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  أأووالال  ببررااممجج  االلممؤؤسسسسااتت  تتححتت  االلووصصااييةة    

  االلددييوواانن  االلووططينين  للللثثققااففةة  ووااالالععالالمم   --11

  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

مارس  03اجلمعة    عرض ترفيهي سريك وألعاب اخلفة  0011

2023 

 00سا15

  بخراطة 1945ماي  08قاعة 

 

 الربنامج السنوي للطفل

 

 –الشلف  –فرقة أجواء الفن 

 -البيض  -جمعية الكف  قاعة االطلس  عرض مرسيح "العريب "  0022

 -سكيكدة–جمعية براعم الفن الثقافية  قاعة احمد باي بقسنطينة عرض مرسيح "اللعبة"  0033

 عرض مرسيح "العريب"  0044

مارس  04السبت 

2023 

 00سا14

 جمعية الكف البيض قاعة يرس للعروض

0055  
 قاعة السعادة بوهران عرض مرسيح "الصندوق "

التعاونية الثقافية والفنية لإلنتاج والتوزيع 

 عني الدفىل –المرسيح 

0066  
 عرض مرسيح "القط سيسان "

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 اجلمعية الثقافية تاج الفنون تيبازة

0077  

 معرض متنوع

مارس  07الثالثاء   

2023مارس  11اىل   

00سا10  

 احياء اليوم العالمي للمراة بخراطة 1945ماي  08قاعة 
 جمعية االعالم واالدماج وتكوين الشباب

 جمعية االحسان لرعاية اليتيم بخراطة

0088  

 أمسية شعرية

مارس  07الثالثاء 

2023 

00سا14  

 برنامج فكري احتفاء باليوم العالمي للمراة قاعة يرس للعروض

 ثالشاعرة حياة بن وار

 الشاعرة امال بعوايل

 تنشيط المذيعة فتيحة مازوين

0099  

 حفل فين وعروض ازياء

مارس  07الثالثاء 

2023 

00سا14  

 قاعة احمد باي بقسنطينة
 احياء اليوم العالمي للمراة

 

 الشاب مومو -الفنانة منال هديل

 دييج بالل  -الشاب معز

 زياء عرض أ
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1100  

 حفل فين و عرض ازياء

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا14  

 قاعة احمد باي بقسنطينة

 STAMBOULIبالرشاكة مع مؤسسة 

SOUND  SERVICES   

 محمد بوسماحة -الشاب حميدو

 دييج رتاج  –الشاب حمزة 

 عرض أزياء

1111  

 حفل فين

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا14  

 الشاب بلبل -الفنانة منال هديل  قاعة االطلس

1122  

 حفل فين

مارس  09اخلميس 

0232  

30سا16  

 قاعة االطلس
 الشاب مومو

 محمد بوسماحة  

معرض جماعي للفنون التشكيلية   1133

 "امرأة"حكاية 

مارس  31اىل  08من 

2023 

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 احياء اليوم العالمي للمراة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احياء اليوم العالمي للمراة

 

 

 فنانات تشكيليات

1144  

 

 

 

�  المرآةول دور ندوة فكرية ح

 الكتابة

 من مجتمع امرأةفقرة 

قراءات شعرية تحت عنوان" 

 موازين"

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا10  

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة

 اديبات من والية تيبازة 

 الشاعرة هندايس وهيبة

 الشاعرة سندس سلمى 

1155  
 عرض أزياء وحفل فين خاص 

 مونولوج "مرا و نص"

مارس  08ألربعاء ا

2023 

00سا14  

 بخراطة 1945ماي  08قاعة 

 مونولوج لفايزة بيبش

 الفنان فارس السطايفي و فرقته الموسيقية

1166  

 حفل فين  

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا14  

 المركب الثقايف بشنوة

 الفنان فيصل قاالكيص 

1177  

 حفل فين

مارس  08األربعاء 

2023 

00سا15  

 نقاعة المغرب بوهرا

 الشاب فتيح المنار 

 مدحات جمعية األفراح 
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1188  

 حفل فين

 08األربعاء 

2023مارس  

00سا14  

 قاعة يرس للعروض

 الفنانة زينب عويدات من بومرداس

 الفنانة نورية من تزيي وزو

 عرض أللعاب اخلفة والرتفيه  1199

مارس  10اجلمعة 

2023 

00سا15  

 جمعية جيل االمل الثقافية خنشلة طفلالربنامج السنوي لل بخراطة 1945ماي  08قاعة 

 عرض فقاعات الصابون −  2200

 عرض متنوع  −
 قاعة االطلس

 برنامج خاص باليوم الوطين لذوي الهمم

 

 جمعية النور للتوحد/طاطا نجوى/الفنان سام

 جمعية زهرة بالدي لذوي الهمم

 عرض خاص أللعاب اخلفة −  2211

 عرض تنشيطي مع بيبو −

 قاعة احمد باي بقسنطينة

 

–الطفل قاديرو من ذوي الهمم وعمو بيبو 

 -سطيف

 عرض خاص اللعاب اخلفة لذوي الهمم  2222

عرض غنايئ ترفيهي "بيبو 

2023مارس11السبت  والساحرالعجيب"  

00سا14  

 قاعة يرس للعروض
 الطفل قاديرو من ذوي الهمم 

 -سطيف–عمو بيبو 

 ة االنف األحمر تييت مستغانمفرق قاعة السعادة بوهران عرض متنوع "عالم األطفال"  2233

2244  
 عرض فقاعات الصابون

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 جمعية النور للتوحد/طاطا نجوى/الفنان سام

2255  

 معرض جماعي للفنون التشكيلية

مارس  14الثالثاء 

2023 

 2023مارس  31اىل 

 00سا10

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 مي لمتالزمة داوناليوم العال

اجلمعية الوطنية لإلدماج المدريس والمهين 

 لمتالزمة داون

رصخة " "عرض مرسيح ثوري  2266 مارس  17اجلمعة  

2023 

 00سا15

 بخراطة 1945ماي  08قاعة 
 بمناسبة عيد النرص

 

  -عنابة-جمعية الطاووس   

 –المدية  –الشباب  جمعية األقواس لمواهب قاعة االطلس عرض مرسيح "حياة أو ممات "  2277

 -قسنطينة–جمعية التاج  قاعة احمد باي بقسنطينة عرض مرسيح "شمس احلرية"  2288
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معرض صور الثورة التحريرية مع بث   2299

 أناشيد وطنية

 2023مارس  18&  17

 قاعة يرس للعروض 00سا10
 أرشيف الديوان

 عرض مرسيح "حياة وممات"  3300

مارس  18السبت 

2023 

 00سا14

 ية االقواس لمواهب الشباب المديةجمع

3311  
 عرض مرسيح ثوري "حياتنا"

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 جمعية نوميديا بومرداس

3322  
محكمة العار"«عرض مرسيح   قاعة السعادة بوهران 

اجلمعية الشبانية للفنون الغنائية شذى الطرب 

 سيدي بلعباس –

ي و يوم تحسييس طيب:مرض السكر   3333

 رمضان

مارس  18السبت 

2023 

 00سا14

 بولوغني-جمعية مرىض السكري  يوم تحسييس قاعة االطلس

 عرض الفيلم الثوري "زبانا"  3344

 عرض الفيلم الثوري " صليحة"

 عرض الفيلم الثوري "لطفي"

 2023مارس  19االحد 

سا 16سا & 14

 سا18&

 CADC & CNCAبالرشاكة مع  احياء عيد النرص قاعة السعادة بوهران

مارس  21الثالثاء  عرض مرسيح& عرض أزياء & ترفيه  3355

2023 

 00سا14

 اليوم العالمي لمتالزمة داون قاعة السعادة بوهران

اجلمعية الوالئية للدماج المدريس والمهين 

 للمصابني            بالتوحد

"  ببيئيت حيايت"  3366 عرض مرسيح   
مارس  24اجلمعة 

2023 

 00سا15

 بخراطة 1945 ماي 08قاعة 

 برنامج خاص بالعطلة المدرسية

 بمناسبة اليوم الوطين للشجرة

 

 فسنطينة . –جمعية تاج للفنون والثقافة 

"أغرس شجرة تجين   عرض ترفيهي  3377

 ثمرة "
 قاعة االطلس

 اجلزائر –فرقة نجمة السعادة 

 ا الثقافية  برج بوعريريججمعية نوميدي قاعة احمد باي بقسنطينة عرض مرسيح "مملكة الياسمني"  3388

مارس  25السبت  "جرثومة فاحلومة" عرض ترفيهي  3399

2023 

 00سا14

 تيبازة   –جمعية الستار الذهيب للفنون والثقافة  قاعة يرس للعروض

عرض مرسيح "دربوش � غابة األمان   4400

" 
 -وهران  –جمعية البعد السابع  قاعة السعادة بوهران
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شجرة تجين عرض ترفيهي "اغرس   4411

 ثمرة"

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 -اجلزائر–فرقة نجمة السعادة 

"  األرنب الكسول"  4422 عرض مرسيح   

مارس  25السبت 

2023 

 00سا15

 بخراطة 1945ماي  08قاعة 

 برنامج العطلة المدرسية

 

 –سطيف  –التعاونية الفنية القلعة 

4433  
 اعة االطلسق عرض مرسيح "العنيف واللطيف "

جمعية ابتسامة لمرسح الطفل والغناء الهادف 

 -ورقلة  -

عرض العرائس والرتفيه "السالمة   4444

 المرورية"

 -سطيف -الفنان رمزي جموعي  قاعة احمد باي بقسنطينة

4455  
 عرض مرسيح "العنيف و اللطيف"

 2023مارس  26االحد 

 00سا14

 قاعة يرس للعروض
فل و الغناء الهادف جمعية ابتسامة لمرسح الط

 ورقلة

 –وهران –فرقة كيكو  قاعة السعادة بوهران عرض متنوع " العرائس، كلون ،غناء  "  4466

4477  
 عرض أللعاب اخلفة

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 -اجلزائر–الفنان كريم بوجرادة 

 عرض مرسيح "اللعبة"  4488
 2023مارس  26االحد 

 00سا15

 جمعية براعم الفن الثقافية سكيكدة بخراطة 1945ماي  08قاعة 

 –اجلزائر  –طاطا ليندة  قاعة االطلس عرض أللعاب اخلفة  4499

 -قسنطينة–جمعية الفنانني االحرار  قاعة احمد باي بقسنطينة عرض مرسيح "المحقق الصغري"  5500

مارس  27االثنني  عرض مرسيح "المحقق الصغري"  5511

2023 

 00سا15

 -قسنطينة–جمعية الفنانني االحرار  بخراطة 1945ماي  08قاعة 

"   الفالح واألمرية"     5522 عرض مرسيح   -مستغانم–اجلمعية الثقافية للفنون الشبانية  قاعة االطلس 

 سطيف  –التعاونية الفنية القلعة  قاعة احمد باي بقسنطينة عرض مرسيح "األرنب الكسول "  5533

مارس  27االثنني  عرض اللعاب اخلفة  5544

2023 

 00سا14

 طاطا ليندة اجلزائر قاعة يرس للعروض

5555  
 قاعة السعادة بوهران عرض مرسيح "العنيف واللطيف "

جمعية ابتسامة لمرسح الطفل والغناء الهادف 

 ورقلة
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5566  
 عرض مرسيح "العنيف واللطيف"

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة

 لطفل والغناء الهادفجمعية ابتسامة لمرسح ا

 ورقلة

 عرض حكوايت "الفانوس"  5577
مارس  28الثالثاء 

2023 

 00سا15

 البيض -جمعية بودرقة للمرسح  بخراطة 1945ماي  08قاعة 

التعاونية الثقافية والفنية لإلنتاج والتوزيع  قاعة االطلس عرض مرسيح "الصندوق "  5588

 -عني الدفىل –المرسيح 

 -سطيف–الفنان بيبو  قاعة احمد باي بقسنطينة ة والعاب خفةعرض أغاين جديد  5599

 "رحلة � طائرة من ورق" عرض مرسيح  6600

مارس  28الثالثاء 

2023 

 00سا14

 بومرداس -التعاونية الثقافية سموط  قاعة يرس للعروض

6611  
 عرض مرسيح "الفالح واالمرية"

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 -مستغانم–قافية للفنون الشبانية اجلمعية الث

6622  
 قاعة السعادة بوهران عرض مرسيح "هالة � عالم اخليال "

–الرابطة الوالئية للنشطات الثقافية والعلمية 

 -غلزيان 

 عرض أغاين جديدة و العاب خفة  6633

مارس  29األربعاء 

2023 

 00سا15

 الفنان بيبو سطيف بخراطة 1945ماي  08قاعة 

كوايت وعرائس" مغامرات عرض ح  6644

 شوشو"

 وهران   -فرقة بشري محمد أمني قاعة االطلس

جمعية ابتسامة لمرسح الطفل والغناء الهادف  قاعة احمد باي بقسنطينة عرض مرسيح "العنيف واللطيف"  6655

 -ورقلة

 عرض مرسيح "الفالح واالمرية"  6666
مارس  29األربعاء 

2023 

 00سا14

 -مستغانم–معية الثقافية للفنون الشبانية اجل قاعة يرس للعروض

6677  
 عرض أللعاب اخلفة

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 -اجلزائر–طاطا ليندة 

 البييض –جمعية بودرقة  للمرسح  قاعة السعادة بوهران عرض مرسيح "البلعوط  "  6688

 -البليدة -فرقة استوديو الصغار يرس للعروض قاعة "األرض جنة" عرض مرسيح  6699
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7700  
مارس  30اخلميس  عرض مرسيح "الصندوق"

2023 

 00سا14

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة

التعاونية الثقافية والفنية لإلنتاج والتوزيع 

 -عني الدفىل–المرسيح 

عرض مرسيح "حكاية من حاكايات   7711

 زمان "

 –تيارت   –حللقة التعاونية الفنية ديوان ا  قاعة السعادة بوهران

 "البلعوط" عرض مرسيح  7722

مارس  30اخلميس 

2023 

 00سا15

 البييض –جمعية بودرقة  للمرسح  قاعة االطلس

7733  
 بخراطة 1945ماي  08قاعة  عرض مرسيح" العنيف و اللطيف"

جمعية ابتسامة لمرسح الطفل والغناء الهادف 

 -ورقلة

 -مستغانم–اجلمعية الثقافية للفنون الشبانية  مد باي بقسنطينةقاعة اح عرض مرسيح "الفالح واالمرية"  7744

 عرض مرسيح "البلعوط  "  7755

مارس  31اجلمعة 

2023 

 00سا14

 البييض –جمعية بودرقة للمرسح  قاعة يرس للعروض

7766  
 عرض أللعاب اخلفة

المركب الثقايف عبد الوهاب 

 سليم بشنوة
 فرقة نجوم ماجيك

ئة"عرض مرسيح "المفاج  7777 اجلمعية الوالئية للثقافة والفنون شعلة  قاعة السعادة بوهران 

 الهضاب سعيدة 

 "الفالح و االمرية" عرض مرسيح  7788

مارس  31اجلمعة 

2023 

 00سا15

 -مستغانم–اجلمعية الثقافية للفنون الشبانية  بخراطة 1945ماي  08قاعة 

عرض أللعاب اخلفة "الفنان بالل   7799

 صابري"

 سطيف -التعاونية الثقافية القناع للمرسح  مد باي بقسنطينةقاعة اح

عرض مرسيح "حكاية من حاكايات   8800

 زمان "

 –تيارت   –التعاونية الفين ديوان احللقة  قاعة االطلس
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  ددييوواانن  ررييااضض  االلففتتحح --22

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

فتحديوان رياض ال  

 و

 المتحف الوطين للمجاهد

 قاعة ابن زيدون

 و

 بهو القاعة

 

إرساء الروابط بني  األجيال و  

تذكري الشباب بتضحيات 

 األسالف.

2023فيفري  18 برنامج خاص باليوم الوطين للشهيد من خالل عرض أفالم ثورية و -   معرض للوحات 

 الفنية تربز تضحيات الشهداء األبرار.

 

 

0011  

لفتحديوان رياض ا  

 

 قاعة ابن زيدون

 

إنجاح احلدث و إعطاء صورة 

راقية و حضارية عن المرأة 

 اجلزائرية

2023مارس  08  

 

تنظيم عرض أزياء خاص بالموروث الثقايف اجلزائري إضافة إىل حفل فين خاص باليوم   -

للمرأة.العالمي     

0022  

 ديوان رياض الفتح

 و

مؤسسة الشيخ عبد الكريم 

 دايل 

 قاعة ابن زيدون

 

إنجاح احلدث و إعطاء صورة 

 راقية

2023مارس 10  القديرة نرجس.  والفنانة تنظيم حفل فين من إحياء الفنانة القديرة نادية بن يوسف   -   

0033  

 

 ديوان رياض الفتح

 

ساحة اقورا-  

 و

 مركز الفنون

إنجاح احلدث و إعطاء صورة 

راقية و حضارية للمجتمع 

 اجلزائري 

2023مارس  11  

  3202مارس 14

حفل فين من إحياء "عمو يزيد"   -     

لفائدة ذوي االحتياجات اخلاصة احتفاال بيومهم الوطين. وورشات معرض  -   
0044  

 

 ديوان رياض الفتح

 

 

 قاعة ابن زيدون

 

 

 إرساء الروابط بني  األجيال

 

2023مارس  19  

 

 

مارس من خالل عرض أفالم ثورية 19برنامج خاص بعيد النرص  --  
0055  
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رياض الفتح ديوان  

 

 المرسح الصغري

ساحة اقورا مركز الفنون-  

قاعة ابن زيدون -  

 برنامج ترفيهي خاص بالطفولة

 و المرسح

 ابتداء من يوم

2023مارس 23  

برنامج خاص بالعطلة الربيعية من خالل عرض أفالم سينمائية لألطفال و ألعاب -

ريونات مع البهلوانية  عرض بهلوانية و سحرية خالل أيام نهاية األسبوع ، والعاب الما

 مونولوغ مرسيح.

 

  

0066  
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  االلووككااللةة  ااجلجلززاائئررييةة  للإلإلششععااعع  االلثثققاايفيف --33

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن    االلممالالححظظةة  

� إطار برنامج 

 60الذكرى ال

  لالستقالل

    فنانني تشكيليني جزائريني

 برياص النارصي"دار الثقافة "ا

بمعسكر     

 2023مارس  14إىل   04

  

لوحة فنية" معرض  63معرض ل "

  0011  متنقل

بمناسبة عيد  

  المرأة
  الفنانة تانينا ازيري

2023مارس   08  أروقة دار عبد اللطيف   الرتويج إلبداعات المرأة اجلزائرية معرض لوحات فنية للفنانة   

  0022  التشكيلية  " تانينا ازيري" 

ر برنامج � إطا

 60الذكرى ال

  لالستقالل

مجموعة من الشعراء و 

  الفنانني اجلزائريني

 دار الثقافة "ابرياص النارصي"  

بمعسكر    

 2023مارس   11إىل  09

  

  أيام الشعر الشعيب اجلزائري 

0033  

� اطار االحتفال 

باليوم الوطين 

لذوي االحتياجات 

  اخلاصة

  اعضاء اجلمعية 

 تهتم لفائدة اعضاء اجلمعية اليت

باالشخاص ذوي االحتياجات 

  اخلاصة.

2023مارس  16اىل  12  دار عبد اللطيف معرض لفائدة جمعية اإلدماج   

  للشباب 
0044  

  
تلميذ من ثانوية الفنون   40

  "عيل معايش"

 لفائدة تالميذ  ثانوية الفنون

  ""ععيليل  ممععاايشيش""

  

0دار عبد اللطيف 2023مارس  15   ملتقى الفن السابع مع السينمايئ   

ريب لكحل.الع   
0055  

    
2023مارس  19  افرتايض عىل صفحة الفيسبوك  احياء ذكرى عيد النرص عرض فيلم وثائقي بمناسبة  ذكرى     

  عيد النرص
0066  

� إطار برنامج 

   60الذكرى ال
  فنانني تشكيليني جزائريني

  لوحة فنية" معرض 63معرض ل " 2023مارس  30إىل   20 دار الثقافة "مستغانم"  
0077  



12

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 ت رمضان سهرا

  

 الفنان كمال عزيز 

  الفنان لمني سعدي
  

 2023مارس  30  قاعة  ابن خلدون 

سا 20:00   

  حفل موسيقي  "سهرات رمضان"
0088  
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  ررززيي  االلدديينن  ببششططاا  ااجلجلززاائئرريي  مميحيحااللممرسرسحح  االلووططينين  0044--

االلتتووققييتت  

  االلععررضض

  االلتتااررييخخ  ععننوواانن  االلععررضض    االلننصص  االلممخخررجج  االلممننتتجج

سا 16:30  
ائري بمشاركة المرسح اجلهوي المرسح الوطين اجلز 

 سيدي بلعباس
 صادق لكبري

عن نص "صوفوكليس" 

 إقتباس "وسام رحماين

 عرض رشيف

 "أونتيجون"
 السبت 04/03/2023

سا 14:30 07/03/2023 أكمل ماييل محمد هشام بين شنانة رصار أمني جمعية "األفراح الثقافية والفنية" لبلدية المدية   الثالثاء 

سا 18:00  التائهون أحمد رزاق ح اجلهوي عنابةالمرس 
08/03/2023  األربعاء 

09/03/2023  اخلميس 

سا 16:00  
  المرسح اجلهوي اجللفة

 (إحتفاء بذكرى ستينية اإلستقالل)
 دانيال بوكمان أحمد خودي

 عرض رشيف 

 "القصة احلقيقية حلورية"
11/03/2023  السبت 

سا 10:30  
 –نبيل رزيق   بحضور الممثلني  بلعلوي سعيدة  –جمال قرمي يفية التعامل مع ذوي اإلحتياجات اخلاصة تجربة جمال قرمي كانموذج"   ندوة فكرية   "مرسح اإلدماج. ك

14/03/2023 ) 2023مارس  14إحياء  باليوم الوطين للذوي اإلحتياجات اخلاصة بالل سعيدي  (قاعة "سفريي")  (  الثالثاء 

سا 14:30  الدونكيشوت دي ال مايا إقتباس أحمد بن خال صديق بن رضاوة "المشعل" سيدي بلعباس التعاونية الثقافية 

سا 18:00  
 المرسح اجلهوي سوق أهراس

 (إحتفاء بذكرى ستينية اإلستقالل)
 جالل خشاب سيف الدين بن دار

 عرض رشيف

 "المحتشد"
15/03/2023  األربعاء 

سا 19:00 16/03/2023 يال روجيريو" من تنظيم سفارة إيطالياحفل موسيقي إيطايل مع المطربة "أنتون   اخلميس 

سا 16:00  
 المرسح اجلهوي العلمة

 (إحتفاء بذكرى ستينية اإلستقالل)
 سعيد حمودي محفوظ بركان

 عرض رشيف

 "رجال صدقوا"
17/03/2023  اجلمعة 

سا 15:00  
 ة كريم"  واإلعالمي "جالل شندايل"جمعية األلفية الثالثة تنظم حفل موسيقي تكريمي لكل من  الفنانة "فريد

 بمساهمة المرسح الوطين  اجلزائري  والديوان الوطين حلقوق المؤلف واحلقوق المجاورة
18/03/2023  السبت 

سا 18:00  
 المرسح اجلهوي بشار

 (إحتفاء بذكرى ستينية اإلستقالل)
19/03/2023 تراب جلنون هشام بوسهلة مختار حسني  األحد 
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  اائئرر  ببووععالالمم  ببسسااييححأأووببرراا  ااجلجلزز  0055--

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

01 

فعاليات الطبعة احلادية عرش لمهرجان الدويل للرقص 

 المعارص : 

 سهرات وعروض / دورات تكوينية /محارضات 

 ضيف رشف : جمهورية مايل 

 حافظة المهرجان م / أوبرا اجلزائر  2023مارس  13إىل  09من 

02 
سهرات فنية � طابع المالوف تحت عنوان "عىل رشف 

 الشيوخ" 
 الفنان سليم الفرقاين  / أوبرا اجلزائر   2023مارس  16

 / / أوبرا اجلزائر  2023مارس  31 إنطالقث سهرات رمضان المبارك  03
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  ووااللممععااررضض  االلففننووننررككزز  مم  0066--

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  ييتت  االلننششااططتتااررييخخ  وو  تتووقق  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 

01 
 معرض " الممارسات الشعبية للمرأة اجلزائرية"

 2023مارس  08و  07يومي 
مركز الدراسات 

 األندلسية

التعريف الرتاث الالمادي و 

 التقاليد اجلزائرية

// 

التعريف باحليل التقليدي  معرض احليل الرتايث " الزروف" 02

 اجلزائري
// 

 حرفيات � عدة مجاالت تحفزي و دعم النساء معرض "حرفيات تلمسان" 03

04 
 عروض متنوعة ترفيهية و نشاطات بيداغوجية

التشجيع عىل الرغبة � االندماج  مراكز بيداغوجية 2023مارس  14

 مع المجتمع

جمعية تاقرارت للثقافة و 

 الفنون

 معرض " مجاهدات" 05

 معرض " صورة و دكرى"
 التعريف بالمجاهدين و الشهداء المحطة الربية 2023مارس  19

// 

06 
 طيلة شهر رمضان الكريم معرض خري االنام

احدى المؤسسات 

 الثقافية
 // التعريف بالسرية النبوية

 فيةجمعية عني دوز الثقا تحفزي األطفال بين مستار عني دوز 2023خالل عطلة الربيع  نشاطات و عروض متنوعة لألطفال 07

 مسابقات فكرية 08

 

 2023طيلة عطلة الربيع 
ملحقة المكتبة بين 

 بحدل

 اكتساب معلومات 

 
بالتنسيق مع المكتبة 

 الرئيسية
 نشاطات ترفيهية

 

 التخفيف من ضغط االمتحانات

 

 ورشات فنية
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  ققصصوورر  االلثثققااففةة  ––0077

  ققرصرص  االلثثققااففةة  ممففدديي  ززككرريياا  --0011

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  ممككاانن  االلننششااطط  تت  االلننششااططتتااررييخخ  ووتتووققيي  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

تقديم تطبيق  حول المعارض   االفرتاضية "  01

 بوابة  الفن اجلزائري" للمؤسسة الناشئة شيدو

 20223مارس  02

10 :00 

   قرص الثقافة

معرض جماعي للفنون التشكيلية بمناسبة  02

 االحتفال باليوم العالمي للمرأة.

 2023مارس  02

 2023مارس  18

16:00 

   قرص الثقافة

ندوة صحفية  حول المهرجان الثقايف الدويل  03

 للرقص العارص.

 20223مارس  04

10 :00 

 قرص الثقافة

 قاعة المكتبة

  

ندوة علمية  من تنظيم منصة كليم التابعة   04

 للمعهد العايل للعلوم.

 20223مارس  04

10 :00 

   قرص الثقافة
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االحتفال باليوم حفل غنايئ متنوع بمناسبة  05

 العالمي للمرأة.

 20223مارس  08

15 :00 

 قرص الثقافة

حفل غنايئ أندليس من أحياء اجلمعية الثقافية  06

 الموسيقية السندوسية .

 20223مارس  11

18 :30 

 قرص الثقافة

الطبعة الثانية عرشة    للصالون الدويل   07

لتكنولوجيات االعالم و االتصال المغاريب

 2223ارس م 14

 2023مارس  16

 قرص الثقافة

  لمؤسسة  . صالون الطالب اجلزائري      08

Graduate 

 2223مارس  18

 2023مارس  19

 قرص الثقافة
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  ققرصرص  االلثثققااففةة  للووالالييةة  تتللممسساانن  --0022

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط    تتااررييخخ  االلننششااطط      ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط    االلممششااررككوونن

ع المرأة عىل امتهان احلرف  تشجي-  حرفيات و جمعيات

 وتطويرها

تحفزي المراة عىل ابراز منتوجها و - 

 تسويقه.

فتح مجال للمرأة احلرفية  و دخولها -

لعالم المؤسسات الناشئة مع 

 احلفاظ عىل الطابع التقليدي

 بهو القرص   

 

 

 

 

 

 

 

 2023مارس 08و 07و  06

 

 

 

 

 

 08معرض نسوي خاص بمناسبة عيد المراة المصادف لـ 

 2023مارس

 تحت شعار:"أنامل ذهبية للمرأة العرصية"

 *أجنحة المعرض:

 جناح اللباس التقليدي- 

 جناح الطبخ التقليدي والعرصي- 

 جناح االناقة والديكور- 

 جناح االشغال اليدوية- 

 ورشات حية

01 

تشجيع المواهب الشابة � الفن  زينب بوترفاس

 التشكييل خاصة العنرص النسوي .

 

 د ديبقاعة محم

 02 معرض للفن التشكييل للفنانة         "زينب بوترفاس" 2023مارس  16اىل  06من 

بالتنسيق مع اجلمعية اجلزائرية 

ألمراض األنف و جراحة المنظار 

 لرشيط اجلمجمة

 

توعية المجتمع المدين حول هذا 

 المجال خاصة المرىض 

عىل الساعة  2023مارس 03و02 قاعة المحارضات

 سا08:30

 03 يام تحسيسية  حول أمراض األنف أ
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مشاركة العمل الثقايف مع  قرص الثقافة

المؤسسات العقابية خاصة � هذه 

 المناسبة.

