باملتحف-

دمج النزالء -

وتشجیعهم یلع اإلبداع 

 الثقايف.

 

 العقابیة لبلدیةاملؤسسة 

 عین فزة تلمسان
 2023خالل شهر فبرایر 

تنظیم ورشات حیة يف 

الخط العربي 

العقابیة باملؤسسة 

 عین فزة تلمسان لبلدیة

25 

أساتذة ،باحثون ،املتحف 

الجهوي للمجاهد 

 بتلمسان

التعریف بیوم الشهید 

وبالبطوالت العظیمة 

التي قدمها شهدائنا من 

أجل تحریر الوطن من 

 االستعمار الغاصب

 املنصة الرقمیة الیوتوب:

@RRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRR4425 

 

 2023فبرایر  18
مداخالت افتراضیة 

 تخلیدا للذکرى.
26 

 کز التفسیري  للباس التقلیدي الجزائرياملر

 نور الدین مبخوتي

 وأساتذة وباحثین

 

املحافظة یلع التراث 

 الجزائري
 فبراي08 مقر املرکز التفسیري

یوم دراسي حول 

املصطلح االدبي الدال 

–یلع اللباس التقلیدي 

 -التحوالت واملمارسات

27 
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بمشارکة املجلس 

 األیلع للغة العربیة

 دیب ومکتبة محمد

 2023فبرایر  27

بمناسبة الیوم العربي 

 للتراث

 معرض للتراث الجزائري

عرض کتاب الثقافة 

 الشعبیة

28 

 

 نادي محمد دیب

RRR 

 تعلم أبجدیات الحوار

تبادل األفکار -

 واملعلومات

للمطالعة  الرئیسیةاملکتبة

 العمومیة

 -محمد دیب-

 2023فبرایر  04

 14:00یلع الساعة 

راهیم مسلکیات لـ:إب

 السکران(مناقشة کتاب)
29 

إبراز مخاطر التعصب 

 الفکري

 2023فبرایر  11

 14:00یلع الساعة 

التعصب 

الفکري(مناقشة 

 موضوع)

30 

التعرف یلع تقنیات 

 ترجمة الکتابة إلی فیلم

 2023فبرایر  18

 14:00یلع الساعة 

 RRRعرض فیلم

RRRRRR RRRRRRR 
31 

املتسابقون یلع بطلة 

 القراءة

التدرب یلع کیفیة 

اإللقاء تحضیرا ملسابقة 

 بطلة القراءة

 2023فبرایر  18

 14:00یلع الساعة 

ورشة اإللقاء (مسابقة -

 بطلة القراءة)
32 

مساجین املؤسسة 

 العقابیة سبدو

تعریف املساجین 

ببطوالت وسیر شهداء 

 الثورة التحریریة

 املؤسسة العقابیة سبدو
 2023فبرایر  18

 09:00یلع الساعة 

خروج املکتبة املتنقلة 

(عرض کتب خاصة 

 بالثورة)

 مسابقة علمیة وثقافیة

33 
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 کل الفئات
التعریف  ببطوالت وسیر 

 شهداء الثورة التحریریة

للمطالعة  الرئیسیةاملکتبة

 العمومیة

 وملحقاتها : -محمد دیب-

 / عین غرابةعین تالوت/

بني  الغزوات/ سبدو/

سنوس/ بني صمیل/ 

دل/بني مغنیة/بني بح

 بوسعید/

سید 

 الجیاللي/العابد/القور/

 اوالد میمون/الخمیس

 2023فبرایر  18

 09:00یلع الساعة 

معرض الکتب والصور 

 التاریخیة
34 

 کاتب جزائري
التشجیع یلع الفراءة 

 وحب الکتاب

للمطالعة  الرئیسیةاملکتبة

 العمومیة

 -محمد دیب-

 

 

 

 

 2023فیفري  21

 14:00یلع الساعة 
 38 عرض کتاب
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 تیارتلوالیة  مدیریة الثقافة-14

 الرقم
 اسم النشاط

تاریخ و توقیت 

 النشاط
 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط

01 

 إحیاء الیوم الوطني للشهید

 بث أناشید وطنیة

جناح املعارض  :  معرض الفن التشکیلي الخاص 

 بالشهداء

 معرض الکتاب التاریخي

 معرض صور أبطال الثورة

حمداني عدة نضاله ”. الشهید ” ة تاریخیة حول محاضر

ومسیرته يف نصرة الثورة التحریریة   من تقدیم اأستاذ 

 محاضر

 فیلم وثائقي حول الحدث

باقة من االناشید الوطنیة تتخللها قراءات شعریة يف 

 الفصیح وامللحون . قراءات شعریة

 الوطني للشهید یوم

 2023فیفري  18

 ار الثقافةد

لي و الفنون ع

معاشي لوالیة 

 تیارت

غرس القیم 

الوطنیة لدى 

 االجیال

 و التذکیر ببطوالت

و تضحیات 

الشهداء األبرار 

 رحمهم الله

فنانین تشکیلین و شعراء 

 وأدباء

02 

یوم إعالمي خاص بتکوین حملة املشاریع الثقافیة 

 والفنیة

التکوین الفني والثقايف وتوجیه حملة املشاریع الثقافیة 

 رتبوالیة تیا
 2023فیفري 22

 دار الثقافة

و الفنون علي 

معاشي لوالیة 

تیارت 

بالتنسیق مع 

الجمعیات 

توجیه القانون 

واإلداري والفني 

وتنظیم عمل 

الجمعیات 

 وتأطیرها

مدیریة الثقافة الثقافة 

 للوالیة مدیریة التشغیل

مدیریة السیاحة ومدیریة 

 التکوین املهني

لوالیة  جامعة إبن خلدون

 تیارت
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الثقافیة 

 الفنیة.

03 

 إحیاء ذکرى تأمیم املحروقات

محاضرة تاریخیة تبث عبر أثیر إذاعة تیارت بالتنسیق مع 

نخبة من أساتذة التاریخ من کلیة العلوم االجتماعیة 

 2023فیفري 24 واإلنسانیة .

 دار الثقافة

و الفنون علي 

معاشي لوالیة 

تیارت 

بالتنسیق مع 

الجمعیات 

 الثقافیة الفنیة

عریف بهذا الت

الحدث التاریخ 

 الهام  .

دار الثقافة  والفنون 

 لوالیة تیارت

 جامعة إبن خلدون تیارت

 

04 

 

 النادي األدبي الفني  حوار بین الفصیح وامللحون :

 أمسیة أدبیة وشعریة تتخللها نقاشات

 أدبیة و فنیة

 بیع باإلهداء ملجموعة من املؤلفین وکتاب والیة تیارت
2023فیفري  26  

و ار الثقافة د

الفنون علي 

 معاشي

 لوالیة تیارت

 تنمیة املواهب

تبادل الخبرات 

 االدبیة

بین الشعراء  

بمختلف اللهجات 

 الوطنیة

 الشعراء و االدباء

 دور النشر
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 تیزي وزولوالیة مدیریة الثقافة -15

 املشارکین الهدف من النشاط مکان النشاط والتوقیتالتاریخ  نوع النشاط الرقم

01 

نادي السینما "أرقو" مع عمر 

 بلقاسمي

 

 متحف السینما فیفري 05

فضاء لتبادل الخبرات بین املخرجین 

 والسینمائیین

 تشجیع اإلنتاج السینمائي

املخرجین، املمثلین، رجال 

 السابع ونساء الفن

 املؤسسات التربویة

02 

 

الذکرى السادسة لترسیم  

 اللغة األمازیغیة.

 فیفري 06
کتبة الرئیسیة امل

 للمطالعة العمومیة

 تشجیع الکتابة باألمازیغیة

 والبحثمساحة للتعارف 

 والجمهورفضاء اللتقاء الباحثین 

وجامعیین وباحثین أساتذة 

 واللسانیاتاألمازیغیة  اللغة

03 
 الیوم العاملي لإلذاعة

 استذکار الوجوه االذاعیة
 فیفري 13

املکتبة الرئیسیة 

 میةللمطالعة العمو

 األسرة اإلعالمیة تکریم شخصیات ملعت يف مجال اإلذاعة

04 

 فیفري 18یوم الشهید 

 

*شهر الفنون "سینما، 

 "الکتاب،

 *شهر کتاب التاریخ

  19و 18یومي 

 فیفري

 

فیفري إلی  18من 

 مارس 19

 دار الثقافة مولود معمري

 ملحقة دار الثقافة

املسرح الجهوي کاتب 

 یاسین

 واریةاملکتبات الج

 استذکار بنضال رجال صنعوا یوم املجد

هو ثمرة جهاد مقدس خاضه الشعب 

الجزائري السترجاع سیادته یلع أرض األجداد، 

مناسبة لوقفة ترحم یلع أرواح الشهداء 

 الذین ضحوا من أجل الجزائر.

شارکة العدید من دور م

،  کتاب، شعراءالنش، 

رسامین  والفنانین واألسرة 

 ..الثوریة .

 املؤسسات التربویة
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05 

الیوم العاملي  اللغات األم 

مسابقة املدارس يف کل 

 األطوار

 فیفري 21
املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 تشجیع الکتابة باألمازیغیة

 مساحة للتعارف و البحث

 فضاء اللتقاء الباحثین و الجمهور

فرصة لتسلیم املشعل و تثمین بجهود 

 أجدادنا

ة و جامعیین و أساتذ

باحثین اللغة األمازیغیة و 

 اللسانیات

06 
 لقاء شهري بعنوان

 "یوم التراث الثقايف"
 فیفري 22

مکتبة دار الثقافة مولود 

 معمري

 فضاء لتبادل الخبرات

 تشجیع الکتابة و البحث يف التراث

مختصین و باحثن يف 

 مجال األثار و التراث

 املؤسسات التربویة

 املؤسسات التربویة فیفري 25 درسةسینما امل 07

فضاء لتبادل الخبرات بین املخرجین و 

 السینمائیین

 تشجیع اإلنتاج السینمائي

املخرجین، املمثلین، رجال 

 و نساء الفن السابع

 املؤسسات التربویة

08 

 یلع خطی أموسناو

مؤتمرات حول مولود معمري 

بصفته املدیر السابق لـ 

RRRRR 

 28و  27یومي 

 فیفري

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

مناسبة  لوقفة ترحم یلع روح الفقید و 

 التعریف بأعماله األدبیة و الفکریة

 تکریم العائلة الکاتب و األدیب

مشارکة العدید من دور 

النشر، کتاب،  شعراء، 

رسامین  والفنانین واألسرة 

 الصحفیة ...
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 نادي السینما 09
 22 و 15، 08، 1أیام 

 فیفري
 متحف السینما

فضاء لتبادل الخبرات بین املخرجین و 

 السینمائیین

 تشجیع اإلنتاج السینمائي

املخرجین، املمثلین، رجال 

 و نساء الفن السابع

 املؤسسات التربویة
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 الجزائرلوالیة  مدیریة الثقافة-16

والتوقیت التاریخ مکان النشاط املتعاملون/الشرکاء لرقما نوع النشاط   

 املکتبة الرئیسیة

 للمطالعة العمومیة (أرزقي أومزیان)

ختار زرهوني  حي

 املحمدیة

 

 

 

 2023فیفري  25إلی  10من 

 

تنظیم معرض لرسومات األطفال 

 والتالمیذ املوهوبین

01 

 

 الجمعیة الثقافیة تیزیري ضوء القمر
 دار الشباب

 أوالد فایت

تنظیم ورشات فنیة يف الرسم لفائدة 

 املدارس أطفال
02 

 الجمعیة الثقافیة املنار

بلدیة باش جراح /مکتبة 

 البلدیة

 

تنظیم ورشات فکریة وفنیة يف الرسم 

 والکتابة الشعریة
03 

 جمعیة نسمة الثقافیة
املرکز الثقايف عین 

 طایة
 04 عروض ترفیهیة ومسرحیة لألطفال
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 الجلفةمدیریة الثقافة لوالیة -17

 أهداف النشاط املشارکون مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط لرقما

01 
 التعریف بالقصة فکریة:ندوة 

 القصیرة للدکتور موفقي سعید
2023/02/04 

ملحقة حاسي 

 بحبح
 تعلیمي ثقايف. للمهتمین

 تواصل نشاط املکتبة املتنقلة 02
2023/02/04 

 

املکتبة 

 الرئیسیة
 تعلیمي تربوي تالمیذ

 اإلدمان االلکترونيندوة فکریة حول  03
2023/02/08 

 

املکتبة 

 الرئیسیة
 ثقايف تربوي طلبة

04 
 ندوة فکریة: قراءة يف التفسیر

 املارکسي لإلسالم 
2023/02/09 

ملحقة حاسي 

 بحبح

مثقفون  وطلبة 

 جامعیون.
 ثقايف فکري

05 

أمسیة أدبیة للنادي األدبي باملکتبة 

 الرئیسیة

 

2023/02/14 

 

املکتبة 

 الرئیسیة
 ثقايف فکري ثقفون وطلبة جامعیونم
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06 

تنظیم مسابقة يف الرسم  بمناسبة 

 ید ,یوم الشه

 وتنظیم أمسیة للشعر امللحون

2023/02/14 
املکتبة 

 الرئیسیة
 ثقايف لألطفال/للمهتمین

07 
 معرض للکتاب-إحیاء یوم الشهید :

 
 ثقايف تربوي أبناء املنطقة ملحقة البیرین 2023/02/18

08 
 ي حول إحیاء یوم الشهیدیوم دراس

 تضحیات وشواهد
18/02/2023 

املکتبة 

 الرئیسیة
 الحتفاء املناسبة أساتذة

09 

 حفل تکریم مسابقة املتمیز

 بالتنسیق مع فوج محمد بوسعید 

 للکشافة اإلسالمیة.

2023/02/22 

 

ملحقة عین 

 معبد
 ثقايف تربوي أطفال املنطقة

10 

 ندوة-اإلنصافقراءة يف کتاب 

 ة مقارنة بین کتابات تعلیمی

املشایخ الشیخ عاشور الخنقي 

 والشیخ

 الدیسي. تأطیر االستاذ الحاج بونیف 

2023/02/23 
ملحقة حاسي 

 بحبح
 تعلیمي ثقايف کل شرائح املجتمع
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11 
 تکریم طلبة القران الکریم. بالتنسیق

 مع جمعیة العلماء املسلمین
2023/02/24 

ملحقة عین 

 وسارة
 تربوي تعلیمي کل شرائح املجتمع

13 
 تنظیم دورات تحفیزیة للمقبلین یلع

 .اقرأ للبکالوریاالبکالوریا تحت شعار  

خالل فیفري 

 ومارس

 

املکتبة 

الرئیسیة 

 وامللحقات

 تعلیمي تربوي طلبة البکالوریا

 کل سبت عروض مسرحیة لألطفال 14
املسرح الجهوي    

 الجلفة

فعالیات محلیة ووطنیة 

 خاصة بمسرح الطفل

عالیا الترفیه خالل أیام الراحة  و ف

 تنشیط املواهب الشابة للجمعیات

15 
األیام التکوینیة األولی يف إنتاج 

 الفیلم الوثائقي

إلی 11من 

 2023فیفري 18

املسرح الجهوي    

 الجلفة

 أساتذة مؤطرون

 سنیماتیك الجزائر

دعم وتشجیع املواهب الشابة يف 

 مجال السینما والسمع البصري

16 
 رضا حوحو وة فکریة حول ند

 أوبرا ثوریة بمناسبة یوم الشهید

 2023فیفري  19

 

املسرح الجهوي 

 للجلفة
 إحیاء ذکرى یوم الشهید أساتذة
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17 

 الخمیس السینمائي

 عرض فیلم سینمائي

 متبوع بمناقشة

 2023فیفري  02
 دار الثقافة

 
 فرقة مسرحیة

قضاء أوقات العطلة يف أجواء 

 فس الوقتممتعة ومفیدة يف ن

18 
 عرض مسرحي للکبار

 بعنوان : مدغشقر
 قاعة العروض 11/02/2023

فرقة نقاط تایعة لدار 

 الثقافة

قضاء أوقات العطلة يف أجواء 

 ممتعة ومفیدة يف نفس الوقت

 -- دار الثقافة 02/2023/ 14 استراحة األسبوع لألطفال 19
قضاء أوقات العطلة يف أجواء 

 قتممتعة ومفیدة يف نفس الو

20 

بمناسبة االحتفال بالذکري یوم 

 فیفري 18الشهید 

 معرض للصورالتاریخیة

 عرض فیدیو لفیلم وثائقي-

 20إلی  17من 

 2023فیفري 

 

 دار الثقافة

 ورشة السمعي البصري

 مخرج سینمائي

 جمعیة ثقافیة

-- 

21 
 أمسیة أدبیة لبیت الشعر الجزائري

 بث األناشید الوطنیة

فیفري  18یوم 

2023 

 

 دار الثقافة
بالتنسیق مع بیت الشعر 

 الجزائري مکتب الجلفة

إحیاء الذکرى الخاصة بمناسبة 

 الشهید

 -- مخرجون هواة دار الثقافة 2023فیفري  16 الخمیس السینمائي 22
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 عرض فیلم سینمائي

 متبوع بمناقشة

 

23 

افتتاح النادي األدبي لدار الثقافة 

  162بمناسیة االحتفال بالذکرى 

 یس مدینة الجلفةلتأس

 -- أدباء ودکاترة دار الثقافة 2023فیفري  20

 فرقة مسرحیة دار الثقافة 21/02/2023 استراحة األسبوع لألطفال 24
قضاء أوقات العطلة يف أجواء 

 نفس الوقت ممتعة ومفیدة يف

 فرقة مسرحیة دار الثقافة 28/02/2023 استراحة األسبوع لألطفال 25
يف أجواء قضاء أوقات العطلة 

 ممتعة ومفیدة يف نفس الوقت
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 جیجل الثقافة لوالیة مدیریة-18

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

 

01 

 االحتفال بالیوم الوطني للشهید

محاضرات، مسابقات، معارض للکتاب 

 التاریخي، أوبریت ثوریة

 

فیفري  20إلی  18من 

2023 

املرکز الثقايف 

 اإلسالمي

إحیاء مآثر الشهداء و إیصال رسالة 

الشهید لألجیال الصاعدة و ترسیم 

 قیم الوطنیة لدیهم

قطاع الثقافة والفنون 

بالتنسیق مع جمعیات 

 و ثقافیة و فنیة
 دار الثقافة والفنون

 متحف کتامة

إحیاء الیوم العربي للثرات الثقايف  02

 الالمادي

التعریف بالتراث الجزائري و عالقته  دار الثقافة والفنون 2023فیفري  27

 بالتراث الغربي

الجمعیات الثقافیة و 

 أساتذة

الجلسة الثانیة لنادي املواهب  03

 األدبي يف موسمه العاشر

اکتشاف املواهب و تشجیعها عبر  متحف کتامة 2023فیفري  27

 ربوع الوالیة

 

 * السبت املسرحي: 04

ض مسرحي لألطفال .عر -  

الترفیه عن األطفال و ترسیخ القیم       - قاعة العروض اسا10:00 04/02/2023

 و املبادئ التربویة.

 فرقة محلیة

النادي األدبي و الفکري لدار الثقافة - 05  07/02/2023 

 اسا14:00

التأسیس لحیاة أدبیة و فکریة  - قاعة املحاضرات

 نشطة.

/ 
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 09/02/2023 .حفل فني أندلسي - 06

 اسا17:30

االحتفاء بالجمعیات املحلیة  - قاعة العروض

 النشطة      يف مجال التکوین الفني.

 جمعیة محلیة

 * السبت املسرحي: 07

 عرض مسرحي للکبار .-

11/02/2023 

 اسا17:00

اکتشاف اإلنتاجات الجدیدة للمسارح  - قاعة العروض

 املحترفة.

 مسرح جهوي

 الوطني للشهید:* إحیاء الیوم  08

معارض تاریخیة: مسابقات. محاضرة. 

 عرض مسرحي ثوري.

      15/02/2023من 

 18/02/2023إلی 

مختلف فضاءات     

 دار الثقافة و الفنون

إحیاء األیام و املناسبات الوطنیة  و  -

الحفاظ یلع الذاکرة الجمعیة و نقل 

 مآثرها لألجیال الجدیدة و الناشئة.

/ 

سرحي:* السبت امل 09  

عرض مسرحي لألطفال . -  

21/02/2023 

 اسا10:00

تنشیط األطفال و تلقینهم املبادئ        - قاعة العروض

 و القیم عبر املسرح.

 مسرح جهوي

 24/02/2023 ألعاب ذکاء و نشاطات قرائیة. - 10

 اسا13:30

خلف جو تنافسي بین الناشئة  و  - مکتبة األطفال

ات و ممارسة التعلیم عبر املسابق

 األلعاب الفکریة.

/ 

 26/02/2023 حفل فني شعبي محترف. - 11

 اسا17:00

استقطاب الجمهور من هواة فن  - قاعة العروض

الشعبي و تلبیة رغبة العائالت 

 املحبة لهذا الفن.

فنان محلي و فنان من 

 خارج الوالیة.
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 * السبت املسرحي: 12

عرض مسرحي لألطفال . -  

28/02/2023 

 اسا10:00

 / خلق جو ترفیهــــي لألطفــــــال - اعة العروضق

ورشة حیة يف التشکیل بالطین. - 13       25/02/2023من  

 28/02/2023إلی 

إعادة بعث املوروث الشعبي  يف  - بهو املعارض

إطـــار "بیـــت التــــراث 

 التقلیــــــدي   و الشعبي".

جمعیات محلیة 

مهتمة باملوروث 

 الثقايف.

بر املکتبة يف محاضرة تاریخیة من 14

 حول الیوم الوطني للشهید

 

 

 

 

 

 2023فیفري  19

 

 

 

 

 

املرکز الثقايف 

 االسالمي

 إحیــــــاء الذاکــــرة الوطنیــــة-

التعریــــف بتاریـــخ املنطقــــة و -

 نضالها إبان الثورة التحریریـــــــة

 مد جسور التواصل بین األجیال-

لوطنیـــة فــــي ترسیخ الذاکرة ا-

 أذهان الجیل الصاعد

املکتبة الرئیسیة -

 للمطالعة العمومیة

 األسرة الثوریة-

مدیریة الثقافة و  -

 الفنون

املرکز الثقايف -

 االسالمي

 أساتذة و مثقفون-

 

15 

 

معرض للکتاب التاریخي من رصید 

 املکتبة

 معرض للصورة التاریخیة

ي مسابقات حول الیوم الوطن

 للشهید

 

16 

2023فیفري  21/22 معرض کتاب و ادباء جیجل   

 

 إعادة االعتبار ألسماء أدبیة محلیة-

 التعریف باللغة األم-

 تثمین إصدارات أبناء الوالیة-

املکتبة الرئیسیة -

 للمطالعة العمومیة
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الرئیسیة  ـ املکتبة

 للمطالعة العمومیة

 ـ األسرة الثوریة

ـ مدیریة الثقافة 

 والفنون

ـ املرکز الثقايف 

 اإلسالمي

 ـ أساتذة ومثقفون

 

 

 ـ إحیاء الذاکرة الوطنیة

ـ التعریف بتاریخ املنطقة و نضالها 

 إبان الثورة التحریریة

 ـ مد جسور التواصل  بین األجیال

ان ـ ترسیخ الذاکرة الوطنیة يف أذه

 الجیل الصاعد

 

مقر املکتبة 

 الرئیسیة

 

 2023فیفري  19

 

 

منبر املکتبة يف محاضرة تاریخیة 

حول الیوم الوطني للشهید املصادف 

 فیفري من کل سنة 18لـ 

17 

معرض الکتاب التاریخي من رصید 

 املکتبة

18 

معرض الصورة التاریخیة خاص 

 بمجاهدي وشهداء املنطقة

19 

 20 ت حول الیوم الوطني للشهیدمسابقا

ـ املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

ـ مدیریة الثقافة و 

 الفنون

 ـ األسرة األدبیة

 ـ إعادة االعتبار ألسماء أدبیة محلیة

 ـ التعریف باللغة األم

 ـ تثمین إصدارات أبناء الوالیة

 

مقر املکتبة 

 الرئیسیة

 2023فیفري  22/ 21

 

 21 جیجلمعرض کتاب وأدباء 

 

 

املرکز الثقايف 

 االسالمي

مدیریة الثقافة و -

 الفنون

 األسرة األدبیة-



80

 

 سطیف الثقافة لوالیة مدیریة-19

تاریخ وتوقیت  مکان النشاط أهداف نشاط املشارکین

 النشاط

 الرقم اسم النشاط

أعضاء النادي األدبي 

 لدار الثقافة

 

  برنامج دوري
 دار الثقافة

 

 

 2023فیفري  07

 نشاط النادي االدبي

 ندوة فکریة متبوعة بقراءات شعریة

 

01 

الناديأعضاء   نشاط السینما برسیفون 2023فیفري  10 دار الثقافة برنامج دوري 

 ندوة فکریة متبوعة بقراءات شعریة

 

02 

 

 -الحرفیة أعراس

 ضاویة

يف أطار التعریف بالتعبیر 

 الثقافیة

فیفري  14الی 11من  دار الثقافة

2023 

  معرض فردي خاص بألبسة التقلیدیة

03 

ر الثقافةدا برنامج دوري دار الثقافة  04 عرض مسرحي لألطفال 2023فیفري 11 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

إحیاء ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

 

 

 دار الثقافة

 

فیفري  18إلی  15من 

2023 

 احیاء الیوم الوطني للشهید

 معرض للصورة التاریخیة

 ندوة تاریخیة

مسابقات فنیة وفکریة لألطفال   (الطورین البتدائي 

 واملتوسط)

 

 

05 

مختلف شرائح 

 املجتمع

التعریف بتاریخ املتحف 

 واهم محتویاته

املتحف العمومي 

 الوطني سطیف
  زیارات مؤطرة للمتحف طیلة شهر فیفري

06 
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مختلف شرائح 

 املجتمع

إحیاء ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

املتحف العمومي 

 الوطني سطیف
  أبواب مفتوحة یلع املتحف 2023فیفري 18

07 

افیة الجمعیة الثق

 عشاق الخشبة

إحیاء ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

املسرح الجهوي 

 العلمة
  "ملحمة  "الراسخون " تألیف وإخراج   "مسعود جنبه" 2023فیفري  18

08 

 

فرقة املسرح "مثلث 

 الحیاة"

 

إحیاء ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

 
 دار الثقافة

 

 

 2023فیفري  18

نة "  تألیف وإخراج س132"ملحمة بعنوان "حتی ال ننسی  

 "تاریکات محمد"

 

09 

متحف املجاهد 

 سطیف

إحیاء ذکرى الیوم لوطني 

 لشهیدل

املتحف العمومي 

 الوطني سطیف

  ندوة تاریخیة 2023فیفري 18

10 

مختلف شرائح 

 املجتمع

املتحف العمومي  ورشات تثقیفیة ترفیهیة

 الوطني سطیف

  ورشات  بیداغوجیة نهایة کل أسبوع

11 

 

ء الناديأعضا  

 

 برنامج دوري

 
 دار الثقافة

 

 2023فیفري  21

 نشاط النادي االدبي

 ندوة فکریة متبوعة بقراءات شعریة

 

 

12 

 

 أعضاء النادي

 

 

 برنامج دوري

 
 دار الثقافة

 

 

 2023فیفري  24

 نشاط السینما برسیفون

 ندوة فکریة متبوعة بقراءات شعریة

 

13 
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 مدیریة الثقافة لوالیة سعیدة- 20

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط رقملا

* أمسیة مع نادي السینما  01

إطار املوعد سعیدة يف 

 السینمائي األسبوعي.

 2023فبرایر  02

 سا 15.00

تطویر املجال  دار الثـقـافـة

السینمائي من خالل 

االحتکاك وتبادل 

 الخبرات

 دار الثقافة بالتنسیق مع

 نادي التفاؤل للقراءة

02 

 کتاب يف میزان

 جلسة أدبیة لنادي قطرة

 

 2023فیفري  02

 سا 14.00

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

تحفیز الشباب یلع  -

 القراءة

مناقشة کتب  -

عاملیة من طرف 

الشباب القائمین یلع 

 النادي

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 نادي قطرة –العمومیة 

مسیة أدبیة يف إطار * أ 03

 املوعد األدبي األسبوعي.

 2023فبرایر  04

 سا 14.30

ترقیة املطالعة  دار الثـقـافـة

 واملقروءیة

وتشجیع املواهب 

 األدبیة

دار الثقافة بالتنسیق مع 

 نادي التفاؤل للقراءة
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 کتاب يف میزان 05

قراءة يف کتاب ألطفال 

 منخرطین بنادي املشکاة

 2023فیفري  07

 سا 14.00

یة للمطالعة املکتبة الرئیس

 العمومیة

تحفیز األطفال یلع 

 القراءة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 نادي مشکاة –العمومیة 

عرض مسرحي لألطفال تحت  06

 عنوان:

 " السنافر"

2023فبرایر  07  

سا 15.00  

فتح الفضاء للجمهور  قاعـة املسرح الجهوي

 الصغیر

 جمعیة أهل الفن سعیدة

ا * أمسیة مع نادي السینم 07

سعیدة يف إطار املوعد 

 السینمائي األسبوعي.

 

 2023فبرایر  09

 سا 15.00

تطویر املجال  دار الثـقـافـة

السینمائي من خالل 

االحتکاك وتبادل 

 الخبرات

دار الثقافة بالتنسیق مع 

 نادي التفاؤل للقراءة

04 

 کتاب يف میزان

جلسة علمیة أدبیة لنادي 

 العلوم

 2023فیفري  04

 سا 09.00

 

الرئیسیة للمطالعة املکتبة 

 العمومیة

تحفیز الشباب یلع  -

 القراءة

مناقشة کتب  -

عاملیة من طرف 

الشباب القائمین یلع 

 النادي

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 نادي العلوم –العمومیة 
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أمسیة أدبیة يف إطار املوعد  08

 األدبي األسبوعي.

 2023فبرایر  11

 سا 14.30

ترقیة املطالعة  دار الثـقـافـة

 واملقروءیة

وتشجیع املواهب 

 األدبیة

دار الثقافة بالتنسیق مع 

 نادي التفاؤل للقراءة

 خرجة للمکتبة املتنقلة 09

 مهرج -تلخیص -رسم
 2023فیفري  11

 سا 09.00

مکتبة املطالعة العمومیة" 

 حاجي عیسی"

 -موالي العربي–بلدیة 

تمکین أطفال 

ائیة من املناطق الن

 -الکتاب و املطالعة

 الترفیه

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

عرض مسرحي لألطفال تحت  10

 عنوان:

 "الغابة العادلة"

2023فبرایر  14  

سا 15.00  

فتح الفضاء للجمهور  قاعـة املسرح الجهوي

 الصغیر

 فرقة لحن األمل سعیدة

أمسیة مع نادي السینما  11

وعد سعیدة يف إطار امل

 السینمائي األسبوعي.

 2023فبرایر  16

 سا 15.00

تطویر املجال  دار الثـقـافـة

السینمائي من خالل 

االحتکاك وتبادل 

 الخبرات

دار الثقافة بالتنسیق مع 

 نادي التفاؤل للقراءة

12 
جلسة أدبیة للکاتبة"نادیة 

 عیاطي"

 2023فیفري  14

 سا 14.00

طالعة املکتبة الرئیسیة للم

 العمومیة

احتفاء بالکاتب و 

 الکتاب

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

الکاتبة"نادیة  -العمومیة

 عیاطي"
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 رنین الزمرد -

13 

أمسیة مع نادي السینما 

سعیدة يف إطار املوعد 

 السینمائي األسبوعي.

 2023فبرایر  16

 سا 15.00

تطویر املجال  دار الثـقـافـة

السینمائي من خالل 

االحتکاك وتبادل 

 اتالخبر

دار الثقافة بالتنسیق مع 

 نادي التفاؤل للقراءة

 معرض لصور شهداء املنطقة 14
فیفري  19إلی  16من 

2023 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة و جمیع ملحقاتها

إحیاء ذکرى یوم 

 الشهید

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

15 
معرض للکتب التاریخیة 

 الثوریة

فري فی 19إلی  16من 

2023 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة و جمیع ملحقاتها

إحیاء ذکرى یوم 

 الشهید

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 

 

 

16 

برنامج االحتفال بیوم 

 الشهیــد

 

تدشین رواق الفنون لدار 

الثقافة مع اقتراح تسمیته 

باسم الفنان الراحل  "عمار 

 بوراس "

 یلي.معرض الفن التشک

 

 

فبرایر  23إلی 18من 

2023 

 

 

 دار الثـقـافـة

 

 

الحفاظ یلع الذاکرة 

 الوطنیة

 

 

 دار الثـقـافـة

 

 الفنان سلطاني سلیمان
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17 

أصبوحة شعریة لألستاذ " 

رحلة  –مسکي عبد القادر" 

 -إلی تیندوف

 2023فیفري 18

 سا 09.00

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

احتفاء بالکاتب و 

 تابالک

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

األستاذ " مسکي -العمومیة

 عبد القادر

18 

محاضرة يف تاریخ الجزائر 

العام لألستاذ " دیدوح عبد 

 الرحمن"

 2023فیفري  18

 سا 14.00

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

إحیاء ذکرى یوم 

 الشهید

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

ي األستاذ " مسک -العمومیة

 عبد القادر"

19 
محاضرة تاریخیة لألستاذ" 

 مکاتي تهامي"

 2023فیفري  18

 سا 10.00

مکتبة املطالعة العمومیة " 

عین -مصطفی االشرف " بلدیة 

 -الحجر

 تمجید تاریخ الجزائر

 و إحیاء الذکرى

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

األستاذ " مکاتي -العمومیة

 تهامي"

 فیلم وثائقي تاریخي 20

 2023فیفري  18

 سا 10.00

مکتبة املطالعة العمومیة"عبد 

 الله شریط"

 –عین السلطان  -بلدیة

إحیاء ذکرى یوم 

 الشهید

مکتبة املطالعة 

 العمومیة"عبد الله شریط"

 –عین السلطان  -بلدیة

 فیلم وثائقي تاریخي 21

مکتبة املطالعة العمومیة" 

عبد الرحمن الجیاللي " بلدیة  

 الحساسنة -

ذکرى یوم  إحیاء

 الشهید

مکتبة املطالعة العمومیة" 

عبد الرحمن الجیاللي " بلدیة  

 الحساسنة -

22 

خرجة میدانیة رفقة 

املجاهدین الی منطقة 

 بوشریط

 2023فیفري  18

 سا 10.00

مکتبة املطالعة العمومیة" 

عبد الرحمن الجیاللي " بلدیة  

 الحساسنة -

إحیاء ذکرى یوم 

 الشهید

عة العمومیة" مکتبة املطال

عبد الرحمن الجیاللي " بلدیة  

 الحساسنة -
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عرض مسرحي لألطفال تحت  23

 عنوان:

 "األمیرة املغرورة"

 

 21 فبرایر 2023

سا 15.00  

فتح الفضاء  قاعـة املسرح الجهوي

 للجمهور الصغیر

الجمعیة الثقافیة الترفیهیة 

 منارة الفن سعیدة

24 
 خرجة للمکتبة املتنقلة

 مهرج-تلخیص-رسم

 2023فیفري  23

 سا 10.00

تمکین أطفال املناطق النائیة 

 الترفیه -من الکتاب و املطالعة

قریة "سیدي احمد 

"بلدیة "سیدي 

 بوبکر"

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

25 

 کتاب يف میزان

 جلسة أدبیة لنادي قطرة

 

 2023فیفري  23

 سا 14.00

 تحفیز الشباب یلع القراءة -

کتب عاملیة من  مناقشة -

طرف الشباب القائمین یلع 

 النادي

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 نادي قطرة –العمومیة 

26 

* أمسیة مع نادي السینما 

سعیدة يف إطار املوعد 

 السینمائي األسبوعي.

 2023فبرایر  23

 سا 15.00

تطویر املجال  دار الثـقـافـة

ائي من السینم

خالل االحتکاك 

 وتبادل الخبرات

دار الثقافة بالتنسیق مع نادي 

 التفاؤل للقراءة
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27 
عرض مسرحي للکبار تحت 

 عنوان: " زمزم"

 23 فبرایر 2023

سا 17.00  

توزیع االنتاج  قاعـة املسرح ة الجهوي

 املسرحي

 

28 
فضاء مفتوح یلع املطالعة 

 يف غابة "سیدي مرزوق"

 2023فیفري  25

 سا 10.00

التشجیع یلع املطالعة يف 

 الفضاءات املفتوحة

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 عبان رمضان –العمومیة 

29 

 کتاب يف میزان

جلسة علمیة أدبیة لنادي 

 العلوم

 2023فیفري  25

 سا14الساعة 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

تحفیز الشباب  -

  القراءةیلع

مناقشة کتب  -

عاملیة من طرف 

الشباب القائمین 

 یلع النادي

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 نادي العلوم –العمومیة 

30 

أمسیة أدبیة يف إطار املوعد 

 األدبي األسبوعي.

 

 2023فبرایر  25

 سا 14.30

ترقیة املطالعة  دار الثـقـافـة

 واملقروءیة

وتشجیع املواهب 

 األدبیة

الثقافة بالتنسیق مع نادي  دار

 التفاؤل للقراءة
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31 

 کتاب يف میزان

قراءة يف کتاب لألطفال 

 املنخرطین يف نادي املشکاة

 

 2023فیفري  28

 سا 14.00

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

تحفیز األطفال یلع 

 القراءة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 نادي املشکاة –العمومیة 
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 سکیکدةمدیریة الثقافة لوالیة  -21

 املشارکین أهداف  النشاط املکان التاریخ اسم النشاط الرقم

 15منصة کاتب: العدد 

 بیع بالتوقیع

 

 

06/02/2023 

 

املکتبة 

 الرئیسیة

 

تشجیع األقالم الواعدة. التعریف 

والترویج لإلنتاج الثقايف املحلي. 

 والتعریف باإلصدارات الجدیدة

+ضیوف املنصة + نادي تنوین 

کتاب محلیین واملهتمین بالقراءة 

 والکتابة.

 فرقة مسرحیة تلبیة دوق الجمهور قصر الثقافة 07/02/2023 عرض مسرحي للکبار 

 
 09لقاء املعرفة: عدد 

 بیع بالتوقیع
11/02/2023  

املکتبة 

 الرئیسیة

 

 التعریف باملبدعین الشاب
ضیف القاء+ مثقفون ومفکرون 

 وطلبة جامعیین

 ندوة تاریخیة 

 معرض الکتاب التاریخي

 انشطة تربویة + قراءات شعریة

 مسابقات

16/02/2023  

مکتبات 

املطالعة 

العمومیة 

 البلدیة

 إحیاء األیام واألعیاد الوطنیة
أساتذة+سلطات محلیة+رواد 

 املکتبات + جمعیات

 21إلی18من  أیام املوسیقی التراثیة 

02/2023 

 املوسیقی املحافظة یلع قصر الثقافة

 التراثیة

 اکتشاف املواهب وتشجیعها

تنشیط املدینة وتلبیة دوق 

 محبي هدا الطابع
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امللتفی الوطني حول  

املقاومات الشعبیة املحلیة 

يف مواجهة االحتالل الفرنسي 

 بالجزائر

البحث يف تاریخ املنطقة  دار الثقافة 18/02/2023

 والتعریف بالشخصیات التاریخیة

ین وجمعیات دات أساتذة جامعی

 طابع تاریخي

عرض أفالم ثوریة وأناشید  

 وطنیة

معرض تاریخي لصور شهداء 

 الثورة

 ندوات ومحاضرات

 مسابقات ثقافیة

 دار الثقافة 18/02/2023

املکتبة 

 الرئیسیة

 

إحیاء ذکرى یوم الشهید وترسیخ 

القیم الوطنیة يف نفوس 

 األجیال

 أساتذة جامعیین

 

 

 

 معرض للصور والکتب 

 اوبیرات ثوریة

 ندوة تاریخیة

 معرض الفن التشکیلي

إحیاء ذکرى یوم الشهید وترسیخ  قصر الثقافة 18/02/2023

القیم الوطنیة يف نفوس 

 األجیال

 

 ندوات وأمسیات شعریة 

 معارض للکتاب

ترقیة اللغة العربیة وتثمین  دار الثقافة 21/02/2023

حضورها يف مختلف املجاالت 

 الفنیة والثقافیة

 شعراء من داخل الوالیة

 أساتذة جامعیین

 28إلی26من  -03-املعرض الوطني للکتاب ط 

02/2023 

   قصر الثقافة
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 28/02/2023 20ندوة القراءة : العدد 
املکتبة 

 الرئیسیة

برنامج شهري  یمکن من التعریف 

 بإصدارات الکتاب املحلیین

ضیف العدد+ أدباء+ شعراء+ 

 مثقفون....
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 سیدي بلعباسالثقافة لوالیة مدیریة -22

تاریخ و توقیت  اسم النشاط الرقم

 النشاط

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط

01 

بمناسبة  معرض فن التشکیلي -

 فبرایر 18الیوم الوطني للشهید 

 

18/02/2023  

 

دار الثقافة 

 والفنون

 " کاتب یاسین"

 

تقدیر تضحیات شهدائنا 

 األبرار

 ءتخلید لذکرى الشهدا

 دار الثقافة والفنون

 "کاتب یاسین "

 مسابقة يف الرسم لألطفال - 02
 28الی15من

/02/2023  

 دار الثقافة والفنون

 "کاتب یاسین "

03 

جولة فنیة ملدارس والیة سیدي 

 بلعباس

 تحت شعار : تلمیذ الیوم فنان الغد

کل یوم الخمیس من 

 الشهر

تشجیع التالمیذ یلع  -

اغ بأعمال استثمار أوقات الفر

 فنیة

 تکوین مهارات الطفل -

 و تنمیة مخیلته

 اکتشاف رسام صغیر

 دار الثقافة والفنون -

 "کاتب یاسین "

مدیریة التربیة لوالیة سیدي  -

 بلعباس

الجمعیة الثقافیة ریشة االبداع  -

 الجزائري

04 
معرض و ورشات يف الخط العربي 

 بمناسبة الیوم العاملي للغة األم
21/02/2023 

 تعریف بالخط العربي-

 نشر ثقافة الخط وجمالیاته-

 دار الثقافة والفنون

 "کاتب یاسین "

05 
معرض للحلي التقلیدي بمناسبة 

 الیوم العربي للتراث
26-27/02/2023 

 الحفاظ یلع التراث-

 ابراز املهارات و تشجیعها -

 تشجیع حرفیین للتنافس-

 و االبداع

الجمعیات الثقافیة لوالیة سیدي 

 بلعباس
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01 

 معرض للکتاب التاریخي -

 معرض لصور شهداء املنطقة -

معرض لتلخیصات أدبیة  فئة  -

 املنخرطین الصغار

 محاضرة حول املناسبة -

 موائد مستدیرة -

عرض مسرحي * یاملیمة ما  -

 تبکیش*

 بمناسبة الیوم الوطني للشهید

2023فیفري  18  
 املکتبة الرئیسیة

 و ملحقاتها

ة روح الشهید الروح الوطنی

الراسخة يف األذهان و 

القلوب حبذا لو تخلد طیلة 

 السنة

 و لیس لیوم واحد

املکتبة الرئیسیة و ملحقاتها 

 مدیریة الثقافة و الفنون

 نوادي أدبیة

02 

 وحول برمجیاتندوة علمیة 

 املعلوماتیة

 و نظم تسییر املکتبات

 املکتبة الرئیسیة 2023فیفیري  19
میة والنظر ألهالتحسیس 

واالعارةالرصید  حرکة  

املکتبة الرئیسیة و ملحقاتها 

 مدیریة الثقافة و الفنون

 کلیة علم املکتبات

03 

ندوة فکریة و أمسیات شعریة 

 2023فیفري  22 الیوم الوطني للتالحم بمناسبة

املکتبة الرئیسیة 

جمعیة فهرس 

 النور االدبیة

دور املکتبات يف النهوض 

 بالشعر امللحون
الرئیسیةاملکتبة   

04 
 مسابقة رمضان لالطفال و الشباب

8تکریم املتفوقون يف الطبعة   
2023فیفري  28  روح التنافس لنفس جدید املکتبة الرئیسیة 