المؤسسة العقابية      

التابعة لمجلس     قضاء 

 تلمسان

 

 عرض فيلم سينمايئ  2023مارس  08

 "ليىل واألخريات"

 للمخرج سيد عيل مازيف

04 

حتفال باليوم الوطين للذوي اال  فرقة مرسحية محلية

 االحتياجات اخلاصة

المركز بيداغويج -

لالحتياجات اخلاصة 

 بتلمسان

 

عىل الساعة  2023مارس  14

 سا10:00

زيارة ميدانية مع تقديم عرض تنشيطي ترفيهي للمركز 

 بيداغويج لالحتياجات اخلاصة بتلمسان

05 

للجمعية الثقافية مصطفى بلخوجة 

 والية وهران

عىل الساعة  2023مارس 17 عة الكربىالقا /

 سا20:00

سهرة فنية للجمعية الثقافية مصطفى بلخوجة والية 

 وهران

06 

 بهو القرص التعريف بشهداء الثورة قرص الثقافة

 

 

 

عىل الساعة  2023مارس  19

 سا10:00

 معرض الصور التاريخية بمناسبة     عيد النرص

 

 

07 

 

مارس  19نرص احياء لذكرى عيد ال قرص الثقافة

1962 

 

المؤسسة العقابية      

التابعة لمجلس     قضاء 

 تلمسان

 عرض فيلم سينمايئ 

 " البرئ"

 للمخرج لطفي بوشويش

 

08 

 

للتعاونية الثقافية الكواليس 

 تلمسان- للمرسح و الفنون 

 

 بمناسبة اليوم العالمي للمرسح

بعد   2023مارس 29 القاعة الكربى

 صالة الرتاويح

يح كوميدي ذو طابع عائيل بعنوان:"آه يا جاري" عرض مرس

 تلمسان- للتعاونية الثقافية الكواليس للمرسح و الفنون 

09 
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 جمعية القرطبية

إحياء أيام الطرب احلوزي لفئة 

 الناشئة

 23و بمناسبة العطلة الشتوية 

  2023مارس

 2023مارس 30

 بعد صالة الرتاويح

 10 سهرة أندلسية جلمعية القرطبية
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  االلثثققااففةة  للووالالييةة  سسككييككددةة    ققرصرص--0033

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  االلننششااطط

  

 ننووعع  االلننششااطط

  

 االلررققمم  

 

 

 

  

  

 قرص الثقافة لسكيكدة

  مالك شبل

22002233  مارس  0088   

  

 

  

  0011 باليوم العالمي للمرأة االحتفال

  

22002233  مارس  1144   

  

  

 االحتفال

اخلاصة االحتجاجاتباليوم الوطين لذوي    

0022  

  

22002233  مارس  1199  

 

 

 0033  اإلحتفال بعيد النرص

22002233  مارس  2288  --2277   

 

 

  0044 العطلة الربيعية لألطفال

22002233  مارس  3300   2023سهرات  ليايل رمضان     0055  
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  ممددييررييااتت  االلثثققااففةة  ثثااننيياا  ببررااممجج  

  أأددررااررددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  مم--0011    

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 ة فنيةسهر  01

 (� الطابع التاريق)

02/03/2023 

18:00 

 جمعية تاتريت الرتفيه والرتويح عن النفس قاعة العروض

 للموسيقى األصيلة

تعويد األطفال عىل التفكري الصائب  فضاء الطفل 07/03/2023 ورشة األلعاب الفكرية 02

المنتج واالعتماد عىل النفس وإيجاد 

 تعلـّماحللول اليت تولّد فيهم رغبة ال

 رواد فضاء الطفل

 07/03/2023 عرض مرسيح تربوي لألطفال 03

14:30 

اجلمعية الثقافية الفنون واألصالة لمواهب  الرتفيه والتعلم دار الثقافة

 الشباب

حفل عيد المرأة تكريمي خاص بموظفات  04

 وعامالت المكتبة الرئيسية أدرار

08/03/2023  

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 ميةالعمو

مشاركة العامالت االحتفال 

 بعيدهن

 عامالت المكتبة

مساعدة الطلبة عىل حل المشاكل  14/01/2023 خدمات استشارية وتدريبية وفنية للمرتبصني 05

 اليت يوجهونها � اجلامعة أو المعهد

 طلبة اجلامعة والمرتبصني

 09مارس إىل غاية  07من  معرض تقليدي ومعرض فنون تشكيلية 06

 2023سمار

  بهو دار الثقافة و تماسخت

 

 

 جمعيات نسائية وحرفيات وفنانات
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 2023 /03 /07 جلسة فنية أدبية 07

14:30 

  قاعة الندوات

 

ترقية المرأة وإبراز دورها و مكانتها 

 � المجتمع

 

 

 

 

 

 

 أ/ بن عبيد أم اخلري

 أ/ أمرية عوماري

 أ/هاشمي خديجة

 2023 /03 /08 حفل فين 08

14:00 

  الثقافة دار

 عرض مرسيح 09

 للكبار

14/ 03  /2023 

15:00 

 تعاونية األمل للثقافة والفنون دار الثقافة

 سهرة فنية 10

 إنشادية

16  /03  /2023 

18:00 

 فرقة نجوم األصيل دار الثقافة

نقل كل ما يمتلكه من شغف و  فضاء الطفل بالمكتبة 14/01/2023 ورشة احلكوايت 11

وفن القوال لهؤالء خربة وممارسة 

 الشباب إلبراز الهوية اجلزائرية

 فضاء الطفل بالمكتبة

 نادي اقرأ لرنتقي غرس سلوك المطالعة بهو المكتبة الرئيسية 28/03/2023 قراءة � كتاب 12

13  

 المطالعة والتلخيص

 

 

 2023مارس 

مشاركة اطفال ذوي االحتياجات  المركز النفيس البيداغويج أدرار

 الحتفال بعيدهم الوطيناخلاصة ا

 مصلحة النشاطات

 المركز النفيس البيداغويج محمد بوراس-

 فيلم تارييخ : معركة اجلزائر 14

ندوة تاريخية حول عيد النرص معرض الكتب 

 التاريخية

 فضاء الطفل 

 مدرج المكتبة بهو المكتبة

حث االطفال عىل مطالعة تاريخ 

 الثورة واالطالع عليه

لتبادالت واألنشطة مصلحة التنشيط وا

 الثقافية

 تأطري دكاترة مختصني � التاريخ
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15 

 ورشة الرسم والتلوين

تنمية احلس اجلماىل والذوق الفىن  فضاء الطفل بالمكتبة 15/03/2023

عند الطفل، كما يعمل عىل تنمية 

 روح اخليال واإلبداع لديه

 مصلحة توجيه وتسيري القراء

16 

 ورشة اخلط العريب

التدريب عىل استخدام القلم ومزيان  فضاء الطفل 21/03/2023

احلروف فيه وكتابة بعض احلروف 

 والمقاطع والكلمات

مصلحة التنشيط والتبادالت واألنشطة 

 الثقافية

17 
معرض كتابات " الشعر � اجلزائر عامة والمحلية 

 خاصة

المكتبة الرئيسية للمطالعة  21/03/2023

 العمومية

الشعراء ورواد التبادل الثقايف بني 

 المكتبة

 شعراء أدرار

18 
 ورشة االلعاب الفكرية

تعويد األطفال عىل التفكري الصائب  فضاء الطفل بالمكتبة 29/03/2023

 المنتج 

 مصلحة التنشيط والتبادالت واألنشطة

المكتبة الرئيسية للمطالعة  18/03/2023 دورة تأهيلية للصائمني اجلدد 19

 العمومية

 معتمد الشؤون الدينية دائرة ادرار ة الصومالتعريف بفريض

 دار الثقافة 2023مارس  19/20يومي  معرض تارييخ 20

 خلق أجواء روحانية

 

 أرشيف دار الثقافة

عرض أرشطة وثائقية وبث أناشيد وطنية خاصة  21

 بيوم النرص

19/ 03  /2023 

10:00 

 قسم السمعي البرصي افةدار الثق

 20/03/2023 ندوة تاريخية 22

14:30 

 أ/هيديل عتيقة دار الثقافة

 أ/ عاليل عبد الوهاب

 أ/ الزويين فاطمة الزهراء
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 عرض أوبريت ثورية 23

 رصخة األجداد

21  /03  /2023 

15:30 

 التأكيد عىل مبدأ تقرير المصري دار الثقافة

 واستقالل الشعوب

 قسم للسمعي البرصي

 

  االلششللفف  االلثثققااففةة  للووالالييةة    ممددييررييةة--0022

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  سسمم  االلننششااططاا  االلررققمم

01 

الفنون الدرامية وهي عىل النحو  تكوينية �تنظيم ورشات  

 التايل:

-ورشة الكتابة الدرامية-ورشة التمثيل-ورشة اإلخراج

 ورشة السينوغرافيا.

 دة شباب والية الشلفمقدمة لفائ دار الثقافة لوالية الشلف 2023مارس  04اىل  01من 
بالتنسيق مع محافظة المهرجان 

 الوطين لمرسح الهواة

02 
تنظيم الصالون النسوي للفنون التشكيلية تحت    -

 شعار "ريشيت هي لمسيت"
 دار الثقافة لوالية الشلف 2023مارس  08اىل  06من 

مقدم لكافة الفنانني التشكيلني خاصة 

شكيليات بالتنسيق مع فنانات ت الفئة النسوية

 محليا               و وطنيا
 العائالت.حفل فين عىل رشف -  03

 2023مارس 08األربعاء 

 سا)14:00( 
 مقدم لكافة الفئات دار الثقافة لوالية الشلف

04 
العالمي  بمناسبة اليومجلسة تكريمية لموظفات المكتبة 

 للمرأة 

عىل الساعة  2023مارس  08

 صباحا  10:00
 ثقايف  ت قاعة المحارضا

 موظفات المكتبة 

 للمكتبات.أيام مفتوحة عىل المكتبة بماسبة اليوم العريب  05
  2023مارس  09

 عىل مدار اليوم 
 و ملحقاتها المكتبة الرئيسية 

 ثقايف أديب 

 

 

 

 المكتبة الرئيسية 

06 
 تنظيم عروض ترفيهية بهلوانية  -

 
 2023مارس  14الثالثاء 

 فدار الثقافة لوالية الشل
مقدم لكافة الفئات لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

بالتنسيق مع مركز الصم و البكم 

 الردار 9المنطقة 
07 

تنظيم ورشات فنية لفائدة أطفال لذوي االحتياجات    -

 اخلاصة
 دار الثقافة لوالية الشلف
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08 
خرجة ميدانية  للمكتبة المتنقلة بورشاتها بمناسبة اليوم 

 ات اخلاصة الوطين لذوي اإلحتياج

 2023مارس  14

 عىل مدار اليوم  
 ثقايف  مدرسة الصم و البكم بالشطية 

المكتبة الرئيسية و مدرسة الصم  

 و البكم 

 المكتبة الرئيسية  تارييخ  المكتبة الرئيسية  2023مارس 23مارس  إىل  19 معرض لصور تاريخية  09

10 
يوم معرض للكتب الشعر  و األدب العريب  بمناسبة ال

 العالمي        و العريب للشعر 

 ببهو المكتبة  الرئيسية   2023مارس  23إىل  20من 

 
 ثقايف  أديب 

 المكتبة الرئيسية 

 تنظيم عرض مرسيح حول المناسبة(عيد النرص)   - 11
 مقدم لكافة الفئات دار الثقافة لوالية الشلف 2023مارس  20و  19يومي

بالتنسيق مع جمعيات ثقافية و 

 تنظيم مسابقة تاريخية حول المناسبة   - 12 لبة جامعينيط

13 
خرجات ميدانية للمكتبة المتنقلة بورشاتها بمناسبة 

 العطلة الشتوية 

 2023مارس  30إىل  24من 

 ليوم كامل 
 ثقايف  بلديات احلجاج ، عني مران ، حرشون 

 المكتبة الرئيسية 

 المكتبة الرئيسية  ثقايف ديين  ببهو المكتبة الرئيسية   2023مارس  31إىل  23من  ان المعظم معرض للكتاب الديين بمناسبة شهر رمض 14

15 

تنظيم تظاهرة  أيام مرسح الطفل تحت شعار " لطفولة    -

 مرشقة"

 تنظيم مسابقات ترفيهية لألطفال   -

 مقدم لكافة الفئات دار الثقافة لوالية الشلف 2023مارس  30اىل  25من 
ق مع جمعيات ثقافية و بالتنسي

 فنانني

 خيمة القراءة  بمناسبة شهر رمضان المعظم  16
مارس عىل الساعة  30

 التاسعة ليال 
 ثقايف أديب  قاعة المحارضات 

المكتبة الرئيسية  و الشعراء و 

 اجلمعيات  الثقافية 

17 
 حقيبة  متحفية 

 زيارات إرشادية 

كل يوم ثالثاء من شهر 

 2023مارس 
 علمي تربوي  العمومي الوطينالمتحف 

المؤسسات الرتبوية بالتنسيق مع 

 المجتمع المدين.
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  ااالالغغووااططممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  0033--

  االلممششااررككوونن

  

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

مؤطري دار الثقافة واجلمعيات 

 المتعاملة

برنامج تكوينيي لتحسني 

وتعلم واكتساب  المستوى

 المهارات الفنية واللغوية

  دار الثقافة التيخ عبد الله بن كريو

 

 دائـــــم

 ونوادي مؤطرة من طرف اجلمعيات  الورشات البيداغوجية

فن –الفنون التشكيلية -االدبية  الفنون-االيل االعالم-المطالعة

ا –فيديو -الفنون السمعي البرصي-الفوتوغرافيا –الرتمي 

تعليم   نادي-الدراميةالفنون  – دلسية والبيانواالن لموسيقى

  نادي راديو الهواة -تاللغا

  

  

0011  

  

  

  

  

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

تعويد الطفل القراءة و 

الكتابة و إثراء الرصيد 

 اللغوي المعريف

فضاء الطفل بالمكتبة الرئيسية 

عموميةللمطالعة ال  

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

 كل سبت و ثالثاء

 

 

 ورشات للمطالعة و التلخيص واخلط العريب

 

 

 

 

 

 

  

  

0022  
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–بالتنسيق مع : جمعيات الغيث 

جمعية االنفتاح – االتحاد النسايئ 

جمعية رواق الياسمني – الشبانية 

جدمعية شعاع للفنون والثقافة – 

 جمعية ام ملك مريم للصناعات– 

جمعية وصال للثقافة – التقليدية 

 والفنون

 

 

 

 

 إحياء المناسبات العالمية

 

 

 

 دار الثقافة التيخ عبد الله بن كريو

 

 المركز الثقايف

 بلدية افلو

 

 

 

 

 

2023مارس 10اىل 05من  

 االحتفال باليوم العالمي للمراة

 *معارض

الصناعات التقليدية واحلرف الفنية-  

ئري التقليديجماليات تذوق المطبخ اجلزا-   

 *عروض :تنشيط فلكلوري ،حفل فين

 *لقاءات : ملتقى األدب وكتابات النسوية

 "المراة وجمال الكلمات "

 دورة تكوينية � احلرف الفنية للنساء

  

  

  

  

0033  

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

التعريف بالمكتبة و  

 خدماتها

رئيسية للمطالعة العموميةالمكتبة ال  

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

09/03/2023  اليوم العريب للمكتبات 

 معرض للكتاب

 عرض أرشطة

0044  

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مناقشة و دراسة كتاب

 مسابقة للشعر و اخلواطر

11/03/2023 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية دي تنوين بمناسبة اليوم العريب للمكتباتجلسة قراءة نا   

 

 

 

0055  

2023مارس  15 دار الثقافة التيخ عبد الله بن كريو ملتقى تكويين للشباب جمعية االطلس الصحراوي  ملتقى االيكولوجيا 

  

  

  

0066  
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المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

  إحياء مناسبة عيد النرصو

 تعريف الناشئة بهذا اليوم

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

18/03/2023  مسابقة تاريخية لألطفال 

 إنجاز مجلة حائطية

0077  

  

 مكتبة المطالعة آفلو

 متحف المجاهد

 قلعة بوسكارين

 إحياء مناسبة عيد

النرصو تعريف الناشئة بهذا 

هم باألماكن اليوم و تعريف

 التاريخية

 مكتبة المطالعة آفلو

 متحف المجاهد

 قلعة بوسكارين

18/03/2023  

 

تنظيم زيارة لمتحف المجاهد و قلعة بوسكارين لفائدة أطفال 

 مكتبة المطالعة آفلو

 

0088  

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

 

 

 إحياء عيد النرص

 

 

 

 

مكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةال  

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

 

21/03/2023إىل 19من  

 

 معرض للكتب التاريخية و عرض أرشطة مرئية

0099  

  

  

موجه للمدمجني � سلك  مؤطري دار الثقافة االغواط

النشاط الثقايف لدار الثقافة 

 االغواط

 دار الثقافة التيخ عبد الله بن كريو

 

2023مارس  20  يوم درايس وتربص مغلق إلطارات التنشيط الثقايف والفين 

 

 

1100  

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية إحياء اليوم العالمي للشعر

 مكتبة المطالعة آفلو

 مكتبة عني مايض

21/03/2023  أمسية شعرية 

 تكريم بعض الشعراء

 

 

1111  
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المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

 من أحاديث المصطفى

قراءة سرية الرسول عليه 

 الصالة و السالم

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

 

25/03/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لة الربيعيةبرنامج العط  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

1122  

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

 من أحاديث المصطفى

 ورشة اخلط العريب

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

26/03/2023  

 

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

يةالعموم  

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

 من أحاديث المصطفى

 ورشة األشغال اليدوية

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

27/03/2023  

 

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

 من أحاديث المصطفى

لعاب ترفيهية جماعيةأ  

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

مكتبة المطالعة آفلو مكتبة عني 

 مايض

 

29/03/2023و28  

 

اجلمعية الثقافية والفرق 

 المرسحية والفنية

 

 تنشيط عطلة الربيع

 دار الثقافة

 المركز الثقايف

 بلدية افلو

مارس  31اىل  25من 

2023 

 تنشيط العطلة الربيعية تحت

عروض مرسحية /عورض بهلوانية /العاب خفة /مسابقات ثقافية 

 متنوعة

1133  
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 اجلمعية الثقافية والفرق الفنية

 

 

 

 

 

 

 

تنشيط سهرات ليايل 

 رمضان الكريم

 

 دار الثقافة

 المركز الثقايف

 بلدية افلو              بلديات الواليات

 

مارس  25بداية من 

2023 

  إإححييااءء  سسههررااتت  لليياايليل  ررممضضاانن

الصيام "تظاهرة ثقافية دينية تقام عىل رشف المبتدئني فرسان 

� الصيام عرب خمس بلديات كمرحلة اوىل" مدائح 

 دينية/انشادية/قراءات شعرية/ وصالت فكاهية /سهرات فنية

  

  

  

1144  

 

اجلمعية الثقافية والفرق 

 المرسحية والفنية

 

 إحياء المناسبات العالمية

 دار الثقافة

 المركز الثقايف

حايس الرملبلدية    

2023مارس  27  

 

 

  ااححييااءء  االلييوومم  االلععااللمميي  للللممرسرسحح

 معرض حول احلركة المرسحية بالوالية

 عروض مرسحية للكبار والصغار " مرسح الشارع "

  

1155  

28/03/2023 المكتبة الرئيسية العمومية رمضان شهر الطاعات المكتبة الرئيسية العمومية  ندوة فكرية رمضانية الشيخ ميلودية قويدر 

 

 

  

1166  

ودراسة كتابمناقشة  المكتبة الرئيسية العمومية  

واخلواطرمسابقة للشعر   

 

 

29/03/2023 المكتبة الرئيسية العمومية  

 

  

 ججللسسةة  ققررااءءةة  نناادديي  تتننوويينن

1177  
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    أأمم  االلببوواايقيق  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة0044

  

  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

 

01 

 

 

 

 

 العيد العالمي للمرأة :

 معرض للباس التقليدي -

 معرض للمأكوالت الشعبية واحللويات التقليدية -

 حفل فين عرصي عىل رشف المرأة  -

مارس  10إىل 08من 

2023 

 09:30عىل الساعة:

 صباحا
 دار الثقافة والفنون

اإلحتفال بهذه المناسبة العالمية وعرفانا 

� شىت  بالمجهودات اليت تبذلها المرأة

مجاالت احلياة ويف مختلف الميادين بدأ 

 باألرسة إىل المجتمع والوطن

 

 جمعيات محلية

 

02 

 اليوم العالمي لذوي االحتياجات اخلاصة:

 عروض فنية ومرسحية

 2023مارس  14يوم 

 09:30عىل الساعة 

 صباحا

 دار الثقافة والفنون

 

يتطلع األشخاص ذوي األشخاص إىل 

مهم الوطين والعالمي تعزيز حقوقهم � يو

وهذه النشاطات تعطي األمل � العمل 

 واإلبداع 

 مديرية النشاط االجتماعي

 جمعيات محلية

03 
 اليوم الوطين "عيد النرص :

 محارضة بعنوان عبقرية الثوار وخصوصية الثورة

-2023مارس  19يوم 

 09:30عىل الساعة  02-08

 صباحا
 دار الثقافة والفنون

يد النرص ورشح مراحل االحتفاء بذكرى ع

الثورة التحريرية ومكاسبها عىل الفرد 

والمجتمع و إبراز مكانة الشهيد � األدب 

 اجلزائري 

 

 اتحاد الكتاب اجلزائريني فرع

 أم البوايق

04 

 األيام الربيعية لمرسح وثقافة :

 عروض مرسحية لألطفال

 مسابقات فكرية ،ألعاب بهلوانية -

 

 2023إىل مارس 26من 
 

 الثقافة والفنون دار

تنشيط الساحة الثقافية والفنية 

وتحريك روح اإلبداع الثقايف والفكري 

 للطفل من أجل الوصول لمرسح محرتف 

 

 جمعيات ثقافية 
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05 

 المعرض :

 معرض الكتاب الثوري -

 معرض صور الثورة -

 التحريريـة

 10.00سا 

03/03/2023 

 بهو المسـرح اجلهـوي

 أم البواقــي

 ىإحياء ذكر 

استشهاد 

 البطل

 الشهيد

العريب بن 

 مهيدي

 المرسح اجلهوي

 أم البواقـــــي

 محارضة حول مناقب -

 الشهيد العريب بن مهيدي
 14.00سا 

قاعـة العـروض              

 "رؤوف غــراف "

 المرسح اجلهـوي أم البوايق

 األستـــــاذ

 ياسني فــارس
 16.00سا  رشيط سينمـايئ -

06 
 14.30سا  كريم عامالت المرسحت  -

08/03/2023 
اإلحتفال بالبوم 

 العالمي للمرأة

 المرسح اجلهوي

 15.00سا عرض مرسيح للكبار - أم البواقـــــي

07 

 المعرض :

 معرض الكتاب الثوري -

 معرض صور الثورة -

 التحريريـة

 

 

 10.00سا 
19/03/2023 

 بهو المسـرح اجلهـوي

 أم البواقــي

ء ذكرى  إحيا

  1962مارس  19

نتائج مفاوضات 

 إفيـان

 د. سعدون

 14.00سا  محارضة حول الغرض -

 قاعة العرض :

 رؤوف غـراف 

 المرسح اجلهوي أم البوايق

 16.00سا  رشيط سينمـايئ -

08 

 عــروض مســرحية -

 * عروض مرسحيـة

 للكبـار و الصغـار

 * سهــرات فنيــة

 ابتــــدأ من

 20.00سا 

 إبتــــداء مــن

25/03/2023 

 إحيـــــاء

 ليـــــايل

 شهر رمضان

 المبـــارك

 مسارح جهوية -

 تعاونيــات  -

 جمعيــات  -

  

          

09 
مشاركة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية � النشاط 

 الواليئ 

مارس   02 - 01

2023 
 بلدية عني مليلة

 طاقم المكتبة

 الشاعر إبراهيم خليفي
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 من خالل: 

 عرض فيديو تعريفي حول المكتبة الرئيسية  -

تارييخ و السري والرتاجم من رصيد معرض الكتاب ال -

 المكتبة الرئيسية 

 معرض كُتاب والية أم البوايق  -

 معرض الفتتات تعريفية بالمكتبة الرئيسية وملحقاتها. -

توزيع مطويات تعريفية حول شخصية البطل العريب بن   -

 مهيدي.

 المكتبة المتنقلة  -

  مسابقة حول شخصية البطل العريب بن مهيدي -

ءات شعرية تاريخية حول الشهيد العريب بن مهيدي قرا -

 للشاعر ابراهيم خليفي

إحياء الذكرى المئوية لميالد -

الشهيد البطل الرمز محمد 

 العريب بن مهيدي 

إثراء ا النشاط الواليئ بالرصيد -

الوثائقي والتعريف الخدمات 

ة اليت تقدمها المكتبة الرئيسي

 وملحقاتها

المساهمة � حفظ وتثمني  -

الذاكرة الوطنية باستذكار 

مسرية أحد رموز الثورة 

 التحريرية الكربى

  التارييخمعرض الكتاب  10
مارس   05 - 03

2023 

المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها

 

11 
لعمومية معرض الالفتتات التعريفية بمكتبات المطالعة ا

 الملحقة بالمكتبة الرئيسية 
/ 

12 

تنظيم زيارة اىل متحف الشهيد العريب بن مهيدي بدوار 

لفائدة ابناء جمعية كافل اليتيم  الكواهي بلدية عني مليلة

 المنخرطون بالمكتبة الرئيسية وملحقاتها
 2023مارس  04

متحف العريب بن 

مهيدي بدوار الكواهي 

 بلدية عني مليلة

 ل جمعية كافل اليتيم أم البوايقأطفا

13 
توزيع مطويات تعريفية حول شخصية البطل العريب بن 

  مهيدي

 مسابقة تاريخية ضمن زيارة المتحف 14

15 
تنظيم زيارة ميدانية لرباعم المكتبة إىل بيت الشهيد العريب بن 

 -عني مليلة  –مهيدي بدوار الكواهي 
 2023مارس  04

متحف الشهيد 

 ن مهيديبلعريب ا
 براعم المكتبة
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 مسابقة أحسن بحث عن الشهيد العريب بن مهيدي 16

 2023مارس  04

مكتبة المطالعة 

العمومية سوق 

 نعمان

إحياء الذكرى المئوية لميالد -

الشهيد البطل الرمز محمد 

 العريب بن مهيدي 

اثراء ا النشاط الواليئ بالرصيد -

الوثائقي والتعريف الخدمات 

اليت تقدمها المكتبة الرئيسية 

 وملحقاتها

المساهمة � حفظ وتثمني  -

الذاكرة الوطنية باستذكار 

مسرية أحد رموز الثورة 

 تحريرية الكربىال
/ 

 معرض للكتاب التارييخ من رصيد المكتبة 17

  2023مارس  02 - 01 معرض للكتاب التارييخ من رصيد المكتبة 18

مكتبة المطالعة 

 العريب بن مهيدي مسابقة أحسن بحث حول الشهيد البطل 19 رحيةالعمومية ال
 02 -فيفري  26

 2023مارس 

 عرض فيلم وثائقي عن العريب بن مهيدي 20

 2023مارس  04

 مكتبة المطالعة 

العمومية عني 

 فكرون
 معرض لمؤلفات وكتب تتحدث عن العريب بن  مهيدي 21

22 
دائية مزياين خلرض عن شخصية نشاط مشرتك مع تالميذ ابت

 البطل العريب بن مهيدي
 2023مارس  04

مكتبة المطالعة 

 العمومية مسكيانة

 معرض الكتاب النسوي  23
مارس  08 - 04

2023 

 المكتبة الرئيسية
التعريف والتشجيع بكاتبات 

 والية أم البوايق
24 

يوم مفتوح عىل االبداع النسوي بالتنسيق مع نادي صديقات 

 لمكتبة:ا

عرض تجارب نسوية ناجحة : الكاتبة و الدكتورة عبابسة  -

 سمية ، تقوى عيل الرشيف ، منار شامي ، بن البار أمينة

بيع بالتوقيع للكاتبة الشابة : بوطة رحيل لمؤلفها: ثق بنفسك 

 ولن تنهزم

 وللكاتبة مانع نورس لمؤلفها : سيالدور

 2023مارس  04

 صباحا 10:00الساعة 

 تكريم موظفات المكتبة بمناسبة عيد المرأة 25
 2023مارس  08

 صباحا 10:00الساعة 

مكتبة المطالعة 

 سوق نعمان

تكريم الموظفات عىل جهدن 

 المبذول � عيدهن العالمي

 / 2023مارس  15 القافلة الثقافية للمكتبة المتنقلة اىل المراكز البيداغوجية  26
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 مسابقة ذوي الهمة لألعمال األدبية � طبعتها الرابعة 27
مركز صغار 

 المكفوفني

حتياجات مشاركة ذوي اال 

 اخلاصة � احتفالهم العالمي

 

 معرض الكتاب التارييخ  28

 2023مارس  15
 المكتبة الرئيسية

 

التعريف بإحدى أهم محطات 

 تاريخنا المجيد .

ترسيخ القيم الوطنية لدى   -

 الناشئة

 طاقم المكتبة 

 

 افرتاضية حول المناسبة محارضات 29

30 
معرض للكتاب التارييخ من رصيد المكتبة بمناسبة عيد النرص 

 مارس 19

 2023مارس  18

الساعة العارشة 

 صباحا

مكتبة المطالعة 

 سوق نعمان

التعريف بتاريخ الثورة من خالل 

 الرصيد الوثائقي للمكتبة

 مسابقة تاريخية لألطفال بمناسبة يوم النرص 31

 2023مارس  18

الساعة العارشة 

 صباحا

مكتبة المطالعة 

 العمومية الرحية

 إحياء ذكرى عيد النرص

 احتفالية يوم الشعر العريب 2023مارس  21 معرض و قراءات � كتب الشعر العريب  32

33 

 األسبوع  الربيعي:

 ورشات لألطفال

 حملة تشجري     

 عروض ترفيهية

 ريعيةالعطلة ال مارس 27إىل  23من

34 

 :رمضانيات

 قراءات � سري األنبياء والرسل

 دروس ومواعظ دينية 

كل اثنني وخميس 

 من الشهر الفضيل
 شهر رمضان
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35 
الرمضانية اليومية "لكل سؤال جواب"  �  المسابقة الثقافية

 طبعتها الثالثة

مارس  30  - 22

2023 

عىل صفحة المكتبة 

الرئيسية � 

 الفايسبوك

 رمضان إحياء شهر 

التفاعل والتواصل مع جمهور  -

المكتبة االفرتاضيني 

ومشاركتهم معلومات دينية 

 بقالب تنافيس.

36 

 ورشات رمضانية :             

ورشة صندوق رمضان : تعليم أدعية رمضانية ،  تلوين ورسم،  -

 أشغال يدوية هادفة

ورشة القارئ الصغري  تحت شعار بأخالقنا نرتقي : قراءة  -

 صص دينيةق

 ورشة سجاديت لتعليم الصالة -

 مسابقة رمضانية للصغار سؤال وجواب -

 المكتبة الرئيسية 2023مارس  30 - 23

 إحياء شهر رمضان

 طاقم المكتبة

 

37 

محارضات دينية حول شهر رمضان بالتنسيق مع جمعية 

 االرشاد واإلصالح

مارس  30 - 23 

2023 

 زواال 13:30

 ية االرشاد واإلصالحجمع المكتبة الرئيسية

38 

 العطلة الربيعية:

فتح عدة ورشات ( ورشة الرسم واألشغال اليدوية ، ورشة طي 

الورق، ورشة األلغاز واحلكوايت ،ورشة التشجري النظري 

 والتطبيقي)

 2023مارس  31  - 19
مكتبة المطالعة 

 العمومية بريش

ترسيخ شعرية رمضان الكريم 

 � اذهان الطفولة

 تبةطاقم المك
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39 

تنظيم مكتبة المطالعة العمومية لبلدية بريش بمناسبة         

 مارس :  19عيد النرص 

 معرض للكتب التاريخية من رصيد المكتبة -         

 ورشة تلخيص قصة تاريخية ثورية  -        

 عرض فيلم وثائقي تارييخ  -        

 

عىل مدار اليوم        

 2023مارس  19

لعة مكتبة المطا

 العمومية بريش
 إحياء المناسبة

40 

 شهر رمضان الكريم : 

 معرض للكتاب الديين  -

عىل مدار الشهر 

 الكريم 

مكتبة المطالعة 

 العمومية بريش

ترسيخ شعرية رمضان الكريم 

 � اذهان الطفولة

 النادي االديب  للمكتبة  -  

 االستاذة ربيعة مرزويق -

 منخرطي المكتبة -

 

 رمضانية حلفظ القران الكريم  مسابقة - 41

 ورشة األشغال اليدوية و ورشة التلوين    - 42

 ورشة القصص القرانية  - 43

 ورشة اللعبة الدينية  - 44

 نداوات دينية  - 45

 ورشة تفاعلية لقصص االنبياء  - 46

47 

 االحتفال بعيد النرص

 تكريم رواد المكتبة  -

 لكتاب التارييخمعرض ل -

 عرض أفالم وثائقية تاريخية  -

 أناشيد وطنية و تنشيط اجلو -

  2023مارس  18

 

مكتبة المطالعة 

العمومية بحري 

 الرشيق

 

 عيد النرص

 

 طاقم المكتبة
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48 

 االحتفال بعيد النرص

 معرض الكتاب التارييخ -

 المكتبة المتنقلة لمشتتة "بوسعدة" مع الورشات  -

 2023مارس  19
 ة مليانةمشتت

 بلدية باللة
 االحتفال بعيد النرص

49 

 االحتفال باليوم العريب للشعر

 معرض الكتاب (الشعر العريب)

 روبرورتاج مع الشاعر حلبيب صيام

 مارس 21

2023 

مكتبة المطالعة 

 العمومية باللة

 االحتفال بالمناسبة

 التعريف بالشعر العريب

50 

 

 العطلة الربيعية :  

ات :ورشة الرسم واالشغال اليدوية . ورشة فتح عدة ورش -

 االلغاز  واحلكوايت . ورشة التشجري .