املکتبة الرئیسیة و ملحقاتها 

 مدیریة الثقافة و الفنون

05 

 عروض مسرحیة للکبار

 عروض مسرحیة لألطفال

 نشاطات فنیة وموسیقیة

2023شهر فیفري   
 ملسرح الجهويا

 

 تفعیل النشاط املسرحي

 بعث حرکة مسرحیة

جمعیات ، تعاونیات وفرق 

 مسرحیة
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 عنابةالثقافة لوالیة  مدیریة-23

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط

التأثیر األیجابي للفن السابع لدى 

مختلف فئات املجتمع وتوعیتهم 

 وتثقیفهم

 

 31إلی  01من  اتیكالسینم

 2023جانفي 

 01 عرض مجموعة من األفالم املتنوعة

الوصول بالفرد للسلوك الحضري يف 

 املحیط االجتماعي

املکتبة الرئیسیة بالتنسیق 

مع جمعیة یا شباب للشباب 

 والطفولة عنابة

 لقاء  حول السلوك األمثل للطفل  يف الشارع 2023فیفري  04

 

02 

 

 2023فیفري  04 قاعة املسرح تثقیفي  ترفیهي لألطفال

 سا10:00

 سا 14:00

 عرض تنشیطي و ترفیهي مع

 عنابة -رفیق  فرقة عمو

03 

التعریف بشخصیة املؤرخ  الکاتب 

حسن دردور املثقف الذي کرس 

حیاته لخدمة الذاکرة الثقافیة 

 والثراتیة  ملدینة عنابة

 2023فیفري  11 دار الثقافة

 

حول املؤرخ "حسن دردور "ندوة   04 
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احیاء ذکرى الشهید "عز الدین 

 مجوبي" وعرض سیرته

 قاعة املسرح

 

 2023فیفري  11

 2023فیفري  12

 2023فیفري  13

 احیاء ذکرى شهید املسرح الفنان

 " عز الدین مجوبي ":

 ـ معرض صور تحکي مسیرة الفنان

عرض مسرحي لألطفال لجمعیة الطفل  -

 عنابة–السعید

العرض الشريف ملسرحیة ;الحقار و املکار و  -

 النیة

 اقتباس : یاسین زایدي / إبراهیم نبیلة

 تصمیم العرض : بشیر سالطنیة

 –إنتاج : التعاونیة الفنیة للمسرح بور سعید 

 الجزائر .

05 

تقریب صورة شهداء الوطن 

وتضحیاتهم  للمشاهد من خالل 

 عرض األفالم الثوریة

  السنیماتیك

 2023ي فیفر 16

 عرض  سلسلة االفالم الثوریة :

 ـ معرکة الجزائر

 ـ أوالد نوفمبر

 ـ  هیلیوبولیس

 ـ دوریة نحو الشرق

06 

 2023فیفري  17

 2023فیفري  18

 2023فیفري  19

التعریف باإلنتاج األدبي الجدید 

 للشباب

 

 2023فیفري  11 املکتبة الرئیسیة

 

 جلسة کاتب و کتاب :

 اتب "شیکاجو  حاتم عبد املؤمن "مع الک

 لتقدیم أول اصداراته

 "األوهام مخلصة لنا"

07 
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 2023فیفري  28إلی  18من  دار الثقافة تخلید وتذکیر بیوم الشهید

 

 إحیاء ذکرى الیوم الوطني للشهید من خالل:

 االفتتاح بمعرض والئي للفنون التشکیلیة  -

08 

 

 ن :عرض مسرحي بعنوا - 2023فیفري  18

 "صرخة شهید "

 إحیاء ذکرى الیوم الوطني للشهید من خالل: 2023فیفري  18 قاعة املسرح تخلید وتذکیر بیوم الشهید

 معرض صورتخلیدا للذکرى -

 عرض مسرحي لألطفال بعنوان : -

 " حتی ال ننسی "

 سکیکدة .  –من تقدیم جمعیة البلیق

 عرض ملحمة بعنوان :" حوریة " -

 حمد الهاملتصمیم العرض :آ

09 

 تخلید وتذکیر بیوم الشهید

 

 إحیاء یوم الشهید : 2023فیفري  18 املکتبة الرئیسیة

 ندوة بعنوان: " املعارك الخالدة للثورة الجزائریة".

10 

 2023فیفري  25 قاعة املسرح تثقیفي ترفیهي لفئة األطفال

 سا10:00

 سا 14:00

 عمار بوصوف :ـ ألعاب الخفة مع الفنان 

یدة .البل  

11 

الزیادة يف تثمین املحصول الفکري 

 واألدبي  للحضور والقراء

 2023فیفري  25 املکتبة الرئیسیة

 

 12 مناقشة  کتاب مع نادي فکرة

عرض ومشارکة  اإلنتاج املسرحي 

 العنابي عبر مختلف تراب الوطن

2023فیفري   26 /  

2023فیفري   27  

 13 ئهون "جولة فنیة بمسرحیة " التا
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 -عبر املسارح الجهویة الغرب الجزائري وهران 2023فیفري  28

 مستغانم -بلعباس
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 قاملةالثقافة لوالیة  مدیریة-24

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

یلع الساعة  2023فیفري  04 أم التنین 01

 سا 14:00

یلة تسلیة و ترفیه و وس دار الثقافة قاملة

املعرفة للطفل مع 

 تنشیط املحیط

 املسرح الجهوي قاملة

  14:00یلع الساعة  2023فیفري  11 أم التنین 02

 سا

 املسرح الجهوي قاملة دار الثقافة تبسة

ملحمة"األرض  03

 الطاهرة"

 16:30یلع الساعة  2023فیفري  18

 سا

دار الشباب "محمدي یوسف 

 "قاملة

ام و األعیاد إحیاء األی

الوطنیة و ترسیخ للذاکرة و 

تمجیدا لتاریخنا و ثورتنا و 

شهدائنا األبرار مع أهمیة 

الثقافة و الفن يف دعم 

الکفاح املسلح ضد 

االحتالل الفرنسي و 

التعریف بالقضیة الجزائریة 

 يف جمیع أنحاء العالم

جمعیة املثلث الواقي 

قاملة بالتنسیق مع 

 املسرح الجهوي قاملة

 14:30یلع الساعة  2023فیفري  25 مدینة الزمرد 04

 سا

املسرح الجهوي عنابة تقدیم 

 العرض الشريف للمسرحیة

وسیلة تسلیة و ترفیه و 

املعرفة للطفل مع 

 تنشیط املحیط

 املسرح الجهوي قاملة

یلع الساعة  2023فیفري   28 مدینة الزمرد 05

 سا 14:30

دار الشباب "محمدي یوسف 

 "قاملة

تسلیة و ترفیه و  وسیلة

املعرفة للطفل مع 

 تنشیط املحیط

 املسرح الجهوي قاملة
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 جلسة قراءة 06
04/02/2023 

 صباحا 09:00

قاعة 

املحاضرات 

 لدار الثقافة

 نادي قاملة تقرا لدار الثقافة تثقفیه تربویة

 

تنظیم أمسیة أدبیة تتخللها قراءات  - 07

 أدبیة وإلقاءات شعریة
09/02/2023 

 مساءا 14:00

قاعة 

املحاضرات 

بمقر مدیریة 

الثقافة 

 والفنون قاملة

تنشیط الحیاة  -

األدبیة والثقافیة 

 للوالیة

إکتشاف املواهب  -

 األدبیة

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

 قاملة

 + جمعیة کتاب البدیل

 نادي السنیما 08
06/02/2023 

 

قاعة 

املحاضرات 

 لدار الثقافة

التعریف بالسنیما 

 ئریةالجزا

دار الثقافة بالتنسیق مع جمعیة 

 دارك لوالیة قاملة

الی  25/01من  معرض الکتاب 09

09/02/2023 

قاعة املعارض 

 لدار الثقافة

مؤسسة تنظیم التظاهرات  تربویة و تثقفیة

 -سطیف -اإلقتصادیة

 جلسة قراءة 10

 11/02/2023السبت

قاعة 

املحاضرات 

 لدار الثقافة

 ة تقرا لدار الثقافةنادي قامل تثقفیه تربویة

 13/02/2023اإلثنین نادي السنیما 11

 سا13:00

قاعة العروض 

 لدار الثقافة

التعریف بالسنیما 

 الجزائریة

دار الثقافة بالتنسیق مع جمعیة 

 دارك لوالیة قاملة

 19/02/2023الخمیس نادي السنیما 12

 سا13:00

قاعة العروض 

 لدار الثقافة

التعریف بالسنیما 

 ةالجزائری

دار الثقافة بالتنسیق مع جمعیة 

 دارك لوالیة قاملة
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 جلسة قراءة 13
 25/02/2023السبت

 سا09:00

قاعة 

املحاضرات 

 لدار الثقافة

 نادي قاملة تقرا لدار الثقافة تثقفیه تربویة

 27/02/2023الخمیس نادي السنیما 14

 سا13:00

قاعة العروض 

 لدار الثقافة

التعریف بالسنیما 

 الجزائریة

ر الثقافة بالتنسیق مع جمعیة دا

 دارك لوالیة قاملة

تنظیم ندوة تاریخیة بمناسبة ذکرى یوم  - 15

 2023فیفري  18الشهید 

 -معرض للصور التاریخیة خاص باملناسبة -

ندوة تاریخیة خاصىة بإحیاء ذکرى الیوم 

 الوطني لعید النصر:

مداخلة لألستاذ والباحث يف التاریخ:  -

 نيبوصنوبرة عبد الغ

+ 

 األستاذ األدیب:أحمد عاشوري-

رئیس الجلسة : فوزي حساینیة -  

12/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعة 

املحاضرات 

بمقر مدیریة 

الثقافة 

 والفنون قاملة

 

 

 

 

 

 

إحیاء املناسبة   --

واملحافظة یلع 

 الذاکرة الوطنیة

 

 

 

 

 

 

 

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

قاملة + جمعیة التاریخ واملعالم 

 ثریةاأل

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم ندوة تاریخیة من تقدیم أساتذة  - 16

قاملة 1945ماي  08جامعیین من جامعة   

18/02/2023 دار الثقافة  

عبد املجید 

 الشافعي

تمجید وتخلید 

 للذاکرة

 وللشهداء

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

قاملة+ املسرح الجهوي محمود 

 تریکي + اساتذة جامعیین

رحي بعنوان" مصیبة تنظیم عرض مس 17

 وعي"

18/02/2023 دار الشباب  

محمدي 

 یوسف قاملة

للترفیه عن أبناء 

املدینة وحلق رابط 

 باملسرح و الثقافة

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

قاملة+ املسرح الجهوي محمود 
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تریکي+ جمعیة املثلث الواقي 

 للمسرح

فیفري 18اإلحتفال بالیوم الوطني للشهید  18  

لصور التاریخیةمعرض ل-  

معرض لرسومات األطفال-  

معرض خاص بالفن التشکیلي -  

أغني وطنیة لتنشیط املحیط -  

 األربعاء

18/02/2023  

 کامل الیوم

قاعة -

 املحاضرات

قاعة -

 العروض

قاعة -

 املعارض

يف اطار اإلحتفال 

بسیتنیة الثورة 

 الجزائریة

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة 

بد املجید قاملة+ دار الثقافة ع

 الشافعي
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 قسنطینة مدیریة الثقافة لوالیة- 25

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

01 
معرض تاریخي حول 

 املناسبة: وجوه خالدة
 2023فیفري  18

 دار الثقافة

 مالك حداد

املحافظة یلع ذاکرة 

التاریخ وتعریفه لألجیال 

 لصاعدةا

طلبة ورشة الفنون التشکیلیة لدار 

الثقافة مالك حداد ـ مثقفین وأدباء من 

مختلف والیات الوطن ـ ثلة من شعراء 

القدیر عبد الجلیل  ـ املنشداملدینة 

آخروف ـ املجموعة الصوتیة لدار 

 الثقافة مالك حداد

02 
أمسیة أدبیة مع جلسة بیع 

 بالتوقیع
 2023فیفري  21

يف املقهی الثقا

 حلیمة تواتي

تسلیط الضوء یلع 

الحضارات العربیة وتعریف 

 .العالم بها

التذکیر بأهمیة اللغة 

العربیة ودورها يف نشر 

الکثیر من العلوم واملعارف 

التي ما زالت مستخدمة 

 .حتی اآلن

 أدباء، شعراء وفنانون

03 

معرض کاریکاتوري بعنوان: 

إخوة متالحمون: الصور تعبر 

الجزائري  عن تالحم الشعب

 مع جیشه عبر التاریخ

 2023فیفري  22
 دار الثقافة

 مالك حداد

تعزیز أواصر األخوة و 

اللحمة الوطنیة، وترسیخ 

روح التضامن بین الشعب 

 الفنان األستاذ مزهود نور الدین

 (إطار بدار الثقافة مالك حداد)
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06 

 یوم سبتکل  نشاطات خاصة باألطفال-

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 األطفال و رواد املکتبة تثقیفي، تعلیمي

ندوة ثقافیة خاصة -

بالعالمة محمد بلعابد 

 الجیاللي

 األستاذ :عمراني عیسی تثقیفي، ترویجي 2023فیفري04

 األستاذة :حبیبة نقوب تثقیفي، أدبي 2023فیفري11 ندوة ثقافیة-

ة بمناسبة ندوة تارخی--

 الیوم الوطتي للشهید

معرض الکتاب یضم  -

 شهداء الثورة التحریریة.

معرض الصور لشهداء -

 الثورة.

 تثقیفي، إعالمي،تاریخي 2023فیفري18
 الدکتورة: فاطمة الزهراء قشي.

 الباحثون

ورشة متنوعة تثقیفیة -

بیداغوجیة خاصة باألطفال 

بمناسبة الیوم العاملي للغة 

 األم

 األطفال و رواد املکتبة تثقیفي،تعلیمي 2023ريفیف21

04 

ندوة بعنوان: دور املثقف 

لألخوة  يف الترسیخ

 والتالحم بین کل األطراف

وجیشه من أجل 

 األستاذ الدکتور عبد السالم یخلف الدیمقراطیة

05 
املعرض الوطني للحلي 

 واللباس التقلیدي

 28و 27، 26أیام 

 2023فیفري 
 دار اإلبداع

الحفاظ یلع املوروث 

 الثقايف والتراثي وإبرازه

حرفیون، حرفیات من مختلف مناطق 

 الوطن
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أصبوحة شعریة بالتنسیق 

مع مکتب بیت الشعر 

 قسنطینة

 رواد املکتبة، الفئة املثقفة تثقیفي،ترویجي،أدبي 2023فیفري25

بمناسبة الیوم العربي 

 للتراث تقدم:

 ندوة ثقافیة فنیة-

معرض الکتاب خاص -

 بالتراث الثقايف للمدینة.

املخطوطات و  معرض-

 مداخالت.

 تثقیفي،ترویجي 2023فیفري27

 األستاذ :مولود بن سعید

 رواد املکتبة، الفئة املثقفة

07 

 الیوم العربي للتراث الثقايف

یوم دراسي یلع حسب 

الشعار املوضوع من طرف 

 جامعة الدول

 2023فیفري 27/28

 

 

املتحف العمومي 

الوطني للفنون و 

التعابیر الثقافیة 

یدیةالتقل  

 

إبراز العادات و التقالید 

التي تزخر بها الجزائر و 

 قسنطینة خاصة و تنوعها

 

 دکاترة و أساتذة

 جامعیین مختصین يف التراث

08 

نادي املزهر املسرحي قراءة 

 مسرحیة

  14:00الساعة  04/02/2023

 

املسرح الجهوي 

 قسنطینة

 

 نادي املزهر ملسرح قسنطینة -

العرض العاب الخفة لألطف  14:00الساعة  07/02/2023 

 

ترسیخ ثقافة املسرح لدى 

 األطفال

 عمیرش نصر الدین

عرض مسرحي لألطفال 

 "مفاتیح الحکیم"

 14:00الساعة  11/02/2023

 

ترسیخ ثقافة املسرح لدى 

 األطفال

 فرقة مسرحیة م ج ق
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 16:00الساعة  15/02/2023 عرض مسرحیة "ماکیاج"

 

توزیع انتاجات مسرح 

نطینةقس  

 فرقة مسرحیة م ج ق

نادي املزهر املسرحي 

محاضرات بمناسبة الیوم 

فیفري 18الوطني للشهید    

 10:00الساعة  18/02/2023

 

 نادي املزهر ملسرح قسنطینة احیاء املناسبات الوطنیة

عرض مسرحي "أبطال 

 الکرامة" باملناسبة

 16:00الساعة  18/02/2023

 

 فرقة مسرحیة م ج ق إحیاء املناسبات الوطنیة

ترسیخ ثقافة املسرح لدى  14:00الساعة 21/02/2023 عرض العاب الخفة لألطفال

 األطفال

 عمیرش نصر الدین

عرض مسرحیة "صیف 

 إفریقي"

توزیع انتاجات مسرح  16:00الساعة  22/02/2023

 قسنطینة

 فرقة مسرحیة م ج ق

 

عرض مسرحیة "صیف 

 إفریقي"

 16:00الساعة  23/02/2023

 

توزیع انتاجات مسرح 

 قسنطینة

 فرقة مسرحیة م ج ق

 

عرض مسرحي لألطفال 

 "الفصول األربعة"

 14:00الساعة  25/02/2023

 

ترسیخ ثقافة املسرح لدى 

 األطفال

 فرقة مسرحیة م ج ق

 

09 
يف  2023-2022املدرسة يف فترة إمتحانات السداسي األول 

 املواد النظریة و التطبیقیة.

سة الجهویة املدر

 للفنون الجمیلة
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 ملدیةلوالیة ا الثقافة مدیریة-26

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 

 الصباح الثقايف للطفل یتضمن:

 تنشیط ترفیهي لألطفال

عروض مسرحیة من تنشیط فرق 

 مسرحیة هاویة ومحترفة.

 مسابقات

من  کل یوم سبت

شهر فیفري الساعة 

10:00 

دار الثقافة حسن 

 الحسني

 

تنشیط وترفیه 

 األطفال.

خلق فضاء  ثقايف 

فني لألطفال 

 والعائالت باملدیة.

 األطفال والعائالت

 

مسابقات فکریة ثقافیة وألعاب ترفیهیة 

 فنیة موجهة لألطفال.

 أشغال یدویة وورشات يف الرسم

کل یوم سبت من 

شهر فیفري الساعة 

10:00 

مکتبات املطالعة 

 العمومیة  البلدیة

خلق جو من املنافسة 

لدى األطفال والترفیه 

 عنهم

 رواد املکتبات

 
ورشات يف القراءة والکتابة والخط وفضاء 

 للحکواتي.

کل یوم سبت من 

شهر فیفري الساعة 

14:00 

مکتبات املطالعة 

 العمومیة  البلدیة

تنمیة روح القراءة 

واملطالعة لدى 

 ال.األطف

تحسین الخط لدى 

 األکفال

 رواد املکتبات
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الحقیبة املتحفیة  بالتنسیق  مع 

املتحف العمومي الوطني للفنون 

 والتقالید الشعبیة املدیة

 مرة کل أسبوع
مکتبات املطالعة 

 العمومیة  البلدیة

التعرف یلع محتویات 

املتحف وطرق الحفاظ 

 یلع التحف األثریة

 رواد املکتبات

 
 18خیة بمناسبة یوم الشهید ندوة تاری

 فیفري
 مکتبة الشهبونیة 2023فیفري  15

التعرف یلع بطوالت 

الشهداء وکشف مجازر 

 االستعمار

 رواد املکتبات

 

ندوة من إلقاء األستاذ قلیتلي حمید 

أستاذ يف التاریخ بجامعة  الدکتور یحي 

 املدیة -فارس–

 مکتبة بوغزول 2023فیفري  18
الحفاظ یلع الذاکرة 

 الوطنیة
 رواد املکتبات

 معرض للکتاب التاریخي 
فیفري  18إلی  16من 

2023 
 کل املکتبات القطاعیة

االطالع یلع الکتب -

 التاریخیة
 رواد املکتبات

 2023فیفري  18 عرض أفالم تاریخیة ووثائقیة 

قصر  -عین قصیر -جواب 

  -القویعة-البخاري 

 أوالد معرف–املیهوب 

 د املکتباتروا للترفیه واالطالع

 

احتفالیة خاصة بمناسبة الیوم الوطني 

 فیفري تتضمن: 18للشهید 

 معرض للصور واللوحات التاریخیة.

 2023فیفري  18
دار الثقافة حسن 

 الحسني

الحفاظ یلع الذاکرة 

 الوطنیة
 کل فئات املجتمع
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ندوة تاریخیة بالتنسیق مع متحف 

 املجاهد.