 عروض تثقيفية ترفيهية  -

 اختتام العطلة الربيعية بحفل تكريم الفائزين  -

 

 

 

عىل  2023مارس  23

 مدار اليوم

مكتبة المطالعة 

 العمومية بريش

 

تشجيع األطفال عىل ارتياد 

 المكتبة
 طاقم المكتبة

 

 أمسية شعرية  51

 2023مارس  19

مكتبة المطالعة 

العمومية عني 

 فكرون

ا حياء اليوم العالمي لشعر 

 العريب
 معرض كتاب الشعر 52

 مسابقة � الشعر لألطفال 53

54 
ندوة طبية عن مخاطر المخدرات عند المراهقني من 

 تقديم الدكتور : عىل حاج   مخناش  واآلخصائية جوادي
مكتبة المطالعة  2023س مار 11

 العمومية

 " حمة بوجمعة "

توعية الشباب بمخاطر 

 المخدرات

 الدكتور : عىل حاج   مخناش  واألخصائية جوادي  

55 
ورشة تدريبية بعنوان صناعة النجاح لتالميذ البكالوريا 

 من تقديم  الدكتور  : بدر الدين زواقة
 2023مارس  18

تحفزي تالميذ البكالوريا عىل 

 التفوق

 الدكتور  : بدر الدين زواقة  
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  ببااتتننةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ممددييررييةة--0055
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  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 معرض نسوي لمبدعات من األوراس
07-08 

 مارس
 تشجيع إبداعات المرأة قاعة عبدو طمني

ري *دار الثقافة بالتنسيق مع المركز اجلزائ

 لرجال األعمال والمتعاملني االقتصاديني.
 األكالت التقليدية واحللويات العرصية.

 عروض أزياء متنوعة

 أساتذة وطلبة المعهد تكريم موظفات المعهد مقر المعهد الموسيقي 08/03/2023 حفل موسيقي منوع  0022

0033  

ندوة ثقافية بعنوان"مساهمات المرأة � بناء 

  العصور"المجتمع عرب

 تطور مسار المرأة اجلزائرية عرب التاريخ المكتبة الرئيسية وملحقاتها 08/03/2023

 جامعة باتنة

معرض للكتاب والصور يمثل نماذج لنساء 

 جزائريات ناجحات � احلياة
/ 

 نادي عنان القلم األديب للمكتبة أمسية أدبية ألديبات وشاعرات محليات

0044  
 08/03/2023 وعحفل غنايئ متن

 الرتفيه ومشاركة فرحة المرأة قاعة العروض
 كوكبة من فناين الوالية

 جمعية ثقافية والئية 11/03/2023 عرض مرسيح للنساء

 أساتذة وطلبة المدرسة احياء الذكرى المدرسة اجلهوية للفنون اجلميلة خالل شهر مارس معارض ومسابقات  0055

0066  
ويةمعرض للكتاب والرواية النس  تشجيع روائيات األوراس المجمع الثقايف مارس 11-15 

 اكتشاف وتشجيع المواهب

 المجمع الثقايف فيسديس

 دار الثقافة باتنة قاعة عبدو طمني مارس 15-12 األيام الوطنية للفنون التشكيلية

0077  

 حفل فين

 مكز الطفولة المسعفة (التوحد) 14/03/2023
ت االهتمام برشيحة ذوي االحتياجا

 اخلاصة

 المطرب حميد الشاوي

 دار الثقافة ورشات فنية متنوعة" رسم أشغال يدوية"

0088  

 ندوة تاريخية

 
 / دراسة حيثيات اتفاقيات ايفيان المكتبة الرئيسية وملحقاتها 18/03/2023

 معارض للكتاب  التارييخ والصور
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0099  

 ندوة تاريخية حول عيد النرص

 مارس19

 قاعة العروض

 شهد الفرحة واالستقاللم

 تخليد بطوالت الثوار

 الرتويج للمنتوج الثقايف

 دكاترة جامعة باتنة

 ندوة تاريخية حول المناسبة
 المكتبة الرئيسية

 01قسم التاريخ باتنة

 / معرض الكتاب التارييخ

 مسابقة فكرية حول المناسبة

 مكتبة مطالعة سفيان

 األطفال المنخرطني

 جميع الفئات كتب والصور التاريخيةمعرض ال

 تالميذ الطور المتوسط مسابقة أحسن بحث يخص المناسبة

 تالميذ الطور االبتدايئ مسابقة أحسن رسم تخص المناسبة

 محارضة بالمناسبة

 معرض الكتاب التارييخ جميع الفئات

 محارضة حول المناسبة مكتبة المطالعة تاكسالنت

 األطفال مسابقة أحسن رسم وتعبري

 معرض تارييخ متنوع

 
 متحف المجاهد بالتنسيق مع المجمع المجمع الثقايف مارس 22-25

 دار الثقافة قاعة المطالعة مارس 25 المقهى الثقايف

 1جامعة باتنة دور الشعر � حياة المجتمع المكتبة الرئيسية 21/03/2023 ملتقى  الشعراء  1100

 مكتبة دار الثقافة نرش الثقافة المرسحية بهو دار الثقافة 27/03/2023 معرض للكتاب  1111

 مديرية الشؤون الدينية شهر رمضان المكتبة الرئيسية 29/03/2023 محارضة رمضان بني النفحات والرحمات  1122

1133  

  

 ندوات دينية "شهر رمضان"

 أواخر شهر مارس

 من صيام الشهر الفضيل العرب المكتبة الرئيسية وملحقاتها
 مديرية الشؤون الدينية

 مسابقات ثقافية دينية لألطفال
/ 

 دار الثقافة عرض مرسيح خاص باألطفال

 العطلة الربيعية

مكتبة المطالعة العمومية  ورشات متنوعة لألطفال

 سفيان
 تالميذ الطور االبتدايئ

 مكتبة المطالعة  ورشة الرسم والمطالعة

 مومية سقانةالع
 األطفال
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 معرض كتاب الطفل

 ورشة مطالعة قصص جميع الفئات مكتبة المطالعة العمومية اجلزار

 

أشغال –تلوين - رسم ثاليث األبعاد-ورشة "رسم

 يدوية"

 أواخر شهر مارس

 مكتبة المطالعة العمومية اجلزار

 العطلة الربيعية
 األطفال

 
 ورشة تلخيص والقاء قصص

مكتبة المطالعة العمومية  ورشة النحت عىل العجني

 تكوت
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  ببججااييةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  0066--

  االلممششااررككوونن  ��  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 بمناسبة االحتفال بعيد المرأة تكريم  كل من : 01

 مصطفاوي فوفة

 حموش عيشة

 جاهدات قدامى لوالية بجايةقابالت وم

المكتبة الرئيسية للمطالعة  2023مارس  08

 العمومية

 

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع  /

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 

بمناسبة اليوم الوطين لذوي الهمم تنظيم زيارة  02

بيداغوجية ميدانية اىل جمعية التحدي لذوي 

 النائية صدوق و بين معوش  االحتياجات بالمنطقة

و فتح الورشات:  ورشة المسابقة الفكرية، ورشة 

 للقراءة و التلخيص ، ورشة االمالء

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية / بلدية صدوق و بين معوش 2023مارس  14

تنظيم ورشة شعرية  بمناسبة اليوم العريب للشعر  03

ارشاف  تحت عنوان "المرأة و القصيدة" تحت

 الشاعرة السيدة مرزوق و بحضور نخبة من الشعراء

 

 2023مارس  18

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 

/ 

 

 

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 

بمناسبة عيد النرض تنظيم زيارة بيداغوجية ميدانية  04

 اىل ابتدائية عزوق 

الورشات:  ورشة المسابقة الفكرية، ورشة و فتح 

 للقراءة و التلخيص ، ورشة االمالء

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع   ابتدائية عزوق 2023مارس  19

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
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المشاركة � تظاهرة استقبال الربيع "أذرييس" و  05

ورشة  فتح الورشات:  ورشة المسابقة الفكرية،

 للقراءة و التلخيص ، ورشة االمالء 

 

 2023مارس  21

قرية تاقمونت بلدية                   

 بوخليفة

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

بالتنسيق مع اجلمعية الثقافية  

 "المرأة الريفية يماجوى"

 

06 

تنظيم مسابقة شهر رمضان و توزيع قسيمة 

 المشاركة عىل متوسطيت: 

 لشهيد حلموش سعيد.ا 

 الشهيد فرج رشيف 

دائرة درقينة و ذلك قبل خروج التالميذ اىل العطلة 

 الربيعية.

 

 متوسطيت:  2023فيفري  23

 الشهيد حلموش سعيد.  

 الشهيد فرج رشيف

 

 

 

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 

 19فيفري اىل  18اريخ من مواصلة فعاليات شهر الت 07

 l’intellectuel au »تحت عنوان   2023مارس 

service de la révolution »  

 HELIOPOLISعرض فيلم 

 سينماتيك 2023مارس 04

 

 سينماتيك 

 

 حفل فين مع: سمري خلفي والياس صويف 

 عرض لألزياء

 سينماتيك 2023مارس  08

 

 سينماتيك 

المرأة بالتنسيق مع اجلمعية الثقافية  

 الناشطة

 عرض فيلم وثائقي 08

 ILS ONT REJOINT LE FRONT POUR 

LIBERER L’ALGERIE  

 سينماتيك 2023مارس  11

 

 سينماتيك 

 

 سينماتيك  سينماتيك 2023مارس  18 عرض فيلم وثائقي 09
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ALGER, LA MECQUE DES 

REVOLUTIONS.    

 دار الثقافة  دار الثقافة 2023مارس  07اىل  05من  معرض للمرأة المقاوالتية  10

 19فيفري اىل  18مواصلة فعاليات شهر التاريخ من  11

 l’intellectuel au»تحت عنوان   2023مارس 

service de la révolution »   

 تكريم محمد رشيف ساحيل

 مقابلة مع عيىس قاسمي 

 تكريم محمد صديق بن ييح

 

 2023مارس  04

 

 2023مارس  11

 2023مارس  18

 

 دار الثقافة          

  

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع 

 دار الثقافة

  بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة تنظيم 12

   femme artisteمعارض تحت عنوان 

 عرض لألزياء للتصاميم احلديثة   

   فتح ورشات تكوينية فنية خاصة بالمرأة 

 محارضة حول المرأة

    تنظيم حفل فين

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق مع   دار الثقافة 2023مارس  08

 دار الثقافة

بمناسبة اليوم الوطين لذوي الهمم تنظيم معارض و  13

 ورشات.فتح 

 تنظيم حفل فين 

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق   دار الثقافة 2023مارس  14

 مع:دار الثقافة 

 مديرية التضامن االجتماعي

بمناسبة عيد النرص تنظيم معرض لصور شهدائنا  14

 األبرار 

مديرية الثقافة و الفنون بالتنسيق   دار الثقافة 2023مارس  19

 مع:
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 عرض فيلم وثائقي حول الثورة اجلزائرية

 تنظيم مسابقة � الرسم حول احلدث
 دار الثقافة

بمناسبة عطلة الربيع فتح الورشات لألطفال   �  15

 باحيةالفرتة الص

تنظيم نشاطات ترفيهية لألطفال � الفرتة 

 المسائية

 مديرية الثقافة والفنون بالتنسيق مع:  دار الثقافة 2023مارس  31اىل  25من 

 دار الثقافة
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ببسسككررةة  0077 --

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  

0011  

ــــ ــ ــ ــــــااسســــ ــــــااللمميي  للللممررأأةة    ببممنن ــــــةة  االلييوومم  االلعع ــــــااررسس::                                      0088بب مم

المتضــمن  ما ييل  ممللتتققىى  ااإلإلببددااعع  االلننسســوويي""تنظيم "      --

الفن -: معارض � الصناعات التقليدية واحلرف النسوية

معرض للحلويات  -الصــــــورة الفوتوغرافية-التشــــــكييل

 جلسات أدبية.  -التقليدية والعرصية 

 2023مارس   09 -08يومي 

 ء من الساعة ابتدا

 صباحا . 09.00

قاعة المعارض لدار الثقافة            

 أحمد رضا حوحو يسكرة

تثمني دور المرأة اجلزائرية � التنمية 

لفين  ـــداع ا ـــة اإلب قي تر ـــة و في ثقـــا ل ا

 النسوي المحيل.

 أديبات.-حرفيات– اجلمعيات الثقافية 

 

ـــك   0022 ـــة حول الموزايي ـــام تكويني  WWoorrkksshhooppتنظيم أي

MMoossaaiiqquuee     جلمعية موزاييك للفنون والثقافة والرتاث

 بسكرة .

  13-12-11-10أيام: 

 2023مارس 

 09.00ابتداء من الساعة 

 صباحا

قاعة المعارض لدار الثقافة   

 بسكرةأحمد رضا حوحو 

ــة فن  ــــككترقي واكتســـــــاب  االلممووززاايييي

ـــة وتطوير اإلنجـــازات  معـــارف فني

 والكفاءات الفردية اإلبداعية.

ومجموعة من فنانني تشكيليني 

 المواهب الّشابة .

0033  

  

ــــببةة ااإلإلححتتففاالل  ببااللييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااإلإلححتتييااججااتت    ببممننااسس

 : ممااررسس  1144ااخلخلااصصةة  

  ..معرض لألجهزة و العتاد لذوي اإلحتياجات اخلاصة

معرض � الفن التشــــــكييل لفئـــة ذوي اإلحتيـــاجـــات 

 اخلاصة .

 2023مارس  15 – 14يومي 

 

 09.00ابتداء من الساعة 

 صباحا

عارض لدار الثقافة   قاعة الم

 أحمد رضا حوحو يسكرة

من أجل إدماج فئة ذوي اإلحتياجات 

 اخلاصة وترقية إبداعاتهم الفنية.

اجلمعيات الثقافية والمواهب الشـابة 

 لذوي اإلحتياجات اخلاصة .

0044  

  

  

  ::11996622ممااررسس    1199ببممننااسسببةة    ااإلإلححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص  

عرض كتب  -تنظيم معرض وثائقي للثورة المجيدة -

 بث أغاين وأناشيد وطنية .  -ريخية تا

 2023مارس  21-20-19أيام 

 09.00ابتداء من الساعة 

 صباحا

 قاعة المعارض

 لدار الثقافة

 أحمد رضا حوحو يسكرة

تمجيد ذاكرة التاريخ الثورية 

 واحلفاظ عىل المبادئ الوطنية

 اجلمعيات الثقافية المحلية
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0055  

  

  

  

  

  االلثثققااففةة    ::    تتننظظييمم  ااألأليياامم  االلررببييععييةة  للللططففلل  للدداارر  

ورشـــات فنية للطفل تتضـــّمن :عروض مرســـحية  -

 -رســــــومات األطفال -ركن اقرأ يل كتاب -للطفل 

-ألعاب ســـــحرية –-اخلط العريب –أشـــــغال يدوية 

 -الشطرنج -مسابقات ثقافية  -احلكوايت  -البهلوان

المكعب  -الســــــوروبان  -أغاين وأناشــــــيد لألطفال

االلصصــــــغغريري  ""  االلممببددعع    الذيك .جلســـات أدبية مع نادي 

 .  احلكوايت  ––

 2023مارس  30إىل  26من 

 

 09.00ابتداء من الساعة 

 صباحا

 دار الثقافة                

 أحمد رضا حوحو يسكرة

ترقية الذوق واحلس الفين واكتشاف 

المواهب واإلبداعات الفنية لدى 

 الطفل .

 الفرق المرسحية و اجلمعيات الثقافية

0066  

  

  

  

  

سسييتتمم  تتننظظييمم        22002233ممععظظمم  ششههرر  ررممضضاانن  االل ببممننااسسببةة

  مماا  يييليل  ::  ((ببررننااممجج  خخااصص))

 القعدة الرمضانية األسبوعية. -

 معرض وثائقي لرسائل الرسول(ص). -

 معرض وثائقي للسرية النبوية الرشيفة. -

 أيام اإلنشاد والمديح الديين (حفالت دينية). -

 ورشات ثقافية فنية للطفل . -

 مارس 26من 

 2023أفريل  19إىل 

 

 باحا.ص 09.00: االلممععااررضض  --

 

: بعد صالة   ااحلحلففالالتت  االلددييننييةة--

                                       الرتويح

 

 قاعة المعارض

وقاعة الفكر واألدب لدار 

 الثقافة

 أحمد رضا حوحو يسكرة 

 

إحياء وتعظيم شهر  رمضان 

 الفضيل .

 

 

 

أساتذة و فنانني  فرق فنية للمديح 

الديين واإلنشاد شعراء وجمعيات 

 ثقافية.

 

 

 

  ::للفن التشكييل للفنانني  ممععررضض  ددوورريي  0077

  .ححششااينين  االلسسععييدد  ،،  ببخخووشش  ععثثمماانن،،    صصااحلحل  ححررززيليل -

 مارس 28من 

 2023أفريل  02إىل 

قاعة المعارض لدار الثقافة        

 أحمد رضا حوحو يسكرة

تفعيل احلركة الثقافية الفنية 

 التشكيلية وتثمني الموروث الثقايف.

ححششااينين  الفنانني التشكيليني :

للسسععييدد    ببخخووشش  ععثثمماانن  صصااحلحل  اا

 ححررززيليل..
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  ببششاارر  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --0088

  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم  
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط  

 2023مارس 01 مسابقة أفضل إلقاء ألبيات شعرية 01

 صباحا10

 فضاء الطفل بالمكتبة الرئيسية

وطين والتعريف التارييخ تنمبة احلس ال للمطالعة العمومية

 بغشامة اإلستدمار

 

 األطفال

 

 

 مسابقة أحسن فنانة تشكيلية 02

 مسابقة أحسن صور فوتوغرافية

 مسابقة أحسن طبق حلويات جزائرية

 2023مارس  05من 

 2023مارس  08إىل 

 صباحا 10

 دار الثقافــــــــة

 

 تنشيط المحيط الثقايف بوالية بشار

 أة الصحراويةالتعريف بإبداعات المر 

 خلق مجال فين للتبادل 

جمعيات نسوية ومبدعات من 

 مختلف األعمار

 تكريم بعض النسوة المبدعات � يومهن 03

حفل فين مع عرض األزياء وتكريم العالمي،  

 بعض الفنانات والمشاركني

ابتداءا  2023مارس  08

 من

 مساءا 14 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 دار الثقافة

 تحفزي النسوة ودعمهن

 رعاية المواهب ودعمها

 كل الفئات    
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 عرض بهلواين 04

 عرض ترفيهي

 عرض بهلواين 

 2023مارس  11من 

 2023مارس 13إىل 

 مساءا  14

 المركز البيداغويج والنفيس 

 01رقم 

 زرع األمل والرتفيه عىل ذوي 

 الهمم العاليـة

 

 جمعيات ثقافية مرسحية 

 والنفسيةالمراكز البيداغوجية 

 

ورشات رسم و تلوين متنوعة موجهة لألطفال  05

 ذوي الهمم

 عرض مرسيح خاص بذوي الهمم  

 2023مارس  14

 مساءا 15

 فضاء الطفل بالمكتبة الرئيسية

 للمطالعة

 دار الثقافة 

 صقل المواهب الفنية الطفل

 زرع األمــــل

 األطفال ذوي الهمم    

 2023س مار 18 معرض للصور التاريخية  06

 صباحا 09

 جمعية علماء المسلمني  احلفاظ عىل ذاكرة األمة دار الثقافة

07 

 

 2023مارس  19 ندوة تاريخية حول تاريخ المنطقة الثامنة 

 صباحا 10

 جمعية مشعل الشهيد للحفاظ عىل ذاكرة األمة دار الثقافة
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 2023مارس 19 مسابقة رسم لالطفال حول شخصيات تاريخية   08

 مساءا14

جمعية علماء المسلمني و  للحفاظ عىل ذاكرة األمة دار الثقافة 

 جمعية مشعل

 2023مارس  19 عرض فيلم لطفي باإلضافة لمناقشته 09

 مساءا 17

 مهتمتني بالسينما للحفاظ عىل ذاكرة األمة دار الثقافة

 2023مارس  25  عرض مرسيح لألطفال  10

 مساءا 15

المرسيح لدى  تشجيع ممارسة الفن دار الثقافة

 األطفال وإحياء روح المنافسة

اكتشاف مواهب جديدة فيما يخص 

 التمثيل المرسيح

إنشاء فضاء لتبادل التجارب واخلربات بني 

 المشاركني

 تحفزي فكر و ذكاء األطفال

 أستاذ تاريخ

 2023مارس  26 عرض ترفيهي  11

 مساءا  15

 جمعية مشعل الشهيد دار الثقافة

 2023مارس  27 فية و فكريةمسابقات ثقا 12

 مساءا 14

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 األطفال
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 2023مارس  28 ورشة خط 13

 مساءا 15

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 األطفال لألطفال تحسني كيفية الكتابة

 

14 

 

 

 ورشة حكوايت

 

 

 2023مارس  28

 مساءا 16

 فضاء الطفل بالمكتبة الرئيسية

 

 

 تحفزي فكر و ذكاء األطفال

 

 

 األطفال

 

 

 

15 

 عرض مرسيح لألطفال                       

  

 

 2023مارس  29

 مساءا  15

تنمية احلس الفين لألطفال واكتشاف  دار الثقافة

 المواهب وتنمية روح المنافسة

اجلمعية الثقافية روافد للفن 

 والمرسح بشار

 

 2023مارس  30 عرض مرسيح لألطفال 16

 مساءا 15

اجلمعية الوالئية ـ عشاق الفن ـ  صقل المواهب الفنية الطفل دار الثقافة

 بوالية بشار
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  2023مارس  30 حفل اختتام برنامج العطلة الربيعية 17

 مساءا 15

 فضاء الطفل بالمكتبة

 الرئيسية 

 األطفال تكريم الفائزين عىل مجهوداتهم
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  ببللييددةةةة  االلممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالاليي--0099

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  

  االلتتااررييخخ  ووااللتتووققييتت

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  أأههدداافف  االلننششااطط

  

  االلممششااررككوونن

 

 

01 

 

 

 

 مارس من كل سنة بتنظيم: 08االحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ  -

 عرض لألزياء التقليدية المعروفة بمنطقة البليدة.-

 نتني هانية بخيت والشابة رحاب. .حفل فين � مختلف الطبوع اجلزائرية مع الفنا- 

 

 08/03/2023 

  

 

 

 قاعة المؤتمرات

 لوالية البليدة 

 

 

تشجيع المرأة عىل اإلبداع � المجال - 

 الفين الرتايث.

 التكفل بانشغاالت احلرفيات. -

 تكريم المرأة البليدية.  -

 الرتفيه عىل المرأة � يومها العالمي.-

 مديرية الثقافة -      

 لفنونو ا     

 

 اجلمعيات الثقافية -

 

02 

 

 

 

 

03 

  14االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة المصادف لـ -

 مارس من كل سنة بتنظيم:

 عروض تنشيطية بهلوانية

 ورشة للرسم عىل الوجه بمشاركة بعض الفنانني التشكيليني. 

 مارس بتنظيم: 19اإلحتفال بعيد النرص المصادف لـ-

 ة وثائقية وأفالم ثورية من إنجاز وزارة المجاهدين.بث أرشط-

 معرض صور لبعض األحداث التاريخية اليت شاهدتها منطقة البليدة إبان الثورة -

 التحريرية.

 عرض مرسيح حول المناسبة -

14/08/2023 

 

 

 

19/03/2023 

 المركز النفيس 

 لألطفالو البيداغويج 

 المعوقني ذهنيا  

 لبلدية بوعينان 

 متحف المجاهــد  

 ببلدية أوالد يعيش 

 الرتفيه عىل هذه الفئة الهشة �-

 المجتمع. 

 اكتشاف المواهب عند ذوي الهمم.-

 

 تخليد مختلف األيام الوطنية   -

 والتاريخية.

 تذكري اجليل الصاعد ببطوالت  -

 أجدادهم � سبيل احلرية. 

 ثقايف فين للمواطن  خلق فضاء- 

 البليدي.

 مديرية الثقافة -

 و الفنون     

 

 المركز النفيس-

 و البيداغويج لألطفال

 المعوقني ذهنيا  
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 تثمني تاريخ اجلزائر المجيد.  - معرض للكتاب التارييخ عرب المكتبة المتنقلة. -

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم برنامج لألطفال بمناسبة العطلة الربيعية ويتضمن:  -

 عروض مرسحية،

 عرائس القراقوز،

 احلكوايت،

 ات للرسم والمطالعة العمومية،ورش

 المهرجني،

 

 /29إىل/ 23من 

    03/2023      

  

 المكتبة احلرضية

 بالعفرون    

 

 

 المكتبة احلرضية

 ببوينان    

 خلق فضاء حر للمطالعة والرسم  -

 لألطفال المتمدرسني. 

 اكتشاف المواهب الفنية عند األطفال-

 تنشيط المحيط الثقايف والرتفيه عن   -

 تالميذ بعد فرتة اإلختبارات.ال

 

 مديرية الثقافة  -

 والفنون

 

 الكشافة اإلسالمية-

 

 اجلمعيات الثقافية-
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  االلببووييررةة  للووالالييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة--1100

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط              ممككاانن  االلننششااطط      االلتتااررييخخ            ااسسمم  االلننششااطط                                        االلررققمم

 أسبوع إبداعات الفنية و الثقافية للمر أة الريفية  0011

 معرض اللباس ألتقلدي

 معرض الفنون التشكيلية.

  معرض خاص باألكالت تقليدية .

 مارس  07مارس ايل  01من 

2023 

  

 مديرية الثقافة و الفنون  بالتنسيق

  مع دار الثقافة عيل زعموم 

 إبراز دور المراءاة � المجتمع 

 

  

  

 مؤنسات األدبية نسويه  0022

 ة و قراءة شعرية نسويهجلسات أدبي

  

 مديرية الثقافة و الفنون  بالتنسيق   

  مع دار الثقافة عيل زعموم

    خلق مناخ ثقايف أديب  ترفيهي

 احتفال  باليوم العالمي للمرأة المصادف  08 مارس   2023  0033

  حفل فين بالمناسبة

 مديرية الثقافة و الفنون  بالتنسيق   2023مارس  08

  زعموممع دار الثقافة عيل 

    إحياء المناسبة العالمية.

 2023مارس   14اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة  0044

 معارض مختلفة

–ورشات –أنشطة ثقافية و تربوية لألطفال (مسابقات 

 عروض فنية و مرسحيات )

 المركز النفيس البيداغويج لبلدية  2023مارس  14

  سور الغزالن 

 خلق مناخ ثقايف ترفيهي قصد د 

  الفئة � المجتمع و اكتشاف الم

  

 الحتفال لذكرى 61  بعيد النرص الموافق ل 19 مارس2023  0055

 معرض للكتاب الثوري

 مديرية الثقافة و الفنون  بالتنسيق   2023مارس  19

  مع دار الثقافة عيل زعموم

   لوطنية .إحياء المناسبات ا
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 معرض بضم احلقب التاريخية للثورة

 محارضات حول المناسبة

  

غرس حب الوطن � 

 النفوس.

التذكري بأمجاد الثورة عرب فرتات 

  التاريخية � اسرتجاع السيادة ا

 إحياء شعائر شهر رمضان الكريم 2023  0066

الثانية "تاقربوست " اخلشبة الطبعةفنون   

  

      بلدية أغبالوا  2023افريل  02مارس اىل  26

الذكرى 65 الستشهاد الرائد خلرض القائد العسكري للوالية   0077

 الرابعة التاريخية

معرض الكتاب التارييخ ببهو  - -

 المكتبة 

  معرض صور الشهداء   -

 2023مارس  06اىل  01من 

  ) صباحا 10:00عىل الساعة ( 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

  المجاهد سعيداين   رابح 

تشجيع المطالعة العمومية   

  خاصة الكتاب التارييخ

التعرف بالرصيد الوثائقي 

مكتبة   الموجود عيل مستوى

 خاصة الكتاب التارييخ. 

  التعرف عىل شهداء اجلزائر.

  

الذكرى 65 الستشهاد الرائد خلرض القائد العسكري للوالية   0088

 الرابعة التاريخية

 أنشطة ثقافية لألطفال 

القراءة والتلخيص "-اإلمالء–ورشات لألطفال "الرسم   

  سن تلخيص لسرية يس خلرضمسابقة أح

  2023مارس  04السبت 

  ) زوال 13:00عىل الساعة (

 

 

 

 

 

خلق جو ثقايف بني األطفال و 

 اكتشاف فدارتهم  اإلبداعية 

غرس ثقافية حب الوطن � 

 نفوس األطفال 

  التعرف بشهيد المنطقة للجيل 
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الذكرى 65 الستشهاد الرائد خلرض القائد العسكري للوالية   0099

 الرابعة التاريخية

  روبرتاج حول الرائد حول الرائد مقراين  السعيد "يس خلرض"

  2023مارس  05األحد 

  )10:00عىل الساعة  (

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الم 

  سعيداين   رابح

التعريف بالشهيد و دور � 

 الثورة اجلزائرة المباركة 

تعريف كل المتهمني بالتاريخ 

  صية التاريخية الفذة.بالشخ

  

جلسة كاتب و كتاب "بالمستضافة الكاتب محمد الصاحل بجاو    1100

  -1954قراءة � كتابه "الرائد خلرض � باليسرتو الواقع و األمل 

  2023مارس  05األحد 

  )13:00عىل الساعة (

التعريف بالكتاب المحلني � مج 

  الكتابة التاريخية 

  

الذكرى 65 الستشهاد الرائد خلرض القائد العسكري للوالية   1111

 الرابعة التاريخية

 يوم درايس بعنوان 

 يس خلرض شهيد من ذاكرة الوالية الرابعة

  يس خلرض نفس الثورة "من تقديم دكاترة � التاريخ"

  2023مارس  06االثنني 

  ) زوال  13:00عىل الساعة(

التعريف بشهيد الثورة و 

 دوره 

 باجلانب  الت تعريف كل المهتمني

بشخصية الرائد مقراين السعيد  

  "يس خلرض"

  

 احتفال  باليوم العالمي للمرأة المصادف  08 مارس2023  1122

 معر الكتاب النسوي ببهو المكتبة

 معرض نسوى للفنون التشكيلية ببهو المكتبة

 جلسات أدبية و قراءة شعرية نسويه

  البيع بالتوقيع لنخبة من الكاتبات

2023مارس  08ايل  01  

 

  )10:00عىل الساعة  (

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 المجاهد سعيداين   رابح

  

    

2023مارس  06االثنني  احتفال  باليوم العالمي للمرأة المصادف  08 مارس2023  1133  
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الملتقي الوطين األول بالتنسيق مع جمعية التاريخ و اآلثار 

عرب العصور "  لوالية البويرة الموسوم ب" منجزات المرأة 

 تحت شعار النساء شقائق الرجال "

  ) زوال  13:00عىل الساعة(

 2023مارس 08العالمي للمرأة المصادف  ليوم احتفال  با  1144

ندوة بعنوان "كفاح المارة اجلزائرية خالل الثورة اجلزائرية إيل 

من  يومنا هدا ،الصعوبات و التحديات " من تقديم نخبة

 الدكاترة.

  

2023مارس  07الثالثاء   

 

  ) 10:00عىل الساعة(

تنشيط احلياة الثقافية   

 بالوالية

 التعرف عىل أخر اصدر اتهم 

تعريف اجلمهور المحيل بالكتاب   

  اصدر اتهم

  

 أنشطة ثقافية تربوية لألطفال  1155

أناشيد(فراءت شعرية لألطفال  -ورشات –( مسابقات  

 عن األم 

  كوايت ورشات ح

2023مارس  07الثالثاء   

  )10:00عىل الساعة(

تسليط الضوء عيل منجزات   

المرأة عرب الفرتات التاريخية 

 من خالل الشواهد المادية 

  تعزيز اورصا التكامل بني الرجال  

  

 اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة 14 مارس 2023  1166

 معرض لكتاب الربايل ببهو المكتبة

  إلعمال فنية لألطفال المنخرطني � المكتبةمعرض 

2023مارس  14مارس اىل 09  

  )10:00عىل الساعة(

التذكري بأمجاد المرأة إبان الثورة    

الصعوبات و سوء المكانة االجتم 

  اليت كانت تحتلها آنذاك

  

 اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة 14 مارس         1177

ية الضمان االجتماعي و التضامن ندوة بالتنسيق مع مدير 

 لوالية البوير ة

  أنشطة ثقافية لألطفال مركز البيداغويج لوالية البويرة       

2023مارس  14الثالثاء   

 

  )10:00عىل الساعة(

غرس قيم الفاضلة � نفوس األ    المركز البيداغويج لوالية البويرة

دور المرأة و المكانة اليت تتمتع ب  

  م و المجتمع اإلسال
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 أنشطة ثقافية تربوية لألطفال  1188

أناشيد(فراءت  لألطفال)  -ورشات –( مسابقات    

  ورشات حكواىت                                                      

2023مارس  14الثالثاء   

  ) زوال13:00عىل الساعة (

 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة

 العمومية

 المجاهد سعيداين

  رابح

دمج هذه الفئة � المجتمع    

عرض مختلف انجازات هذه الفئ  

  التعرف عليها 

  

2023مارس 19بعيد النرص الموافق ل   61االحتفال بذكرى   1199  

 معرض للكتاب الثوري 

 معرض صور لشهداء الثورة

 معرض بضم احلقب التاريخية للثورة 

  محارضات حول المناسبة أنشطة

 الساعة مارس عىل 19اىل  14من 

  ) زوال13:00(

مشاركة األطفال فرحتهم بهذا ا  

  التخفيف عنهم 

  

2023مارس 19بعيد النرص الموافق ل   61االحتفال لذكرى   2200  

 نبذة تاريخية عن ذكرى

  رشيط و وثائقي عن المناسبة

 2023مارس  15االربعاء 

  ) صباحا10:00عيل السعاة ( 

خلق جو تنافيس بني األطفال و 

 شاف قدراتهم اإلبداعيةاكت

إحياء المناسبات الوطنية 

 الوطنية 

التعريف بالرصيد الموجود 

 بالمكتبة 

  غرس حب الوطن � النفوس

  

 االحتفال لذكرى 61  بعيد النرص الموافق ل 19 مارس  2211

2023 

  نشاط أديب بعنوان "قصيدة و لوحة " بمشاركة نخبة من الشع 

 مارس عىل الساعة ( 16اخلميس 

  2023زوال 

 

 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
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 االحتفال لذكرى 61  بعيد النرص الموافق ل 19 مارس  2222

2023 

 مسابقات ثقافية لألطفال 

 مسابقة أحسن بحث حول الذكرى 

 مسابقة أحسن تلخيص قصة تاريخية

فرقة نسمات الر  نشاط حول القراءة و حب المطالعة من أداء

  التابعة للمكتبة 

 0مارس عىل الساعة ( 18السبت 

   2023زوال 

      المجاهد سعيداين   رابح 

 االحتفال لذكرى 61  بعيد النرص الموافق ل 19 مارس  2233

2023 

ندوة تاريخية بالتعاون مع جمعية التاريخ و الثار لوالية 

البويرة قسم التاريخ بجامعة البويرة تحت إرشاف نخبة من 

الدكاترة األساتذة و  

  

 مارس عىل  19االحد 

  2023) زوال 13:00الساعة (

 

 

 

 

 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

  المجاهد سعيداين   رابح

خلق مناخ ثقايف بني الشعراء و  

  بالثورة التحريرية المباركة.

  

 اليوم العريب للشعر المصادف ل21 مارس 2023  2244

اجلزائري مكتب البويرة و قسم  ندوة بالتنسيق مع بيت الشعر 

  بجامعة البويرة بحضور أساتذة و دكاترة

عىل الس  2023مارس  21الثالثاء 

  ) زوال 13:00(

إحياء المناسبات العلمية 

والتعريف بما يحويه هذا  

اليوم من أهمية � بناء 

 الهوية الوطنية 

  غرس حب الوطن � النفوس
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 إحياء شعائر شهر رمضان الكريم  2255

 معرض الكتاب ألدين ببهو المكتبة 

 عرض سلسلة من القصص النبوية الرشيفة مع األساتذة 

التذكري بأمجاد الثورة عرب فرتات   23ا فريل  23مارس إيل  23من 

  التاريخية � اسرتجاع السيادة ا

  

2023برنامج العطلة الربيعية   2266  

 القافلة الثقافية عرب المكتبات 

 حكوايت)  -ثقافية (مسابقات و رشات لألطفال   أنشطة

  عروض مرسحية لألطفال

مارس  30مارس ايل  23من 

2023 

  ) صباحا10:00عىل الساعة (

التعريف بالمؤلفني المحليني و   

إصدارتهم األدبية و االحتكاك بني 

  الشعراء المحلني و الوطنني

  

 إحياء شعائر شهر رمضان الكريم  2277

لمستضافة الشيخ إبراهيم منقاليت و   جلسة كاتب و كتاب با

  إصداره  منهجية تحفيظ القران الكريم و رشحه للكبار 

2023مارس  28الثالثاء   

 

  ) صباحا10:00عىل الساعة (

التشجيع عيل القراءة و   

مطالعة العمومية خاصة 

 للكتاب ألدين 

التعريف بالرصيد الوثائقي الموج  

  الكتاب  مستوي المكتبة و خاصة 

  

 إحياء شعائر شهر رمضان الكريم  2288

 مسابقات دينية ثقافية لألطفال 

 مسابقة أحسن تالوة قرآنية 

 مسابقة أحسن بحث حول احد الصحابة الكرام 

  مسابقة حفظ األحاديث النبوية الرشيفة 

التشجيع عيل القراءة و     

 مطالعة

  تحبيب و تقريب الكتاب من الط 
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  تتممرنرنااسستتااللثثققااففةة  للووالالييةة      ممددييررييةة--1111

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  

  

  

0011  

 عرض أفالم تاريخية وترفيهية:

 عملية مايو 

 مال وطين

 وسط الدار

 رسوم متحركة

 23-16-09-02أيام 

 2022ديسمرب 

18:00 

 

قاعة السينما " سمدات 

 الشيخ "

 ا لدى النشء.نرش ثقافة السينم 

 نرش ثقافة االهتمام باجلانب التارييخ.

 التعريف بأهم األعمال التاريخية السينمائية. 

 

 مديرية الثقافة والفنون لوالية تامنغست. 

 قاعة السينما " سمدات الشيخ "  

  

  

  

  

  

0022  

 

القافلة األثرية "بركات أق بنونو" 

الشيخ   لفائدة تالميذ مدرسة

 بوعمامة

 

 

 2023مارس  04

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متحف الديوان الوطين  

 للحضرية الثقافية "أهقار".

 متحف دار "إمزاد" 

قاعة السينما " سمدات 

 الشيخ "

 

 تعريف األطفال بالرتاث المادي للمنطقة.  

 ترسيخ ثقافة احلفاظ عىل الرتاث لدى أطفال المدارس.  

تجسيدا التفاقية إطار المربمة بني وزارة الثقافة 

 ووزارة الرتبية .والفنون 

 مديرية الثقافة والفنون لوالية تامنغست.  

 الديوان الوطين للحضرية الثقافية "أهقار". 

 مديرية الرتبية والتعليم لوالية تامنغست. 

 مدرسة أمني العقال أخموك باي  

 قاعة السينما " سمدات الشيخ "

 متحف دار "إمزاد" 

  

  

0033  

معارض : "الصناعة التقليدية ، 

 تاب المحيل "الك

 

 مارس31إىل  01من 

 09:00ابتداء من الساعة 

 ً  صباحا

 بهو دار الثقافة داسني

 تشجيع  المواهب الصاعدة

 التعريف بالموروث المحيل " الثقايف والتقليدي للوالية -

 

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما"
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0044  

معرض للكتاب خاص بمؤلفات  -

 المرأة الكاتبة الوطنية والمحلية

 طيلة األسبوع من

 15إىل  07

 8:00من 2023مارس

 مساء 17:00صباحا إىل 

 

 

 

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية برادعي أحمد

 تعزيز المطالعة العمومية لدى أفراد المجتمع

 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية برادعي أحمد

 المجتمع المدين +أدباء ومثقفون

 أساتذة جامعيني

 

  

  

0055  

"منتدى رؤى اجلنوب للقراءة 

 قراءة � كتاب والفنون الثقافية"

 قراءة � كتاب" كاتبة محلية

 2023مارس  08

 14:30من 

 7:00إىل 

  

  

0066  

 معرض الكتاب

مسابقة � القصة القصرية 

بالتنسيق مع مؤسسة إعادة 

 الرتبية  تكريمات

 يحدد الحقا

 

 

 

مؤسسة إعادة نزالء عمومية لدى تعزيز المطالعة ال مؤسسة إعادة الرتبية  

 الرتبية  .

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية برادعي أحمد

 مؤسسة إعادة الرتبية  نزالء 

  

0077  

 معارض إبداعات المرأة.

 ندوة ثقافية " نساء متألقات".

 بالطو فين.

 مارس08إىل  06من

 09:00ابتداء من الساعة 

 ً  صباحا

 د المرأةاالحتفال بعي بهو دار الثقافة

 ،التعريف بالموروث المحيل " الثقايف والتقليدي للوالية

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما" 

 اجلمعيات الثقافية والشبانية

  

  

  

0088  

معرض للكتب  والمنتجات 

 المحلية للجمعيات الثقافية

 مسابقة ثقافية للعائالت

 مسابقة � الطبخ 

 

 مارس 07-09

2023 

 

ل عبد مكتبة المطالعة حاج بال

 القادر 

 مكتبة أدريان

 

 االحتفال بعيد المرأة

 احلرص عىل تنويع ثقافة المرأة

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية برادعي أحمد

 مكتبة المطالعة حاج بالل عبد القادر

 مكتبة أدريان

 اجلمعيات الثقافية
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0099  

 

 

  2023مارس  8-6 سهرات فنية موسيقية 

18:00 

 

 دار إمزاد

 

 

 حتفال بعيد المرأةاال 

 

 مديرية الثقافة والفنون لوالية تامنغست.  

 جمعية أصدقاء الصحراء .  

 جمعية تغاليفت ان سوهاغ

 جمعية إيماوضن ان توفات

 اقوز موسنت ان ماراون

  

1100  

عرض الفيلم التارييخ "المقاومة 

 المسلحة � اجلنوب الغريب"

 

 الساحة العمومية  19:00 2023مارس  11

 

 

 

  ثقافة السينما لدى النشء.نرش 

 نرش ثقافة االهتمام باجلانب التارييخ.

 التعريف بأهم األعمال التاريخية السينمائية. 

 

 مديرية الثقافة والفنون لوالية تامنغست. 

 قاعة السينما " سمدات الشيخ " 

 

  

  

1111  

القافلة األثرية "بركات أق بنونو" 

 لفائدة تالميذ مدرسة زناين بيقة

 2023س مار 11

9:00 

 

 

 

 

متحف الديوان الوطين  

 للحضرية الثقافية "أهقار".

 متحف دار "إمزاد" 

قاعة السينما " سمدات 

 الشيخ "

 

 تعريف األطفال بالرتاث المادي للمنطقة.   

 ترسيخ ثقافة احلفاظ عىل الرتاث لدى أطفال المدارس.  

تجسيدا التفاقية إطار المربمة بني وزارة الثقافة 

 ووزارة الرتبية .والفنون 

 

 

 مديرية الثقافة والفنون لوالية تامنغست.  

 الديوان الوطين للحضرية الثقافية "أهقار". 

 مديرية الرتبية والتعليم لوالية تامنغست. 

 مدرسة أمني العقال أخموك باي  

 قاعة السينما " سمدات الشيخ "

 متحف دار "إمزاد" 

  

  

1122  

 مرسم حر وصناعة الورق 
  2023ارس م 13يوم 

 09:00ابتداء من الساعة 

 بهو دار الثقافة 

 
 اكتشاف مواهب االطفال -

 ابراز الطاقات والمواهب اليت تتضمنها هذه الفئة -

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما"

 مديرية النشاط اإلجتماعي

  

1133  
 عرض مرسيح موجه لألطفال 

 

 2023مارس  14يوم

 10:00ابتداء من الساعة 

 ً  صباحا

 العروض  قاعة
 دار الثقافة "داسني ولت إيهما"

 

  

  

1144  

 موندرام األجراس 
عىل  2023مارس  14

 15:00الساعة 

 قاعة العروض داسني

 

 تشجيع  المواهب الصاعدة- 

 التعريف بالموروث المحيل " الثقايف والتقليدي للوالية -

 

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما"

 اجلمعية الثقافية نجوم المستقبل 
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1155  

اليوم الوطين لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

14/03/2023 

 رسم جدارية بالمناسبة        

ورشة القراءة ورشة الرسم 

 واألشغال اليدوية     

 ورشة التشكيل بالطني –

 ألعاب بهلوانية

عرض أفالم تربوية كرتونية  عرب 

 الشاشة العمالقة

 

 

 

 

 

إىل  13/03/2023من 

15/03/2023 

 

 11:00 إىل 9:00

 

 

 

مؤسسة الوئام لألطفال 

 المعاقني سمعيا 

 مؤسسة الطفولة المسعفة

المركز النفيس البيداغويج 

 لألطفال المعاقني ذهنيا

مكتبة المطالعة العمومية 

 حاج بالل عبد القادر

الدمج � التعليم ذوي االحتياجات اخلاص تغري 

اتجاهات الطفل العادي نحو الطفل ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

 إبراز تعلمات التلميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة

مؤسسة الوئام -المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية -

 لألطفال المعاقني سمعيا 

 مؤسسة الطفولة المسعفة-

 المركز النفيس البيداغويج لألطفال المعاقني ذهنيا-

 

 مدرسة األطفال المعاقني سمعيا

  

  

  

  

  

  

1166  

 عيد النرص

19/03/2023 

رض خاص بالتظاهرات مع

الثقافية "وزارة الثقافة" لدعم نرش 

 الكتاب

 معرض للصور التاريخية

 أفالم وثائقية حول تاريخ اجلزائر

 رسد«واحلكوايت نادي القراءة 

قصص لألطفال عن الثورة 

 اجلزائرية

 

صباحا إىل  8:00من 

 مساء 17:00

 طيلة األسبوع من

  2023مارس 23إىل  16

 

 

 

ة للمطالعة المكتبة الرئيسي

 العمومية برادعي احمد

مكتبة المطالعة العمومية 

 حاج بالل عبد القادر

 مدرسة احلي التطوري اجلديد

 

 مارس 19عيد النرص  االحتفال ب

 تعزيز المطالعة العمومية لدى أفراد المجتمع

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية برادعي احمد

 د القادرمكتبة المطالعة العمومية حاج بالل عب

 مدرسة احلي التطوري اجلديد

 اجلمعيات الثقافية
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1177  

القافلة األثرية "بركات أق بنونو" 

لفائدة تالميذ مدرسة دباري 

 احميدة تهقارت

 2023مارس  18

9:00 

 

 

 

متحف الديوان الوطين  

للحضرية الثقافية "أهقار". 

 متحف دار "إمزاد"

قاعة السينما " سمدات 

 الشيخ "

 

 ف األطفال بالرتاث المادي للمنطقة.تعري   

 ترسيخ ثقافة احلفاظ عىل الرتاث لدى أطفال المدارس.  

تجسيدا التفاقية إطار المربمة بني وزارة الثقافة 

 والفنون ووزارة الرتبية .

مديرية الثقافة والفنون لوالية تامنغست. الديوان 

 الوطين للحضرية الثقافية "أهقار".

 عليم لوالية تامنغست.مديرية الرتبية والت 

 مدرسة أمني العقال أخموك باي  

 قاعة السينما " سمدات الشيخ "

 متحف دار "إمزاد 

  

1188  

القافلة الثقافية والفنية 

والرتفيهية اجلوارية " أماملن 

 دلياس" قرية أمسل.

 نصب خيمة تراثية 

عرض المهرج + مرسحية لألطفال 

، من طرف جمعية إيمرهان 

 لدعم.المتحصلة عىل ا

 عرض المكتبة المتنقلة.

 عرض فين "  رقصة تاكوبا" .

معرض وثائقي حول تراث 

 المنطقة.

مداخلة علمية ثقافية حول 

 الموروث الثقايف.

عرض فيلم تارييخ عرب الشاشة 

 العمالقة.

 

  2023مارس  19

15:00 

 

 قرية أمسل 

 مارس 19عيد النرص  االحتفال ب  

 تنشيط المحيط الثقايف.   

 الثقافة والفنون لوالية تامنغست. مديرية

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "برادعي أحمد".

 الديوان الوطين للحضرية الثقافية "أهقار". 

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما"

 قاعة السينما " سمدات الشيخ " 

 مديرية المجاهدين 

 بلدية تامنغست 

 جتمع المدين.اجلمعيات الثقافية والفنية وجمعيات الم 

 

  

 معرض تارييخ للصور الوطنية   1199

 مارس19إىل  18من

 09:00ابتداء من الساعة 

 ً  صباحا

 بهو دار الثقافة

 

 

 التعريف بالتأليفات المحلية والتاريخية -

 اكتشاف المواهب واحتضانها-

 تنمية احلس الوطين لدى اجليل الصاعد.- 

 ن تامنغستمديرية المجاهدي
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 استذكار بطوالت المجاهدين- 

   

  

2200  

  

مسابقة فنية � رسم أحسن 

 جدارية

  2023مارس  18يوم 

 09:00ابتداء من الساعة 
 ورشة الرسم

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما"  

 

  

  

2211  

 اجلمعية الثقافية ايماوضن ان توفات  ساحة أول نوفمرب  2023مارس  19 رقصة تاكوبا

  

  

2222  

 معرض الرتاث المحيل
مارس  27إىل  23من 

2023 
 بهو دار الثقافة 

 احتضان االطفال طيلة فرتة العطلة 

توفري الفضاءات المناسبة إلكتشاف المواهب 

 الصاعدة

العمل عىل بناء جيل صاعد يتمتع بقدرات وتنمية 

 حس حب الوطن 

 

 

 اجلمعيات الثقافية 

  

  

2233  

 العطلــــــــــــة الربيـــــــعية

 2023أبريل  09مارس إىل  23من 

تزيني فناء المكتبة من طرف 

األطفال وتعليمهم العناية بالبيئة 

 والمزروعات 

 " طريقة زراعة الورد � األحواض "

 ورشة الرسم واألشغال اليدوي   -

 مسابقات دينية -

 

صباحا إىل  8:00من 

 مساء 16:30

 طيلة األسبوع من

افريل 03مارس إىل  23

2023 

 

 

 

 

 

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز المطالعة العمومية لدى أفراد المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

الرئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق مع المكتبة 

 قطاع الثقافة والفنون

 

 

 

 

 

 

 المكتبة بالتنسيق مع المدارس القرآنية
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افالم كرتونية مقتبسة من القرآن 

الكريم وحكم ومواعظ دينية عرب 

 الشاشة العمالقة

التصفيات الثانية لمسابقة  -

 ن و التكريماترمضا

 

 

04/04/2023 

 

 

مكتبة المطالعة العمومية 

 حاج بالل عبد القادر

 

 

 

 

 

  

  

2244  

عروض تنشيطية موجه لألطفال 

 والكبار

 

 

 

 قاعة العروض دار الثقافة  2023مارس  31

 احتضان األطفال طيلة فرتة العطلة 

 توفري الفضاءات المناسبة الكتشاف المواهب

 الصاعدة

العمل عىل بناء جيل صاعد يتمتع بقدرات وتنمية 

 حس حب الوطن

 اجلمعيات الثقافية

  

  

 ورشات فنية تثقيفية   2255
مارس إىل  23من 

 2023أفريل 03
 ورشات دار الثقافة 

 احتضان االطفال طيلة فرتة العطلة 

توفري الفضاءات المناسبة إلكتشاف المواهب 

 الصاعدة

صاعد يتمتع بقدرات وتنمية العمل عىل بناء جيل 

 حس حب الوطن

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما" 

 اجلمعيات الثقافية والشبانية 

 المدارس الرتبوية

  

  

  

2266  

 عروض فلكلورية 
 2023أفريل  03

22:00 
 ساحة أول نوفمرب 

 احتضان األطفال طيلة فرتة العطلة 

توفري الفضاءات المناسبة الكتشاف المواهب 

 الصاعدة

عمل عىل بناء جيل صاعد يتمتع بقدرات وتنمية ال

 حس حب الوطن

 دار الثقافة "داسني ولت إيهما" 

 اجلمعيات الثقافية والشبانية
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  تتببسسةة  ----1122

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

*فنانني � مجال التصوير 

 محليني ومن الفوتوغرايف

 مختلف ربوع الوطن.

 

*اكتشاف المواهب � مجال التصوير 

 الفوتوغرايف.

* فتح المجال أمام الفنانني من مختلف ربوع 

 الوطن لاللتقاء وتبادل اخلربات.

 

 

 

 

 

 

دار الثقافة محمد 

 الشبويك والية تبسة

2023مارس  09اىل غاية07من   

 

صباحا09:00  

س :مار 08اليوم العالمي للمرأة   

الصالون الوطين للصورة 

 الفوتوغرافية الطبقة اخلامسة.

01 

 مرسح جهوي

*المركز النفيس البيداغويج 

 لألطفال المعوقني ذهنيا .

الشهيدة"زرفاوي فاطمة  

 تبسة"

 

مشاركة هذه الفئة � عيدهم الوطين وتنمية 

 مواهبهم � مجال الرسم وكتابة القصة.

 

 2023مارس  14

 

 صباحا10:00 

م الوطين لذوي االحتياجات اليو

 اخلاصة :

 عرض مرسيح لألطفال.

02 

14:00 

 زواال

ورشة مفتوحة � الرسم،وكتابة 

 القصة

 2023مارس  19 *تخليدا وإحياء لذكرى وطنية  مرسح جهوي

 زواال14:00

مارس  19احتفاالت عيد النرص 

 :عرض مرسيح ثوري

03 

ل مشاهدة *التعريف بالفن الرابع من خال مرسح جهوي

 العرض المرسيح ومناقشته

25/03/2023 

  14:00  

 04 عرض تنشيطي لألطفال

 جمعيات و تعاونيات محلية.

 *مرسح جهوي.

 

*استغالل العطلة الربيعية لتنفيذ برنامج 

لفائدة الطفل من خالل عروض تنشيطية و  

 ترفيهية و تربوية.

*التعريف بالفن الرابع من خالل مشاهدة 

  و مناقشته.العرض المرسيح

26/03/2023 

 زواال 14:00  
 عرض تنشيطي لألطفال 

05 

 

 

 

دار الثقافة محمد 

 الشبويك والية تبسة

27/03/2023 

 زواال 14:00
 عرض تنشيطي لألطفال 

06 

27/03/2023 

 زواال 14:00 
 عرض مرسيح

07 

28/03/2023 

 زواال 14:00 
 عرض تنشيطي لألطفال 

08 
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29/03/2023 

 زواال 14:00  
 عرض تنشيطي لألطفال 

09 

30/03/2023 

 عرض تنشيطي لألطفال  زواال 14:00  
10 

 

 تالميذ المدارس

 إطارات المتحف

*تعريف التالميذ عىل تاريخهم والمساهمة � 

 احلفاظ عليه وتشجيعهم عىل زيارة المتحف

2023مارس  03إىل غاية  01من  ثانوية غريب التيجاين.  

صباحا 10:00  

 11 معرض متنقل

2023مارس  05 ابتدائية طراد السعيد االحتفال بعيد المرأة  

صباحا10:00  

 12 ورشة بيداغوجية متنقلة

أطفال المركز النفيس 

 البيداغويج.

 إطارات المتحف

تسلية األطفال وتثقيفهم بطريقة مبسطة لها 

 عالقة بالمتحف وما يحتويه

المركز النفيس 

 البيداغويج زرفاوي

 فاطمة

2023مارس  14  

 صباحا 10:00

 13 ورشة بيداغوجية متنقلة

 

 تالميذ المدارس

 إطارات المتحف

 10:00                     2023مارس   19 ابتدائية مربوك محمد تحسيس التالميذ بأهمية االحتفال بعيد النرص

 صباحا

 14 ورشة بيداغوجية متنقلة

ويه من  تعريف التالميذ عىل المتحف وما يحت

 تحف أثرية

    10:00                     2023مارس   28 ابتدائية حسونة احمد

 صباحا

 15 ورشة بيداغوجية بالمتحف

جمعية نينا-   

جمعية المثابرين � شىت - 

 الميادين.

االتحاد احلركة اجلمعوية -

 وترقية المواطن.

تعريف بجميع المواقع األثرية للوالية والتعريف 

ثقايف بالموروث ال  

 

 

إدارة المتاحف والمواقع 

 األثرية لوالية تبسة

زيارة ترشيدية للجمعيات  زواال 14:00            2023 /08/03

 النسوية

16 

           2023 /08/03 االحتفال بعيد المرأة

 صباحا 10:00

تكريم النساء العامالت عىل - 

مستوى إدارة المتاحف والمواقع 

 األثرية

17 

ناجمعية ني-   

جمعية المثابرين � شىت - 

 الميادين.

 *التعريف بالموروث الثقايف .

التعريف بجميع المواقع األثرية للوالية-  

تنظيم زيارة ترشيدية لذوي -  صباحا   09:00            2023   /14/03

 االحتياجات اخلاصة 

18 

مديرية الثقافة والفنون- ترفيه أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة-    19 تنظيم مرسحية ترفيهية زواال 14:00            2023 /14/03 سينما المغرب 
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إدارة المتاحف والمواقع -

 األثرية

نيناجمعية -   

 20 أناشيد وطنية زواال14:00              2023   /19/03 إحياء ذكرى عيد النرص

نامج الوطينالمشاركة � الرب صباحا 09:00            2023 /19/03 متحف المجاهد  21 

جمعية نينا-   

جمعية المثابرين � شىت - 

 الميادين .

االتحاد احلركة اجلمعوية -

 وترقية المواطن

 22 تنظيم مرسحيات ترفيهية زواال 16:00            23/03/2023 سينما المغرب ترفيهي

 تحفزي التالميذ

 تثقيف وتحفزي التالميذ

دارة المتاحف والمواقع إ

ية تبسةاألثرية وال  

تكوين نادي مطالعة-  صباحا 10:00            23/03/2023  23 

 24 تكريم التالميذ النجباء صباحا10:00           2023 /26/03

 25 زيارات ترشيدية للتالميذ صباحا 11:00           2023 /27/03 التعريف بمواقع األثرية

 اليوم العالمي للمرأة : 26

 سويةأصبوحة شعرية ن-

معرض لإلصدارات النسوية -

 التبسية

معرض لوحات الفن التشكييل -

 خاص بالمرأة

تكريمات احد الشخصيات - 

 النسوية التبسية

             2023مارس 08إىل غاية  05من 

 صباحا 09:00

 

 

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها

 

 

 

 

ة تكريم العامالت بالمكتبة الرئيسية للمطالع

 العمومية

موظفات المكتبة الرئيسية -

 وملحقاتها 

شاعرات وكاتبات والية -

 تبسة 

 *االعرتاف بدور المراة الفعال � جميع المجاالت. 2023مارس  08 إنشاء نادي المرأة 27

 معارض وورشات متنوعة  28

 برامج منظمة من قبل الملحقة

 كافة الفئات. لمي للمراة ودورها � المجتمع*احياء اليوم العا ملحقة العوينات 2023مارس  08

 *إطارات المكتبة تذكري واالحتفال بعيد المراة ملحقة مرسط 2023مارس  08 معرض للكتب النسوية 29

معرض ألعمال الفنية النسائية  30

 المتنوعة.

تكريم نساء فاعالت � احلقل 

 الثقايف

شجيع عوام النساء والثناء عىل جهودهن *ت ملحقة ونزة 2023مارس  08

وشجاعتهن وثباتهن � احراز التقدم والرتويج 

 لمنتجاتهم والرتكزي عىل المنتج الثقايف 

 * عمال المكتبة 

المنخرطات وبعض النسوة 

 الفاعالت � احلق الثقايف
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 أمسية أدبية نسوية./

 معرض تقليدي  31

 محارضة حول دور المرأة 

 مسابقة أحسن طبق تقليدي 

 أستاذات من اجلامعة *إبراز دور المرأة � المجتمع . ملحقة عني الزرقاء 2023مارس  08

 

المكتبة الرئيسية  كل يوم سبت وثالثاء ورشات الرسم والمطالعة 32

للمطالعة العمومية 

 تبسة

*التحفزي عىل القراءة وحب المطالعة وإبراز 

 مواهب األطفال

*األطفال المنخرطني 

 بالمكتبة.

جميع   معرض للكتب � 33

 المجاالت

 يوم درايس وتكويين للمكتبيني.

 * موظفي المكتبة *التعريف بالرصيد اخلاص بالمكتبة 2023مارس  10

 معرض للكتاب 34

أبواب مفتوحة للتعريف بأهمية 

 المكتبة.

عرض فيديوهات عن أهمية 

 المكتبة.

 جمعيات وتعاونيات ثقافية لمجتمعالتعريف باهمية المكتبة وفوائدها � ا ملحقة رأس العيون 2023مارس  10

 إطارات المكتبة -

 معرض كتاب 35

 محارضة

 برامج مسطرة

  التعريف بأهمية الكتاب ملحقة العوينات 2023مارس  10

 اليوم العريب للمكتبات 36

 معرض للكتب

 محارضة عن المناسبة

 ات ثقافيةجمعيات وتعاوني *التذكري بهذه المناسبة الثقافية ملحقة مرسط 2023مارس  10

 تالميذ المدارس- 

 اليوم العريب للمكتبات: 37

معرض للكتاب � مختلف -

 الميادين

 يومني دراسيني.-

  14:00                2023مارس  12

 زواال  

موظفي المكتبة الرئيسية  جلديدة بني المكتبتنيتبادل اخلربات واالحداثات ا  ملحقة العوينات

 وملحقاتها والية تبسة.

موظفي المكتبة الرئيسية -

 لوالية بسكرة 

 طلبة جامعيني.-
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عرض عملية التشبيك -

والتقنيات احلديثة المستعملة 

 � المكتبات وملحقاتها.

 

 

 أساتذة اكادميني.-

 اليوم العالمي لرسطان الطفل 38

 زيارة لقسم رسطان الطفل.-

 موظفي المكتبة. توصيل الكتاب لهذه الرشيحة           2023مارس  15

األيام الربيعية للمطالعة  39

 والرتفيه

 *فرق مرسح *جذب ميول الطفل للمقروئية ملحقة العقلة 2023مارس  17

نقل الرسالة جليل المستقبل للمحافظة عىل - ملحقة احلمامات 2023مارس  19 رجال الزالوا � خدمة الوطن 40

 هذا الوطن والتفاين � خدمته

 *جميع أسالك اجليش واألمن

 *عيد النرص 41

 معرض للكتاب التارييخ-

 *كل الفئات إحياء ذكرى وطنية ملحقة رأس العيون  زواال 14:00         2023مارس  19

 *معارض تاريخية  42

 *ورشات

*برامج منظمة من قبل 

 الملحقة 

* برامج منظمة من قبل 

 المنسقني 

 

 *أساتذة تاريخ . لعيد النرص 60إحياء الذكرى  ملحقة العوينات 2023مارس  19

*االطفال المنخرطني 

 بالمكتبة.