 عرض فني تاریخي

التعریف ببطوالت 

شهداء الثورة وکشف 

 ازر االستعمارمج
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 مستغانملوالیة  الثقافة مدیریة-27

 الرقم اسم النشاط وتوقیت النشاطتاریخ  مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 قطاع الثقافة

 کلیة الهندسة

التراث  وباحثین يفأساتذة 

وطلبة الجامعة جمعیات ثقافیة 

 مجتمع مدني

 تحسیس الطلبة  

الحفاظ  لضرورة والباحثین

 یلع   التراث الثقايف

 

 دار الثقافة

ولد عبد الرحمان 

 کاکي

 

 

15 /02/2023 

 یوم دراسي

 حول التراث الثقايف املوسوم بـ:

"القطاع املحفوظ ملستغانم 

 "ورهانات مستقبلیةتحدیات 

 

01 

 

 فنانون

 أساتذة

 جمعیات ثقافیة

 مجتمع مدني

 طلبة

 وتمجید ألرواحتخلیدا 

 برارشهدائنا األ

 املکتبة

 الرئیسیة

 للمطالعة العمومیة

 دار الثقافة

قاعة سینما الشیخ 

 حمادة

 

 2023فیفري  18

 

 االحتفال بالیوم الوطني للشهید

املناسبة  حول تاریخیةندوة 

 التاریخیة

 معارض -

 عروض أفال م -

 

 

 

02 

 

 

 قطاع الثقافة

التراث  وباحثین يفأساتذة 

ثقافیة  وطلبة الجامعة جمعیات

 مدني جتمعم

 

القانوني يف  اإلطارشرح 

 ظل الرهانات املستقبلیة

 

کلیة الحقوق جامعة 

عبد الحمید بن 

 بادیس

 

 2023فیفري  27

 

القانوني  اإلطاریوم دراسي حول 

 املنظم للتراث الثقايف

 

03 
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 املسیلة الثقافة لوالیة مدیریة-28

 الرقم اسم النشاط نشاطتاریخ وتوقیت ال مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 

 النادي األدبي األنس-

 مشارکة عدة شعراء محلیین-

يف إطار البرنامج الثقايف 

 والفني لدار الثقافة

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

2023فیفري 04  

 سا 10:00

قراءات شعریة " النادي األدبي -

 األنس"

01 

  فرق مسرحیة محلیة-
2023فیفري  07  

 سا 14:00
 للصغارعرض مسرحي 

02 

 
 قاعة

 دار الثقافة

2023فیفري  11  

 سا 14:00

عرض مسرحي للکبار " -

 مونولوج "

 

03 

 و أساتذة و أدباء و فنانین

 من الوالیة

 إحیاء الیوم الوطني للشهید

 بهو دار الثقافة

 18إلی  15من 

2023فیفري  

 سا 09:00من

 سا  17:00إلی 

 معرض للصور والوثائق التاریخیة

 وطنیةبث أناشید -

04 

 قاعة املطالعة أساتذة محاضرین
 2023فیفري  18

 سا 10:00

ندوة تاریخیة بمناسبة الیوم -

 الوطني للشهید

 

 

05 

 قاعة دار الثقافة فرقة مسرحیة محلیة
2023فیفري  18  

 سا 14:00

عرض مسرحي بمناسبة یوم 

 الشهید

06 
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الجمعیة الجزائریة إلحیاء الروح  -

 ولة.الوطنیة للشباب والطف

إحیاء الروح الوطنیة يف 

 الشباب الجزائري

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 الشهید بودراي

 05جانفیإلی 16من 

 2023فیفري 

املسابقة الوالئیة للمتمیز يف  -

األنشودة الثوریة وقارئ تاریخ 

 الجزائر.

07 

 14إلی  02من   
مسابقة أحسن سیرة ذاتیة  -

 لشهید مرفوقة بالصور

08 

واملنظمة الوطنیة لحمایة  -

-الطفولة والشباب لوالیة املسیلة

املنظمة الوالئیة للمحافظة یلع 

الذاکرة وتبلیغ رسالة الشهداء 

 رسالة الشهداء

 مشارکة األستاذ مهدي

 بلقاسم

 2023فیفري 

 

أحسن رسم تعبیري حول 

 املناسبة

09 

فیفري  19إلی  10من 

2023 

 

 

اریخي معرض خاص بالکتاب الت

 لرصید املکتبة.

10 

معرض للصور التاریخیة الخاصة 

 بالشهداء املنطقة

11 

توزیع مطویات تعریفیة  -

 بالشهداء.

12 

 2023فیفري  18

 13 ندوة تاریخیة حول املناسبة-

منخرطي املکتبة وکافة فئات 

 املجتمع

 معتقل الجرف
زیارة میدانیة ملعتقل الجرف -

 التاریخي

14 

 املکتبة الرئیسیة

تکریم شخصیات تاریخیة -

 ووطنیة وثوریة

15 

تکریم الفائزین يف املسابقة -

الوالئیة للمتمیز يف األنشودة 
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الثوریة وقارئ تاریخ الجزائر 

 الحدیثة

 کافة فئات املجتمع
فیفري  /14/15/16

2023 

معرض الکتاب التاریخي رصید 

 املکتبة

16 

 2023فیفري  15 منخرطي املکتبة
مسابقة احسن بحث لشهید من 

 املنطقة

17 

 فئة األطفال

مکتبة املطالعة 

 العمومیةعین امللح
 ورشة الرسم والتلوین 2023فیفري  15

18 

 19 عرض فیلم وثائقي + حکواتي 2023فیفري  16 
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 معسکرالثقافة لوالیة  مدیریة-29

تاریخ وتوقیت  إسم النشاط الرقم

 النشاط

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط

01 

 ورشات متنوعة :

 ورشة املطالعة

 ورشة الحکواتي

 ورشة الرسم والتلوین

 ورشة قراءة القصص من التراث وتلخیصها

 کل أسبوع

 12:00الی  10:00من
 املکتبة الرئیسیة

 تعوید األطفال

 یلع القراءة واملطالعة

 واإلبداع

 نادي الطفل املبدع

02 

 ت والعاب فکریة ترفیهیة لألطفالمسابقا

 ورشة املطالعة

 ورشة الحکواتي

 ورشة قراءة القصص

 کل أسبوع

 12:00الی  10:00من

مکتبة املطالعة العمومیة 

املجاهد بن فطة احمــد 

 معسکر 08املنطقة  –

األطفال املنحرطین 

 باملکتبة

03 

 مسابقات والعاب فکریة ترفیهیة لألطفال

 ورشة املطالعة

 الحکواتيورشة 

 ورشة قراءة القصص

 کل أسبوع

 12:00الی  10:00من

املکتبة  الحضریة الشیخ 

دحو قاسمي التقاري 

 القطب الحضري مطمور

األطفال املنحرطین 

 باملکتبة

05 

نشاطات ورشة اإلبداع األدبي لدار الثقافة 

معسکر /تقدیم روایات وقصص قصیرة 

وإشعار مع ثلة من الکتاب املنحرطین يف 

 رشةالو

 دار الثقافة أیام  السبت

لترسیخ املعلومات بشکل 

صحیح وتوظیفها يف 

 الحیات الیومیة

شعراء وهواة 

 مبتدئین
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تعزیز القدرات الفکریة 

وحسن إستغاللها يف 

 مجاالت اخري

06 
حصص موسیقیة ودروس يف الصولفاج 

 واآللة
 أیام الجمعة و السبت

 دار الثقافة

االرتقاء بالتذوق الفني 

ة أسالیبه يف وممارس

 . الحیاة

إدراك قیم الجمال يف 

 . الطبیعة والفن والحیاة

املنخرطین يف 

 الورشة کبار.اطفال

07 
يف إطار نشاطات النادي الثقايف البیان 

 لدار الثقافة تقدم محاضرات فکریة .
 أیام  السبت

صقل وتنمیة الشخصیة 

 .   الجامعیة املتکاملة

إنماء روح البحث 

 . واملعرفة

زیز املوهبة األدبیة تع

بالثقافة الالزمة لتنمیة 

بالنفس وتقدیر    الثقة

 الذات

 اساتذة جامعیین

 أیام الثالثاء تقدیم عروض مسرحیة خاصة باألطفال 08
تنمیة املهارات األساسیة 

 للطفل يف مجال أو أکثر

الجمعیات 

 والتعاونیات

 أیام  الثالثاء و السبت ورشة مسرح األطفال 09

الطفل أصول اللغة  تعلیم

 وکیفیة نطق الحروف

الکشف عن املهارات 

 الکامنة يف الطفل

 اطفال ورشة املسرح
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10 

مسابقات فکریة .أدبیة وفنیة يف 

التخصصات التالیة / الرسم  القصة القصیرة 

 الشعر

/ 

من اجل کسب العدید من 

املهارات العقلیة 

وتحسین القدرات لدى 

 األطفال

 أطفال الورشات

11 

حیاًء الذکرى الثانیة ملبایعة األمیر عبد إ

 1833القادر

 معرض یضم:

 سیرة  األمیر عبد القادر.

 األثریة لألمیراملجسمات خاصة باألماکن 

 عبد القادر.

کتب خاص بإصدارات حول مقاومة األمیر 

 عبد القادر.

لوحات الفنون التشکیلیة و الصور 

 الفوتوغرافیة الخاصة باألمیر عبد القادر.

 زیع مطویات حول حیاة األمیر عبد القادر.تو

بث صور ألدوات ومستلزمات األمیر عبد 

 القادر.

إبتداًء من یوم 

03/02/2023 
 دار الثقافة

من أجل الوقوف یلع أهم 

مراحل التاریخ الجزائري 

منذ االحتالل إلی  غایة 

 االستقالل

بناء ذاکرة تاریخیة ألجیال 

 املستقبل

 دار الثقافة

12 

ریخیة بعنوان" مبایعة األمیر عبد ندوة تا

 القادر الثانیة"

محاضرة بعنوان: العمارة القادریة املشیدة 

 يف عهد دولة األمیر عبد القادر"

04/02/2023 

 سا 10:00
 دار الثقافة

صقل وتنمیة الشخصیة 

 الجامعیة املتکاملة

 ء روح البحث واملعرفةإنما

 األساتذة: زتیر أمیرة

الدکتور مراح عبد 

 القادر

الدکتورة: حرشوش 

 کریمة
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املحاضرة بعنوان:"تاقدامت خیارات األمیر 

 عبد القادر قلعة وعاصمة"

تعزیز -

بالثقافة  األدبیة املوهبة

 الالزمة

واإلبداع  األدب نشر

 والثقافة.

بث روح الوعي الثقايف 

 والوطني.

 

 

13 
شریط وثائقي حول عودة رفاة األمیر عبد 

 القادر إلی الجزائر.

04/02/2023 

 سا 17:00

املحافظة یلع العادات و 

 التقالید

من اجل ابراز املوروث 

 الثقايف لینایر

بعث روح اإلبداع إلبراز 

مختلف املواهب وتحریك 

 العمل الثقايف والرقي به.

 نادي السینما

14 

فیلم تاریخي تحت عنوان : "حلـم النسور" 

للمخرج محمـد حازولـي حول حیاة األمیر 

 عبد القادر.

 دار املسنین خصیبیة 05/02/2023
بث روح الوعي الثقايف 

 والوطني.

فئة املقیمین بدار 

خصیبیة -املسنین   

15 
مسابقة خاصة باألطفال لرسم تعبیري 

 لیوم الشهید

إلی غایة  10من 

16/02/2023 
 دار الثقافة

ترسیخ التاریخ، خاصة عند 

 النشیء

لکي تبقی الذکرى راسخة 

 ر .يف ذهن الکبیر و الصغی

 أطفال الورشات
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16 

 فیفري 18بمناسبة الیوم الوطني للشهید 

معرض تاریخي حول مسیرة الثورة 

 التحریریة باملنطقة.

 صور شهداء الثورة التحریریة

خرائط الوالیات الخمس املقسمة إبان 

 الثورة التحریریة الکبرى.

الکتب التاریخیة الخاصة بالثورة  -

 التحریریة.

18/02/2023 

الوقوف یلع أهم  من أجل

مراحل التاریخ الجزائري 

منذ االحتالل إلی 

 االستقالل

بناء ذاکرة تاریخیة ألجیال 

 املستقبل.

 دار الثقافة

 تقدیم مداخلة حول الفکر الفلسفي 17
18/02/2023 

 سا 10:00

تعزیز 

بالثقافة  األدبیة املوهبة

 الالزمة

واإلبداع  األدب نشر

 والثقافة.

يف بث روح الوعي الثقا

 والوطني.

الیمین بن تومي 

أستاذ من جامعة 

 سطیف

18 

 الفیلم الثوري:" العقید لطفي"

 الفیلم الثوري:"الخارجون عن القانون"

 الفیلم الثوري:"أوالد نوفمبر"

 الفیلم الثوري:"دوریة نحو الشرق"

 الفیلم الثوري:"مصطفی بن بولعید"

 إلی غایة 15من 

19/02/2023 

الترفیه والتثقیف يف 

 وسط ناشئتنا.
 نادي السینما
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 بث أفالم ثوریة 19

 11/02/2023من 

إلی غایة 

20/02/2023 

 مؤسسة إعادة التربیة
لتخلید الذکري و الترحم 

 یلع الشهداء.

بإدارة السجون 

وإعادة التربیة لوالیة 

 معسکر

 عرض ملحمة تاریخیة 20
18/02/2023 

 سا 14:00

 دار الثقافة

الترفیه والتثقیف يف 

 اشئتنا.وسط ن

من أجل غرس حب فن 

 التلقي

تعاونیة أفکار وفنون 

 لوالیة سطیف

 / تقدیم محاضرة موضوعها حول الفلسفة 21

صقل وتنمیة الشخصیة 

 الجامعیة

 إنماء روح البحث واملعرفة

 األدبیة تعزیز املوهبة

واإلبداع  األدب نشر

 والثقافة.

بث روح الوعي الثقايف 

 والوطني.

 نادي البیان
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 ورقلة الثقافة لوالیةمدیریة  -

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 ورشة للمطالعة والتلخیص والقراءة 01
                       2023فیفري  04یوم 

 صباحا 09.00یلع الساعة 

نادي الطفل دار 

 الثقافة

 تشجیع الناشئة*

املطالعة یلع 

دائرة  عوتوسی

 املقروؤي

رواد ومنخرطي 

النادي مع 

الدکتورة ین 

 کتیلة فتیحة

 «عرض مسرحي مسجل بعنوان" امانة األجداد  02
                        2023فیفري 06یوم 

 صباحا 14.00یلع الساعة  

نادي االبحاث 

 التاریخیة

الجمهور 

 مختلف الشرائح

03 
 ورشة لتلقین مبادئ لقراءة والتلخیص

 لحصة األولیا

ابتداء من  2023فیفري  07یوم 

 مساءا 14:30الساعة : 
 نادي الطفل باملکتبة

تشجیع الناشئة یلع 

القراءة وغرس ثقافة 

 املطالعة

مختص يف 

 مجال الطفل

 موجه التالمیذ

املؤسسات 

 التربویة

 انجاز بورتري لشخصیات ثوریة 04
                 2023فیفري   08و  07یومي

 16.00الی  09.00من 

ورشة الفنون 

 التشکیلیة

والحفاظ یلع الذاکرة 

 الوطني

منخرطي 

 النادي

05 
 ورشة لتلقین مبادئ لقراءة والتلخیص

 الحصة الثانیة

ابتداء من  2023فیفري  14یوم 

 مساءا 14:30الساعة : 
 نادي الطفل باملکتبة

تشجیع الناشئة یلع 

القراءة وغرس ثقافة 

 املطالعة

مختص يف 

لطفل مجال ا

املؤسسات 

 التربویة
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06 
معرض لرسومات االطفال الخاصة           

 بالشخصیات الثوریة

                    2023فیفري  15-14-13ایام 

 مساءا 16.00الی  09.00من 
 نادي الطفل

تشجیع 

األطفـــــــــــــال 

صقل املواهب لدى 

 الناشئة

منخرطي 

 الورشة

07 
ید(العقید مسابقة تلخیص قصة حیاة شه

 لطفي )
 2023فیفري  10إلی  08من 

رواد ومنخرطي 

 النادي

 مداخلة بعنوان "حول الشهید " 08
الیوم الوطني للشهید املصادف 

                     2023فیفري 18لـ یوم 

 صباحا 10.30یلع الساعة 

نادي االبحاث 

 التاریخیة

 

الحفاظ یلع الذاکرة 

الوطنیة ابراز مناقب 

بطوالت  الشهداء

 بعض املجاهدین

اساتدة وذکاترة 

من جامعة  

 ورقلة

شخصیات 

 ثقافیة

 عرض شهادات حیة لبعض املجاهدین 09

 معرض الصور  للکتاب التاریخي 10

الیوم الوطني للشهید املصادف 

ابتداء من  2023فیفري  18لـ یوم 

 صباحا 09:00الساعة :

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

اني محمد التیج

 ورقلة

االهتمام بالکتاب 

 التاریخي

فنانین 

تشکلین 

املؤسسات 

 التربویة

جمعیات 

 ثقافیة

11 

 نشاطات أدبیــــــــــة

اختتام والتکریم الفائزین عن الفائزین يف 

 مسابقة تلخیص " فالعقید لطفي "

 نادي الطفل 2023فیفري  19یوم 

تشجیع الناشئة 

للتعرف یلع 

شخصیات ثوریة 

 الشهداءوبعض 

املشارکون يف 

 املسابقة

12 
معرض لصور الشهداء والوثائق التاریخیة 

 2023فیفري  19الی  16من  املظاهرات الشعبیة

نادي االبحاث 

 التاریخیة
التعریف بمحطات 

 الشهداء

جمعیات 

ثقافیة 
 نادي الطفل معرض الصور لکتب التاریخیة 13
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وفاعلین يف 

 املجال

14 
دئ املوسیقی والفرق ورشة تدریبیة ملبا

 الفردیة یلع الة القیتارة

ابتداء من  2023فیفري 21یوم 

 مساء14:30الساعة :

استقطاب الشباب 

 لالنخراط يف الورشة

منخرطي 

 النادي

15 
ورشة لتلقین مبادئ لقراءة والتلخیص الحصة 

 الثالثة

ابتداء من  2023فیفري 21یوم 

 مساء14:30الساعة :
 نادي الطفل باملکتبة

شجیع األطفال يف ت

 املواهب

املؤسسات 

 التربویة

16 
ورشة تدریبة ملبادئ التصویر الفوتغرايف 

 والفیدیو

یلع    2023فیفري  25بوم 

 صباحا 10.00الساعة 
 ساحة املؤسسة

استقطاب الشباب 

 لالنخراط يف الورشة

مختصین يف 

 مجال

 ورشة لتلقین مبادئ للقراءة والتلخیص 17
                 2023فیفري  25بوم 

 مساءا 10.00یلع الساعة:  
 نادي الطفل

تشجیع الناشئة یلع 

القراءة وغرس ثقافة 

 املطالعة

املؤسسات 

 التربویة

 ورشة تدریبیة ملبادئ العمل املسرحي 18
یلع   2023فیفري   28یوم 

 مساءا 14.00الساعة 
 قاعة العروض

تشجیع الشباب 

 لالنخراط يف الورشة

مختصین يف 

 املجال

املسرح 

 وفنانین

19 
ورشة لتلقین مبادئ لقراءة والتلخیص الحصة 

 الرابعة

ابتداء من  2023فیفري 28یوم 

 مساء14:30الساعة :
 نادي الطفل

تشجیع الناشئة یلع 

القراءة وغرس ثقافة 

 املطالعة

املؤسسات 

 التربویة

 معرض للکتاب منشورات االنیس الدورة الثانیة 20
 03الی  2023جانفي  20من 

 2023فیفري 

دار الثقافة مفدي 

 زکریاء

لالطالع یلع جدید 

اإلصدارات وتوسیع 

 املقروئیة

 الجمهور
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 وهرانمدیریة الثقافة لوالیة -31

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 قاعة الونشریس  املرکز الجزائري للسینما

 (سینماتك)

ثنین األربعاء أیام األحد اال

 والخمیس

 14:00یلع الساعة 

 17:00یلع الساعة 

عروض ألفالم طویلة من ریبراتوار 

 السینما العاملیة

01 

املرکز الجزائري للسینما بمشارکة 

 الجمعیات الثقافیة

 

ترفیه وتثقیف 

 األطفال

 قاعة الونشریس

 (سینماتك)

 أیام الثالثاء والسبت

 14:00یلع الساعة 

 

 02 ة لألطفالعروض سینمائی

 متحف الفن الحدیث واملعاصر

 بمشارکة الجمعیات الثقافیة

 

بمتحف الفن  

الحدیث واملعاصر 

 الطابق األرضي

 ورشات، عروض أزیاء 2023فیفري  28الی  04من 

 

03 

 متحف الفن الحدیث واملعاصر

 

بمتحف الفن  

الحدیث واملعاصر 

 الطابق األول

 

ل مدارس الفنون عرض أعما 2023فیفري 28الی  04من 

 الجمیلة

 

04 
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 متحف الفن الحدیث واملعاصر

 

بمتحف الفن  

الحدیث واملعاصر 

 الطابق الثاني

 05 معرض التحف النفیسة 2023فیفري 28الی  04من 

املسرح الجهوي  التسلیة والترفیه املسرح الجهوي عبد القادر علولة

 عبد القادر علولة

 طیلة الشهر

 14:00یلع الساعة 

 17:00ساعة یلع ال

 عروض مسرحیة

 

06 

ترفیه وتثقیف  املسرح الجهوي عبد القادر علولة

 األطفال

املسرح الجهوي 

 عبد القادر علولة

 أیام الثالثاء والسبت

 14:00یلع الساعة 

 

 عروض مسرحیة لألطفال

 

07 

خلق متنفس  املسرح الجهوي عبد القادر علولة

وتواصل لألطفال 

 والعائالت

املسرح الجهوي 

 بد القادر علولةع

 طیلة الشهر

 أیام األربعاء

 08 عروض املسرح الهاوي

املسرح الجهوي   املسرح الجهوي عبد القادر علولة

 عبد القادر علولة

 طیلة الشهر

 أیام االحد واالثنین والخمیس

 09 العروض الفنیة املحترفة

تنمیة املهارات  أطفال املدارس

 والهوایات

مکتبتي مسرغین 

 اجومرسی الحج

 معارض الکتب طیلة الشهر

 ورشات مختلفة، رسم مطالعة....