 *اطارات المكتبة

 *معرض الكتاب التارييخ 43

 *معرض صور شهداء تبسة

 *إلقاء محارضة بالمناسبة

*تالميذ ابتدائية الشهيد  ثقايف ملحقة عني الزرقاء 2023مارس 19

 بالرايس عثمان بن محمد

*التعريف باهمية القصة مع اكتشاف بعض  ملحقة سكانسكا 2023مارس  20 اليوم العالمي للقصة  44

 المواهب لدى االطفال � كتابة القصة

 * رواد المكتبة
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 *اقامة معرض للقصص

 لالطفال

 *تنظيم مسابقة احسن قصة

 يوم تحسييس حول الشجرة 45

*حملة تشجري داخل وخارج 

 الوالية

*األطفال المنخرطني   ملحقة عني الزرقاء 2023مارس  21

 مكتبة الرئيسية .بال

 ورشات للرسم والتشجري . 46

 *ورشة للشعر.

غرس حب الطبيعة وكيفية المحافظة عىل - ملحقة احلمامات 2023مارس  21

 نظافة المحيط.

 تعزيز القراءة الكتابة ونرش تدريس الشعر.- 

 *عمال من محافظة الغابات

 شعراء لتاطري ورشة الشعر.-

يشارك المنخرطني بغراسة  47

 شجاراأل

التشجيع عىل زرع االشجار واالعتناء بها وتثمني  ملحقة ونزة 2023مارس  21

 الثورة الغابية

*عمال المكتبة والمنخرطني 

 وفوج من الكشافة االسالمية

 معرض خاص بالشجرة  48

 *ورشات

 *خرجة ميدانية 

 *برامج متنوعة

 *عمال المكتبة. عليها التوعية بهمية الشجرة والمحافظة ملحقة العوينات 2023مارس  21

 *األطفال النخرطني

*معرض للكتب � مجال  49

 الشعر.

 *أمسية أدبية.

 10:00               2023مارس  21

 صباحا

 تقديم إصدارات جديدة-  ملحقة سكانسكا

-  

 شعراء وكتاب والية تبسة--

 أساتذة جامعيني-

 

 *ورشات مختلفة لألطفال. 50

ورشة المطالعة وتلخيص -

 صة .الق

 ورشة الرسم والتلوين.-

افريل  06مارس إىل غاية 23من 

 زواال 14:00               2023

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 وملحقاتها

األطفال المنخرطني - تنمية مواهب الطفل.- 

 بالمكتبة وملحقاتها.

 نية لألطفالتنمية القيم الدي ملحقة راس العيون 2023مارس  25 مسابقة الكواكب- 51
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معرض للكتاب � مجال  52

 المرسح

المكتبة الرئيسية  صباحا 11:00         2023مارس  27

للمطالعة العمومية 

 تبسة

 كل الفئات التعريف بابو الفنون عرب مراحل تطويره-

اللوحة الرمضانية تحتوي عىل  53

نفحات من أذكار وأشعار 

 صوفية مختلفة وتعاليم دينية

 دية دينية.*وصالت إنشا

*تعليق الزينة الستقبال الشهر 

 الفضيل العطلة الربيعية .

*جلسات حكوايت تتضمن 

 قصص القران.

*تكريم الصائمني أول صيام 

 للمنخرطني من األطفال

 *مسابقة حلفظ القران لألطفال.

 طيلة شهر رمضان المعظم 

 طيلة العطلة الربيعية

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 وملحقاتهاتبسة 

 *تعظيم الشهر الفضيل 

 

 *عمال المكتبة 

 األطفال المنخرطني بالمكتبة
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  تتللممسساانن  للووالالييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة --1133

 االلررققمم االلننششااطط تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط ممككاانن  االلننششااطط أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

فننات تشكيليات و حرفيات من داخل 

 و خارج والية تلمسان
لفنانة.إبراز إبداعات المرأة ا  

رواق الفنون "عبد احلليم 

 همش"

 

ابتدءا من  2023مارس  08اىل  04من  

صباحا  09:00  

 

الصالون الوطين للفنانات التشكيليات � طبعته 

 الرابعة

 ورشة الفنون التشكيلية 

 ورشة تكوينية � احلرف الفنية (الفخار التقليدي)

01 

 القاعة الكربى االحتفال بعيد المراة الفنان خليل عبد العظيم
 18:00ابتدءا من  2023مارس  08يوم 

 مساء

حفل فين للفنان "خليل عبد العظيم" بمناسبة اليوم 

 العالمي للمرأة
02 

 القاعة الكربى // جمعية ذوي االحتيجات اخلاصة
 14:00ابتدءا من  2023مارس  14يوم 

 زواال
 03 نشاط خاص ذوي االحتياجات اخلاصة

//  
 19د النرص  االحتفاء بذكرى عي

 مارس 

رواق الفنون " عبد احلليم 

 همش "

 09:00ابتداءا من  2023مارس  19يوم 

 صباحا
 40 معرض تارييخ 

اجلمعية الوالئية إلدماج المصابني 

 بالرتيزيميا

 

زواال 14:00ابتدءا من  2023مارس  21يوم  القاعة الكربى //  05 االحتفال باليوم العالمي للرتيزوميا 

 جمعياتحرفيات و  

تشجيع المرأة عىل امتهان احلرف  - 

 وتطويرها

تحفزي المرأة عىل إبراز منتوجها و - 

 تسويقه.

فتح مجال للمرأة احلرفية  و -

دخولها لعالم المؤسسات الناشئة 

 مع احلفاظ عىل الطابع التقليدي

بهو القرص الثقافة عبد 

 الكريم دايل 

 

 

 

 

 

 

 2023مارس 08و 07و  06

 

 

 

 

 

 08مناسبة عيد المراة المصادف لـ معرض نسوي ب

 مارس

 

 

 

 

06 
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 زينب بوترفاس
تشجيع المواهب الشابة � الفن 

 التشكييل خاصة العنرص النسوي .

 

 قاعة محمد ديب
 2023مارس  16اىل  06من 

معرض للفن التشكييل للفنانة         "زينب 

 بوترفاس"
07 

 قرص الثقافة

مشاركة العمل الثقايف مع 

عقابية خاصة � المؤسسات ال

 هذه المناسبة.

المؤسسة العقابية      

التابعة لمجلس     قضاء 

 تلمسان

 

 2023مارس  08

 عرض فيلم سينمايئ 

 "ليىل واألخريات"

 للمخرج سيد عيل مازيف

08 

 فرقة مرسحية محلية
االحتفال باليوم الوطين للذوي 

 االحتياجات اخلاصة

المركز البيداغويج 

لالحتياجات اخلاصة 

 بتلمسان

 

 سا10:00عىل الساعة  2023مارس  14
زيارة ميدانية مع تقديم عرض تنشيطي ترفيهي 

 للمركز البيداغويج لالحتياجات اخلاصة بتلمسان
09 

اجلمعية الثقافية مصطفى بلخوجة والية 

 وهران

/ 
 القاعة الكربى

جة والية سهرة فنية للجمعية الثقافية مصطفى بلخو  سا20:00عىل الساعة  2023مارس 17

 وهران
10 

 بهو القرص التعريف بشهداء الثورة قرص الثقافة

 

 

 

 معرض الصور التاريخية بمناسبة     عيد النرص سا10:00عىل الساعة  2023مارس  19

 
11 

مارس  19احياء لذكرى عيد النرص  قرص الثقافة

1962 

 

 المؤسسة العقابية       

 لم سينمايئ عرض في سا10:00عىل الساعة  2023مارس  19

 " البرئ"

 

12 

 

للتعاونية الثقافية الكواليس للمرسح و 

 تلمسان- الفنون 

 
 بعد صالة الرتاويح  2023مارس 29 القاعة الكربى بمناسبة اليوم العالمي للمرسح

عرض مرسيح كوميدي ذو طابع عائيل بعنوان:"آه يا 

جاري" للتعاونية الثقافية الكواليس للمرسح و 

 الفنون تلمسان

 

 

 

13 
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 جمعية القرطبية

إحياء أيام الطرب احلوزي لفئة 

 الناشئة

 23و بمناسبة العطلة الشتوية 

 2023مارس

 القاعة الكربى
 2023مارس 30

 بعد صالة الرتاويح
 14 سهرة أندلسية جلمعية القرطبية

طالب الملحقة اجلهوية للفنون اجلميلة  

 تلمسان.

 

 

 

تشجيع وتحفزي إبداع المرأة � 

الفين.المجال   

المتحف العمومي الوطين 

 للفن والتاريخ تلمسان.

 

عىل الساعة العارشة  2023مارس 08

 صباحا

 

 

 معرض جماعي للفنون التشكيلية

 15 

 التالميذ و موظفي المؤسستني.

 

نرش الثقافة المتحفية لدى 

 األطفال واالهتمام بهذه الفئة

 

 

 

المركز النفيس 

البيداغويج لألطفال 

ا برئوانة  المعوقني ذهني

 تلمسان

2023مارس  14  

 العارشة صباحا

ورشة خاصة باحلفرية األثرية لتنشيط ذاكرة 

 األطفال.

16 

التنسيق مع كلية العلوم السياسية.  

 جامعة تلمسان

 

 ترسيخ وحفظ الذاكرة الوطنية.

 

 

 

المتحف العمومي الوطين 

 للفن والتاريخ تلمسان.

 

 

 2023مارس  19

 العارشة صباحا

 

 

اريخية : دور تأميم المحروقات � اسرتجاع ندوة ت

 السيادة الوطنية

 
17 

 معرض صور خاص بالمتحف

 

التعريف بتاريخ اجلزائر الثوري  

 التحرري.

 

 

المتحف العمومي الوطين 

تلمسان  للفن والتاريخ  

2023مارس 30إىل  19من   

 

 معرض صور وثائقية تاريخية

 
18 

 وترسيخ الذاكرة الوطنية موظفي المتحف

 

مؤسسة إعادة الرتبية 

أوالد ميمون دائرة  

2023خالل شهر مارس   

 

 عرض احلقيبة المتحفية

 
19 
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 احد اجلمعيات الثقافية لوالية تلمسان

متحف الفنون والتقاليد الشعبية 

 العاصمة.

تثمني التعابري الثقافية التقليدية 

 والشعبية المادية والالمادية. 

المتحف العمومي الوطين 

لتاريخ تلمسان.للفن وا  

 

 

2023خالل شهر مارس   

 

 

 

معرض :حرفة صناعة المنتوجات اخلاصة باحللفاء. -   

ورشة حول صناعة احللفاء. -  

يوم درايس :حفظ المعروضات المصنوعة من  -

 احللفاء.

20 

 

 أطفال المدارس *كل األطوار*

 

ترفيه وتنمية الفكر وزرع الثقافة 

 المتحفية بني األطفال.

 

لعمومي الوطين المتحف ا

 للفن والتاريخ تلمسان.

 

إىل  2023مارس 23 

 نهاية العطلة الربيعية.

 

أبواب المتحف  مفتوحة مجانا ألطفال المدارس 

 *مختلف األطوار*

ورشات بيداغوجية /رسم تلوين/ تركيب صور . 

 ورشة خاصة باحلفرية األثرية.

 

21 

تعريف التالميذ عىل الرتاث -  تالميذ اإلبتدائية

ثقايف بفرعيهال  

الشهيد عبد الهادي عني 

 غرابة 

 ورشات بيداغوجية  2023مارس  01
22 

فتح المجال للحرفيات والمبدعات  احلرفيات والمبدعات

 � شىت المجاالت 

 مقر المتحف

 (المدرسة) 

  2023مارس 05

 العارشة صباحا

 معرض :"يوميات امرأة عرب العصور"

 صالون: "المرأة المبدعة"
23 

حتفاء بعيد النرص والتذكري بما اإل  //

قدمه الشهداء من تضحيات  

 جسام � سبيل استقالل البالد

 

 مقر المتحف

 (المدرسة)

2023مارس 17-18  

 

 العارشة صباحا

 معرض خاص بالثورة التحريرية 

 
24 

// 

  مكتبة عني تالوت

  2023مارس  19

 العارشة صباحا

 معرض خاص بالثورة التحريرية 

جيةورشات بيداغو   25 
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// 

تعريف التالميذ عىل معالم  

تلمسان األثرية وأهم المدارس 

 التعليمية بتلمسان

 مقر المتحف

 (المدرسة) 

2023أفريل  06مارس إىل  23من   معارض متنوعة 

 المعالم األثرية لمدينة تلمسان المدارس التعليمية 
26 

مارس  08بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

زين � يعلن المتحف عن الفائ

المسابقة الوطنية "الطب النسوي من 

 خالل المخطوط" وتكريمهم

إحياء عيد المرأة وإبراز دورها � 

مجاالت الطب المختلفة ممارسة 

 وتدريسا

 

مركز الدراسات األندلسية 

 إمامة

 

 2023مارس  07

 

أساتذة، باحثني ومختصني � مجال المخطوط، 

 اآلثار والتاريخ
27 

الالمادي و التقاليد التعريف الرتاث  //

 اجلزائرية
 2023مارس  08و  07يومي  مركز الدراسات األندلسية

 28 معرض " الممارسات الشعبية للمرأة اجلزائرية"

 29 معرض احليل الرتايث " الزروف" التعريف باحليل التقليدي اجلزائري //

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

 طلبة جامعة مغنية
معرفة الشخصيات النسوية اليت 

 شاركت � الثورة
 العارشة صباحا 2023مارس  08 المركز اجلامعي مغنية

معرض صور شهيدات تلمسان بالتنسيق مع مركز 

 الفنون والمعارض
31 

التشجيع عىل الرغبة � االندماج  جمعية تاقرارت للثقافة و الفنون

 مع المجتمع

 2023مارس  14 داغوجيةمراكز بي
 32 عروض متنوعة ترفيهية و نشاطات بيداغوجية

 2023مارس  19 المحطة الربية التعريف بالمجاهدين و الشهداء //
 معرض " مجاهدات"

 معرض " صورة و ذكرى"
33 

 التعريف بالسرية النبوية //
احدى المؤسسات 

 الثقافية
 34 معرض خري االنام طيلة شهر رمضان الكريم

 معية عني دوز الثقافيةج
 تحفزي األطفال

 بين مستار 

 عني دوز

 2023خالل عطلة الربيع 
 35 نشاطات و عروض متنوعة لألطفال

 بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية
 اكتساب معلومات 

 
 2023طيلة عطلة الربيع  ملحقة المكتبة بين بحدل

 مسابقات فكرية

 
36 
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 بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية
 من ضغط االمتحانات التخفيف

 
 2023طيلة عطلة الربيع  ملحقة المكتبة بين بحدل

 نشاطات ترفيهية

 
37 

 بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية
 التخفيف من ضغط االمتحانات

 
 2023طيلة عطلة الربيع  ملحقة المكتبة بين بحدل

 ورشات فنية
38 

حرفيون من مستغانم ، عسكر ، 

 تلمسان، النعامة، البيض، سيدي

 بلعباس

 المركز التفسريي تلمسان 

 غرفة الصناعة التقليدية وهران

 

 

تكريم المرأة وتثمني مكانتها 

 بالمجتمع

 

 

 والية وهران
 2023مارس  08إىل  06من 

 ندوة علمية حول البلوزة -

 معرض حول اللوزة من تنظيم المركز التفسريي  -

 معرض للحيل  -

 قعدات خاصة باللبلوزة -

 عرض أزياء 

 

39 

جمعيات ثقافية،الكشافة جمعيات 

 مهتمة بذوي االحتياجات اخلاصة
 تعريف التالميذ بالموروث الثقايف

قلعة -المركز التفسريي

 -المشور

مارس إىل نهاية العطلة  23ابتداء من 

 الربيعية

 تنظيم زيارات لفائدة تالميذ المدارس 

 
40 

 تشجيع عىل القراءة وحب الكتاب أطفال المكتبة

 الرئيسيةةالمكتب

 للمطالعة العمومية

(فضاء -محمد ديب

 الطفل)

 41 ورشة قرائية كل يوم سبت وثالثاء

 نادي محمد ديب

MDC 

 تعلم أبجديات احلوار  -

 تبادل األفكار والمعلومات  -

 الرئيسيةالمكتبة

- للمطالعة العمومية

 -محمد ديب

 2023مارس  04

 الثانية زواال
 42 مناقشة كتاب الرحيق المختوم

ل الفئاتك  

 التعريف بكاتبات تلمسان-

تقييم المراة واهميتها � بناء - 

 المجتمع

 الرئيسيةالمكتبة

 للمطالعة العمومية

 محمد ديب وملحقاتها :

 / عني غرابةعني تالوت/

بين  الغزوات/ سبدو/

سنوس/ بين صميل/ 

 2023ارس م 08

 يوم مفتوح للمرأة  -

 معرض لكاتبات تلمسان -

 

43 
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مغنية/بين بحدل/بين 

 بوسعيد/

سيد 

 اجلياليل/العابد/القور/

 الرميش/اخلميس

 طلبة جامعة مغنية
معرفة الشخصيات النسوية اليت 

 شاركت � الثورة
 العارشة صباحا 2023مارس  08 المركز اجلامعي مغنية

معرض صور شهيدات تلمسان بالتنسيق مع مركز 

 الفنون والمعارض
44 

 45 حفل اختتام بطلة القراءة الثالثة مساء 2023مارس  11 ر الثقافة تلمساندا أهمية تثقيف المرأة كل الفئات

 نادي محمد ديب

MDC 

التعرف عىل تقنيات ترجمة الكتابة 

 إىل فيلم

 الرئيسيةالمكتبة

- للمطالعة العمومية

 -محمد ديب

 46 عرض فيلم ريح اجلنوب الثانية زواال 2023مارس  18

 كل الفئات
األدب  أهمية الشعر ودوره �

 العريب

 الرئيسيةالمكتبة

- للمطالعة العمومية

ملحقة  -محمد ديب

 مغنية

 الثانية زواال 2023مارس  21
تقديم كتاب من طرف االستاذ نور الدين مبخويت 

 بمناسبة اليوم العالمي والعريب للشعر
47 

 التعريف بعيد النرص كل الفئات

 الرئيسيةالمكتبة 

 للمطالعة العمومية

 ملحقاتهاو-محمد ديب-

 العارشة صباحا 2023مارس  19

 معرض الكتب والصور التاريخية

48 

 نادي محمد ديب

MDC 

 الرئيسيةالمكتبة التدرب عىل كيفية اإللقاء 

- للمطالعة العمومية

 -محمد ديب

 ورشة اإللقاء من تقديم نادي محمد ديب 2023مارس  25

49 

 كيفية التحضري لشهر رمضان كل الفئات

 يسيةالرئالمكتبة

- للمطالعة العمومية

 -محمد ديب

 2023مارس  28
تقديم محارضة بمناسبة شهر رمضان لألستاذ حلبيب 

 مونيس
50 
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 تدريب األطفال عىل رسعة التفكري األطفال المنخرطون

 الرئيسيةالمكتبة

- للمطالعة العمومية

 -محمد ديب

 2023مارس  29

مسابقة الفانوس السحري بمناسبة العطلة  -

 51  الربيعية

 األطفال المنخرطون
تدريب االطفال عىل كيفية مخارج 

 احلروف

 الرئيسيةالمكتبة

- للمطالعة العمومية

 -محمد ديب

 2023مارس  30

ورشة لتعلم تالوة القرءان الكريم  بمناسبة العطلة -

 52 الربيعية

 األطفال المنخرطون

 الرئيسيةالمكتبة تقريب المكتبة من الطفل

 للمطالعة العمومية

 محمد ديب وملحقاتها

 2023مارس  31إىل  29من 
فتح ورشات للخط والرسم والقراءة واالمالء -

 والمسابقات بمناسبة العطلة الربيعية
53 
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  تتييااررتت  للووالالييةة      ممددييررييةة  االلثثققااففةة-- 1144

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ممككاانن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  االلننششااطط

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط

 

  جمعيات ثقافية وفنية

حرفيات نساء 

 مكافحات

 

 

 

التعريف بمكانة المراة � 

المجتمع مساهمة المراة � بناء 

 االرسة والمجتمع

 

 

 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية تيارت

 

 

 

 

 2022مارس  08

 

 االلييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة::ـ 

 ـ افتتاح المعارض اخلاصة بإبداعات المرأة التيهرتية

 بيةـ أمسية شعرية واد

 ـ بيع باإلهداء

 ـ قعدة للرتاث الالمادي

 ـ مبدعات من الذاكرة سرية وكفاح

 ـ تكريمات

 

  

 

0011  

 

 

جمعيات ثقافية وفنية    

 

الرتفيه وادماج الطفل � 

 النشاطات الثقافية

 

المركز البيداغويج لذوي 

 االحتياجات اخلاصة

 

20233مارس  14  

  ــ  االلييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااالالححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  

 شيط بهلواينـ تن

 ـ أناشيد لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

 ـ ورشة اللعب باأللوان

 ـ ورشة الرسم عىل الوجوه

 ـ عرض فكاهي

 

 

  

  

  

0022  

 

 

 جمعيات ثقافية وفنية

 

 

 احياء اليوم الوطين لعيد النرص

 

 

 المتحف اجلهوي للمجاهد

 

 

2023مارس  19  

  2200223333ممااررسس    1199ببررننااممجج  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص  ـ 

 بث أناشيد وطنية ـ 

 ـ معرض للفن التشكييل

 ـ معرض الكتب التاريخية

  

  

0033  
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 ـ معرض صور ابطال الثورة

 ـ عرض مرسيح

 

 

 

 جمعيات ثقافية وفنية

 

 احياء ليايل شهر رمضان

 

 والية تيارت ودوائرها

 

مارس  25ابتداءا من 

2023 

 

 

  2023ـ احياء ليايل شهر رمضان لسنة 

  

0044  

 

 يةجمعيات ثقافية وفن

 

 ـ تنمية اخليال واالبداع لدى الطفل 

 ـ خلق راحة نفسية

 للطفل برفاهيته وتطوره

 

بدار الثقافة والفنون عيل 

 معايش 

 بلدية عني احلديد 

 بلدية مهدية

 

مارس  25ابتداءا من 

2023 

 

  22002233ــ  ببررننااممجج  االلععططللةة  االلررببييععييةة  

 ـ عروض مرسحية موجهة لألطفال 

 

  

0055  

 

 جمعيات ثقافية وفنية 

 

 نمية المواهب والقدرات ت

 

دار الثقافة والفنون عيل 

 معايش 

   ـ برنامج اليوم العالمي للمرسح  2023مارس  27

0066  
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  تتزيزييي  ووززووللووالالييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  --

  االلممششااررككنيني  أأههددفف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ    وو  تتووققييتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

01 

االحتفال باليوم العالمي للمرأة 

 مارس 08

 

 

 مارس  09إىل  04من 

 *دار الثقافة مولود معمري 

 *ملحقة دار الثقافة بعزازقة

 *المرسح اجلهوي كاتب ياسني

 *متحف السينما 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية*

 *المكتبات اجلوارية

 الدعوة إىل تثمني ومكافأة عمل المرأة  -

 تنمية نشاط المرأة  -

لتحرك نحو اإلبداع من تعزيز قدرات المرأة وتشجيعها عىل ا  -

 خالل تقديم الدعم لها طوال مسريتها

مساعدة النساء عىل الرتويج لمنتجاتهن بشكل أفضل  -

 وتقديمها بشكل أفضل.

تشجيع المرأة   -تسهيل كل اللقاءات بني الفنانني والمبدعني.   -

 الريفية.

 تعزيز التبادالت للتعريف بمختلف التخصصات.- 

 ور ، ونرش الوعي تسهيل اللقاء مع اجلمه  -

 *احلرفيات

 األديبات، الفنانات، المبدعات

 *ورشات دار الثقافة

*المؤسسات الثقافية تحت 

 الوصاية

 *اجلمعيات الثقافية

02 

استذكار  ستة مفتشني تم 

 ll’’OOAASSاغتالتهم من طرف 

 عىل خطى أموسناو  

 استذكار مولود ِفرعون 

 مارس 15و  14يومي 

 ي دار الثقافة مولود المعمر 

 *ملحقة دار الثقافة بعزازقة

 المرسح اجلهوي كاتب ياسني

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 تزيي هيبل

 المؤسسات الرتبوبة

 * استذكار بنضال رجال صنعوا يوم النرص 

*هو ثمرة جهاد مقدس خاضه الشعب اجلزائري السرتجاع 

ح سيادته عىل أرض األجداد، *مناسبة  لوقفة ترحم عىل أروا

 الشهداء الذين ضحوا من أجل اجلزائر،

مشاركة العديد من دور 

النرش،كتاب،  شعراء ، رسامني  

 والفنانني واألرسة الثورية ...

بالتعاون مع المؤسسة  الرتبوية 

مولود فرعون وجمعية مولود 

 فرعون

 متحف السينما  ممااررسس  DDEEBBAATTEE  CCLLUUBB 1155  نادي السينما 03
 خرجني و السينمائيني*فضاء لتبادل اخلربات بني الم

 *تشجيع اإلنتاج السينمايئ 

*المخرجني، الممثلني، رجال و 

 نساء الفن السابع

 *المؤسسات الرتبوية

04 
مارس  19االحتفال بيوم النرص 

1962 
 مارس  20و  19يومي 

 دار الثقافة مولود المعمري 

 *ملحقة دار الثقافة بعزازقة

 *المرسح اجلهوي كاتب ياسني

 *تخليد واستذكار بنضال رجال صنعوا يوم النرص 

*هو ثمرة جهاد مقدس خاضه الشعب اجلزائري السرتجاع 

سيادته عىل أرض األجداد، *مناسبة لوقفة ترحم عىل أرواح 

مشاركة العديد من دور 

النرش،كتاب،  شعراء ، رسامني  

 والفنانني واألرسة الثورية ...
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 لرئيسية للمطالعة العمومية*المكتبة ا

 المكتبات اجلوارية

 *متحف السينما

طة الشهداء الذين ضحوا من أجل اجلزائر، مع إقامة عدة األنش

 وتكريم العائلة الثورية.

05 

 االحتفال باليوم العالمي للقصة

"المعرض الوطين لرسد 

 القصص األمازيغية"

 مارس 22و  21يومي 
 *ملحقة دار الثقافة 

 بلدية تيمزار

 ديمة.دعم األجيال اجلديدة والق -

 يجمع كل رواد القصص و الروايات -

 تسهيل جميع اللقاءات بني الهواة والمبدعني.  -

 تعزيز الثقافة من القصة األمازيغية  -

 تشجيع الكتاب الشباب  -

 األدباء، الكتاب المبدعات

 *ورشات دار الثقافة

 *المؤسسات الثقافية 

 *اجلمعيات الثقافية

06 
  إإييممووررااسس

 ة برنامج العطلة المدرسي

 23من 

 أفريل 05مارس إىل 

 *المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 *دار الثقافة مولود المعمري 

 *ملحقة دار الثقافة

 المرسح اجلهوي كاتب ياسني

 

 

 

 *الرتفيه و التخفيف عن النفس

 *التحضري للعودة ألقسام الدراسة

 *اخلروج من الروتني اليومي لألطفال 

 *فضاء الكتشاف المواهب

 دور النرش،األدباء، الكتاب * 

 *ورشات دار الثقافة

*المؤسسات الثقافية تحت 

 الوصاية

 *اجلمعيات الثقافية

07 
 اليوم العالمي للشعر 

 
 مارس 21

 *دار الثقافة مولود المعمري 

 *ملحقة دار الثقافة

 *المرسح اجلهوي كاتب ياسني

 *المكتبات اجلوارية

 دعم األجيال اجلديدة والقديمة. -

 يجمع كل رواد الشعر بكل أنواعه -

 تسهيل جميع اللقاءات بني الهواة والمبدعني.  -

 تعزيز الثقافة من خالل فن الشعر  -

 تشجيع الكتاب الشباب  -

 األدباء، الكتاب المبدعات

 *ورشات دار الثقافة

*المؤسسات الثقافية تحت 

 الوصاية

 *اجلمعيات الثقافية

08 
 اليوم العالمي  للمرسح

 
 س مار 27

 المرسح اجلهوي كاتب ياسني

 

 *تبادل اخلربات � مجال المرسح

 *تكريم شخصية غنية عن التعريف � ركح المرسح

 *تشجيع المواهب الشابة

 *األرسة الفنية

 *اجلمعيات و التعاونيات

 سهرات رمضانية  10
 21مارس  إىل  27من 

 أفريل 

 *دار الثقافة مولود معمري

 *ملحقة دار الثقافة

 دعم األجيال اجلديدة والقديمة. -

 يجمع كل رواد القصص و الروايات -

 الفنانني األدباء، الكتاب

 المبدعني
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 ح اجلهوي كاتب ياسني*المرس

 *المركز الثقايف معطوب لوناس

 *بلديات الوالية

 تسهيل جميع اللقاءات بني الهواة والمبدعني.  -

 تعزيز الثقافة من خالل مختلف النشاطات المربمجة  -

 * الرتفيه 

 *ورشات دار الثقافة

*المؤسسات الثقافية تحت 

 الوصاية

 *اجلمعيات الثقافية

 مارس 31 لقاء أديب 11
 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 

 *فضاء لألدب

 *التعريف بالمنتوج األديب لكتاب المنطقة

 *األدباء

 *دور النرش
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  ااجلجلللففةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --1177  

تتووققييتتااللتتااررييخخ  وواالل  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف    االلممششااررككوونن     االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  

التعريف و الرتويج باإلنتاج   المرسح اجلهوي للجلفة

 المرسيح

  و ترسيخ قيم و مبادئ وطين

 14مارس  اىل غاية 01بداية من   المرسح اجلهوي باجللفة

2023مارس    

 اليوم الوطين لذوي الهمم

ورشة لفائدة متمدريس مؤسسات ذوي الهمم 

  باجللفة

0011  

 

 عارضون

 ويةجمعيات نس

  حرفيون

 براز عادات وإ

ابداعات الفئة النسوية 

  بالمنطقة 

 

  دار الثقافة

 

 2023مارس  08إىل  02من  

18:00إىل  09:00من    

 بمناسبة اليوم العالمي للمرآة

 المسابقة اجلهوية للباس الناييل النسوي

معرض لإلبداعات النسوية: اللباس،حيل ، أدوات ، 

   الزينة ،الصناعة

0022  

راءأدباء وشع 2023مارس  04  قاعة النادي األديب   ثقايف تعليمي     أمسية أدبية   

  العدد الثاين من استضافة أديب
0033  

 شاعرات

  مبدعات من مختلف الميادين

 

/  

 دار الثقافة

  

 2023مارس   07يوم 

14:00عىل الساعة  10:00عىل الساعة    

 القاءات شعرية نسوية

مائدة مستديرة " نساء متألقات -   
0044  

 ت مرسحيات أساتذةممثال

و مختصني � المرسح  

  النسوي

للرتفيه عىل العائالت خصوصا 

  فئة النساء

2023مارس  07  المرسح اجلهوي باجللفة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ندوة فكرية حول   

 تجارب المرسح النسوي 

  � اجلزائر  

0055  
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 ممثالت مرسحيات أساتذة

و مختصني � المرسح  

 النسوي

للرتفيه عىل العائالت 

 خصوصا فئة النساء

 *حفل غنايئ  2023مارس  08 المرسح اجلهوي باجللفة

 * فواصل مرسحية مع بعض الممثالت اجلزائريات  

  

  

0066  

 أطفال مرىض التوحد 

اكفال مدرسة صغار الصم 

 باجللفة.