 

10 

املتحف العمومي الوطني أحمد 

زبانة بالتنسیق مع املرکز الوطني 

للبحث يف األنتروبولوجیا 

 االجتماعیة

التعریف 

التاریخي لوالیة 

 وهران

املتحف العمومي 

الوطني أحمد 

 زبانة

 11 وهرانندوة حول تاریخ مدینة  2023فیفري  27یوم 
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نشاطات متنوعة بالشراکة مع  طیلة الشهر قاعة املغرب  قاعة املغرب

 املجتمع املدني

12 

 یومي السبت والثالثاء قاعة السعادة  قاعة السعادة

 14:00یلع الساعة 

 عروض مسرحیة لألطفال

 

13 

مدیریة الثقافة   بمشارکة فعالیات املجتمع املدني

 والفنون

ري فیف 24-17-10-03أیام 

2023 

 جمعة التراث

حملة نظافة يف املعالم 

 واملواقع األثریة

14 

طلبة املعهد الجهوي للفنون 

 الجمیلة وبعض الجمعیات الثقافیة

بهو دار الثقافة  

 والفنون

إقامة معرض للوحات الفنون  2023فیفري  22إلی  18من 

 التشکیلیة بمناسبة یوم الشهید

15 
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 البیضلوالیة مدیریة الثقافة -32

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 حکواتي، رسم 01
04/02/2023 

 سا14.00
 منخرطي مکتبة کان یا مکان تحفیز األطفال یلع اإلبداع مکتبة کان یا مکان

02 

معرض لوحات فنیة 

بمشارکة فنانین من والیة 

 البیض

ي فیفر 18إلی  04من 

2023 

 طیلة الیوم

 رواق العرض

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 

 الثقافیین املحلیین

 فناني والیة البّیض

03 
 مطالعة حرة

 أشغال طي الورق

11/02/2023 

 اسا14.00
 منخرطي مکتبة کان یا مکان تحفیز األطفال یلع اإلبداع مکتبة کان یا مکان

 مسرح ( تمارین ) 04
14/02/2023 

 اسا14.00
 منخرطي مکتبة کان یا مکان تحفیز األطفال یلع اإلبداع مکتبة کان یا مکان

 بث األناشید الوطنیة 05

16/16/02/2023 

 طیلة الیوم إلی غایة

18 /02/2023 

 بهو دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 

الثقافیین املحلیین وإحیاء 

ني ذکرى الیوم الوط

 للشهید

عمال مصلحة التنشیط 

 الثقايف

06 

معرض تاریخي حول 

الحدث خاص بشهداء 

 الوطن ومنطقة البّیض

16/02/2023 

 طیلة الیوم إلی غایة

18 /02/2023 

 بهو دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 

الثقافیین املحلیین وإحیاء 

ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

لحة التنشیط عمال مص

 الثقايف
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07 
معرض کتاب " خاص بأبرز 

 الکتب التاریخیة

16/02/2023 

 طیلة الیوم إلی غایة

18 /02/2023 

 بهو دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 

الثقافیین املحلیین وإحیاء 

ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

عمال مصلحة التنشیط 

 الثقايف

 العالوي رقص شعبي 08
18/02/2023 

 اسا09.00

أمام املدخل الرئیسي 

لدار الثقافة محمد 

 بلخیر

 إبراز املوروث الثقايف
فرقة ناس املعني للرقص 

 الشعبي

09 
 مطالعة

 رسم ألوان مائیة

18/02/2023 

 اسا14.00
 منخرطي مکتبة کان یا مکان تحفیز األطفال یلع اإلبداع مکتبة کان یا مکان

10 
ة حول مآثر القاءات شعری

 الثورة التحریریة الکبرى

18/02/2023 

 اسا14.00
 دار الثقافة محمد بلخیر

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 

الثقافیین املحلیین وإحیاء 

ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

الجمعیة الوالئیة للثقافة 

 واإلبداع

11 
عرض فیلم تاریخي " 

 معرکة الجزائر "

18/02/2023 

 اسا17.00
 قاعة دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 

الثقافیین املحلیین وإحیاء 

ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

عمال مصلحة التنشیط 

 الثقايف

 ورشة رسم 12
21/02/2023 

 اسا14.00
 مکتبة کان یا مکان

تحریك الفعل الثقايف 

املبدعین  وتشجیعبالوالیة 
 منخرطي مکتبة کان یا مکان
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املحلیین وإحیاء الثقافیین 

ذکرى الیوم الوطني 

 للشهید

13 
عرض فیلم مصطفی بن 

 بولعید ألحمد راشدي

25/02/2023 

 اسا14.00
 استعادة الهویة الوطنیة قاعة دار الثقافة

عمال مصلحة التنشیط 

 الثقايف

 حکواتي ،رسم 14
28/02/2023 

 اسا14.00
 منخرطي مکتبة کان یا مکان طفال یلع اإلبداعتحفیز األ مکتبة کان یا مکان
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 الیزيمدیریة الثقافة لوالیة 33-

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 

املؤسسة العمومیة للصحة 

 الجواریة

أیام تحسیسیة 

وتوعویة للمجتمع 

تحذر من مخاطر هذا 

 الداء املدمر

 

 

 الثقافة دار

 01 الیوم العاملي لداء السرطان 2023فیفري04/05/06

إحیاء للشعر التارقي  فنانین وشعراء محلیین

 لتواصل األجیال

 02 خیمة االیموهاغ للشعر التارقي 2023فیفري  07/08/09

تعریف الجمهور برصید  الجمهور العریض

 املکتبة

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 28ی غایة فیفري ال01

 2023فیفري 

 03 معرض الکتاب

–قطاع الثقافة والفنون -

 قطاع املجاهدین

جمعیة التنویر للمحافظة -

یلع التراث التاریخي 

 والثقايف.

 املرکز الجامعي ایلیزي-

 

 

 

 احیاء للذکرى املجیدة

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 

 2023فیفري  18

امللتقی الوطني األول املوسوم 

 بعنوان:

سیلي أزجر بالجنوب "منطقة الطا

الجزائري ودورها يف املقاومة 

الشعبیة والحرکة الوطنیة والثورة 

 التحریریة"

 

 

04 

 مدیریة املجاهدین

 متحف املجاهد

 جمعیة اسود الخشبة

 االسرة الثوریة

 دار الثقافة

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 االحتفال بالیوم الوطني للشهید

 

 

 

 

 

05 
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تشجیع القراءة لدى  ارس االبتدائیةأطفال املد

الناشئة وإلهام شغفهم 

 بمجموعات متنوعة

 

 

 

 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 28فیفري الی غایة 01

 2023فیفري 

  ورشة املطالعة

06 

 

أساتذة مختصین يف مجال 

 تطویر الذات

 

 

 2023فیفري 07/14/21/28

 

 07 ورشة القراءة تفتح جمیع االبواب

 

 

 رواد املکتبة

تشجیع األطفال 

الکتشاف مواهبهم 

 الفنیة

 08 ورشة الرسم

تشجیع القراءة لدى 

الناشئة وذلك بإدخال 

التکنولوجیة يف 

 املطالعة

 09 مسابقة کویزیتو

تعریف األطفال  أطفال املدارس

باملکتبة ومختلف 

 خدماتها

04/07/11/14/18 

 2023فیفري 21/25/28/

االبتدائیة شبه  زیارة املدارس

 النائیة للمکتبة

10 

تشجیع الحرکة  األدبیة  جمعیة تیغري

 والفکریة

 11 النادي األدبي 2023فیفري 04/11/18/25
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 برج بوعریریجمدیریة الثقافة لوالیة  -34

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 2023فیفري  06الی  04من  لشریط املرسوماألیام الوطنیة ل 01

 

دار الثقافة محمد بوضیاف 

املرکب الثقايف عائشة حداد 

 وملحقة لعروسي بورزق

 

استقطاب األطفال للقراءة 

والتعریف بالفنانین الذین 

یهتمون بالفن 

وخلق روح االبداع  التاسع

 لألجیال الصاعدة

دور النشر والفنانین 

 املختصین

 

التعریف بمختلف الفنون  رواق عائشة حداد فیفري 22فیفري الی  08 للفنان ریغي عباسمعرض فردي  02

 التشکیلیة

االحتکاك بین الفنانین  -

 ومنخرطي الورشات

 الفنان ریغي عباس

 مسرحیة کل یوم سبت للکبار 03

 مسرحیة کل یوم ثالثاء لالطفال

 دار الثقافة محمد 

 وملحقة لعروسي بورزق

 

ة الذوق الترفیه وترقی -

الجمالي والفني والتعریف 

 باخر االنتاجات الفنیة

الجمعیات الثقافیة 

 والفنیة

ــ معرض کتاب  تاریخي من  04

 رصید املکتبة.

 ــ معرض صور و وثائق تاریخیة .

ــ مداخلة تاریخیة تحت 

عنوان"تضحیات الشهداء" من 

 تقدیم األستاذ " صیودة حسام".

 2023فیفري18

 ابتداء من

 صباحا 9:00

 إلی غایة نهایة النشاط

 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة برج بوعریریج

 

 

إرساء الروابط بین األجیال 

وتذکیر الشباب بتضحیات 

 سالف.األ

 

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 لوالیة

 برج بوعریریج

+ 

 مجموعة من االساتذة
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ــ فقرة يف الشعر الثوري من 

 قدیم نخبة من الشعراء.ت

ــ بیع بالتوقیع لکتاب "أیــــام 

فــي حیــاتي " للکاتب "بن بوزید 

 محمد".

+ 

 شعراء
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 بومرداسمدیریة الثقافة لوالیة -35

 لرقما نوع النشاط التاریخ / التوقیت مکان النشاط الهدف من النشاط املشارکون

تدیر الحوار الباحثة 

 الدکتورة ربیحة حدور.

شة قضایا فکریة مناق

 .وثقافیة

التعریف بالکتاب واملفکرین 

 الجزائریین.

یبث مباشر یلع 

 صفحة املکتبة

لقاء یلع الالیف مع کاتب أو  مساء 2023فیفري  06االثنین 

مفکر صفحة الفیسبوك 

 للمکتبة

01 

األستاذة ریان ضیف الله 

 وسندرة بوکلوة.

تعزیز عالقة الطفل 

 بالکتابة والقراءة.

الساعة  2023فیفري  07الثالثاء طفل باملکتبةفضاء ال

13:00 

ورشة القراءة والکتابة يف 

 فضاء الطفل

02 

األستاذة ریان ضیف الله 

 وسندرة بوکلوة.

تعزیز عالقة األطفال 

 باللغات.

الساعة  2023فیفري  14الثالثاء فضاء الطفل باملکتبة

13:00 

 

 03 ورشة الثقافة اإلنجلیزیة

نون بالتنسیق مع نادي 

 لألدب والقراءة باملکتبة

 إحیاء الوطني الشهید

 

بمناسبة الیوم 

 الوطني للشهید

 فیفري 16الخمیس 

 الساعة الثانیة زواال

 معرض للکتاب الثوري

 محاضرة

04 

تعزیز املواهب الفکریة  موظفو املکتبة

 والبصریة لدى الطفل

الساعة  2023فیفري  21الثالثاء فضاء الطفل باملکتبة

13:00 

 05 شة الرسم والتلوینور

مناقشة قضایا فکریة  النادي األدبي باملکتبة

 .وثقافیة

التعریف بالکتاب واملفکرین 

 الجزائریین

 06 لقاء مع کاتب وعرض کتابه. 2023فیفري  23الخمیس  قاعة املحاضرات
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مع التعرف یلع اهم 

االصدارات األدبیة يف 

 الساحة الثقافیة.

الساعة  2023فیفري  28الثالثاء فضاء الطفل ترفیه ولم شمل األطفالال اختیار فنان من الوالیة

13:00 

 07 عرض ترفیهي بهلوان املهرج
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 لطارفا الثقافة لوالیةمدیریة -36

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

عن اللحمة بین مداخلة    01

املسلح  الشعبین خالل الکفاح

 التعاون املرساة بینهما   وسبل

 لتقریر املصیر

عرض  روبرتاج  وثائقي   بتقنیة   

الداتشو  بعنوان : فرنسا  

اإلستعماریة مْالت  الساقیة  

 بالدماء بدل  املاء

معرض للصور   والوثائق التاریخیة   

التي املخلدة   لهذه   الذکرى   

فیها   دماء   الشعبین    أمتزج

 الشقیقین

 ناشید ثوریةأبث 

 2023فیفري 08

 

 سا 10:00

املکتبة   الرئیسیة   للمطالعة   

 العمومیة

 

 

/ 

 دار الثقافة لوالیة

 الطارف

   متحف املجاهد

 لوالیة الطارف

 خاص بالشهداءمعرض للصور    02

إلقاءات   شعریة   خاصة   بوم 

 الشهید

 أناشید ثوریة وطنیةبث 

 2023فیفري  18

 

 سا 09:00

 إذاعة   الطارف الجهویة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة   

 العمومیة

 دار الشباب أحمد بتشین

 ي شال وموریسخط

   مدراء الثقافة لوالیة /

 الطارف

الطارف إذاعة   

 الجهویة
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"  بعنوان:عرض ملحمة   ثوریة   

 عد "الو

شال لخطي      خرجة میدانیة

ومثقفي ملبدعي      وموریس

الضوء  یلع     املدارس لتسلیط

األهمیة  التاریخیة   للمنطقة   

 وإسهاماتها   يف الثورة  املجیدة

مخبر التراث 

 والدراسات اللسانیة

الشاذلي بن جامعة   

 جدید الطارف

رئیس منظمة  أبناء  

 الشهداء

ممثل  عن املجتمع  

 املدني

شعراء  وفنانسن  

 تشکلیین

یوم دراسي تنشطه ثلة   من  03

من مختلف   الباحثین واألکادمیین 

جامعات  الوطن   بعنوان  : " 

 لغتي هویتي "

املکتبة الرئیسیة للمطالعة  2023فیفري  21

 العمومیة

ثلة من الدکاترة  

 والباحثین األکادمیین

حفل فني يف طابع األغنیة    04

 الوطنیة

مسابقة   أحسن رسم  معبر  عن 

اللحمة  بین الشعب  والجیش  

 يف الحراك  الشعبي

املکتبة الرئیسیة للمطالعة  2032ري فیف 12

 العمومیة

 جمعیات ثقافیة 

فنانین مختصین يف 

 األنشودة الوطنیة

 ورشات: 05

 ورشة املطالعة والتلخیص

 ورشة األشغال الیدویة

 یلع مدار الشهر

 سا 10:00

املکتبة  الرئیسیة  للمطالعة    

 العمومیة

 املنخرطین األطفال  
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 ورشة رسم وتلوین

 ورشة ألعاب  ترکیبیة

ورشات ألطفال ذوي  اإلحتیاجات   06

 الخاصة

 قراءة  ومطالعة

 أشغال  یدویة،رسم  وتلوین 

 کل  یوم  ثالثاء

 سا 13:30

املکتبة  الرئیسیة  للمطالعة    

 العمومیة

أطفال  ذوي   

 االحتیاجات  الخاصة

 18الیوم الوطني   للشهید   07

 2023فیفري 

معرض صور تاریخیة  خاصة  

 املناسبةب

معرض  کتب  تاریخیة  من 

 الرصید  الوثائقي  للمکتبة

بث أناشید  وطنیة  ثوریة  

 وحماسیة

ندوة  تاریخیة  مع شهادة  حیة  

 ملجاهد   من القاعدة الشرقیة

 زیارة دوریة  ملتحف املجاهد

املکتبة  الرئیسیة  للمطالعة     2023فیفري 18

 العمومیة

 رواد   املکتبة 

اهدي  مجاهد من مج

 القاعدة  الشرقیة

 األطفال عامة

 زیارة  أسبوعیة  لألکادمیات : 08

 ورشة  رسم  وتلوین

 ورشة  أشغال  یدویة

 ورشة  مطالعة  وتلخیص

 أسبوعیا

13:30 

املکتبة  الرئیسیة  للمطالعة    

 العمومیة

 أطفال األکادمیات 



138

 

عرض قصص عبر املسلط 

 الضوئي

یة الصالون األدبي  الفني  لوال 09

 الطارف

تتضمن  العدید من الفقرات ال 

 منها

(جلسات أدبیة ، عابر کتاب ، صور  

وفنان ، األنامل الصغیرة ، إلقاءات 

 شعریة  ونثریة ، تکریمات )

 شهریا

 

 سا 09:30

املکتبة  الرئیسیة  للمطالعة    

 العمومیة

 کتاب وشعراء 

 فنانین
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 تندوفالثقافة لوالیة  مدیریة-37

هداف النشاطأ املشارکون  الرقم إسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط 

الدیوان الوطني للحظیرة 

الثقافیة محافظة الغابات 

 مدیریتي الفالحة والبیئة

الیوم العاملي للمناطق 

 الرطبة

منطقة تفاقومت 

 وإذاعة تندوف
02/02/2023 09:30 

 و زیارة إلی منطقة تفاقومت،

 تسجیل حصة إذاعیة
01 

کتبة الرئیسیة نادي امل

 املوسوعة الثقافیة

 ومدیریة الصحة

الیوم العاملي ملکافحة 

 السرطان
 09:30 04/02/2023 املکتبة الرئیسیة

یوم تحسیسي حول الیوم العاملي 

 ملکافحة السرطان
02 

 09:00 02/2023/ 07 املکتبة الرئیسیة تکوین املوظفین املکتبة الرئیسیة
ترسیم دورة تکوینیة للمکتبیین ل

 املوظفین الجدد
03 

دار الثقافة بالشراکة مع 

جمعیة فرح لترقیة 

 الطفولة

الترفیه یلع أنفس أطفال 

وشباب مناطق الظل 

ودمجهم يف املجتمع 

 املدني

قریة حاسي 

 خبي
09 /02/2023 09:00 القافلة الثقافیة والترفیهیة لفائدة  

أطفال وشباب مناطق الظل لوالیة 

وزارة  تندوف املدعمة من طرف

 الثقافة والفنون

04 

09:00 02/2023/ 10 بلدیة أم العسل  05 

قریة حاسي 

 املنیر
11 /02/2023 09:00  06 

املکتبة الرئیسیة واملرکز 

 الجامعي تندوف
 09:30 13/02/2023 املکتبة الرئیسیة التعریف بشیخ املؤرخین

ندوة وطنیة حول التفجیرات 

للدکتور النوویة بالصحراء الجزائریة 

 ابو القاسم سعد الله

07 
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الدیوان الوطني للحظیرة 

الثقافیة بالتنسیق مع کل 

من مدیریتي املجاهدین 

 والتکوین

 حفظ الذاکرة الوطنیة

الفضاء التربوي 

للمتحف أمنیر 

 التراث

18/02/2023 09:30 

 08 زیارة للمتحف"أمنیر تراث"

ورشة التکوین الفني لدار 

 الثقافة

 داء اإلبرارتخلید ذکر الشه

ترسیخ الروح الوطنیة لدى 

األطفال لنکون خیر خلف 

 لخیر سلف

 دار الثقافة

أغاني وطنیة  بث أناشید وطنیة،

من تقدیم ورشة التکوین الفني 

باملؤسسة، معرض فني للرسومات 

عن الذکرى من إنجاز ورشة الفنون 

 التشکیلیة

09 

 10 معرض الکتاب التاریخي تبة الرئیسیةاملک التذکیر بذکرى یوم الشهید املکتبة الرئیسیة

 فنانون تشکیلیون
معرفة تضحیات أجداد يف 

 لوحات فنانینا
 دار الثقافة

 22/02/2023إلی غایة  18من 

09:00 
 11 الصالون الوطني للفنون التشکیلیة

 النادي األدبي لدار الثقافة
تشجیع املکتسبات األدبیة 

 لدى الشباب

ورشات دار 

 الثقافة

 02/2023/ 23و 22یومي

09:30 

معرض لإلنتاج والتألیف مع ورشات 

 ولقاءات أدبیة
12 
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 مدیریة الثقافة لوالیة تیسمسیلت-38

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 
 السینما والذاکرة

 عرض فیلم ثوري

04/02/2023 

 سا 14:00

 قاعة العروض

 الثقافة لدار

إرساء الروابط بین األجیال 

وتذکیر الشباب بما قدمه 

 الشهداء من تضحیات جسیمة

 بالتنسیق مع متحف املجاهد

02 

 نشاط ثقايف ترفیهي:

 عرض مسرحي

07/02/2023 

 سا 14:00

تعریف الجمهور بمختلف 

املجال  واملواهب يفاألعمال 

 املسرحي.

 جمعیة محلیة

 أمسیة أدبیة 03

11/02/2023 

 سا 14:00

األعمال  تشجیع أصحاب

 األدبیة والفکریة

 اإلبداع وتحفیزهم یلع

 أدباء وشعراء محلیین

04 

 املعارض

 معرض کتاب التاریخ

 معرض صور الشهداء

 :الورشات

 ورشة أبطال خالدون -

 ورشة الرسم -

 ورشة املطالعة والتلخیص -

 19/02/2022الی  14من 

 سا 09:00

بهو املکتبة 

 لحقاتهاالرئیسیة وم
  إحیاء الیوم الوطني للشهید

05 
عرض فیلم کرتوني 

 لألطفال

14/02/2023 

 سا 15:00

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

خلق جو من املتعة والترفیه 

 يف وسط البراعم
 ورشة السمعي البصري
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06 

احتفاالت الیوم الوطني 

 2023فیفري  18للشهید 

 معارض:

الکتاب واملذکرات  -

 التاریخیة

 لصور التاریخیةا -

 بث أناشید و أغاني وطنیة-

 إصدار مطویة باملناسبة -

 20/02/2023إلی  15من

 سا 09:00
 بهو دار الثقافة

. غرس روح الوطنیة -

 والوقوف یلع مآثر األبطال

 

. إرساء الروابط بین األجیال -

وتذکیر الشباب بتضحیات 

األسالف من أجل استخالص 

 العبر واالقتداء بخطاهم

 

 

 

 

 التنسیق مع متحف املجاهدب

 جلسة تاریخیة- 07
16/02/2023 

 سا 14:00

 مکتبة املطالعة

 ملحقة أوالد بسام
 إحیاء الیوم الوطني للشهید

 أساتذة ودکاترة

08 

 ندوة تاریخیة بعنوان -

"عربون تضحیات شهید 

 الثورة"

 ینشطها دکاترة مختصین

18/02/2023 

 سا 10:00

 

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

لتغني بکلمات تروي أحداثا ا

 . الدکتور عبد الرحمن تونسي .- من الثورة التحرریة املجیدة .

 . الدکتور مراد تاجنانت-

09 

 املعارض

 معرض کتاب-

 بیع بالتوقیع-
 25/02/2022الی  19من 

 سا 09:00
 املکتبة الرئیسیة

التعریف بالیوم العاملي للغة -

 األم

 

 مؤلفین وکتاب

 مسابقات

 أحسن خط مسابقة

مسابقة أحسن تلخیص  -

 لقصة قصیرة

 فئة األطفال
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10 

االحتفال بالیوم الوطني -

 لألخوة والتالحم

 املعارض:

 معرض الکتاب -

 معرض الفنون التشکیلیة-

 بث أناشید وطنیة-

 :الورشات

 ورشة الرسم -

 ورشة املطالعة والتلخیص -

املکتبة الرئیسیة 

 وملحقاتها

وطني االحتفال بالیوم ال-

 لألخوة والتالحم

 

 

11 

 انجاز جداریات بدار الثقافة

عرض شریط وفیلم -

 وثائقي

 

22/02/2023 

املدخل الرئیسي  سا 10:00

 لدار الثقافة

تخلید الهبة التاریخیة للشعب 

الجزائري حین خرج ملتحما مع 

جیشه من أجل تکریس 

 الدیمقراطیة

 

 بالتنسیق مع متحف املجاهد

12 

 ورشة تکوینیة

 لعازف الصغیر""ا

 

28/02/2023 

 سا 10:00
ورشة املوسیقی 

 لدار الثقافة
 ورشة املوسیقی تنمیة مهارات الطفل

 سا 14:00 قراءات شعریة 13
قاعة املحاضرات 

 للمکتبة الرئیسیة

إبراز إبداع النخبة يف املجال -

الثقايف واألدبي وإطالق 

 العنان ملختلف املواهب

 شعراء محلیین

 

  



144

 

 الواديلوالیة  قافةمدیریة الث-39

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط نـــــوع النشــــــــاط الرقم

 أیام الخط العربي : 01

 ورشات تطبیقیة -

 ندوات فکریة -

 خرجة سیاحیة -

 أمسیة طربیة -

 2023فیفري  04/05

 

 صباحا09:00

تهدف إلی بعث واحیاء  دار الثقافة الشط

العربي وتوفیر مجال الجط 

للخطاطین للتعارف ولتطویر 

مواهبهم وتبادل الخبرات 

 بینهم .

مجموعة من 

 الخطاطین

 2023فیفري  11 للشیخ العدواني 20الندوة الفکریة  02

 

املکتبــــــــة 

 الرئیسیـــــة

التعریف بتاریخ املنطقة 

 لدى األجیال الجدیدة

جمعیة عمر عزوز 

 بالزقم

 2023فیفري  14 إلی اإلقامات الجامعیة حملة الکتاب 03

 صباحا 08:00

املکتبــــــــة 

 الرئیسیـــــة

نشر الکتاب يف أوساط 

 الطلبة

 إطارات املکتبـــــة

 –صور  –انطالق معرض تاریخي (کتاب  04

 وثائق  )

 2023فیفري  16

 صباحا09:00

املکتبـــــــة 

 الرئیسیـــــة

 وفروعـــــها

کتبة التعریف برصید امل

 التاریخي

 إطارات املکتبـــــة

 فیفري : 18الیوم الوطني للشهید  05

 عرض فیلم تاریخي حول الثورة الجزائریة -

معرض صور حول شهداء املنطقة  -

 والکتب التاریخیة

 عرض مسرحي -

 ندوات ومداخالت أکادیمیة یلع الحدث -

 2023فیفري  18

 صباحا09:00

 

تظاهرة إلی تهدف هذه ال دار الثقافة الشط

إرساء الروابط بین األجیال 

وتذکیر الشباب بتضحیات 

أسالفهم من اجل استخالص 

العبر واالقتداء بخطاهم 

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

مدیریة املجاهدین 

وذوي الحقوق 

بالوادي ،وإذاعة 

 الوادي
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الشریفة وزرع حب الوطن 

 فیهم

 2023فیفري  18 عرض فیلم وثائقي بمناسبة یوم الشهید 06

 صباحا 09:00

 

املکتبـــــــة 

 الرئیسیـــــة

 وفروعـــــها

التعریف برصید املکتبة 

 التاریخي

 إطـارات املکتبـــة

 د/ طلیبه بوراس التعریف باملناسبة واحداثها مکتبة البیاضة 2023فیفري  18 ندوة تاریخیة حول یوم الشهید 07

 أ/ بکار زروق

 األطفال املنخرطون التعریف بشهداء املنطقة مکتبة البیاضة 2023فیفري  18 لبیاضةمسابقة أحسن بحث حول شهداء ا 08

مسابقة أحسن سیرة ذاتیة ألحد شهداء  - 09

 سوف

عرض فلم وثائقي حول شهداء منطقة  -

 سوف

 2023فیفري  18

 صباحا 09:00

املکتبـــــــة 

 الرئیسیـــــة

 إطـارات املکتبـــة التعریف بشهداء املنطقة

 ندوة تاریخیة حول یوم الشهید - 10

 تقدیم أناشید وطنیة -

 زیارة لبیت أحد شهداء املنطقة -

 

 2023فیفري  18

 صباحا 09:00

التعریف باملناسبة واحداثها  مکتبة الرباح

ورفع الحس الوطني لدى 

 األطفال

 أ/ فتحي سبوعي

أطفال روضة ماما 

 نعیمة

عب الیوم الوطني لإلخوة والتالحم بین الش 11

: 

 معرض صور إلنجازات الجزائر الجدیدة -

 معرض الکتاب -

 

 2023فیفري  22

 صباحا 09:00

تهدف التظاهرة إلی تعزیز  دار الثقافة الشط

أواصر األخوة واللحمة 

الوطنیة وترسیخ روح 

التضامن بین الشعب 

 وجیشه.

دار الثقافة 

بالتنسیق مع والیة 

الوادي ، وإذاعة 

 الوادي
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حول الجیش الوطني  عرض فیدیو - 12

 الشعبي

ورشة تلخیص فیدیو حول دور الجیش  -

 الجزائري يف بناء السد األخضر

 

التعریف بتاریخ الجیش  املکتبة الرئیسیة 2023فیفري  22

الوطني الشعبي ودوره يف 

 خدمة البالد

 إطـارات املکتبـــة

مسابقة أحسن رسم حول دور الجیش يف  13

 إخماد الحرائق

التعریف بتاریخ الجیش  املکتبة الرئیسیة 2023فیفري  22

الوطني الشعبي ودوره يف 

خدمة البالد ، وتنمیة 

مهارات الطفل الفنیة وزیادة 

 الحس الوطني لدیه

 األطفال املنخرطون

مسابقة أحسن قصیدة حول الترابط بین  14

 الشعب وجیشه

 األطفال املنخرطون مکتبة البیاضة 2023فیفري  22

أطفال روضة ماما  مکتبة الرباح 2023فیفري  22 ي حول الجیشعرض مسرح 15

 نعیمة

الفوج الکشفي  مکتبة قمار 2023فیفري  22 استعراض کشفي حول املناسبة 16

 األخوة بقمار

 أیام الفیلم القصیر : 17

 مسابقة وطنیة للفیلم القصیر -

 ورشات تطبیقیة -

 ندوات فکریة -

 خرجة سیاحیة -

 أمسیة طربیة -

 2023/ فیفري   26/  25

 صباحا 09:00

یهدف النشاط ملرافة  دار الثقافة الشط

وتشجیع الشباب املبدع يف 

املجال السینمائي وذلك 

بتنمیة املواهب وتحفیز روح 

املنافسة يف األواساط 

 الشبانیة يف هذا الفن

نادي وقفات  -

 ضوئیة لدار الثقافة

نادي السینما بدار  -

 الثقافة

لتنمیة مهارات الطفل  مکتبة البیاضة 2023فیفري  25 تقنیات املطالعة باللغة األجنبیةدورة يف  18

 الغویة

 إطـارات املکتبـــة
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/ فیفري  28/  27/  26 حملة الکتاب إلی املدارس 19

2023 

ابتدائیة أحمد بن 

 لحسن بقمار

نشر ثقافة املطالعة لدي 

 التالمیذ

 إطـارات املکتبـــة

 

 خنشلةافة لوالیة مدیریة الثق-40

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 

 

 

 

 

 

 *دار الثقافة:

 موعد الثالثاء لألطفال:-

ورشة رسم لألطفال مع الفنان التشکیلي -

 جمال رویبي

قراءة حکایة تراثیة مع القاصة مبارکة عطاء -

 الله

07/02/2023 

 

 

 دار الثقافة

 

تثقیف األطفال 

 بالحکایات التراثیة

 

 

 

 

 ورشات دار الثقافة

 معرض للفنون التشکیلیة مع فناني الوالیة-
12-19/02/2023 

رواق لزهر حکار 

 بدار الثقافة

احتکاك الفنانین 

 ببعضهم

 فناني الوالیة

 برنامج إحیاء الیوم الوطني للشهید:-

 مجموعة من األغاني الوطنیة السمعیة.-

 للصور التاریخیة.معرض -

 سرد قصة ثوریة مع األستاذة أحالم عاشور-

 انجاز جداریة من طرف األطفال حول الذکرى.-

أمسیة شعریة خاصة باملناسبة ملجموعة من -

 الشعراء من داخل الوالیة.

 دار الثقافة 16-18/02/2023

زرع الروح الوطنیة 

 عبر األجیال

خلق جسر -

 باءتواصل بین األد

 

مجموعة من 

 األدباء واملثقفین
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 عرض فیلم ثوري.-

التظاهرة الثقافیة للمواهب الشابة لوالیة -

 خنشلة:

 تجوید القران.-

 اإلنشاد واملدیح.-

 الفنون املوسیقیة.-

 الفنون التشکیلیة.-

 السمعي البصري.-

 الفنون األدبیة.-

18-20/02/2023 

 

 دار الثقافة

 

اکتشاف املواهب 

الشبانیة عبر 

 ةبلدیات الوالی

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

رابطة مبادرات 

الشباب لوالیة 

 خنشلة

 موعد الثالثاء لألطفال:-

مسابقة فکریة لألطفال مع األستاذة عفاف -

 عاشور.

قراءة حکایة تراثیة مع القاصة مبارکة عطاء -

 الله

 

28/02/2023 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 تثقیف األطفال

 

 

 

 ورشات دار الثقافة

 

 العمومي الوطني:*املتحف  02

 برمجة الحقیبة املتحفیة-

 

07 /02/2023 
مؤسسات املناطق 

 النائیة

إبراز املوروث 

 الحضاري للتالمیذ

 تالمیذ املدارس

 برمجة مداخلة حول تاریخ الزربیة البباریة- 03

14/02/ 2023 
املتحف العمومي 

 الوطني خنشلة

إبراز املوروث 

الحضاري 

 للمنطقة

 موجه للجمهور
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 ملکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة:*ا 04

 08/02/2023 تقدیم إصدارین جدید-

لرئیسیة املکتبة ا

العموميللمطالعة

 ة

تشجیع املواهب 

 الکتابیة

 أساتذة محلیین

 

ندوة فکریة تاریخیة عن الثورة التحریریة   - 05

 باألوراس

 معرض للکتاب التاریخي من رصید املکتبة.  -

 شهداء املنطقة.معرض للصور التاریخیة ل

16/05/2023 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

تذکیر باملالحم 

 الثوریة وترسیخها

 

 کل الفئات

 مکتبة متنقلة- 06

 ورشات ثقافیة-

 حقیبة معرفیة-

17/02/2023 
ابتدائیة حصاد 

 الطیب خنشلة

تذکیر باملالحم 

 الثوریة وترسیخها

 کل الفئات
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 سوق أهراس لوالیة مدیریة الثقافة- 41

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

 اإلحتفال بذکرى أحداث ساقیة سیدي یوسف: 01

 معرض يف الصور الفوتوغرافیة

 معرض يف الفن التشکیلي

 معرض يف مختلف الصناعات التقلیدیة

 عرض مسرحي

ریة تکریم التالمیذ الفائزین باملسابقة الفک

التاریخیة الخاصة باملناسبة بالتنسیق مع مدیریة 

 التربیة

 فنانون تشکلیون تخلید الذکرى بلدیة الحدادة 08/02/2023

 مصورون فوتوغرافیون

حرفیون/ جمعیات 

ثقافیة محلیة / فرق 

 مسرحیة

الترفیه عن الشباب و  متحف السینما 2023طیلة شهر فیفري  عروض أفالم سینمائیة 02

 العائالت

/ 

دار الثقافة و الفنون  2023طیلة شهر فیفري  عروض مسرحیة موجهة للکبار و االطفال 03

 وبعض بلدیات الوالیة

الترفیه عن األطفال و 

 العائالت

 فرق مسرحیة
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ورشات موجهة لألطفال تتخللها الرسم /  04

 املطالعة/ القراءة / أنشطة کتنوعة و مختلفة ..

قافة و الفنون / دار الث 2023طیلة شهر فیفري 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة و 

 ملحقاتها

األهتمام بمواهب و 

میوالت الطفل فنیا و 

 ادبیا و ثقافیا

أطفال و تالمیذ 

 املدارس

 اإلحتفال بالیوم الوطني للشهید : 05

تکریم التالمیذ الفائزین باملسابقة الفکریة 

دیریة التاریخیة الخاصة باملناسبة بالتنسیق مع م

 التربیة

 محاضرة تاریخیة تخص املناسبة

 عرض أفالم ثوریة

 معرض يف الفن التشکیلي

 

جمعیات ثقافیة /  تخلید الذکرى بلدیة مداوروش 18/02/2023

أساتذة مختصة يف 

 التاریخ
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 تیبازةالثقافة لوالیة  مدیریة-42

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

 اإلحتفال بیوم الشهید : 01

 الوطني " أیام تیبازة األدبیة " امللتقی

 معرض الفنون التشکیلیة

 معرض لصور شهداء املنطقة -

 شهادات بعض املجاهدین حول الثورة التحریري -

 

 

 2023فیفري  18

 سا 14:00

 

 مدیریة الثقافة

االتحاد الوطني  

 –للکتاب الجزائریین 

التنسیق فرع تیبازة ب

مع مدیریة الثقافة 

 لوالیة تیبازة

-جامعة الجزائر 

املدرسة الجهویة 

 -للفنون الجمیلة

االتحاد الوطني 

 –للکتاب الجزائریین 

 فرع تیبازة

محاضرة لطبیب مختص" التعریف بمرض السرطان  02

 وتقدیم بعض النصائح الطبیة "

 عرض فیلم قصیر لصانع املحتوى سفار سلیم-

2023فیفري  04  

 9:00یلع الساعة 

 

 دار الثقافة

الهدف منه التعریف 

باملرض غرض التوعیة 

وتقدیم ارشادات طبیة 

 ملکافحة املرض

الرابطة الوطنیة 

لطلبة الجزائریین 

 والعدید من الفنانین
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املصابین وشهادة عون يف شهادة أحد  -

 الجمعیة يف کیفیة التغلب یلع املرض

الهدف منها تعریف  لزیتون بتیبازةرحلة الی املعصرة التقلیدیة ل 03

األطفال یلع طرق 

التقلیدیة لجني الزیتون 

 وعصره

أطفال نادي الطفل 

لدار الثقافة لوالیة 

 تیبازة

زیارة أطفال نادي الطفل الی متحف الجیش  04

وتنسیق حصة تلفزیونیة، ندوة تاریخیة، أناشید 

 ثوریة وعرض فني لشخصیة من الشهداء

2023فیفري  17  

9:00 الساعة یلع  

 دار الثقافة

 ومتحف الجیش

الهدف منه تعریف 

الناشئة والشباب 

بالذاکرة الوطنیة و 

الحفاظ یلع الروح 

 الوطنیة

 متحف الجیش

أطفال نادي الطفل 

 لدار الثقافة

امللتقی الوطني أیام تیبازة األدبیة لدار الثقافة  05

لوالیة تیبازة بالتنسیق مع مدیریة الثقافة لوالیة 

 تیبازة و إتحاد الکتاب الجزائریین مکتب تیبازة

2023فیفري  20الی  18  

10:00یلع الساعة   

 

 19:00یلع الساعة 

مساهمة النخبة  دار الثقافة

املبدعة يف اإلرتقاء 

بالفعل الثقايف السیما 

منه األدبي بعنوان 

األدب الجزائري من 

املقاومة إلی صناعة 

 املشروع الثقايف

 أساتذة محاضرین

فکرین ، أدباء و م

شعراء من مختلف 

 جهات الوطن

 جمعیة البشطارزیة

حفل فني للموسیقىی   2023فیفري  18 06

 البشطارزیة "األندلسیة
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 إفتتاحا للملتقی الوطني أیام تیبازة األدبیة

سم ، عرض شریط وثائقي مسابقة  لورشة الر 07

 ثوري بعنوا

 " کومندوس علي خوجة " للمخرج عبد املجید

و مدراسي من إنتاج املرکز الوطني للدراسات 

و ثورة اول نوفمبر  البحث يف الحرکة الوطنیة 

1954 

2023فیفري  21  

 10:00یلع الساعة 

الهدف منه تعریف  دار الثقافة

الناشئة والشباب 

 بالذاکرة الوطنیة

وفنانيمخرجین   

أطفال ورشة الرسم 

 لدار الثقافة

تب: عبد العزیز نادي کاتب و کتاب مع الکا-1 08

 عیساني

لتقدیم تجربته مع الکتابة القصصیة و تجربة 

 الکتابة بعیدا عن النشر.

 بالتنسیق مع اتحاد الکتاب الجزائریین فرع تیبازة

 

مقر املکتبة الرئیسیة  02/02/2023

 (الکائن بالحي االداري)

تقریب الکتاب من 

التعریف -القارئ

باإلصدارات الجدیدة 

 لیینخاصة للکتاب املح

 فئة الکبار

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 "آسیا جبار"

 أساتذة باحثین

کتاب و مثقفي 

 الوالیة

 طلبة جامعیین
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معرض الرصید التراثي الخاص بوالیة تببازة من - 09

 رصید املکتبة

من الفاتح فیفري الی 

 غایة

 فیفري 15

مقر املکتبة الرئیسیة 

 (الکائن بالحي االداري)

االصدارات تثمین 

الفکریة املتعلقة بوالیة 

 تیبازة

التعریف بمؤلفي 

 املنطقة.

 

جمیع املترددین یلع 

 املکتبة

یوم دراسي  حول الکاتبة الراحلة آسیا جبار : - 10

 محاضرات علمیة

 قراءات يف کتب األدیبة

 

 -06ابتداء من 

07/02/2023 

التعریف بالکاتبة الراحلة  مقر املکتبة الرئیسیة

 ارآسیا جب

*التعریف بمؤلفات 

 الکاتبة

 فئة الکبار

 أساتذة باحثین

 ومثقفي الوالیةکتاب 

 طلبة جامعیین

تنشیط ورشات تربویة و  مقر املکتبة الرئیسیة 07/02/2023 ورشات تربویة تثقیفیة خدمة للمطالعة.- 11

 علمیة

استقبال تالمیذ 

 املدارس النائیة.

التعریف باملکتبة 

 .وخدماتها

 فئة الفتیان
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 RRورشة االکتشاف و املعرفة بالقرص املضغوط ( 12

RRR"بموضوع "توعیة ضد البکتیریا ( 

ترقیة وتشجیع  مقر املکتبة الرئیسیة 07/02/2023

 املطالعة لدى الصغار.

 فئة الفتیان

 فئة الفتیان دعم املقروئیة مقر املکتبة الرئیسیة 07/02/2023 عرض ترفیهي تربوي- 13

 لالمتحان أحضر نفسياب ورشة "بالکت- 14

 

تنشیط ورشات تربویة و  مقر املکتبة الرئیسیة 14/02/2023

 علمي

 فئة الفتیان

 

 فئة الفتیان دعم املقروئیة- مقر املکتبة الرئیسیة 14/02/2023 عرض ترفیهي "عرائس القراقوز " 15

ورشة االکتشاف و املعرفة بالقرص املضغوط - 16

)RR RRRوانات يف العالم") بموضوع "أغرب الحی 

ترقیة و تشجیع  - مقر املکتبة الرئیسیة 14/02/2023

 املطالعة لدى الصغار.