 

/ 

دا الثقافة بالتنسيق مع 

 مدرسة صغار الصم

 14بمناسبة اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة  14/03/2023

 مارس من كل سنة

 نشاط متنوع

  

0077  

 المكتبة المتنقلة

 

 المركز البيداغويج للمعاقني تعليمي ثقايف

 

 حركيا(اجللفة)  

 

   ورشة للمطالعة لتالميذ ذوي الهمم وركن احلكوايت 14/03/2023

  

0088  

  0099 مسابقة فكرية لألطفال وورشة الرسم و التلوين            14/03/2023 حقة اخلميسمل ثقايف تربوي نادي  صناع البسمة

نادي الطفل ونادي نرش األمل 

 للمكتبة الرئيسية

   مسابقة فكرية لألطفال وورشة الرسم و التلوين 14/03/2023 مركز الطفولة المسعفة ثقايف تعليمي

1100  

نادي المعاقني ونادي القراءة 

 بمسعد

 مركز المعاقني بمسعد ي تربويترفيه

 

  1111 ورشة الرسم ورشة اخلط و المطالعة 14/03/2023

 ورشات التلخيص              14/03/2023 ملحقة حد الصحاري تعليمي تربوي عمال الملحقة

 ورشات الرسم            

        ورشات المطالعة    

  

  

1122  

 نادي بصمة       

 األطفال المعاقني

مركز البيداغويج للمعاقني  ويثقايف ترب

 حركيا بعني وسارة

  1133 مسابقات فكرية لألطفال وورشة التلخيص 14/03/2023

  1144 أسبوع األفالم الوثائقية المحلية 2023مارس  19إىل 15من  دار الثقافة / مخرجني هواة

 2023مارس  19اىل  17من  دار الثقافة / دار الثقافة

 18:00إىل  09:00من 

 مارس 19االحتفال بالذكري عيد النرصبمناسبة 

 معرض للصور التاريخية
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1155  

 أطفال فضاء الطفل

 

/  

 دار الثقافة

17 /03/2023 

 10:00عىل الساعة 

  1166 مسابقة حول أحسن بحث حول شهداء المنطقة

  1177 منطقةمسابقة حول أحسن بحث حول شهداء ال 10.00عىل الساعة  17/03/2023 دار الثقافة  / فنانون محليون

  1188 مسابقة فكرية ثقافية 2023مارس  19 دار الثقافة  (فضاء الطفل) / أطفال منخرطي الفضاء

 منخرطي الفضاء

 

 

 دار الثقافة /

 (فضاء الطفل)

مارس  30مارس إىل غاية  25من 

2023 

 22:00عىل الساعة 

 برنامج خاص بعطلة الربيع

 أسبوع الفيلم الكرتوين اخلاص باألطفال

1199  

 السبت حد الصحاري / ة إنشادية فرق

 1444رمضان  03

 2023مارس 25

 انطالق برنامج شهر رمضان

 مدائح دينية

2200  

 دار الثقافة / دار الثقافة

 

 

 األحد

 1444رمضان  04

 2023مارس26

  2211 عرض فيلم ديين

إحياء ذكرى اليوم العالمي  فنانون مرسحيون

 للمرسح 

و إبراز مختلف المواهب 

 المحلية

طنية و تكريم و الو

 شخصيات فنية بارزة

 اليوم العالمي للمرسح 2023مارس  26 المرسح اجلهوي باجللفة

 احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرسح  

2222  
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التعريف باالنتاجات المرسحية 

 للمرسح اجلهوي للجلفة

التعريف باالنتاجات 

المرسحية للمرسح اجلهوي 

 للجلفة

دار الثقافة *مولود قاسم 

 ت بلقاسمنأي

 *تسمسيلت

 نافذة عىل انتاجات المرسح اجلهوي للجلفة :  2023مارس  27

 معرض للصور الفوتوغرافية .    

 معرض األلبسة - معرض االكسيسوارات-

2233  

 1444رمضان  05 دار الثقافة / أستاذ محارض

 2023مارس 27

  2244 محارضة 

بلدية بن يعقوب ( دائرة  / فرقة إنشادية

 الشارف)

  2255 ح دينيةمدائ

 1444رمضان  06 دار الثقافة ثقايف تعليمي نوادي أدبية

 2023مارس 28

  2266 أمسية أدبية

 

 فرق مرسحية وجمعيات 

 

 دار الثقافة للرتفيه عىل العائالت

 

 1444رمضان  07

 2023مارس29

 عرض مرسيح فكاهي

  

2277  

 فرق مرسحية

 فرق إنشادية

 1444رمضان  08 دار الثقافة ترفيهي للعائالت

 2023مارس 30 

 نشاط ترفيهي متنوع 

 للعائالت

2288  
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  ججييججلل    االلثثققااففةة  للووالالييةة  ممددييررييةة--1188

  

  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  

  االلررققمم

ـ المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 ـ الشاعرات

و المبدعات المحليات  .   

ـ تثمني أعمال المبدعات 

حليات و تشجيعهم .الم  

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية جيجل 

2023مارس  08  االحتفال باليوم العالمي للمرأة  

 أمسية شعرية مع كوكبة من الشاعرات المحليات

 ـ تكريم المبدعات  

  

  

  

0011  

المكتبة الرئيسية للمطالعة -

 العمومية

 ـ جمعية حنني لمرىض التوحد

ب و  ـ اكتشاف المواه

 تشجيعها 

ـ تعميم الفائدة ومس كل 

 رشائح المجتمع. 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية جيجل

2023مارس  14 االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة بالتنسيق مع جمعية حنني  

 ألطفال التوحد ـ ورشات و مسابقات و جوائز 

  

0022  

  

المكتبة الرئيسية للمطالعة -

 العمومية.

 ـ األرسة الثورية

 

 ـ مد جسور التواصل 

ـ المحافظة عىل الذاكرة 

 الوطنية

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية جيجل

  2023مارس  19

 

 االحتفال بعيد النرص 

 ندوة تاريخية حول المناسبة 

 ـ معرض الكتاب التارييخ من رصيد المكتبة 

ريخية.ـ عرض فلم وثائقي و الصورة تا  

  

  

0033  

  

المكتبة الرئيسية للمطالعة -

 العمومية.

 ـ األرسة األدبية

 ـ تثمني أعمال أبناء الوالية 

 ـ إبراز دور الكتابة الشعرية 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية جيجل

 

 

2023مارس  21  

 

 االحتفال باليوم العالمي و العريب  للشعر

ابة الشعرية ـ ندوة فكرية أدبية حول الكت  

 ـمعرض كتاب و أدباء و مبدعي والية جيجل

 ـ أمسية شعرية مع كوكبة من الشعراء

0044  
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المكتبة الرئيسية للمطالعة -

 العمومية.

 ـ اجلمهور العريض

التشجيع عىل القراءة و 

 المطالعة لذا الطفل 

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 لوالية جيجل

 

 

 العطلة الربيعية 

 

 

 

 

عاليات مهرجان القرائة الربيعية ف  

0055  

 مرسح جهوي
 تلبية حاجات اجلمهور 

2023مارس  01 قاعة العروض    عرض مرسيح للكبار                  

0066  

 فرقة محلية
 تلبية ذائقة الفنية للجمهور

2023مارس  02 قاعة العروض    0077 حفل فين شعيب 

 فرقة محلية
 خلف جو ترفيهي 

2023رس ما 04 قاعة العروض    0088 عرض مرسيح لألطفال  

 قطاع الثقافة و الفنون 

ابراز دور المرأة � المجتمع و  بالتنسيق مع والية جيجل

المساهمة بإبداعاتها � 

 التنمية المحلية 

 

فضاءات دار 

 الثقافة و الفنون 

 

2023مارس  08 07  

 االحتفال باليوم العالمي للمرأة 

انات تشكيليات جيجليات معرض � الفنون التشكيلية لفن -  

معرض إبداعات المرأة  " معارض تقليدية منوعة " -  

و كاتبات محليات     

0099  

 فرقة محلية 
/ 

  1100 حفل فين خاص بمناسبة عيد المرأة  2023مارس  08 قاعة العروض

شعراء محليون    
خلق فضاء اللتقاء الشعراء و 

 االحتكاك فيما بينهم

  1111 أمسية شعرية   2320مارس  13 قاعة المحارضات 

 

دار الثقافة و الفنون بالتنسيق 

 مع مديرية النشاط االجتماعي

االحتفاء بذوي االحتياجات 

اخلاصة و العمل عىل ادماجهم 

 � المجتمع 

 

 

فضاءات دار 

 الثقافة و الفنون 

 

 

2023مارس  14  

 

 االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة :

الفئةمعرض خاص بإبداعات   

 ورشة � الفنون التشكيلية بمشاركة أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 

 

  

  

1122  
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تلبية حاجات اجلمهور المحب  جمعية محلية 

 لفن االندليس

  1133 حفل فين أندليس   2023مارس  16 قاعة العروض 

 

دار الـــثقافـــــة و الفنــــــــون   

 جمعيات و فرق محلية.

تخليد بطوالت الشعب 

زائري � نضاله من أجل اجل

احلرية و ترسيخ تاريخ اجلزائر 

 لدى الناشئة 

فضاءات دار 

 الثقافة 

  2023مارس  19

 

 االحتفال بعيد النرص 

 معارض تاريخية منوعة 

 معرض للصور التاريخية 

 معرض لتاريخ اجلزائر 

 معرض للكتاب التارييخ 

 ورشة � الفنون التشكيلية لألطفال 

 طفال خاصة بالمناسبة مسابقة فكرية لأل

 عرض مرسيح ثوري للكبار 

  

  

  

1144  

  

 

فرق و جمعيات من داخل 

 الوالية و خارجها

تنمية الذوق الفين لألطفال و 

بعث الرسور � نفوسهم من 

خالل خلق جو فكري و 

 ترفيهي فين

 

 

 

مختلف فضاءات 

 دار الثقافة

 و الفنون

 

 

 

 08مارس إىل  25من 

2023أفريل   

لربيعية لمرسح الطفل :تظاهرة أيام ا    

  

  

1155  

 عروض مرسحية

 عروض ألعاب خفة

 عروض بهلوانية و تنشيطية

 عروض حكواتية

 ورشات إبداعية

مديرية الثقافة و الفنون 

اكتشاف المواهب و  جيجل 

 تشجيعها 

2023مارس  25 متحف كتامة  6611 اجللسة الثالثة لنادي المواهب األديب     

 قطاع الثقافة

و الفنون جيجل    إحياء شهر رمضان المبارك  
أفريل  20مارس اىل  23 دار الثقافة الفنون 

2023 

  1177 إحياء حفالت غنائية عائلية 
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  سسططييفف    االلثثققااففةة  للووالالييةة  ممددييررييةة--1199

االلررققمم    ااسسمم  االلننششااطط    تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  ننششااطط  االلممششااررككنيني

  

ة ضيفات من الساح

 األدبية � الوالية  

 

 2023مارس  07 دار الثقافة االحتفال باليوم العالمي للمرأة 

 سا 13:00

  ننششااطط  االلنناادديي  ااألألدديبيب  ::

قراءات األدب -برنامج نصف شهري األدب النسوي الواقع وأمال  

 النسوي  

 

  

0011  

 مرسح اجلهوي العلمة 

 جمعيات ثقافية وفنية

لمرسح اجلهوي العلمة ا االحتفال باليوم العالمي للمرأة   2023مارس  08 

 سا15:00

 صليحة  وألف تكليحة"ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن  ::""  

 

 

  

  

0022  

 2023مارس  10  دار الثقافة برنامج دوري أعضاء النادي 

 اسا15:00

    : برنامج نصف شهرننششااطط  االلسسييننمماا  ببررسسييففوونن  

     "متبوع بنقاشUN HEROSعرض فيلم سينمايئ بعنوان :" 

  

0033  

  

فة دار الثقا  

 جمعيات نسوية حرفيات 

مارس  08إىل  04من   دار الثقافة االحتفال باليوم العالمي للمرأة

2023 

 الالححتتففاالل  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة  ::  

 معرض أسبوع المرأة المبدعة � شىت المجاالت 

 معرض النسوي للفن التشكييل 

 معرض اإلصدارات النسوية   

 حفل فين متنوع  / تكريمات 

  

0044  

محمد لمني  جامعة

 دباغني 

المتحف العمومي  االحتفال باليوم العالمي للمرأة

 الوطين سطيف

 

 2023مارس  06

   ندوة تاريخية 

0055  

المتحف العمومي  االحتفال باليوم العالمي للمرأة مختلف رشائح المجتمع

  الوطين سطيف

 

 2023مارس  08

   أبواب مفتوحة عىل المتحف 

0066  
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 مرسح اجلهوي العلمة 

 

يات ثقافية وفنيةجمع  

 

اليوم الوطين لذوي 

 االحتياجات اخلاصة

   المرسح اجلهوي العلمة

 2023مارس  14

 سا14:00

 اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة :

 : بعنوان " الشهيد "   عرض مرسيح

 برنامج متنوع 

  

0077  

مديرية النشاط االجتماعي 

 والتضامن سطيف  

نرش الوعي الثقايف  � فئة ذوي 

 الهمم

المتحف العمومي 

 الوطين سطيف

 

 2023مارس  14

   ورشات  بيداغوجية  

0088  

مديرية النشاط االجتماعي 

 والتضامن سطيف  

اليوم الوطين لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

المتحف العمومي 

  الوطين سطيف

 

 2023مارس  14

   أبواب مفتوحة عىل المتحف 

0099  

 دار الثقافة

 جمعيات ثقافية وفنية

الوطين لذوي اليوم 

 االحتياجات اخلاصة

   دار الثقافة

 2023مارس  14

 

   عرض مرسيح 

1100  

 مديرية الثقافة و الفنون 

أساتذة ودكاترة � مجال 

 الرتاث  

 
 ملتقى الوطين  مرآة لغة" تيفيناغ" مراه الثقافة األمازيغية  2023مارس  14/15/16أيام   دار الثقافة

 

  

1111  

 مرسح اجلهوي العلمة 

ت ثقافية وفنيةجمعيا  

 2023مارس  17 المرسح اجلهوي العلمة  عرض رشيف  

 سا16:00

 رجال صادقون "عرض مرسيح بعنوان :" 

 

  

1122  

 دار الثقافة

 

 

 2023مارس  19االحتفال بعيد النرص   2023مارس  18  دار الثقافة مارس 19إحياء عيد النرص 

 معرض للصورة التاريخية 

 معرض للكتاب التارييخ  

  

1133  

المتحف العمومي الوطين 

 سطيف

المتحف العمومي  مارس 19إحياء عيد النرص 

 الوطين سطيف

   معرض خاص بثورة التحرير    2023مارس  19

  



100

 

المتحف العمومي الوطين 

 سطيف

المتحف العمومي  مارس 19إحياء عيد النرص 

  الوطين سطيف

  1144 ورشات  بيداغوجية   2023مارس  19

 مرسح اجلهوي العلمة 

 

 2023مارس  19 المرسح اجلهوي العلمة  مارس 19إحياء عيد النرص 

 سا 16:00

   رجال صادقون "عرض مرسيح بعنوان :" 

1155  

 مرسح اجلهوي العلمة 

 

 2023مارس  21 المرسح اجلهوي العلمة  العرض رشيف 

 سا 16:00

 القعدة  "عرض مرسيح بعنوان :" 

 

  

1166  

 جمال الدين الواحدي 

 ثلة من الشعراء

 

 2023مارس  21 دار الثقافة برنامج دوري  

 سا 13:30

 برنامج نصف شهري نشاط النادي األديب :

 ندوة أدبية حول الشعر ، أسس واألدوات 

 قراءة شعرية 

 تطبيقات األعضاء النادي 

  

1177  

  

 2023مارس  24  دار الثقافة برنامج دوري أعضاء النادي 

 ساا15:00

  نصف شهر: برنامج نشاط السينما برسيفون 

     "متبوع بنقاشIDAعرض فيلم سينمايئ بعنوان :" 

  

1188  

 مديرية الثقافة والفنون

 

 2023مارس   25من  عرب البلديات الوالية  العطلة الربيعية   

 2023أفريل  05إىل 

 برنامج العطلة الربيعية :

 عروض مرسحية خاصة باألطفال / العاب اخلفة / تنشيطية األطفال  

  

1188  

لثقافة بالتنسيق مع دار ا  

 اجلمعيات الثقافية والفنية 

 

 2023مارس   25من  دار الثقافة   العطلة الربيعية   

 إىل 

 2023أفريل  05

   عروض مرسحية خاصة باألطفال / العاب اخلفة / تنشيطية األطفال 

1199  

المتحف العمومي الوطين 

 سطيف

المتحف العمومي  نشاط تعريفي ترفيهي تثقيفي 

سطيف الوطين   

  2200 ورشات  بيداغوجية   كل أيام  األسبوع

المتحف العمومي  نشاط تعريفي ترفيهي تثقيفي مختلف رشائح المجتمع

  الوطين سطيف

  2211 زيارات مؤطرة للمتحف كل أيام  األسبوع
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 مديرية الثقافة والفنون 

 اجلمعيات الثقافية والفنية 

 

 2023مارس   25من  عرب البلديات الوالية  إحياء ليايل رمضان     

 إىل 

 2023أفريل  16

 بعد صالة الرتاويح 

 برنامج شهر رمضان الكريم  :

 عروض مرسحية خاصة باألطفال

 عروض مرسحية للكبار 

 حفالت فنية ذات الطابع ( شعيب ، أندليس)

 حفالت إنشادية  

 ندوات أدبية ودينية  

2222  

 دار الثقافة  

 اجلمعيات الثقافية والفنية 

 

 2023مارس   25من  دار الثقافة   ليايل رمضان     إحياء 

 إىل 

 2023أفريل  16

 بعد صالة الرتاويح

 برنامج شهر رمضان الكريم  :

 سهرات فنية / مونولوج / عروض مرسحية /محارضات 

 

2233  

المتحف العمومي  التعريف بالموروث الثقايف  مختلف رشائح المجتمع

  الوطين سطيف

  2244 ارات مؤطرة ليلية للعائالت زي كل يوم سبت وثالثاء

 مرسح اجلهوي العلمة 

 

 

 إحياء ليايل رمضان     

  

 المرسح اجلهوي العلمة 

 2023مارس   25من

 إىل 

 2023أفريل  16

 بعد صالة الرتاويح

 عروض مرسيح  للكبار واألطفال 

 

2255  
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  سسععييددةة  --2200

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتووققييتتااللتتااررييخخ  وو  االل  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

حفل بيع بالتوقيع للكاتب "بن سعيد كريم"  01

متبوعة بندوة حول الكتاب يؤطرها الدكتور "زحاف 

 اجلياليل" .

 2023مارس  02

 ساا14:00

 الكاتب "بن سعيد كريم" . - االحتفاء بالكاتب و الكتاب . المكتبة الرئيسية

 يل".الدكتور "زحاف اجليال -

 : � إطار الموعد السينمايئ األسبوعي 02

سعيدة  –أمسية مع نادي السينما  -

.

  

 2023مارس  02

 ساا15:00

تطوير المجال السينمايئ  دار الثقافة

من خالل االحتكاك و تبادل 

 اخلربات .

دار الثقافة بالتنسيق مع نادي السينما 

 سعيدة . –

 : بشهر مارس� إطار الربنامج السينمايئ اخلاص  03

 عرض فيلم "احلياة ما بعد" للمخرج "أنيس جعاد". -

 2023مارس  02

 ساا15:00

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

دورة تكوينية لألطفال � مبادئ الروبوت / تنمية  04

 الذكاء .

 2023مارس  04

 ساا10:00

 المكتبة الرئيسة . - تنمية الذكاء عند األطفال . يسيةالمكتبة الرئ

 األستاذ "يحىي يوسف" . -

 2023مارس  04 قراءة � كتاب لنادي فضاء للعلوم . –ندوة فكرية  05

 ساا14:00

 المكتبة الرئيسة . - تحفزي الشباب عىل القراءة . المكتبة الرئيسية

 نادي فضاء للعلوم . -

 : ألديب األسبوعي� إطار الموعد ا - 06

 أمسية أدبية .

 2023مارس  04

 ساا14:30

ترقية المطالعة و المقروئية  دار الثقافة

 و تشجيع احلركة األدبية .

دار الثقافة بالتنسيق مع نادي التفاؤل 

 للقراءة .

 : � إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر مارس 07

 العرض الثاين لفيلم "احلياة ما بعد" . -

 2023ارس م 04

 ساا15:00

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .
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 –خرجة للمكتبة المتنقلة إىل مؤسسة إعادة الرتبية  08

 البنات .

 2023مارس  05

 

 –مؤسسة إعادة الرتبية 

 البنات

تنفيذ اتفاقية بني وزارة 

 الثقافة و الفنون 

 عدل .و وزارة ال

 المكتبة الرئيسية . -

 الربنامج الثقايف لليوم العالمي للمرأة : 09

 معرض الطوابع الربيدية و النقود القديمة . -

 

 أيام 

 2023مارس  06/07/08

خلق فضاء من اإلبداع  دار الثقافة

الثقايف السيما أن الطوابع 

الربيدية تعكس المعالم 

التاريخية للبلدان و تربز 

 ضارية .مظاهرها احل

 عيل عامر، بلهزيل بلحسن 

و آخرين من هواة جمع الطوابع 

 الربيدية و النقود القديمة .

 : � إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر مارس 10

 عرض فيلم لألطفال بعنوان "رايا و التنني األخري" .

 2023مارس  07

 ساا14:30

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

 األطفال .البرصي لدى 

 دار الثقافة .

 2023مارس  08 معرض لصور و أعمال األديبات اجلزائريات . 11

 

االحتفاء باليوم العالمي  المكتبة الرئيسية

 مارس . 08للمرأة 

 المكتبة الرئيسية . -

دورة تكوينية لألطفال � مبادئ الروبوت / تنمية  12

 الذكاء .

 2023مارس  08

 ساا10:00

 المكتبة الرئيسة . - تنمية الذكاء عند األطفال . يةالمكتبة الرئيس

 األستاذ "يحىي يوسف" . -

أمسية أدبية تتضمن :قراءات شعرية ، قصصية  13

 لمجموعة من الشاعرات و الكاتبات .

 2023مارس  08

 سا14:00ابتداء من 

االحتفاء باليوم العالمي  المكتبة الرئيسية

 مارس . 08للمرأة 

ات و كاتبات مجموعة من شاعر -

 مدينة سعيدة .

االحتفاء باليوم العالمي  المكتبة الرئيسية حفل بيع بالتوقيع للكاتبة "خديجة عيمر" . 14

 مارس . 08للمرأة 

 الكاتبة "خديجة عيمر" .

حفل تكريم عىل رشف المشاركات من كاتبات و  15

 شاعرات مدينة سعيدة .

 2023مارس  08

 سا14:00ابتداء من 

االحتفاء باليوم العالمي  الرئيسيةالمكتبة 

 مارس . 08للمرأة 

مجموعة من شاعرات و كاتبات  -

 مدينة سعيدة .

 2023مارس  08 حفل فين لفائدة النساء . 16

 ساا14:30

إحياء اليوم العالمي للمرأة  دار الثقافة

 مارس . 08

 جمعية أحباب اليوم .  -

 فرقة زعيك جينيور . -

االحتفاء باليوم العريب  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها 2023مارس  09 ات وزارة الثقافة و الفنون .إصدار –معرض للكتب  17

 مارس 10للمكتبات 

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها
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االحتفاء باليوم العريب  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها 2023مارس  09 معرض ألهم األنشطة و اخلدمات المكتبية  . 18

 مارس 10للمكتبات 

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

ندوة فكرية تحت عنوان :دور المكتبة المزنلية �  19

تطوير معارف الطفل لألخصائية النفسانية 

 "ونيسة بدري" .

 2023مارس  09

 ساا10:00

االحتفاء باليوم العريب  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

 مارس 10للمكتبات 

ة بدري" األخصائية النفسانية "ونيس  -

. 

ندوة فكرية تحت عنوان "الكتاب و حفظ الهوية  20

الوطنية " لألستاذ "بعلة محمد" و األستاذة 

 "ميمونة" .

 2023مارس  09

 ساا14:00

االحتفاء باليوم العريب  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

 مارس 10للمكتبات 

 األستاذ "بعلة محمد" . -

 األستاذة ميمونة . -

 : موعد السينمايئ األسبوعي� إطار ال 21

  سعيدة . –أمسية مع نادي السينما  -

 2023مارس  09

 ساا15:00

تطوير المجال السينمايئ  دار الثقافة

من خالل االحتكاك و تبادل 

 اخلربات .

دار الثقافة بالتنسيق مع نادي السينما 

 سعيدة . –

 : � إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر مارس 22

يلم "إىل آخر الزمان" للمخرجة ياسمني عرض ف -

 شويخ .

 2023مارس  09

 سا15:00

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

االحتفاء باليوم العريب  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها 2023مارس  10 معرض ألهم األنشطة و اخلدمات المكتبية  . 23

 مارس 10مكتبات لل

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

 يوم مفتوح عىل أنشطة الطفل بالمكتبة يتضمن : 24

مسابقة � القراءة و التلخيص لفائدة األطفال  -

 المنخرطني بالمكتبة .

تكريم األطفال الفائزين � مسابقة القراءة و   -

 التلخيص .

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها  األطفال عىل القراءة .تحفزي المكتبة الرئيسية و ملحقاتها 2023مارس  11

دورة تكوينية لألطفال � مبادئ الروبوت / تنمية  25

 الذكاء .

 2023مارس  11

 ساا10:00

 المكتبة الرئيسة . - تنمية الذكاء عند األطفال . المكتبة الرئيسية

 األستاذ "يحىي يوسف" . -

 2023مارس  11 لوم .جلسة مناقشة كتاب لنادي فضاء للع 26

 ساا14:00

 المكتبة الرئيسة . - تحفزي الشباب عىل القراءة . المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

 نادي فضاء للعلوم . -
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 : � إطار الموعد األديب األسبوعي - 27

 أمسية أدبية .

 2023مارس  11

 ساا14:30

ترقية المطالعة و المقروئية  دار الثقافة

 دبية .و تشجيع احلركة األ

دار الثقافة بالتنسيق مع نادي التفاؤل 

 للقراءة .

 : � إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر مارس 28

 العرض الثاين لفيلم "إىل آخر الزمان" . -

 2023مارس  11

 ساا15:00

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

تنفيذا اتفاقية بني وزارة  المكتبة الرئيسية   2023مارس 12 الرتبية عني احلجر –لمؤسسة إعادة الرتبية خرجة  29

الثقافة والفنون ووزارة 

 العدل 

 

دورة تكوينية لألطفال � مبادئ الروبوت / تنمية  30

 الذكاء .

 2023مارس  14

 اسا10:00

 لمكتبة الرئيسة .ا - تنمية الذكاء عند األطفال . المكتبة الرئيسية

 األستاذ "يحىي يوسف" . -

 2023مارس  14 المكتبة المتنقلة (ورشات الرسم و التلخيص) . 31

 اسا10:00

المركز المتخصص � تكوين 

الموظفني المتخصصني 

 حمام ريب .  –ملحقة سعيدة 

  

نشاطات ثقافية تربوية لفائدة األطفال / الصحفي  32

 الصغري.

 2023مارس  14

 ساا14:00

 المكتبة الرئيسية . -

مكتبة المطالعة العمومية  -

"عبد احلميد بن هدوقة" بلدية 

 تريسني .

تقريب الطفل من الكتاب و 

 اكتشاف مواهبه .

 المكتبة الرئيسية . -

مكتبة المطالعة العمومية "عبد  -

 احلميد بن هدوقة" بلدية تريسني .

 : س� إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر مار 33

 عرض فيلم لألطفال بعنوان "الفارس و األمرية" .

 2023مارس  14

 اسا14:30

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

 البرصي لدى األطفال .

 دار الثقافة .

 : برنامج االحتفال باليوم الوطين لذوي الهمم 34

 عرض فين مع المهرج بلوطة .

 2023مارس  14

 اسا14:30

"بلعابد  مدرسة الصم و البكم

 فتح الله" .

االهتمام بهذه الفئة و 

 دمجها � وسط المجتمع .

 جمعية حديقة األطفال الثقافية .

 خرجة للمكتبة المتنقلة .  - 35

نشاط ترفيهي للمركز النفيس البيداغويج  -

 يح النرص . –للمعوقني ذهنيا 

 2023مارس  15

 اسا10:00

المركز النفيس البيداغويج 

 يح النرص . –للمعوقني ذهنيا 

تقريب ذوي الهمم من 

 الكتاب و المطالعة .

المركز النفيس البيداغويج للمعوقني  -

 يح النرص . –ذهنيا 

 جمعية الهدى و االلتحام .  -
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 : � إطار الموعد السينمايئ األسبوعي 36

  سعيدة . –أمسية مع نادي السينما  -

 2023مارس  16

 اسا15:00

السينمايئ تطوير المجال  دار الثقافة

من خالل االحتكاك و تبادل 

 اخلربات .

دار الثقافة بالتنسيق مع نادي السينما 

 سعيدة . –

 : � إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر مارس 37

 عرض فيلم "األندليس" للمخرج محمد شويخ . -

 2023مارس 16

 اسا15:00

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

الت و البرصي لدى العائ

 الشباب .

 دار الثقافة .

 : � إطار الموعد األديب األسبوعي - 38

 أمسية أدبية .

 2023مارس 18

 اسا14:30

ترقية المطالعة و المقروئية  دار الثقافة

 و تشجيع احلركة األدبية .

دار الثقافة بالتنسيق مع نادي التفاؤل 

 للقراءة .

 : مارس� إطار الربنامج السينمايئ اخلاص بشهر  39

 العرض الثاين لفيلم "ألندليس" . -

 2023مارس  18

 اسا15:00

ترقية اجلانب السمعي و  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

 –خرجة للمكتبة المتنقلة إىل مؤسسة إعادة الرتبية  40

 سعيدة .

 –مؤسسة إعادة الرتبية  2023مارس  19

 سعيدة

ية بني وزارة تنفيذ اتفاق

 الثقافة و الفنون 

 و وزارة العدل .

 المكتبة الرئيسية . -

االحتفاء بذكرى عيد النرص  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها  2023مارس  19 معرض للكتب اليت تناولت الثورة التحريرية . 41

 مارس  19

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

االحتفاء بذكرى عيد النرص  المكتبة الرئيسية و ملحقاتها  2023مارس  19 معرض للملصقات حول تاريخ اجلزائر . 42

 مارس  19

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها

 : برنامج االحتفال بعيد النرص المجيد 43

 معرض ثوري .

 2023مارس  19

 اسا10:00

 دار الثقافة احلفاظ عىل الذاكرة الوطنية . دار الثقافة

 2023مارس  19 رة التحريرية لنادي قطرة .ندوة تاريخية حول الثو 44

 اسا10:00

االحتفاء بذكرى عيد النرص  المكتبة الرئيسية

 مارس 19

 المكتبة الرئيسية . -

 نادي قطرة . -
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عرض فيلم سينمايئ بعنوان "زبانة" للمخرج سعيد  45

 ولد خليفة .

 2023مارس  19

 اسا16:00

 دار الثقافة . احلفاظ عىل الذاكرة الوطنية سينما دنيا زاد

 2023مارس  20 نشاطات فنية و عروض ترفيهية . 46

 اسا14:00

مكتبة المطالعة العمومية 

بلدية  –"مصطفاوي الطيب" 

 سيدي اعمر .

 مديرية الثقافة . - الرتفيه و تسلية الطفل .

مكتبة المطالعة العمومية   -

 "مصطفاوي الطيب".

 جمعية حديقة األطفال .  -

األديب /شعر / قصة / رواية /  معرض للكتاب 47

 أعمال نقدية.

االحتفاء باليوم العالمي  المكتبة الرئيسية 2023مارس  21

 مارس . 21للشعر 

 المكتبة الرئيسية و ملحقاتها .

أمسية شعرية � الشعر الشعيب و الفصيح  48

 لمجموعة من الشعراء .

 2023مارس  21

 اسا14:00

وم العالمي االحتفاء بالي المكتبة الرئيسية

 مارس . 21للشعر 

 المكتبة الرئيسية. -

 مجموعة من الشعراء . -

حفل بيع بالتوقيع للدكتور "موييس مختار" لكتابه  49

 "أثر المعرفة اللسانية � االكتساب اللغوي .

 2023مارس  21

 سا14:45

االحتفاء باليوم العالمي  المكتبة الرئيسية

 مارس . 21للشعر 

 ية.المكتبة الرئيس -

 الدكتور "موييس مختار" . -

 

مسابقة ثقافية متبوعة بأنشطة تربوية لفائدة  50

األطفال ( قراءة و تلخيص قصص تاريخ و شهداء 

 اجلزائر ) لنادي فضاء للعلوم .

 2023مارس  25

 سا14:00

ترفيه و تسلية الطفل و    المكتبة الرئيسية

تقريبه من الكتاب و 

 المكتبة .

 ة .المكتبة الرئيسي -

 نادي فضاء للعلوم .  -

عرض فيلم سينمايئ لألطفال بعنوان "بالل" �  51

 إطار برنامج العطلة الربيعية .

 2023مارس  25

 سا16:00

خلق فضاء سمعي برصي  سينما دنيا زاد

 خاص باألطفال.

 دار الثقافة .

 2023مارس  25 حفل مع اإلنشاد و المديح الديين . 52

 سا21:00

رقية الفن الهادف من ت دار الثقافة

خالل اإلبداع � مدح خري 

األنام عليه الصالة و السالم 

. 

 فرقة القافلة لإلنشاد و المديح الديين.
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عرض فيلم سينمايئ بعنوان "عطلة المفتش  53

 الطاهر" للمخرج موىس حداد .

 2023مارس  26

 سا16:00

ترقية اجلانب السمعي  سينما دنيا زاد

و  البرصي لدى العائالت

 الشباب .

 دار الثقافة .

العرض الثاين  للفيلم سينمايئ بعنوان "عطلة  54

 المفتش الطاهر" .

 2023مارس  26

 بعد صالة الرتاويح

ترقية اجلانب السمعي  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

 2023مارس  26 عرض ترفيهي لفائدة األطفال . 55

 رتاويحبعد صالة ال

مكتبة المطالعة العمومية 

 "أحمد عروة" بلدية هونت 

 مديرية الثقافة . - العطلة الربيعية .

مكتبة المطالعة العمومية "أحمد  -

 عروة" .

 جمعية المواهب لتبادل الشباب .  -

 2023مارس  26 عرض ترفيهي لفائدة األطفال . 56

 بعد صالة الرتاويح

مكتبة المطالعة العمومية 

بن نيب" بلدية سيدي  "مالك

 بوبكر 

 مديرية الثقافة . - العطلة الربيعية

مكتبة المطالعة العمومية "مالك بن  -

 نيب".

 جمعية حديقة األطفال .  -

عرض فين مع البهلوان � إطار برنامج العطلة  57

 الربيعية .

 2023مارس  26

 بعد صالة الرتاويح

ارية خلق أنشطة ثقافية جو قاعة الهضاب عني احلجر

. 

 جمعية الهدى و االلتحام .

 2023مارس  26 حرضة فلكلورية � المديح الديين . 58

 بعد صالة الرتاويح

إحياء ليايل الشهر الفضيل  دار الثقافة

و خلق جو من المتعة لدى 

 العائالت و الشباب .

 جمعية أهل قناوة أوالد سعيدة .

 2023مارس  26 حفل فين موسيقي أندليس 59

 سا22:30

 سعيدة . –جمعية أحباب اليوم  إحياء السهرات الرمضانية . قاعة المرسح اجلهوي 

عرض فيلم سينمايئ بعنوان "صليحة" للمخرج  60

 محمد صحراوي .

 2023مارس  27

 سا16:00

ترقية اجلانب السمعي  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .
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 2023مارس  27 م سينمايئ بعنوان "صليحة" .العرض الثاين  للفيل 61

 بعد صالة الرتاويح

ترقية اجلانب السمعي  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

 2023مارس  27 حرضة فلكلورية � المديح الديين . 62

 بعد صالة الرتاويح

إحياء ليايل الشهر الفضيل  دار الثقافة

لمتعة لدى و خلق جو من ا

 العائالت و الشباب .

 جمعية شباب الهضاب العليا .

 2023مارس  27 عرض مرسيح للكبار بعنوان "زمزم". 63

 سا22:30

إحياء اليوم العالمي للمرسح  قاعة المرسح اجلهوي

. 

 المرسح اجلهوي .

عرض فيلم سينمايئ لألطفال تحت عنوان  64

ة "الديناصور اللطيف" � إطار برنامج العطل

 الربيعية.

 2023مارس  28

 سا16:00

خلق فضاء سمعي برصي  سينما دنيا زاد

 خاص باألطفال 

 دار الثقافة .

 2023مارس  28 نشاطات فنية و عروض ترفيهية . 65

 بعد صالة الرتاويح

مكتبة المطالعة العمومية 

"عبد احلميد بن هدوقة" بلدية 

 تريسني

 مديرية الثقافة . - العطلة الربيعية .

مكتبة المطالعة العمومية "عبد  -

 احلميد بن هدوقة" .

 جمعية حديقة األطفال .  -

عرض فيلم سينمايئ بعنوان "حراقة بلوز" للمخرج  66

 موىس حداد .

 2023مارس  29

 سا16:00

ترقية اجلانب السمعي  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

لم سينمايئ بعنوان "حراقة بلوز" العرض الثاين  للفي 67

. 

 2023مارس  29

 بعد صالة الرتاويح

ترقية اجلانب السمعي  سينما دنيا زاد

البرصي لدى العائالت و 

 الشباب .

 دار الثقافة .

عرض فين لألطفال مع عرائس القراقوز � إطار  68

 برنامج العطلة الربيعية .

 2023مارس  29

 بعد صالة الرتاويح

خلق أنشطة ثقافية جوارية  ب عني احلجرقاعة الهضا

. 

 جمعية دار الفن الثقافية .
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 2023مارس  29 حفل فين � األغنية الملزتمة . 69

 بعد صالة الرتاويح

 

 

 

 

 

 

 

 

إحياء ليايل الشهر الفضيل  دار الثقافة

و خلق جو من المتعة لدى 

 العائالت و الشباب .

 جمعية الصمود للفنون الشعبية .
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  سسككييككددةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  

  االلممششااررككنيني  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط    تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط    االلررققمم  

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

 سا10.00

االعرتاف بإنجازات المرأة �  دار الثقافة محمد رساج 

 كل المجاالت 

اساتذة –رفني ح– فنانني –جمعيات - 

 جامعني

  16منصة كاتب العدد   02

 بيع بتوقيع -

 تكريمات - 

 2023مارس 08-

 سا13.00

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية 

 االشادة بدور المراءة-

التشجيع عىل الكتابة لدى -

 المراءة  

 كاتبات +استاذة +شاعرات نادى تنوين

نة بلقيس عرض مون درام تحت عنوان ذات من تقديم الفنا  03

 بوكلوة 

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة محمد رساج سا 14:00 2023مارس /08

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية براعم الفن

 اليوم العريب للمكتبات   04

 يوم درايس حول اهمية القراءة وثقافة الكاتب -

 معرض الكاتب-

ة المكتبة الرئيسية للمطالع سا 10:00   2023مارس 09

 العمومية

تعزيز القراءة وتشجيع الناس - 

 عىل متعة القراءة 

ابراز دور الكاتب � حياة الفرد -

 وتطوير المجتمعات 

اساتذة ودكاترة مختصون+ طلبة 

جامعني +مسريي ومدراء مكتبات 

المطالعة العمومية للبلديات لوالية 

 سكيكدة 

 االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة   05

وم تحسييس حول تقبل الطفل الرت زومي والمتوحد � ي-

 المجتمع 

 انشطة تربوية وترفيهية -

المكتبة الرئيسية للمطالعة  سا 10:00   2023مارس 14

 العمومية

دمج المعاق � المجتمع -

وتصحيح بعض المواقف 

 الناجمة عن ضعف

 االحتكاك بهذه الفئة 

التأكيد عىل حق المعاق � نيل -

 ةحقوقه كامل

جمعية المصابني بمتالزمة داون 

والتوحد جمعية قدوة للتكفل  21تريزوميا 

 بصغار التوحدي

مكتبة المطالعة لدار الثقافة  سا14:00 2023مارس 14 استضافة كاتبة من ذوي االحتياجات اخلاصة  06

 محمد رساج

التعريف باألعمال الفنية لذوي 

االحتياجات اخلاصة وتشجيع 

 كاتبة من ذوي االحتياجات اخلاصة 
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داعية المواهب واحلركة االب

 والفنية 

 2023مارس 14 معرض � الفن التشكييل   07

 سا14:00

رواق الفنون اجلميلة لدار 

 الثقافة محمد رساج

التعريف باألعمال الفنية لذوي 

 االحتياجات اخلاصة 

فنانة تشكيلية من ذوي االحتياجات 

 اخلاصة 

تنمية الذائقة الفنية والتعريف  بهو دار الثقافة محمد رساج 2023مارس  21اىل 17من  لتشكيلة معارض للصور التاريخية والفنون ا  08

 بأعمال منخرطي الورشات

 منخرطي الورشات البيداغوجية والفنية 

قاعة المحارضات لدار  سا 14:00 2023مارس  19 ندوة تاريخية   09

 الثقافة محمد رساج 

احياء ذكرى عيد النرص 

يات االسالف والتعريف بتضح

 واستخالص العرب  

 سكيكدة55اوت  20استاذة من جامعة 

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة سكيكدة  سا 14:00 2023مارس 19 عرض مرسيح ثوري تحت عنوان هدا تاريخنا  10

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية براعم الفن سكيكدة

 مارس  19االحتفال بعيد النرص   11

 يخية محارضة تار -

 معرض الكاتب التارييخ-

المكتبة الرئيسية للمطالعة  سا 13:30 2023مارس 19

 العمومية

التذكري بان هذا اليوم لم يايت 

صدفة وانما بصرب وحنكة 

 شعب ايب 

 استاذة � التاريخ +طلبة 

قاعة المحارضات لدار  2023مارس 20 استضافة شخصية ثقافية  14ممرات ثقافية العدد   12

 محمد رساج الثقافة 

تشجيع المواهب واحلركة 

 االبداعية والفنية 

مبدع من الشباب الموهوب رفقة 

 شخصية ثقافية 

 مارس 21اليوم العريب والعالمي للشعر   13

 امسية � النقد الشعري -

 قرات شعرية -

 بيع بتوقيع-

المكتبة الرئيسية للمطالعة  سا 13:30 2023مارس 21

 العمومية

عر فتح المجال لقول الش

التعريف اكرث بالشعراء 

 التعريف باإلصدارات اجلديدة 

 شعراء مثقفون 

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة سا 14:00 2023مارس 23 عرض مرسيح لألطفال تحت عنوان ارسار اجلزيرة   14

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية البسمة  الثقافية سكيكدة

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة  سا  14:00  2023مارس 24 لم  عرض مرسيح لألطفال تحت عنوان اح  15

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية براعم الفن الثقافية سكيكدة
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قاعة العروض لدار الثقافة  2023افريل  02مارس اىل 25من  فقرات تنشيطية عروض مرسحية وترفيهية   16

 محمد رساج 

 فرق مرسحية –فنانني –يات جمع-  الرتفيه والتسلية والمعرفة 

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة سكيكدة سا 14:00     2023مارس 25 عرض مرسيح لألطفال تحت عنوان احلم    17

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية براعم الفن الثقافية سكيكدة

توسيع احلركة المرسحية  المركز البلدي عيسات ايدير اس  22:00 2023مارس 26 عرض مرسيح لألطفال تحت عنوان النعيم � اجلحيم   18

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جلمعية البسمة  الثقافية سكيكدة

 

 

توسيع احلركة المرسحية  المركز البلدي عيسات ايدير سا  22:00   2023مارس 27 عرض مرسيح للكبار  تحت عنوان هاك وهاك   19

 واحياء المناسبات الوطنية  

 حفيظ ومولود والية سكيكدة  الثنايئ

توسيع احلركة المرسحية  المركز البلدي عيسات ايدير سا  22:00   2023مارس 28 عرض فكاهي للكبار لثاليث الرصخة والية سكيكدة   20

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية الرصخة

ئيسة لبلدية المكتبة الر سا   22:00 2023مارس 28 عرض مرسيح تحت عنوان (اللعبة هي هي)  21

 عزابة والية سكيكدة 

توسيع احلركة المرسحية 

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية عشاق الركح والية عنابة

  2023مارس  23برنامج العطلة الربيعية   22

ورشات للقراء والرسم واالشغال اليدوية ،حكوايت ،مسابقات 

 عرض مرسحية لألطفال +معرض كتاب الطفل 

 2023مارس 28/29/30

 سا  10:00 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 جمعيات +المنخرطني +اولياء +مبدعني الرتبية والرتفيه

توسيع احلركة المرسحية  المركز البلدي عيسات ايدير سا  22:00 2023مارس 29 عرض مون ودرام تحت عنوان ذات   23

 واحياء المناسبات الوطنية  

 كدةجمعية براعم الفن الثقافية سكي

المكتبة الرئيسية لبلدية  سا  22:00 2023مارس 29 عرض مرسيح للكبار   24

 عزابة 

توسيع احلركة المرسحية 

 واحياء المناسبات الوطنية  

 جمعية الدرع و الثقافة والية خنشلة

المرسحية  توسيع احلركة المركز البلدي عيسات ايدير سا  22:00 2023مارس 30 عرض مرسيح تحت عنوان "شجرة الموز"   25

 واحياء المناسبات الوطنية

 المرسح اجلهوي سكيكدة

ة لبلدية dالمكتبة الرئيس سا  22:00 2023مارس 30 عرض مرسيح تحت عنوان اللعبة كاستينغ  26

 احلروش والية سكيكدة

توسيع احلركة المرسحية 

 واحياء المناسبات الوطنية

جمعية المثلث الوايق الثقافية لوالية 

 قالمة 
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توسيع احلركة المرسحية  المركز البلدي عيسات ايدير سا  22:00 2023مارس 30 رسيح تحت عنوان هو وهيعرض م  27

 واحياء المناسبات الوطنية

 تعاونية افكار وفنون والية العلمة

وان مانشو  تحت عنوان احلافلة تسري جلمعية  عرض مرسيح  28

 الفنانني االحرار عزابة والية سكيكدة 

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة سكيكدة سا  22:00 2023مارس 31

 واحياء المناسبات الوطنية

جلمعية الفنانني االحرار عزابة والية 

 سكيكدة

المكتبة الرئيسية لبلدية  سا  22:00 2023مارس 31 عرض مونودرام تحت عنوان ذات  29

 احلروش 

توسيع احلركة المرسحية 

 واحياء المناسبات الوطنية

 الفن الثقافية سكيكدة جمعية براعم

توسيع احلركة المرسحية  دار الثقافة  سا 22:00 2023مارس 31 عرض مرسيح للكبار  تحت عنوان هاك وهاك  30

 واحياء المناسبات الوطنية

 الثنايئ حفيظ ومولود والية سكيكدة
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  سسييدديي  ببللععببااسس  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --2222

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

01 
 جولة فنية لمدارس والية سيدي بلعباس

 تحت شعار : تلميذ اليوم فنان الغد
 كل يوم اخلميس من الشهر

 دار الثقافة والفنون

 " كاتب ياسني"

 

تشجيع التالميذ عىل استثمار  -

 أوقات الفراغ بأعمال فنية

 -تكوين مهارات الطفل 

 و تنمية مخيلته

 شاف رسام صغرياكت

 دار الثقافة والفنون 

 "كاتب ياسني "

 مديرية الرتبية لوالية سيدي بلعباس

 اجلمعية الثقافية ريشة اإلبداع اجلزائري

2023مارس  08 معرض نسوي للفن التشكييل 02  

 دار الثقافة والفنون

 " كاتب ياسني"

 

 إبراز كفاءات المرأة � المجتمع

 

ياسني " اجلمعيات دار الثقافة والفنون "كاتب 

 الثقافية لوالية سيدي بلعباس

2023مارس  14 مرسح) -ورشات الرسم( مهرج 03  مركز الصم و البكم 
 إدخال البهجة و الرسور 

 الفرجة و المتعة

 دار الثقافة و الفنون

 "كاتب ياسني"

2023مارس 19 عرض فيلم وثائقي 04  
دار الثقافة والفنون 

 "كاتب ياسني "
 ري باحلدث التارييخالتذك       

 دار الثقافة والفنون 

 "كاتب ياسني " 

05 
مارس  19لعيد النرص  60الذكرى أمسية شعرية بمناسبة 

1962 
2023مارس 19  

 دار الثقافة والفنون

 " كاتب ياسني"

 

 احياء و تمجيد الذكرى

 افتخار بيوم النرص

 دار الثقافة والفنون 

 "كاتب ياسني "

 كرتون  عروض مرسحية وأفالم 06
أفريل  08مارس إىل  23

2023 

 دار الثقافة والفنون

 " كاتب ياسني"
 الرتفيه و التسلية

 دار الثقافة والفنون       

 " كاتب ياسني"
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07 

 معرض للكتاب 

 معرض لأللبسة التقليدية 

 محارضة حول مكانة المرأة � المجتمع 

 

2023مارس  08  

 المكتبة الرئيسية

و ملحقاتها   

كانة خاصة � جميع للمرأة م

السياقات و دورها الفعال � تربية 

 النشأ

المكتبة الرئيسية و ملحقاتها مديرية الثقافة و 

 الفنون

08 

 معرض للكتاب التارييخ 

 محارضة حول المناسبة 

 صور لمسار اتفاقيات ايفيان 

 مسابقة فكرية بني منخرطي الملحقات

2023مارس   19  

 المكتبة الرئيسية

هاو ملحقات   

المكتبة الرئيسية و ملحقاتها مديرية الثقافة و  ارادة امة و عزيمة شعب 

 الفنون

09 

معرض لكتاب الرباي    

 محارضة تحسيسية 

 زيارة ميدانية لمركز النعمة للذوي االحتياجات

2023مارس  14  

 المكتبة الرئيسية 

 و ملحقاتها

ية الثقافة و المكتبة الرئيسية و ملحقاتها مدير  ذوي الهمم � القمم 

 الفنون

10 

 ندوة فكرية  لشعراء المنطقة 

 معرض للكتاب 

 ورشات لألطفال خول التلخيص

2023مارس  21 فرصة للشعراء األطفال المبدعني �  المكتبة الرئيسية  

 اإللقاء الشعري 

المكتبة الرئيسية و ملحقاتها مديرية الثقافة و 

 الفنون

11 

 برنامج شهر رمضان الكريم 

ض و مسابقة رمضان معار   

 محارضات فكرية 

 المكتبة الرئيسية  شهر رمضان

 و ملحقاتها

 

التشجيع عىل روح التنافس خالل 

 الشعر الفضيل 

المكتبة الرئيسية و ملحقاتها مديرية الثقافة و 

 الفنون

  

  

12 

عروض مرسحية موجهة لألطفال تجمع مابني عروض 

موعة مرسح الطفل ، عروض � طابع الماريونيت ومج

 من العروض المرسحية التنشيطية و الرتفيهية

 

مارس  18إىل غاية  04من 

2023 

 

مؤسسة المرسح 

اجلهوي سيدي 

 بلعباس

ترسيخ ثقافة مرسح الطفل   -  

احتواء الطفل فنيا وإبداعيا -  

العمل عىل برمجة العروض الرتبوية  -

 الهادفة 

مد جسور التواصل و االحتكاك مابني  -

رسحيا.األطفال فنيا وم  

 جمعيات، تعاونيات وفرق مرسحية
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إرشاك أطفال المؤسسات الرتبوية  -  

و العمل عىل مواكبتهم العروض المرسحية 

 المربمجة

13 

عروض مرسحية موجه لفئة الكبار  تتنوع مابني عروض  -

 � طابع المونودراما، وعروض مرسحية للكبار

باإلضافة إىل برمجة سلسلة من األنشطة الفنية من 

 هرات � طابع الديوان، احللقة و الطابع األندليسس

� الغالب أمسية كل أربعاء 

 و خميس 

مع الوقوف عند الربنامج 

المسطر ضمن رزنامة 

 الشهر الفضيل

( شهر رمضان المعظم)   

 تحقيق التواصل الفين و االبدعي   -

إرساء ثقافة المرسح ما بني الفرق  -

 المشاركة

لمرسحية للمسارح االنفتاح عىل العروض ا -

 اجلهوية 

  

  

  

    



118

 

  ععننااببةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة    ممددييررييةة--2233

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

 اجلمعيات الفاعلة محليا و وطنيا. -

 

 

إبراز خصوصية العادات و التقاليد  -

 العنابية و نقلها لألجيال. 

  11إىل  07من  بهو دار الثقافة -

 2023مارس 

سا 09.00من   

اسا16.00إىل   

 ـ معرض اإلبداع النسوي. 

 

0011 

 

 فرقة فنية من المدينة -

 

 إبراز خصوصية العادات  -

و التقاليد العنابية تراثها الفلكلوري و 

 نقلها لألجيال.

  2023مارس  07 ساحة دار الثقافة -

 سا 13.30

 عرض تنشيطي � طابع الفلكلور -

 

0022 

 

 فنانني من المدينة. -

جمعية الرونق العنايب إلحياء   -

 الموروث الثقايف

التعريف بممزيات الزي العنايب التقليد و  -

 الطابع

 عريق لفن المالوف 

 والعيساوى.

2023مارس  07 بهو دار الثقافة -  

 سا 14.30

 حفل فين � طابعي:  -

 المالوف و العيساوى

 قعدة خاصة بالزي العنايب األصيل. -

 

0033 

ـ المرسح اجلهوي  "عزالدين  ـ إحياء اليوم العالمي للمرأة /

 مجويب " عنابة

 2023مارس  08

سا 14:00  

ـ حفل خاص للعائالت بمناسبة اليوم 

 العالمي للمرأة

0044  

 2023مارس  08 ـ السنيماتيك ـ إحياء اليوم العالمي للمرأة ـ نخبة من مخريج االفالم 

 اسا13:30

 اسا15:30

مرية العرب ـ فيلم ا  

 ـ فيلم فتاة المصانع

0055 

 نادي االبداع األديب لدار الثقافة -

 جمعية الضاد للنشاطات الشبابية  -

القاعة الصغرى - التحفزي عىل العطاء اإلبداعي المستمر - 2023مارس  09   

سا 14.00  

 

 أمسية أدبية متنوعة.  -

 

0066 

جمعية الرونق العنايب إلحياء الموروث   -

 الثقايف.

القاعة الصغرى - تشجيع احلرفيات عىل االبداع.  -  2023مارس  11 

سا 14.00  

ندوة حول المرأة احلرفية: الراهن و  -

 التحديات. 

0077 
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المرسح اجلهوي " عز الدين مجويب " 

 عنابة

 إحياء اليوم الوطين لذوي

 االحتياجات اخلاصة

 

 ـ المرسح اجلهوي

 "عز الدين مجويب " عنابة 

 2023مارس  14

سا  0016:  

 

ـ عرض مرسيح موجه للكبار بعنوان " 

 التائهون "

0088  

 اجلمعيات الفاعلة محليا و وطنيا. -

 

 

التذكري المستمر بسنوات الكفاح  - 

 المسلح � سبيل احلرية.

 بهو دار الثقافة -

 

 

 

 20إىل 17من 

 2023مارس 

 سا 20.00من 

 سا23.00إىل 

 معرض الصور  -

 و الوثائق التاريخية

0099  

  

ابراز دور الكتابة اإلبداعية � تخليد  - صالون نادية األديب -

 المحطات التاريخية للثورة المجيدة.

 2023مارس  19 ـ القاعة الصغرى

سا 20.00  

 

  1100 لقاء ثقايف تارييخ -

ترسيخ وتذكري بالمناسبة التاريخية من  ـ نخبة من مخريج االفالم

 خالل العروض السنيمائية 

 2023مارس  19 ـ السنيماتيك

 سا13:30

 سا15:30

 ـ فيلم معركة اجلزائر 

 ـ فيلم هيليوبوليس

1111  

ـ تنمية روح االبداع و خلق جو أصالة و  ـ اجلمعيات الفاعلة 

 ترابط مع الموروث

 مارس إىل 23من  ـ بهو دار الثقافة

 2023أفريل  20

 سا 20.00

  1122 ـ معرض للرتاثيات 

  

جيع الطفل التلميذ عىل ممارسة تش  - المؤسسات الرتبوية الوالئية -

 هوايته.

  

 

بهو دار الثقافة -  2023مارس  27إىل  23من  

سا 11.00من   

 اسا13.00إىل 

معرض الفنون التشكيلية و األعمال  -

 احلرفية 

 و االبتكارات العلمية.

1133  

ـ فرق مرسحية من مختلف ربوع 

 الوطن

 

المساهمة � الرتويج لألعمال المرسحية 

ذوق الفين وكذا التواصل مع والريق بال

 اجلمهور

 إىل 27من  ـ المرسح اجلهوي

 2023مارس  30

 سا 22:00

  1144 ـ إحياء اليوم العالمي للمرسح
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للرتويح و خلق جو من الفرحة لدى  ـ فنانني وفرق 

 المواطن العنايب بحلول الشهر الفضيل

30إىل  28من  ـ القاعة الكربى  

2023مارس   

 سا 20.00

 يح و أغنية الشعيبـ أيام المد

 

1155  

 

مارس إىل  23من  ـ السنيماتيك    ترفيه وتثقيف رشيحة األطفال  ـ نخبة من مخريج األفالم 

2023أفريل01غاية  

 اسا 13:30

  1166 ـ أيام فيلم الطفل 
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  ققااللممةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة    ممددييررييةة--2244

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  للممششااررككوونن  اا  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

01 

 األيام الوطنية حواء لإلبداع � طبعتها الرابعة عرش -

 تنظيم ألقاءات شعرية ومداخالت خاصة بالمناسبة - 

تنظيم عرض خاص من تنظيم جمعية المثلث الوايق   -

 تحت عنوان

 " النصف األخر"

يــوم درايس من تنشيط جمعية العلماء المسلمني شعبة 

 قالمة

 

 ط جمعية تنوينجلسة قراءة من تنشي

 

 

 2023مارس  6/7/8

 

 السبــــــت

11/03/2023 

 سا 09:00

11/03/2023 

 سا13:00

 قاعـــة 

دار الثقافة عبد  المحارضات

 المجيد الشافعي 

 قاعة العروض

 تحسيسية

 تثقيفية

 ترفيهية

 تحسيسية

 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي

02 

 اليوم المحيل "لكتاب مدينة قالمة " -

 له قراءات أدبية وإلقاءات شعريةتتخل  -

 مداخلة حول راهن األدب اجلزائري -

 معرض لإلنتاج األديب المحيل لكتاب الوالية  -

 جلسات للبيع بالتوقيع  -

 

12-13/03/2023   

 كامل اليوم

دار الثقافة عبد المجيد 

 الشافعي 

تنشيط احلياة األدبية والثقافية   -

 للوالية

 إكتشاف المواهب األدبية -

 مديرية الثقافة والفنون لوالية قالمة -

 اساتذة جامعيني  -

03 

 نادي السينما -

عرض رشيط سينمايئ ومناقشته من تنشيط جمعية  -

 دارك

 االثنني

13/03/2023 

 سا13:00

دار الثقافة عبد المجيد 

 الشافعي 

 قاعة العروض

 تثقيفية

 ترفيهية
 د الشافعي دار الثقافة عبد المجي
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تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  للممششااررككوونن  اا  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

04  
تنظيم عرض مرسيح للصغار خاص بفئة ذوي االحتياجات 

 اخلاصة 

14/03/2023 

 مساءا 14:00

 المرسح اجلهوي محمود ترييك 

+ مديرية النشاط اإلجتماعي و 

 التضامن لوالية قالمة 

تنمية المواهب و القدرات اخلاصة 

 بذوي اإلحتياجات اخلاصة 
 امن لوالية قالمةمديرية النشاط اإلجتماعي و التض

 الصالون الواليئ  للمنتوج المحيل 05
مارس  18-17-16أيام 

2023  

 قاعة العروض

 قاعة المعارض  

 تثقيفية

 تحسيسية

 تنموية

 المنظمة الوطنية من اجل االستثمار والمواطنة 

 بالتنسيق مع دار الثقافة عبد المجيد الشافعي 

06 

وم الوطين لعيد ندوة تاريخية خاصىة بإحياء ذكرى الي -

 مارس : 19النرص

 مداخلة لألستاذ والباحث � التاريخ: بوصنوبرة عبد الغين -

 األستاذ : فوزي حساينية -

19/03/2023 

 

قاعة المحارضات بمقر  -

 مديرية الثقافة والفنون قالمة

 

إحياء المناسبة والمحافظة عىل  -

 الذاكرة الوطنية

 

 المةمديرية الثقافة والفنون لوالية ق -

 جمعية التاريخ والمعالم األثرية  -

08 

 

 االحتفال باليوم الوطين لعيد النرص

 محارضة خاصة باحلدث  -

 تنظيم زيارات بالمكتبة المتنقلة بعض البلديات والدوائر  -

 عرض رشيط وثائقي خاص بالمناسبة بالمناسبة -

 عرض مرسيح -

 تنظيم معرض للصور التاريخية  -

  

 األحد

 19/03/2023 

 

 

دار الثقافة عبد المجيد  -

 الشافعي 

 قاعة المحارضات -

 

 قاعة العروض -

 

 

 ثقافية

 ترفيهية

 تحسيسية

 

 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي
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تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  للممششااررككوونن  اا  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

09 
 نادي السينما

 عرض رشيط ومناقشته من تنشيط جمعية دارك

 االثنني

20/03/2023 

 سا13:00

دار الثقافة عبد المجيد  -

 الشافعي 

 

 قاعة العروض -

 ثقافية

 ترفيهية

 تحسيسية

 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي

10 

 اليوم الوطين للشعر

أمسية أدبية بمساهمة جمعيةكتاب البديل لرتقية الثقافة 

 ودعم اإلبداع

 بالتنسيق مع جمعيات محلية

 الثالثاء

2023l03l21 

 سا13:00

دار الثقافة عبد المجيد  -

 الشافعي 

 قاعة المحارضات -

 

 ثقافية

 فيهيةتر 

 تحسيسية

 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي  -

 

11 

 برنامج شهر رمضان المعظم-

 برنـــــــــامج خــــــــاص

ندوات دينية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية  و 

 األوقاف 

حفالت فنية من ويح الرتاث : عيساوة. إنشـــاد. ما لوف. - 

 شعبـــي ، وعروض مرسحية

ىل ا 26/03/2023من 

20/04/2023 

دار الثقافة عبد المجيد -

 الشافعي

 عرب بلديات و دوائر الوالية-

 الساحات و األماكن العمومية -

 ثقافية

 ترفيهية 

 تحسيسية

 مديرية الثقافة و الفنون -

 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي -

 المرسح اجلهوي محمود ترييك  -

 مختلف اجلمعيات و التعاونيات المرسحية  -

12 
 مسابقات فكرية حول المناسبة -

 برنامج ثقايف ترفيهي افرتايض -
 شهر رمضان

الفضاء اإلفرتايض للصفحة  -

 الرسمية لدار الثقافة

 ثقافية

 ترفيهية

 تحسيسية

 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي 
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تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  للممششااررككوونن  اا  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط

13 

  االلييوومم  االلععااللمميي  للللممرسرسحح

 برنامج خاص  حول تاريخ المرسح   بوالية قالمة  : 

 حول أهمية المرسح مداخلة   -

 معرض خاص بالصورالفوتوغرافية -

 عرض مرسيح -

 االثنني

27/03/2023 

 سا13:00

 قاعة المحارضات  -

 قاعة المعارض -

 قاعة العروض -

 

 ثقافية

 ترفيهية

 تحسيسية

 دار الثقافة بمشاركة

 المرسح اجلهوي -

 قالمة-جمعية احالم المرسح - 
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  ننةة  ققسسننططيي  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة--  2255

                                        للررققمما ااسسمم  االلننششااطط تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط ممككاانن  االلننششااطط أأههدداافف  االلننششااطط االلممششااررككوونن  ��  االلننششااطط

تالميذ مدرسة مرسح 

 قسنطينة

تالميذ مدرسة مرسح 

 قسنطينة

تالميذ مدرسة مرسح 

 قسنطينة

 فرقة مرسحية م ج ق

 الفنان سليم بن زكري

ج قفرقة مرسحية م   

 الفنان صابر عياش

 نادي المزهر المرسيح  

 متحف المجاهد

 فرقة مرسحية م ج ق

 فرقة مرسحية م ج ق 

 فرقة مرسحية م ج ق

 فرقة مرسحية م ج ق

 التكوين

 التكوين

 التكوين

 ترسيخ ثقافة المرسح لذي النشا

 إحياء المناسبات واألعياد الوطنية

 التنشيط المرسيح

الوطنيةإحياء المناسبات واألعياد   

 إحياء المناسبات واألعياد الوطنية

 إحياء المناسبات واألعياد الوطنية

 إحياء المناسبات واألعياد الوطنية

إحياء ليايل الشهر الفضيل والعطلة 

 المدرسية

 

  

  

  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  ققسسننططييننةة

  

   

  16:00الساعة  2023 /02/03

  15:00الساعة  03/03/2023

 14:00الساعة  04/03/2023

 14:00الساعة  07/03/2023

 14:00الساعة  08/03/2023

 15:00الساعة  11/03/2023

 14:30الساعة  14/03/2023

 14:00الساعة  18/03/2023

18-

10:00/16:0الساعة19/03/2023

0 

 14:30الساعة  19/03/2023

 ليال 21:00الساعة  25/03/2023

 ليال 21:00الساعة  27/03/2023

 اللي 21:00الساعة  29/03/2023

01حفل نهاية السنة لمدرسة المرسح فوج    

03و 02حفل نهاية السنة لمدرسة المرسح فوج    

04حفل نهاية السنة لمدرسة المرسح فوج    

 "عرض مرسيح لألطفال" مفاتيح احلكيم

 حفل فين عيساوة بمناسبة عيد المرأة

"2عرض مرسيح "بريات خراييب  

 عرض مونولوج " صابر شو"

اسبة عيد النرصمحارضة تاريخية بمن  

 معرض تارييخ

 عرض ملحمي " أبطال الكرامة"

 عرض مرسيح لألطفال" مفاتيح احلكيم"

 عرض مرسيح لألطفال "الدمية"

 عرض مرسيح لألطفال "الفصول االربعة"

 

 

01 
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(الشاعرة، األديبة، الباحثة � 

 الرتاث، احلرفية األثرية...)      