 فئة الفتیان

 

 فئة الفتیان دعم املقروئیة- مقر املکتبة الرئیسیة 14/02/2023 مسرحیة تربویة تعلیمة- 17

 ندوة فکریة حول ذکرى یوم الشهید- 18

 ینشطها البروفیسور:"قدور محمد" مختص يف

التاریخ الحدیث و املعاصر.و املجاهد"عیسی 

 قاسمي"

16/02/2023 

 

االحتفالیة الخاصة بیوم  مقر املکتبة الرئیسیة

 18الشهید املصادف لــ 

 فیفري من کل سنة

 ترسیخ الروح الوطنیة

فیفري  23إلی  16من - معرض بعنوان:"مذکرات األمجاد" 19

2023 

مقر املکتبة الرئیسیة 

 اإلداري)(الکائن بالحي 

تعریف القراء برصید 

املکتبة املتعلق 

جمیع املترددین یلع 

 املکتبة
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بمذکرات املجاهدین و 

 املؤرخین.

برمجة زیارات میدانیة ملتحفي الجیش  و  - 20

 املجاهد

18/02/2023 

 

 

/ 

االحتفالیة الخاصة بیوم 

 18الشهید املصادف لــ 

 فیفري من کل سنة.

 

 الفتیان فئة

  ویة تثقیفیة خدمة للمطالعة.ورشات ترب- 21

21/02/2023 

 

 مقر املکتبة الرئیسیة

تنشیط ورشات تربویة -

 و علمیة

استقبال تالمیذ  -

 املدارس النائیة.

التعریف باملکتبة و -

 .خدماتها

 

 فئة الفتیان

 

 ئة الفتیان دعما للمقروئیة- مقر املکتبة الرئیسیة 21/02/2023 عرض ترفیهي تربوي- 22

 کاتب و کتاب مع الکاتب: بشیر مبارك نادي- 23

"  -قورایة-لتقدیم إصداره الجدید:"مدینة برشك 

دراسة تاریخیة من سلسلة صفحات مشرقة من 

 تاریخ مدن التاریخ االوسط خالل العصر الوسیط.

27/02/2023 

 

مقر املکتبة الرئیسیة 

 (الکائن بالحي االداري)

 تقریب الکتاب من القارئ

ات التعریف باإلصدار

الجدیدة خاصة للکتاب 

 املحلیین

 الکبار أساتذةفئة 

 باحثین

 ومثقفي الوالیةکتاب 

 طلبة جامعیین
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 فئة الفتیان دعما للمقروئیة- مقر املکتبة الرئیسیة 28/02/2023 مسرحیة تثقیفیة تربویة 24

 ورشات تربویة تثقیفیة خدمة للمطالعة.- 25

 

. 

 

28/02/2023 

 

 مقر املکتبة الرئیسیة

نشیط ورشات تربویة ت-

 و علمیة

استقبال تالمیذ 

 املدارس النائیة.

التعریف باملکتبة -

 .خدماتهاو

 

 فئة الفتیان
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 میلةالثقافة لوالیة  مدیریة-43

 املشارکین أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 

01 

 

 ةدار الثقاف 2023فیفري 04 عرض مسرحي لألطفال -
 

 تربوي ، ترفیهي
 فرقة مسرحیة

 

02 

 

 

 

 

 فیفري 18إحیاء ذکرى یوم الشهید *

 *معرض تاریخي خاص باملناسبة :

 معرض الکتاب التاریخي -

 معرض الفنون التشکیلیة  -

 معرض للصور الفوتوغرافیة -

 

 18إلی  09من 

 دار الثقافة 2023فیفري 

+ 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

والتحسیس التعریف 

بتضحیات شهدائنا األبرار 

 يف سبیل تحریر الجزائر

/ 

 

 

03 

 

 مسابقات ثقافیة وفنیة حول الشهید -

تلخیص قصة ،أحسن رسم ، أحسن نص 

 شعري

محاضرة فکریة حول الیوم الوطني  -

 للشهید

 تثقیفي ترفیهي 2023فیفري  09
رواد ومنتسبي 

 مؤسسات القطاع

 

04 

 

 

 

 2023فیفري  11 عرض مسرحي لألطفال

 دار الثقافة

 فرقة مسرحیة تربوي ترفیهي

 

نشاط املقهی الثقايف: عدد خاص 

 بمناسبة الیوم الوطني للشهید:

 إلقاءات شعریة وأدبیة -

 2023فیفري 18

الفنانین التعریف بإبداعات 

واملثقفین املحلیین 

واالحتکاك بینهم مع 

االنفتاح یلع املثقفین 

 فنانین، مثقفین

 کتاب
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 تقدیم إصدارات ملبدعي الوالیة . - 06

 عرض أفالم وثائقیة خاصة باملناسبة -

 عرض مونولوج  ..... -

والفنانین عبر کل والیات 

 الوطن

عرض فني تنشیطي لألطفال مع تکریم  -

الفائزین يف املسابقات الثقافیة والفنیة 

 املنظمة باملناسبة

 جمعیة ثقافیة تربوي ترفیهي

 فرقة مسرحیة تربوي ترفیهي 2023فیفري 25و  11 لألطفال عروض مسرحي - 06

07 
 2023فیفري 11 سهرة فنیة للکبار .  -

تربوي، اکتشاف املواهب 

 وتشجیعها
 فنانین ومبدعین

08  

 

 

نشاط املکتبة املتنقلة  باالقامات  -

 الجامعیة میلة

 

 

 

 2023طیلة شهر فیفري 

 

 

االقامات الجامعیة 

 میلة

لقراء سد احتیاجات ا

بمصادر املعلومات 

 املختلفة

عمل یلع استثمار أوقات 

 .الفراغبما هو مفید وممتع

تفعیل االتفاقیة املبرمة 

 بین القطاعین

تزوید الطلبة بالعناوین 

 التي یحتاجونها

 

 

االقامات الجامعیة 

 والفئة املستهدفة

09  

 

 

 

 ريخالل شهر فیف

 

 

 

 تشجیع أدباء الوالیة

 التعریف بإصدارات الکتاب
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تنظیم أماسي أدبیة وفکریة " قراءة يف  -

 کتاب "

2023 

 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 

 األدباء والکتاب

 

ورشات بیداغوجیة لألطفال(القراءة 

واملطالعة التلخیص الکتابة والخط العربي 

 ، فن اإللقاء، الرسم واألشغال الیدویة

 

تعلم منهجیة القراءة 

 الصحیحة

 لتشجیع یلع القراءةا

 إعادة بعث املقروئیة

 

 مختصین

 والجمهور املستهدف
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 مدیریة الثقافة لوالیة عین دفلی-44

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

 ) فسحة البراءة (کل سبت 01

 عروض ترفیهیة وتثقیفیة لألطفال

 فالعرض سینمائي لالط

دار الثقافة  02/2023/ 04

األمیر عبد 

 القادر

توفیر مساحة 

للترفیه عن 

 االطفال

 جمعیة قوس الثقافیة

 RRRR 16فرقة  

القافلة الفنیة تحت شعار االبتسامة حق  02

 للحمیع(کل ثالثاء)

فیفري إلی  07ابتداءا من 

 2023فیفري  28غایة 

 بطحیة-

 

 جمعیات من الوالیة فك العزلة الثقافیة

*ج.خلقنا لنصنع 

البسمة*ج.قوس 

 الثقافیة*ج.الوفاء*ج.االبداع

 *ج.االبداع للحرف والفنون

 *ورشات دار الثقافة

 فسحة البراءة (کل سبت ) 03

 عروض ترفیهیة وتثقیفیة لألطفال

 عرض سینمائي لالطفال

دار الثقافة  02/2023/ 11

األمیر عبد 

 القادر

توفیر مساحة 

للترفیه عن 

 االطفال

 الوفاء الثقافیة جمعیة

 RRRR 16فرقة  

القافلة الفنیة تحت شعار االبتسامة حق  04

 للحمیع(کل ثالثاء)

 بلعاص– 2023فیفري  14

 

فك العزلة الثقافیة 

یلع املناطق 

 النائیة

 جمعیات من الوالیة

*ج.خلقنا لنصنع 

البسمة*ج.قوس 

 الثقافیة*ج.الوفاء*ج.االبداع

 *ج.االبداع للحرف والفنون

 دار الثقافة *ورشات
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 فسحة البراءة (کل سبت ) 05

 عروض ترفیهیة وتثقیفیة لألطفال

 عرض سینمائي لالطفال

دار الثقافة  02/2023/ 18

األمیر عبد 

 القادر

توفیر مساحة 

للترفیه عن 

 االطفال

 تعاونیة أهل الفن الثقافیة

 RRRR 16فرقة  

 احیاء الیوم الوطني للشهید 06

 

 / / 2023فیفري  18

القافلة الفنیة تحت شعار االبتسامة حق  07

 للحمیع(کل ثالثاء)

عین -جندل 2023فیفري  21

 األشیاخ

فك العزلة الثقافیة 

یلع املناطق 

 النائیة

 جمعیات من الوالیة

*ج.خلقنا لنصنع 

البسمة*ج.قوس 

 الثقافیة*ج.الوفاء*ج.االبداع

 *ج.االبداع للحرف والفنون

 *ورشات دار الثقافة

 وم الوطني لتالحم الشعب وجیشهذکرى الی 08

 بث أغاني باملناسبة

 تعلیق الرایات الوطنیة

 معرض للصور حول املناسبة

 رسم جداریة حول املناسبة

*قاعة  2023فیفري  22

املعارض بدار 

 الثقافة

*جدران أحد 

الواجهات بعین 

 الدفلی

احیاء ذکرى تالحم 

 الشعب وجیشه

 

 فنانین من الوالیة

 (کل سبت )فسحة البراءة  09

 عروض ترفیهیة وتثقیفیة لألطفال

 عرض سینمائي لألطفال

 

دار الثقافة  02/2023/ 25

األمیر عبد 

 القادر

توفیر مساحة 

للترفیه عن 

 االطفال

 جمعیة االبداع الثقافیة

 RRRR 16فرقة  
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القافلة الفنیة تحت شعار االبتسامة حق  10

 للحمیع(کل ثالثاء)

فك العزلة الثقافیة  عین السلطان- 2023فیفري  28

یلع املناطق 

 النائیة

 جمعیات من الوالیة

*ج.خلقنا لنصنع 

البسمة*ج.قوس 

 الثقافیة*ج.الوفاء*ج.االبداع

 *ج.االبداع للحرف والفنون

 *ورشات دار الثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165

 

 النعامةیریة الثقافة لوالیة مد-45

تاریخ وتوقیت  مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

طالنشا  

 الرقم اسم النشاط

برامج ترفیهیة موجهة  جمعیة محلیة

 لالطفال .

إبراز مواهب اإلبداعیة يف 

 مجال الفن التشکیلي

تبادل الخبرات بین الفنانین  -

 املحلیین

تنشیط الساحة األدبیة من  -

خالل الجلسات األدبیة التي 

ینظمها نادي األدب والفنون 

 لدار الثقافة النعامة

 

ثقافة بالعین ملحقة دار ال

 الصفراء

04/02/2023  

14:00الساعة   

عرض فیلم کرتوني وحکواتي   -

 لألطفال

01 

 

07/02/2023 دار الثقافة بالنعامة األطفال واملنخرطین  

14:00الساعة   

مسابقة رسومات األطفال لورشة   -

 02 الرسم لدار الثقافة

ملحقة دار الثقافة بالعین  /

 الصفراء

11/02/2023  

14:00ة الساع  

عرض مسرحیة " مکسور لجناح" إنتاج  -

دار الثقافة بالتنسیق مع جمعیة الرمال 

 الذهبیة

03 

           16/02/2023من  دار الثقافة بالنعامة فنانین تشکیلین محلیین

19/02/2023إلی   

 بمناسبة یوم الشهید :

صالون والئي للفن التشکیلي  -

احمد  والزخرفة اإلسالمیة   لدار الثقافة

 شامي

معرض الکتب التاریخیة وبث أناشید  -

 وطنیة

04 
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ینشطها کتاب ومبدعین 

 محلیین

ملحقة دار الثقافة بالعین 

 الصفراء

28/02/2023  

14:00الساعة   

 

أمسیة أدبیة لنادي اآلداب والفنون لدار 

 الثقافة النعامة

05 

مکتبة املطالعة العمومیة  حتی ال ننسی شهدائنا کل الفئات

ي زکریاءمفد  

2023فیفري18 عرض فیلم وثائقي/معرض للکتب  

 تاریخیة/مسابقات ثقافیة
06 

فرقة املسرح واألناشید 

 التابعة للمکتبة.

استحضار ذکرى أحداث ساقیة 

 سیدي یوسف

 مکتبة العین الصفراء

2023فبرایر 08 معرض للکتب التاریخیة املخلدة لذکرى  

 أحداث ساقیة سیدي یوسف.

حول الذکرى يف  عرض فیلم وثائقي

 قاعة املعارض.

 مسرحیات من تقدیم أطفال املکتبة.

07 

فرقة املسرح واألناشید 

 التابعة للمکتبة.

2023فبرایر 18 إبراز تضحیات الشهید. معرض لصور شهداء ومجاهدي  

 املنطقة.

 معرض للکتب التاریخیة.

08 

 انا احمي بیئتي مؤطرو املکتبة
 مکتبة تیوت

فبرایر  02 یط وثائقي حول املناطق الرطبة شر 2023

 بوالیة النعامة
09 
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رفع العلم بمقبرة الشهداء تیوت رفقة  2023 فبرایر18 حتی ال ننسی شهداءنا مؤطرو املکتبة

 منخرطي املکتبة

معرض للکتب التاریخیة وبعض الوثائق 

 لشهید باملنطقة

10 

2023فبرایر  27 تراثنا هویتنا مؤطرو املکتبة معرض للحلي معرض للکتب +   11 

 للتذکیر بشهدائنا األبرار مؤطروا املکتبة

 مکتبة املطالعة القصدیر

2023فیفري  18  معرض للصور التاریخیة 

 معرض للکتب التاریخیة
12 

معرفة الرصید الوثائقي  مؤطروا املکتبة

 للمکتبة

2023فیفري  20من   

2023فیفري  28إلی   

عرض عناوین کتب متنوعة عبر صفحة 

بةاملکت  13 

تعلم املکتسبات واأللعاب  مؤطروا املکتبة

 التعلیمیة والحسابیة

 

 2023فیفري  21من  مکتبة املطالعة القصدیر

2023فیفري  26إلی   

 فتح ورشات متنوعة لألطفال

14 

 

الکشافة اإلسالمیة 

 الجزائریة

 

 

تعریف بالحدث و ترسیخ 

 قیمته التاریخیة لدى األطفال

 

 مکتبة

یة البیوضاملطالعة العموم  

2023فیفري18  تنظیم معرض الکتب التاریخیة 

 تنظیم مسابقة يف القراءة والتلخیص

مسابقة يف الرسم والتلوین حول 

 الحدث

15 
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 معرض لصور الشهداء

تنظیم مسابقة يف تلخیص نبذة عن 

 الشهید

فبرایر18إحیاء الذکرى یوم الشهید   

 برنامج موجه لألطفال املنخرطین

 

2023فیفري 22 ح ورشة الرسمفت   

 فتح ورشة التلوین

 فتح ورشة التلخیص

16 

مؤطروا املکتبة  والقراء 

 والزوار

 أحیاء املناسبة

 تخلیدا لذکرى األمجاد

 مکتبة املطالعة العمومیة

 مکمن بن عمار

2023فیفري 08من  

2023فیفري  24الی  

عرض کتب باملناسبة/عرض 

 ملصقات/تنظیم ورشات للرسم

سبات عن عرض وثائقي خاص باملنا

 RRRR RRRRطریق 

تنظیم مسابقات يف الرسم والتلخیص 

 خاص باملناسبات

17 
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 مؤطروا املکتبة

أساتـذة-  

السلطات املحلیة 

 والعسکریــة

أطــفال -  

إرساء الروابـط بین األجیــال -

و تذکیــر الشباب بتضحیـــات 

األسالف من أجــل استخالص 

 العبر و االقتداء بخطاهــــم

حلـة االستعمارمعرفة مر-  

زرع روح حــب الدفاع عن 

 الوطن .

مکتبة املطالـــعة 

العمومیة اإلخوة عبد 

 الجلــیل الصفیصیـفة

 ساحة الشهداء.

2023فیفري18 رفع العلم الوطنـي تخلیدا لذکرى  

شهدائنا األبرار ومشارکة األطفــــال 

بزیارة أضرحة بعــض الشهداء و 

 قــــراءة الفاتحة إهداء ألرواح

 الشهـــداء.

تکلیف املنخرطیـن بکتابة تقاریـر عن 

 الشهـید

محاضرة لفائـدة املنخرطین حـول 

الجانب التاریخي منها التعریف برسالة 

الشهید و املبادئ التي ضحی من أجلها 

. 

18 

 مؤطروا املکتبة

أطــفال -  

 

ترقیة التنــــوع اللغوي و 

 الثقافـي و تعدد اللغــات

ةتعزیز تعلیم اللغ  

تشجیع التنـوع الثقايف و 

 الحــوار بین الثقــافات

 

2023فیفري21  

 

 

تنظیم ورشة تخـــص مختارات أدبیة 

 للتعلیم و التعریف باللغـــة

عرض فیلم قصـیر یحتضن جمال لغتـنا 

 األم و ثقافتـــنا یلع تنوعهــــا

محاضرة تهــدف لتشجیع و تعزیــــز 

مــا التعددیة اللغویة فــي التربیة ب

 يف ذلك لغة اإلشـــارة

19 
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معلمین منخرطین 

 باملکتبة

التعبیر عن قیمة املعلم و 

عن احترام کافة أفراد 

 املجتمع له

 

 

مکتبة املطالـــعة 

العمومیة اإلخوة عبد 

 الجلــــیل الصفیصیـــفة

 

 2023فیفري25

کتابة رسالة خاصة و إهداؤها للمعلم 

 من طرف األطفال املنخرطین

یوم املعلم عبر عرض بعض تفعیل 

 الصور

محاضرة من طرف مؤطري املکتبة 

موجهة للمنخرطین تقدیرا ملن تعلمنا 

منه أن للنجاح قیمته من اجتهد لینیر 

 لنا الدرب

تقدیم عرض مسرحي یوضح و یبرز دور 

 املعلم

20 

 مؤطروا املکتبة

التذکیر بتاریخ الوطن لألجیال 

مکتبة املطالعة العمومیة  الصاعدة

 غرارم

 معرض للصور و الکتب التاریخیة 2023فیفري18
21 

فتح ورشات : يف األشغال الیدویة  2023فیفري21 تحفیز املنخرطین

 واأللعاب الفکریة
22 

 املنخرطون
التذکیر بتضحیات وبطوالت 

 الشهداء
 مکتبة عین بن خلیل

معرض وأشرطة فیدیو ووثائقي خاص  2023فیفري18

 اءبالشهد
23 
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التذکیر بتضحیات وبطوالت  ومؤطروا املکتبة

 الجیش الوطني الشعبي

معرض صور لتجسد تالحم الشعب  2023فیفري22

 بجیشه وتاریخ االمة الجزائریة
24 

رواد املکتبة و الجمعیات 

 الثقافیة الناشطة

التعریف باملناسبات الوطنیة 

و الدینیة/ التعریف أکثر 

باملکتبة / مشارکة رواد 

ات يف املکتبة و الجمعی

 تفعیل النشاطات الثقافیة

 

مکتبة املطالعة العمومیة 

 باملشریة

محاضرات و لقاءات مع الفئة املثقفة  2023فیفري18

بالبلدیة  مسابقات فکریة وألعاب 

 للترفیه و فتح ورشات املکتبة

 
25 

اکتشاف املواهب الصغیرة  طاقم املکتبة

 وتنمیتها

–کریة يف الشعر تنظیم مسابقة ف 2023فیفري 6 مکتبة عسله

 التلخیص
26 

السلطات املحلیة 

 واألمنیة  واألسرة الثوریة

 إرساء الروابط بین األجیال

وتذکیر الشباب بتضحیات 

 األسالف

 ساحة الشهداء

 مکتبة عسله

 2023فیفري 18

 

 وقفة ترحم یلع ارواح الشهداء

 27 معرض للکتب والصور التاریخیة

 

 مختص(قطاع الصحة)

املرض توعیة حول أخطار  

 مکتبة جنین بورزق

2023فیفري06 یوم تحسیسي حول مخاطر السرطان  

 28 بأنواعه

معلمي إبتدائي(قطاع 

 التربیة)

ابراز دور الشهداء يف تحریر 

 الوطن

2023فیفري18 مسابقة فکریة (أحسن بحث حول  

 الشهید)
29 



172

 

 أحسن رسم/أحسن شعر

مسرح)تالمیذ -تقدیم عروض(أناشید-

یمات للفائزیناملعلم عیسی مرین/ تکر  

 الخلیة الجواریة

 السید:مکاوي محمد

2023فیفري28 دور التکنولوجیا یوم تحسیسي حول اإلستعمال املفرط  

 30 لألنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي
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 لوالیة عین تموشنت مدیریة الثقافة-46

 املشارکون طأهداف النشا مکان النشاط تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 

 

فالم سینمائیة لألطفال تقدیم عروض أل

 :والکبار

 " کریم بلقاسم"الفیلم الجزائري الحربي

04-02-2023 

 سا 17:00

 

 

 

 

 سینما الصومام

 

 

 التعرف یلع امجاد الثورة

 

 

 

 2023-02-07 فیلم کرتوني فروزن 02 

 سا 14:00

تشجیع االطفال یلع 

حب مشاهدة االفالم 

 قاعات السنیماالکرتونیة ب

 2023 -02-11 فیلم زبانا 03

17:00 

 التعرف یلع امجاد الثورة

04 

 

 عرض مسرحي لألطفال

 

 

 

 

 

14/02/2023 

 سا 14:00

 

 

14/02/2023 

 سا 14:00

دار الثقافة عیسی  -

 مسعودي

 

 

 

 جمعیة بصمة شباب تربوي ترفیهي
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05 

 

 

 فیلم کرتوني سیمبا

 

 

 

 سینما الصومام

 

 

طفال یلع تشجیع اال

حب مشاهدة االفالم 

 الکرتونیة بقاعات السنیما

 

 

 

 -الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافیة  - 06

مسابقة والئیة أحسن رسم حول شهید من 

 عرض مسرحي للکبار -املنطقة

 15/02/2023من 

 2023 /18/02إلی 

 طیلة الیوم

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 مالك بن نبي

 

افة عیسی دار الثق

 مسعودي

 تبادل اآلراء و التعبیر

 

 ابراز املواهب

مصورین محترفین و 

 هواة

 

 أطفال املدارس

 احیاء ذکرى یوم الشهید : - 07

 معرض الکتاب التاریخي

 بث أناشید وطنیة

 مداخلة تاریخیة باملناسبة

 17/02/2023من 

 18/02/2023إلی 

 طیلة الیوم

دار الثقافة     -

 عیسی مسعودي

 ة حمام بوحجربلدی

 بلدیة العامریة

 احیاء الذکرى التاریخیة

 یوم الشهید

 فیفیري 18

قطاع الثقافة و 

الفنون ، املجتمع 

املدني  ،أساتذة  

جمعیة االمل، 

جمعیة الشاطئ، 

جمعیة االبداع 

 الثقافیة

 جمعیة راسیل

 فیلم لطفي 08

 

18/02/ 2023 

 سا 17:00

 ةالتعرف یلع امجاد الثور سینما الصومام
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 "صیف افریقي " 09

 

21/02/2023 

 سا 17:00

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

املسرح الجهوي  احیاء الذکرى التاریخیة

 قسنطینة

 فیلم کرتوني الطیور الغاضبة 10

 

 

21/02/2023 

 سا 14:00

 

 سینما الصومام

 

 

 

 سینما الصومام

 

 

تشجیع االطفال یلع 

حب مشاهدة االفالم 

 لسنیماالکرتونیة بقاعات ا

 

 

 فیلم مصطفی بن بولعید 11

 

 

25 /02/2023 

 سا 17:00

 التعرف یلع امجاد الثورة

 

 

 02/2023/ 28 فیلم کرتوني الدینصور اللطیف 12

 سا 14:00

تشجیع االطفال یلع 

حب مشاهدة االفالم 

 الکرتونیة بقاعات السنیما
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 مدیریة الثقافة لوالیة غردایة-47

اریخ و توقیت ت اسم النشاط الرقم

 النشاط

 املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط

فیفري  18الی  13من  عروض افالم سینمائیة  عبر املؤسسات التربویة 01

2023 

مختلف املؤسسات 

 التربویة للوالیة

املرکز الوطني للسینما و  

 السمعي البصري

فیفري  20الی  18من  معرض الکتاب  و الصور التاریخیة 02

2023 

 

ملحقة املکتبة 

 الرئیسیة بوهراوة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة  

 العمومیة لوالیة غردایة

فیفري  22الی  18من  معرض الفنون التشکیلیة 03

2023 

ملحقة املکتبة 

 الرئیسیة بوهراوة

الفنانون التشکیلیون  

 املحلیون

ة املکتبة ملحق 2023فیفري  19یوم  قراءة يف کتاب  تاریخ الجزائر الثقايف 04

 الرئیسیة بوهراوة

بالتنسیق مع جمعیة  

 سلسلة تنوین غردایة
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 مدیریة الثقافة لوالیة غلیزان-48

 املشارکون أهداف النشاط املکان التاریخ والتوقیت إسم النشاط الرقم

01 

 مسابقة بمناسبة یوم الشهید :

 "احسن بحث حول شهید من املنطقة"

 یوم الشهید"رسم حول مناسبة  -"احسن  -

 14/02/2023إلی  04من 

 سا09:00

 دار الثقافة

تثمین روح 

 املبادرة
 أطفال

02 
 09/02/2023إلی  02من  معرض للفنون التشکیلیة -

 سا09:00

التعریف بنشاط 

 ورشة الرسم
 ورشة الفنون التشکیلیة

03 
 18/02/2023إلی  05من  أسبوع الفیلم الثوري -

 سا15:00

إحیاء ذکرى یوم 

 شهیدال
 

04 

ورشة للرسم بعد قراءة الطفل لقصة حول الشهداء  -

بقاعة األطفال للمکتبة" بن بولعید، االعربي بن مهیدي، 

 سي الحواس ،زیغود یوسف.........و غیرهم

15/02/2023 

 سا09:00
املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

تذکیر األجیال 

 بتضحیات السلف
 أطفال

05 

حیات التي قدمها الشعب الجزائري مداخلة حول" التض -

 يف سبیل أخذ الحریة

 معرض للکتاب خاص بالتاریخ املحلي لوالیة غلیزان -

16/02/2023 

 سا09:00

نشر ثقافة 

 املطالعة
 األستاذ شوال الحبیب

06 
تقدیم کتاب مع بیع باالهداء "أحالم" للکاتبة " بوزیاني  -

 أمینة"

19/02/2023 

 سا09:00

التشجیع یلع 

 لنشر والکتابةا
 عامة الناس

07 

 محاضرة تاریخیة -
20/02/2023 

 سا09:00
 دار الثقافة

التذکیر 

بتضحیات 

 الشهید

 أستاذ مختص
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08 
 أمسیة أدبیة -

 تکریم الفائزین يف املسابقة -

25/02/2023 

 سا09:00

تخلید روح 

 الشهید
 النادي األدبي مینا

 

 مونمدیریة الثقافة لوالیة تیمی-49

 الرقم النشاط التاریخ مکان النشاط أهداف النشاط املشارکین

مسرح الهواء  املساهمة يف بناء جسور التواصل الفني الجزائري فرقة اورکسترا الجلفة

 الطلق

 01 اورکسترا 18/02/2023

 مدیریة الثقافة

 حرفیي الخیاطة وتصمیم األزیاء

 الجمعیات املحلیة

وري املحلي يف اللباس الث تسلیط الضوء یلع

 الحقبة االستعماریة

عروض اللباس الثوري إبان 

 الثورة التحریریة

02 

تسلیط الضوء یلع الشخصیات الثوریة التي لها  

بصمة يف القطاع  الثقايف التاریخي التي هي 

اظات یلع قید الحیاة والتي شارکت يف انتف

 بتیمیمونومعارك العرق الغربي الکبیر

صیة ملحة وثائقیة لشخ

 ثوریة محلیة

 

جمعیة إمدوکال لإلبداع الفني 

 واملحافظة یلع التراث

املساهمة يف تثمین املتغیر اللغوي املحلي 

 "الزناتیة" للغة االمازیغیة کموروث شفوي

 

ساحة أخبو 

 نتغوني

 وسط املدینة

األیام الوالئیة لألغنیة  25/02/2023

 الزناتیة

03 
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 باجي مختارمدیریة الثقافة لوالیة برج -50

 الرقم النشاط التاریخ مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

قاعة املجلس  / أساتذة يف التاریخ

الشعبي 

 الوالئي

18/2/2023 

 10:00الساعة 

ندوة تاریخیة بعنوان " 

أبعاد إحیاء ذکرى یوم 

 الشهید "

01 

النادي  / فرق محلیة

الثقايف 

 البلدي

 02 حفل غنائي متنو 28/02/2023
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 جاللدیریة الثقافة لوالیة أوالد م-51

 املشارکون أهداف النشاط املکان التاریخ والتوقیت إسم النشاط الرقم

01 

دار الشباب  09/02/2023 . عرض مسرحي لألطفال

محمد بوضیاف 

 أوالد جالل

 تنشیط مسرح

الطفل بالوالیة 

وتکریس ثقافة 

املسرح بین فئة 

 الطفولة

 فرقة مسرحیة

02 

 . معرض للوثائق والصور التاریخیة

 . محاضرات حول الذکرى

 . عرض مسرحي تاریخي

. اإلعالن عن مسابقة ثقافیة والئیة موجهة 

 لتالمیذ الثانویات حول الشهید البطل عاشور زیان

. اإلعالن عن مسابقة والئیة ثقافیة موجهة 

لتالمیذ املتوسطات لکتبة نص نثري أدبي تحت 

لشهداء األبرار رسالة لألحفاد عنوان "تضحیات ا

 یلع مر الزمن"

 عرض أفالم ثوریة یلع مدار أسبوع

16/02/2023 

 الی

21/02/2023 

 أوالد جالل

ومکتبات 

املطالعة 

العمومیة 

ببلدیات 

الشعیبة بئر 

النعام، الدوسن 

 ورأس املیعاد

وسائر بلدیات 

 الوالیة

تبلیغ التاریخ املجید 

لشعبنا ووطننا الی 

غرس  أبنائنا قصد

الروح الوطنیة 

واالعتزاز باالنتماء 

 الی الجزائر.

مکتبات املطالعة العمومیة 

لبلدیات الشعیبة بئر النعام، 

 الدوس ورأس املیعاد

أساتذة جامعیون والجمعیات 

 الثقافیة بالوالیة عبر الوالیة

03 

 23/02/2023 عرض مسرحي للکبار

25/02/2023 

 

دار الشباب 

محمد بوضیاف 

 أوالد جالل

تفعیل الحیاة 

املسرحیة بأوالد 

جالل وتشجیع 

 فرقة مسرحیة
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املمارسین یلع 

 االستمرار

 

معهد التکوین  27/02/2023 األمسیة الشعریة الشهریة "شعر ملحون"

املهني بأوالد 

 جالل

يف إطار التکفل 

بشعراء املنطقة و 

تمکین جمهور 

الشعر من متابعة 

الحرکة األدبیة 

 بالوالیة

مثقفوها  شعراء الوالیة

ومبدعوها  الجمعیات 

 الثقافیة بالوالیة
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 مدیریة الثقافة لوالیة بني عباس-52

 الرقم نوع النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط املشارکین

 املکتبة العمومیة الواتة أستاذ يف الثقافة الشعبیة
2023فیفري  04  

09.00 
الساورةمحاضرة حول التراث األمازیغي بمنطقة   01 

جمعیة السیاحة  -

 واملحافظة یلع التراث

 شعراء منطقة الواتة -

 قصر الواتة
2023فیفري  11  

17:00 

 أمسیة شعریة يف الشعر الشعبي

 
02 

فرقة املایة أقدال (الواتة) -  

مجموعة من العارضین. -  
 قصر الواتة

2023فیفري  18  

09:00 

م معرض للکتب والصور التاریخیة بمناسبة الیو

 الوطني للشهید
03 

أساتذة متخصصون -  

أفواج الکشافة االسالمیة -  

املعهد الوطني املتخصص يف 

 التکوین املهني یحیاوي عبد الله

2023فیفري  18  

09:00 

محاضرة تاریخیة حول االحتفال بالیوم  -

 الوطني للشهید

معرض للکتب التاریخیة -  

معرض للصور التاریخیة خاص باملناسبة -  

04 

جمعیة الوالئیة رؤیة ال

 للثقافة واالعالم
2023فیفري  18جانفي إلی  17من  املدارس االبتدائیة عبر الوالیة  

فعالیات القافلة املدرسیة " مهرجان طفل" يف 

 املدارس االبتدائیة بمناطق الظل
05 

 املکتبة العمومیة تبلبالة جمعیة األصالة
2023فیفري  25  

09:00 

معرض تقلیدي -  

ألکالت الشعبیةمعرض ل -  
06 
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 مدیریة الثقافة لوالیة عین صالح-53

 

 الرقم

 

 اسم النشاط

 

 تاریخ و توقیت النشاط

 

 مکان النشاط

 

 اهداف النشاط

 

 املشارکون

 

01 

 

زیارة متحفیة لتالمیذ و طلبة 

 املدارس التربویة

 

 2023فیفري  12-28

09:00- 15:00 

 

متحف القسم اإلقلیمي 

ین ذو الطابع العملي بع

 صالح

 

تعریف االجیال الصاعدة 

باملوروث الثقايف ملنطقة عین 

 صالح

 

طلبة و تالمیذ 

 مدارس تربویة

 

02 

 

ورشة الرسم و الفنون 

 التشکیلیة

 

 2023فیفري  07

 2023فیفري  14

 2023فیفري  21

 

ملحقة مکتبة املطالعة 

العمومیة حاج بالل عد 

 القادر عین صالح

 

تنمیة الحس الفني لدى فئة 

 األطفال

 

 أطفال

ترقیة و إثراء الساحة األدبیة  عین صالح 2023فیفري  25 لقاء مع کاتب 03

 املحلیة .

 أدباء محلیین
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 قزامان مدیریة الثقافة لوالیة -54

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 

 تنشیط الفضاء الثقايف

بهلوانیة (عروض مسرحیة 

 قصص و حکایات .....)

07/09/15/16/02/2023 

 سا صباحا 10.00

املؤسسات التربویة 

 يف ان قزام

املبرمة بین وزارة  تنفیذ االتفاقیة

 والفنون ووزارة التربیةالثقافة 

 الوطنیة.

 والترفیهيتنشیط الفضاء الثقايف 

يف األوساط املدرسیة لفائدة 

 التالمیذ

 الثقافة.مدیریة 

 محلیة.ثقافیة  جمعیات

 التربیة.مدیریة 

التالمیذ واملؤسسات 

 قزام.التربویة يف ان 

 تنظیم عروض سینمائیة 02

15/16/17/18/02/2023 

 سا مساءا19.00

 

 1954نوفمبر  1ساحة 

 ان قزام
تقدیم عروض سینمائیة ترفیهیة 

 املواطنین. وهادفة لفائدةمتنوعة 

 الثقافة.مدیریة 

املرکز الوطني للسینما 

 السمعي البصري. جمعیاتو

 محلیة. الهاللثقافیة 

 األحمر الجزائري فرع ان قزام

 تنظیم حفل فني ساهر 03
28/02/ 2023 

 سا مساءا19.00

 ملعب دار الشباب

 ان قزام

 

تنفیذ البرنامج الخاص بشهر فیفري 

 و خلق جو ترفیهي يف املدینة .

 مدیریة الثقافة .

فرقة فنیة محلیة . الهالل 

 لجزائري فرع ان قزاماألحمر ا
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04 

 تنشیط الفضاء الثقايف

(عروض مسرحیة بهلوانیة 

 قصص و حکایات ..... )

18/22/23/02/2023 

 سا صباحا 10.00

املؤسسات التربویة 

 يف

 تین زواتین

 

تنفیذ  االتفاقیة املبرمة بین وزارة 

الثقافة و الفنون و وزارة التربیة 

الوطنیة. تنشیط الفضاء الثقايف و 

رفیهیفي األوساط املدرسیة الت

 لفائدة التالمیذ .

 

مدیریة الثقافة .مدیریة 

 التربیة

مکتبة املطالعة العمومیة 

بتین زواتین جمعیات 

ثقافیة محلیة التالمیذ 

 واملؤسسات التربویة

 تنظیم عروض سینمائیة 05

18/22/23/02/2023 

 سا مساءا19.00

 

ساحة مکتبة 

العمومیة املطالعة 

 زواتین بتین

 

تقدیم عروض سینمائیة ترفیهیة 

 املواطنین.متنوعة و هادفة لفائدة 

 الثقافة.مدیریة 

مکتبة املطالعة العمومیة 

بتین زواتین.املرکز الوطني 

 والسمعي البصري.للسینما 

 جمعیات ثقافیة محلیة

 تنظیم حفل فني ساهر 06
25 /02/ 2023 

 سا مساءا19.00

الساحة العمومیة 

 بتین زواتین

 

البرنامج الخاص بشهر فیفري  تنفیذ

 ترفیهي يف املدینة وخلق جو

 فرقة فنیة محلیة

مکتبة املطالعة العمومیة 

 بتین زواتین

 

 24/02/2023 زیارة املعالم و املواقع األثریة 07

واملواقع املعالم 

 األثریة

 بان قزام

واألطفال  تعریف املواطنین

 واملواقع األثریة والتالمیذ للمعالم

 بها ان قزامالتي زخر 

مدیریة  الثقافة.مدیریة 

ثقافیة  التربیة. جمعیات

 محلیة
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 مدیریة الثقافة لوالیة تقرت-55

 الرقم إسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

تالمیذ السنة الثالثة 

 متوسط

إثارة الفضول املعريف للناشئة حول املحیط 

تاریخي والحضارياإلقلیمي وبعده ال  

متوسطة محمد األمین 

 630بالعمودي بحي 

مسکن بلدیة 

 تیبسبست

 15/02/2023الثالثاء 

الساعة العاشرة صباحا 

10:00 

 بمناسبة الیوم املغاربي للطفل

مسابقة ثقافیة حول معالم ورموز 

 وشخصیات املغرب العربي

01 

بالتنسیق مع جمعیة 

ملسة للتطویر 

 واإلبداع بوالیة توقرت

 مصورین فوتوغرافیین

 خلق فضاء للتعبیر الفني من خالل الصورة

إبراز دور الصورة يف توثیق اللحظات الجمالیة 

 يف الحیاة االجتماعیة

تشجیع املصورین الفوتوغرافیین یلع 

االهتمام بتوثیق املوروث الثقايف والتراثي 

 املحلي

قاعة الحفالت لبلدیة 

 توقرت

 02فیفري إلی  25من 

2023مارس   

الصالون الوالئي للصورة 

 الفوتوغرافیة
02 
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 مدیریة الثقافة لوالیة جانت-56

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 

 جمعیات ثقافیة محلیة

الخیمة العمالقة دار  تقریب الکتاب من القارئ

 الشباب

 2023فیفري 19إلی 17من 

 صباحا 09:30ة  ابتداء من الساع

 01 معرض للکتاب

بالتنسیق مع مدیریة 

املجاهدین والجمعیات 

 الثقافیة

 

 

التعریف بالشخصیات التاریخیة 

 للمنطقة واهم

 األحداث الثوریة بها

 

 

 دار الشباب جانت

 

 

 2023فیفري 20إلی  18من 

 صباحا 09:30ابتداء من الساعة 

 02 معارض للصور التاریخیة

 2023فیفري 18

 صباحا 10:00ابتداء من 

 03 مداخلة باملناسبة

تالمیذ السنة الرابعة 

 متوسط

کسب التالمیذ رصید معريف عن 

الثورة وبطوالت الشهداء رحمهم 

 الله

کل متوسطات بلدیة 

 جانت وبرج الحواس

مسابقة أحسن قصة قصیرة  2023فیفري  25إلی  18من 

لحدیث األجداد عن بطوالت 

 الشهداء رحمهم الله

04 

 

 جمعیات ثقافیة محلیة

 

توعیة ساکنة الوالیة بضرورة أخذ 

 الحیطة والحذر من تسرب الغاز

 2023فیفري 28،  27، 25أیام  أحیاء بلدیة جانت

 مساء 14:30

حملة توعویة ضد استخدام 

 الغاز
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 مدیریة الثقافة لوالیة املغیر-57

اطتاریخ وتوقیت النش مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون  الرقم إسم النشاط 

مدیریة الثقافة بالتنسیق 

 مع مدیریة التربیة

 و مدیریة الشؤون الدینیة

توعیة تالمیذ املدارس من أخطار العنف 

 املدرسي وتبعیاته

 

ثانویة الشیخ حبة عبد 

 املجید

 

02/02/2023 

 

جلسة توجیه وتوعیة 

يف األوساط ضد العنف 

 املدرسیة

 

01 

موظفي مکتبة 

لعمومیة املطالعة ا

 جامعة ) -(املغیر

 املهتمین بتاریخ الجزائر

تنشیط حملة توعویة يف املحیط 

املدرسي حول األفات اإلجتماعیة 

 والسعي إلیجاد حلول إستعجالیة

متوسطة عیسی 

 مشحاط

08/02/2023 

 

محاضرة حول اآلفات 

اإلجتماعیة واملخاطر 

املحیطة بتالمیذ 

 املدارس

02 

 

إبراز التضحیات إحیاء ذکرى عید الشهید و

 التي قدموها األجداد من أجل الحریة

 

 

مکتبة املطالعة 

 العمومیة

 جامعة) -(املغیر

ساحات عمومیة يف 

 بلدیات الوالیة

 

18/02 /2023 

 

 بث أناشید وطنیة

معرض للکتاب  -

 التاریخي والثوري

مسابقة والئیة ألحسن  -

 قصیدة شعریة

 تتغنی بتضحیات األجداد

03 
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ة منخرطي املکتب

 وتالمیذ املدارس
 توثیق التاریخ والتعریف بشهداء املنطقة

مکتبة املطالعة 

 العمومیة

جامعة) -(املغیر  

25/02/2023 

 

مسابقة أحسن بحث 

 حول شهداء املنطقة

 

04 
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 مدیریة الثقافة لوالیة املنیعة-58

تاریخ وتوقیت  املکان أهداف النشاط املشارکون

 النشاط

 مالرق اسم النشاط

 کتاب شباب

 جمعیات ثقافیة

معرض وبیع بالتوقیع لکتاب  11/02/2023 املکتبة البلدیة باملنیعة التأسیس لنادي أدبي

 والیة املنیعة

01 

 جمعیات ثقافیة

 االسرة الثوریة

 إحیاء الیوم الوطني للشهید

 

 معرض للصور تاریخیة. 18/02/2023 املکتبة البلدیة باملنیعة

 

02 

 جمعیات ثقافیة

 

التأسیس للعمل املسرحي وجمهور 

 للفن الرابع بالوالیة

املرکز الثقايف حاسي 

 القارة

 

عرض مسرحي بمناسبة یوم  21/02/2023

 الشهید

03 

 ملتقی 23/02/2023 املتحف الوطني باملنیعة تعمیق البحث التاریخي للمنطقة جامعة غردایة

 

04 

 