إبراز دور المرأة و نجاحها � مجاالت 

 عملها 

التعريف بالمعلم لفائدة ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

 و إبراز الرتاث المادي و الالمادي

 

 

المتحف و دوره � الرتفيه عىل الطفل � 

 العطلة الربيعية

االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين  

للللففننوونن  ووااللتتععااببريري  االلثثققااففييةة  

  االلتتققللييددييةة  

 2023مارس  08

 

 

 2023مارس 14

 

 2023مارس 23

حول دور المرأة بمختلف تخصصاتها جلسة أنس تتمحور  

  .العملية � مجال الثقافة

  

تنظيم زيارات إرشادية مؤطرة لفئة ذوي االحتياجات 

 اخلاصة مرفقني بأوليائه                                

 *ورشة احلكوايت.

 * ورشة الرسم والتلوين والقص واللصق.

 * ورشة األشغال اليدوية

 الذكاء.* ورشة الرتكيب وألعاب 

 ..                                              * ورشة الكتابة والقراءة واالستنباط

 

02 

متوسط المناطق النائية 

 والمتحف 

الكشافة اإلسالمية و الفريق  

 التقين          

 فنانات تشكيليات

 الفريق التقين للمتحف 

جمعية الرتوزوميا و الفريق   

 التقين للمتحف 

 

ائذة تالميذ التعريف بالموروث الثقايف لف

 المدارس

 إحياء الذاكرة    

تكريم لمجهودات المرأة الفنانة 

 التشكيلية            

ترغيب وزرع حب المؤسسة المتحفية  

 للجيل الصاعد     

اإلهتمام بفئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة   

 وإدخال

 البهجة والرسوريف قلوبهم           

  االلممتتححفف  االلععمموومميي

  االلووططينين  سسريريتتاا

 

حقايحدد ال   

19/03/2023  

2023مارس  08إىل  01من   

 

 06مارس إىل   23من 

  2023أفريل

 

 احلقيبة المتحفية  

                                       

تنشيط وأناشيد وطنية مع الكشافة 

 اإلسالمية                                        

معرض للوحات التشكيلية فنانات قسنطينيات    

 

بيداغوجية فنية       ورشات  

           

تنشيطوورشة فنية   

        

0033  
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ادبيات شاعرات    –مبدعات 

حرفيات � مختلف 

التخصصات و جمعيات  

 ثقافية

  

اديبات من مختلف واليات 

 الوطن 

شاعرات و أدبيات من 

 قسنطينة

  

براعم ذوي االحتياجات اخلاصة 

من الورشة التكوينية لدار 

 الثقافة

  

ون و جمعيات ثقافيةمحارض  

 

  

 جمعيات ثقافية ، بهلوانيون و

حكوايت                     

تشجيع المواهب النسوية و إبراز الرتاث 

 القسنطيين 

 

 

 

إدماج براعم ذوي االحتياجات اخلاصة � 

 المجال الثقايف و تشجيع مواهبهم 

 

 احلفاظ عىل الذاكرة التاريخية 

 

 

 

ألطفال ترفيه تثقيف و تشجيع مواهب ا  

  دداارر  االلثثققااففةة  ممااللكك  ححدداادد  

  

  

  دداارر  ااإلإلببددااعع  

  

  

  

  دداارر  ااإلإلببددااعع  

  

  

  

  دداارر  االلثثققااففةة  ممااللكك  ححدداادد

 2023مارس  11اىل  08من 

 2023مارس  22اىل  12من 

 

 

 2023مارس  08

 2023مارس 09و 08

 2023مارس  16إىل  08من 

 

 2023مارس  14

 2023مارس 19

 

أفريل  09مارس إىل  23من 

2023 

ت اجلسور الطبعة الثالثة تحت شعار مهرجان حوريا-

"اإلبداعات النسوية و تنمية االقتصاد الوطين" يتضمن 

فنون  –معرض لإلبداعات  النسوية من صور فوتوغرافية 

مؤسسات ناشئة و مصغرة حلويات –تشكيلية كتابة أدبية 

حرف يدوية    –تصميم أزياء   –وأطباق تقليدية   

عرض نسوي كوريغرايف � العيساوة-  

الملتقى األديب نجية عبري الطبعة الثالثة دورة األديبة زهور -

 ونييس 

بيع بالتوقيع لإلصدارات النسوية اجلديدة -  

حفل فين لرباعم من ذوي االحتياجات اخلاصة -   

معرض خاص بإبداعات ذوي االحتياجات اخلاصة-  

معرض  صور تارييخ     -  

لوحات و ملصقات تعريفية باحلدث -  

ة مع المجموعة الصوتية لدار الثقافة أناشيد وطني-  

 

عروض مرسحية،  تنشيط متنوع ، عروض بهلوانية ، العاب 

 اخلفة و مسابقات فكرية                                             

04 

 رواد المكتبة و المثقفني

 المهتمني بالكتاب، األطفال

 

 

 

 

 تعريفي

 تعريفي

 تثقيفي توعوي

، تارييختثقيفي  

 

 

  االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة

للللممططااللععةة  االلععممووممييةة     

ممصصططففىى  ننططوورر       

 2023مارس 10إىل06من 

 2023مارس19

 2023مارس20-23

 2023مارس29

 

 

 معرض الكتاب خاص باإلبداعات النسوية

 معرض الكتاب خاص بتاريخ اجلزائر

اليةخروج المكتبة المتنقلة  إىل بلديات الو  

""أأححممدد  ندوة تاريخية ثقافية بمناسبة وفاة الشهيد األديب 

  ررضضاا  ححووححوو""

 

05 
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 ، األطفال

 

 

 تثقيفي، تعليمي،ترفيهي

تنشيط ورشات القراءة وتنظيم مسابقات لألطفال -  شهر مارس  

وتوفري الكتاب للجمهور عىل مستوى األحياء والفضاءات 

 العمومية وخاصة النائية منها. من خالل المكتبة المتنقلة 

             ورشة األشغال اليدوية (مسابقة).       -

 ورشة األلعاب االلكرتونية والتلوين.-

 ورشة القارئ الصغري (مسابقة)-

 ورشة الرسوبان وورشة ألعاب الذكاء.-

 ورشة أقرأ وأخلص وأرسم (مع مسابقة).-

 ألعاب فكرية وتربوية-

 خروج المكتبة المتنقلة
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  للممددييةة  للووالالييةة  اا  االلثثققااففةة  ممددييررييةة--2266

ووتتووققييتت  تتااررييخخ    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  

1.  

 الصباح الثقايف للطفل يتضمن:

 تنشيط ترفيهي لألطفال

 عروض مرسحية من تنشيط فرق مرسحية هاوية ومحرتفة.

 مسابقات

كل يوم سبت من 

شهر مارس الساعة 

10:00 

 دار الثقافة حسن احلسين

 

 تنشيط وترفيه األطفال.

 لألطفال والعائالت خلق فضاء  ثقايف فين

 بالمدية.

 األطفال والعائالت

2.  

 األيام الوطنية لفن التطريز التقليدي وتزيني البيوت 

 معرض البداعات المرأة

 محارضات  وندوات

  حفالت فنية وتكريمات

 2023مارس  08
 دار الثقافة حسن احلسين

 

 إظهار مكانة المرأة المثقفة  � المجتمع

 تشجيع األنامل النسوية
 لمرأة المدانيةا

3.  
 معرض لمجموعة من الكتب اليت تهم المرأة أو لكاتبات -

 2023مارس  07
 رائدات المكتبة  إظهار مكانة المرأة المثقفة  � المجتمع كل المكتبات القطاعية 

 المكتبة رائدات تشجيع األنامل النسوية -  مكتبة عجالنة 2023مارس  08 مسابقة للرسم أو القصة لرائدات المكتبة -  .4

 رواد المكتبة    دور  المرأة � الثورة التحريرية  كل المكتبات القطاعية  2023مارس  08 معرض لصور شهيدات الوطن  .5

6.  
عرض أفالم تاريخية ووثائقية عن  الصحابيات  أو نماذج 

 2023مارس  08 لنسوة رائدات � المجتمع
-قرص البخاري-عني قصري-جواب

 د معرفأوال–الميهوب  -القويعة

 رواد ورائدات المكتبة للرتفيه واالطالع

7.  
 معرض لمنتوجات  وحرف أو ألطباق تقليدية وحلويات

 2023مارس  08
مكتبة قرص  -مكتبة الميهوب

 مكتبة جواب -البخاري

 رواد ورائدات المكتبة للحفاظ عىل الموروث الثقايف النسوي
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8.  
 تكريم أحسن موظفة مكتبية 

 2023مارس  08
العامالت � المكتبات عىل تقديم  لتشجيع   /

 المزيد

/ 

9.  
أو رسومات   –ورشات التلوين لذوي الهمم أو أطفال التوحد 

 تجسد التضامن مع هذه الفئة من المجتمع
 2023مارس 14

احلسيس واالهتمام بهذه الفئة ودورها �  كل المكتبات القطاعية 

 المجتمع

 رواد المكتبة من ذوي الهمم 

10.  
 ايل  المتواجدة  بالمكتبة معرض لكتب الرب

 2023مارس 14
 رواد المكتبة من ذوي الهمم التعريف بالرصيد الموجه لهاته الفئة  كل المكتبات القطاعية 

11.  
 توزيع مجموعة من كتب الربايل لبعض المكتبات

 2023مارس 14
التشجيع عىل المطالعة وتنمية المجموعة  عىل بعض المكتبات القطاعية 

 اته الفئة المكتبية   له

 بعض المكتبات  القطاعية

12.  
ندوة تاريخية بالمناسبة بالتنسيق مع المتحف اجلهوي 

 للمجاهد معرض للصور التاريخية
 دار الثقافة 2023مارس  19

التعرف عىل بطوالت الشهداء وكشف مجازر 

 االستعمار
 مختلف فئات المجتمع

 رواد المكتبة  التعريف بالرصيد الوثائقي التارييخ المكتبات القطاعية  2023مارس  19 معرض للكتب التاريخية من رصيد المكتبة   .13

 رواد المكتبة للرتفيه والتثقيف مكتبة الميهوب 2023مارس  19 عرض لمرسحية  ثورية   .14

 2023مارس  19 عرض للمجموعة صوتية   .15
 مكتبة القويعة

 مكتبة قرص البخاري
 رواد المكتبة  للرتفيه 
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  ممسستتغغااننمم  للووالالييةة    ثثققااففةةاالل  ممددييررييةة--2277

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  ووتتووققييتت  االلننششااططتتااررييخخ    ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

  

  

  

  

  

جمعيات ثقافية، فنانني أساتذة 

 جامعيني، طلبة  مجتمع مدين.

  

  

  

 خلق جو من البهجة و الرسور -

 إحياء جو  احتفايل. -

 تنشيط المحيط و الرتفيه -

تسليط الضوء عىل هذه الفئة  -

 المجتمع .من 

تنشيط فعاليات متنوعة     -

 لألطفال و الكبار .

االحتفاء و االحتفال  بالمناسبات   -

 الوطنية .

الوقوف عىل أهمية  المحطات   -

 التاريخية الهامة.

احلفاظ عىل الذاكرة الوطنية   و   -

جعلها اإلسمنت المسلح 

 للوحدة الوطنية.

  

جمعيات ثقافية، فنانني 

أساتذة جامعيني، طلبة  

 تمع مدين.مج

  

 2023مارس 08

 2023مارس  14

  2023مارس  19

 االحتفال باليوم العلمي للمرأة  -

االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات  -

 اخلاصة 

 االحتفال بعيد النرص  -

 برنامج العطلة الربيعية  -

  ورشات  كل يوم السبت والثالثاء

  

  

  

  

  

0011  

  
  وم العلمي للمرأةاالحتفال بالي  2023مارس  08  قاعة سينما حمادة  

  

  

  المـــرسح الـــجهـوي -  

 2023مارس 08

 2023مارس  14

  2023مارس  19

 االحتفال باليوم العلمي للمرأة -

االحتفال باليوم الوطين لذوي الحتياجات  -

 اخلاصة 

0022  
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 االحتفال بعيد النرص  -

عروض مرسحية   برنامج العطلة الربيعية 

  لألطفال

  

  دار الثقافة      

 

 2023مارس  27 إىل 03من 

 

 

 

 

 

 

  2023مارس  27إىل  03من 

االحتفال باليوم العالمي للمرأة : الطبعة  -

 اخلامسة للصالون الوطين لألبداع النسوي .

 الطبعة الثانية لملتقى لشعراء مستغانم -

 حفل فين نسوي  -

 

االحتفال باليوم الوطين لذوي الحتياجات  -

اخلاصة : عروض فنية  عىل مستوى مركز 

 تياجات اخلاصة ذوي االح

االحتفال بعيد النرص  : برامج فنية / عرض  -

 مرسيح ملحمي.

برنامج العطلة الربيعية: عروض مرسحية  -

 لألطفال.

ليايل رمضان /أيام المونولوق / الطبعة العارشة 

  للمهرجان الثقايف المحيل لإلنشاد 

0033  
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  االلممسسييللةة    االلثثققااففةة  للووالالييةة  ممددييررييةة--2288

  

ــــــمم ــ ــــ  االلررققــ ــ ــ ــــااططإإسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــمم  االلننششــ ــــــااطط   ــ ــ ــــــوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   االلممششااررككــ

 عارضات من مختلف ربوع الوالية  تشجيع المرأة عىل اإلبداع  بهو دار الثقافة  2023مارس  08إىل  05من:  معرض واليئ إلبدعات المرأة احلضنية - 01

 سبة عيد المرأة حفل فين بمنا-  02
08/03/2023 

 سا  14.00

 بهو دار الثقافة 

 قاعة العروض 

الرتفيه و الرتويح عن 

 النفس 
 نخبة من الفنانني المحرتفني 

 معرض للفن التشكييل - 03
 13/03/2023من:

 15/03/2023إىل:
 بهو دار الثقافة 

إلتقاء الفنانني و تبادل 

 اخلريات 
 شلة من الفنانيني المحليني 

 قراءات شعرية "النادي األديب "- 04
18/03/2023 

 سا 10.00
 قاعة العروض 

اإلنسجام بني األدباء و 

الشعراء و تقارب األفكار 

 فيما بينهم 

 مجموعة من األدباء و الشعراء 

 حفل فين إنشادي بمناسبة شهر رمضان المعظم-  05
26/03/2023 

 سا 22.30
 ية محرتفةفرقة إنشاد إحياء ليايل رمضان الكريم 
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 عرض مرسيح بمناسبة شهر رمضان المعظم - 06
27/03/2023 

 سا  22.30

 إحياء ليايل رمضان الكريم قاعة العروض

 نخبة من المرسحيني المحرتفني 

 حفل فين طابع شعيب -  07
28/03/2023 

 سا  22.30
 فنان معروف عىل الساحة الفنية � الطابع الشعيب 

 حفل فين إنشادي -  08
29/03/2023  

 سا  22.30
 فرقة إنشادية محرتفة

09 
يوم درايس تكويين لمسريي و موظفي مكتبات المطالعة -

 العمومية بالمسيلة 

10 /03/ 2023  

 سا 09.00

المكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية 

 بودراي بلقاسم

تكوين و تدريب المكتبيني 

 و مساعدي المكتبيني 
 العمومية و ملحقاتها   المكتبة الرئيسية للمطالعة

 2023 /03/ 14إىل 10من: معرض خاص بجديد المكتبة من كتب � مجال علم المكتبات - 10

 2023 /03/ 20إىل  12من: معرض خاص بالكتاب التاريخ لرصيد المكتبة - 11

إحياء امجاد شعب ناضل و 

جاهد � سبيل تحرير 

 الوطن 

عية الوطنية المكتبة الرئيسية بالتنسيق مع اجلم

للمحافظة عىل الذاكرة و تبليغ رسالة الشهداء 

 بالمسيلة 
 15/03/2023 تنظيم زيارة لمتحف المجاهد مع رواد المكتبة -  12

 

13 

محارضة حول المناسبة بعنوان مسار الكفاح المسلح و تتويجه 

 بالنرص 
19/03/2023 

 سا 09.00

 األستاذ : بورضبة عمر 

 منخرطي المكتب  نوان : للنرص مآثر من تقديم منخرطي المكتبة عرض مرسحية بع 14

 حضور شخصيات وطنية ثورية 19/03/2023 تكريم شخصيات تاريخية و وطنية و ثورية و أدبية  15
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16 
أصبوحة شعرية بالمناسبة من تقديم مجموعة من شعراء والية 

 المسيلة 

21/03/2023 

المكتبة الرئيسية  سا  09.00

للمطالعة العمومية 

 بودراي بلقاسم

التنويه بأقدمية الشاعر � 

 يومه العالمي 

المكتبة الرئيسية بالتنسيق مع بيت الشعر 

 اجلزائري مكتب المسيلة 

الشاعرة : من حليمة السعدية و الشاعر: حسني 

 معطاوي 

 و الشاعر : زنيت عبد الستار 

  عرض مطويات تعريفية حول تخصص علم المكتبات 17
09/03/2023 

 سا 09.00
/ 

 معرض رصيد المكتبة � علم المكتبات  18
09/03/2023 

 سا09.00

مكتبة المطالعة 

 العمومية 

 عني الملح

إحياء اليوم العريب 

 للمكتبات

 مكتبة المطالعة العمومية عني الملح
 19/03/2023 معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة  19

 سا  09.00

ب ناضل و إحياء أمجاد شع

جاهد � سبيل تحرير 

 الوطن 

 / ورشة أشغال يدوية  20

 أمسية شعرية  21
12/03/2023 

 سا 09.00
 مشاركة بعض الشعراء تكريم الشعراء 

22 
دورة تكوينية للمكتيب المحرتف "تطور مهنة المكتيب من مكتيب 

 إىل أخصايئ معلومات "

09/03/2023 

 سا09.00

مكتبة المطالعة 

 مية بوسعادةالعمو

تكوين و تدريب المكتبيني 

 و مساعدين المكتبيني 

 مكتبة المطالعة العمومية بوسعادة 
 مسابقة أحسن فيديو تعريفي بالمكتبة  23

24 
ندوي فكرية بعنوان مسرية كفاح األديب اجلزائري أثناء الثورة 

 التحريرية 

إحياء امجاد شعب ناضل و 

جاهد � سبيل تحرير 

 الوطن 
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 محارضة خاصة باليوم العريب للمكتبات  25
10/03/2023 

مكتبة المطالعة  سا 09.00

 العمومية 

 عني احلجل

التعريف بالمكتبة و دورها 

 � المجتمع 

 ندوة تاريخية خاصة بإحياء ذكرى عيد النرص  26 مكتبة المطالعة العمومية عني احلجل

19/03/2023 

 سا10.00
و إحياء امجاد شعب ناضل 

جاهد � سبيل تحرير 

 الوطن

 معرض الكتاب التارييخ رصيد المكتبة  27

 ورشة الرسم و التلوين  28

 معرض لرصيد المكتبة من كتاب التاريخ اجلزائري  29
مكتبة المطالعة 

 العمومية المويلحة
 مكتبة المطالعة العمومية المويلحة 

30 
 يا وطين " مسابقة � الرسم تحت شعار " أحبك -

 تلخيص كتاب تارييخ - 

19/03/2023 

 سا10.00

31 
 ورشة قراة و تلخيص -

 ورشة الرسم و التلوين-
12/03/2023 

مكتبة  المطالعة 

 العمومية بن رسور

إحياء امجاد شعب ناضل و 

جاهد � سبيل تحرير 

 مكتبة المطالعة العمومية بن رسور  الوطن

 17/03/2023 عرض وثائقيات تاريخية  32

33 
تكريم المجاهد عيل مهريي طيباوي مالزم جيش التحرير - 

 الوطين 

19/03/2023 

 سا 10.00

 إلقاءات شعرية - 34
21/03/2023 

 سا10.00
 إحياء اليوم العالمي للشعر 

35 
 معرض الرصيد المكتيب -

 10/03/2023 التعريف بفضاءات و خدمات المكتبة -

 سا 10.00

مكتبة المطالعة 

 العمومية بلعايبة

التعريف بفضاءات و 

 خدمات المكتبة

 مكتبة المطالعة العمومية بلعايبة 

 

 36 
 عرض فيلم قصري حول المكتبات العربية القديمة -

 توزيع مطويات - 
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 19/03/2023 معرض الكتاب التارييخ حول ذكرى إحياء عيد النرص - 37
مكتبة المطالعة 

 العمومية بلعايبة

مجاد شعب ناضل و إحياء ا

جاهد � سبيل تحرير 

 الوطن

 مشاركة األستاذ:نارص بوشليق

 محارضة تاريخية - 38 
19/03/2023 

 سا10.00

 

39 
 19/03/2023 عرض فيلم وثائقي يربز أهم األحداث اليت جرت � عيد النرص -

 سا10.00
مكتبة المطالعة 

 العمومية سليم

إحياء امجاد شعب ناضل و 

ل تحرير جاهد � سبي

 شعراء من منطقة سليم الوطن

 منخرطي المكتبة 

 ورشة احلكوايت بعنوان : إحكييل عن الثورة- 40

 بحث باستخدام احلاسوب تحت عنوان : أبرز شعراء اجلزائر - 41
21/03/2023 

 سا 10:00
 تكريم الشعراء

42 
 مسابقة فكرية تحت عنوان شعراء منطقة سليم-

 نطقة سليمتكريم بعض شعراء م- 

43 
 معرض الكتاب التارييخ -

 رشيط وثائقي تارييخ يحايك الثورة-

19/03/2023 

مكتبة المطالعة  سا10.00

 العمومية الدهاهنة

 إحياء ذكرى عيد النرص
 الشاعرة : معتويق راضية

 منخرطي المكتبة
44 

 جلسة شعرية من تقديم الشاعرة :- 

 معتويق راضية

21/03/2023 

 سا 10:00
 ريم الشعراءتك

45 

محارضة تاريخية تحت عنوان اجلزائراليوم تحتفل من تقيم -

 األستاذ هاشمي الهاشمي 

 ورشة الكتابة والقراءة -

 ورشة احلكوايت والمرسح واألناشيد-

 ورشة األشعال اليدوية -

19/03/2023 

 سا10.00

مكتبة المطالعة 

 العمومية اخلبانة

إحياء امجاد شعب ناضل و 

بيل تحرير جاهد � س

 الوطن

 األستاذ : هاشمي الهاشمي

 منخرطي المكتبة 

 تكريم مجاهد من المنطقة ممن عايشو الثورة التحريرية-  46
19/03/2023 

 سا10.00
مكتبة المطالعة 

 العمومية مقرة

إحياء امجاد شعب ناضل و 

جاهد � سبيل تحرير 

 الوطن

 مشاركة مجاهدين من المنطقة

 ناسبة اليوم العالمي للشعرمعرض للكتاب خاص بم- 47
21/03/2023  

 سا 09:00
 تكريم الشعراء

 مشاركة مجموعة من شعراء 

 48 منخرطي المكتبة
 جلسة شعرية - 

 جلسة بيع كتاب بالتوقيع- 
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49 
أصبوحة شعرية ينشطها األستاذ الشاعر: إبراهيم قلمني تختتم -

 بتكريمه 

06/03/2023 

 سا 09:00

مكتبة المطالعة 

 ميةالعمو

 حمام الضلعة  

 مكتبة المطالعة العمومية حمام الضلعة

 منخرطي المكتبة

50 
ندوة محلية تحت عنوان : المكتبات العربية ورضورة اإلّندماج � -

 الفضاء الرقمي
10/03/2023 

 سا 09:00

التعريف بالمكتبة وأهم 

 خدماتها
51 

احلجر عرض فيديو لمجموعة النشاطات الرقمية للمكتبة � فرتة -

 الكيل بسبب فريوس كورونا

 عرض بطاقة تقنية تعريفية بالمكتبة وخدماتها-

52 

تنظيم رحلة إىل الغابة رفقة مجموعة من األطفال بمعية - 

 المكتبة المتنقلة 

 قراءة مجموعة من القصص � الهواء الطلق-

 مشابقة أحسن ثالثة ملخصات لهذه القصص-

 اإلسالميةعروض متنوعة لنشاطات الكشافة -

 نشاطات المكتبة  20/03/2023
 مكتبة المطالعة العمومية حمام الضلعة

 منخرطي المكتبة
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  ممععسسككرر  االلثثققااففةة  للووالالييةة    ممددييررييةة--2299

  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

  االلننششااطط
  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط

رشيحة المجتمع المدين 

 المهتمة بالرتاث الثقايف

هتمني  بالرتاث استقطاب  الم

المحيل للمنطقة  خاصة 

 المستثمرين

التعريف والرتويج  للرتاث 

 المحيل لوالية معسكر

إبراز أهمية الرتاث الثقايف ودوره 

� المجتمع والتأكيد عىل رضورة 

 احلفاظ عليه

 دار القيادة 

 والمحكمة 

 

  .1 أبواب مفتوحة عىل المعالم والمواقع التاريخية طيلة الشهر

 المنحرطني بالمكتبةاألطفال 

 تعويد األطفال

 عىل القراءة والمطالعة

 واإلبداع

مكتبة المطالعة العمومية 

 –المجاهد بن فطة احمــد 

 معسكر 08المنطقة 

كل أسبوع 

اىل  10:00من

 صباحا 12:00

 ورشة المطالعة 

 ورشة احلكوايت 

 ورشة الرسم والتلوين

 ورشة قراءة القصص من الرتاث وتلخيصها

2.  

تبة  احلرضية الشيخ المك

دحو قاسمي التقاري 

 القطب احلرضي مطمور

كل أسبوع 

اىل  10:00من

 صباحا 12:00

 مسابقات والعاب فكرية ترفيهية لألطفال

 ورشة المطالعة

 ورشة احلكوايت

 ورشة قراءة القصص 

3.  

المكتبة  احلرضية الشيخ 

دحو قاسمي التقاري 

 القطب احلرضي مطمور

 10:00كل أسبوع م

 اسا

 مسابقات والعاب فكرية ترفيهية لألطفال 

 ورشة المطالعة 

 ورشة احلكوايت 

 ورشة قراءة القصص 

4.  

النادي الثقايف البياناالستاذ 

 لونيس بلخرضة

 نرش االدب واإلبداع والثقافة

 بث روح الوعي الثقايف الوطين
   ..11 دب اجلزائري المكتوب باللغة الفرنسيةمحارضة موضوعها حول األ 04/03/2023 دار الثقافة
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 إنماء روح البحث والمعرفة

 فنانني  تشكيلني 06

المساعدة عىل اتساع رؤيتنا 

الثقافية، وتحفزي بصرية المتلقي  

لرؤية تنوع اجلمال الفين � ربوع 

 الوطن

 دار الثقافة

إىل غاية  04من 

10/03/2023 

 لوحة فنية 70معرض للفنون التشكيلية  � حدود 

  لوطنية لإلشعاع الثقايف .بالتنسيق مع الوكالة ا
22..   

 جمعيات ثقافية

تقديم التقدير واالحرتام 

المستحق للمرأة المعسكرية 

وشكرها عىل تفانيها � عملها 

من أجل بناء مجتمع رايق وواعي 

 فهي نصف المجتمع،

 إىل غاية 06من 

08/03/2023 

 ممععررضض    ييضضمم  ::

 جناح للخياطة العرصية و التقليدية

 يدية و العرصيةجناح للحلويات  التقل

 جناح  للتحف الفنية .

 جناح للحيل و الفضة  والربونز.

 جناح للزرايب التقليدية و العرصية والمفروشات التقليدية و العرصية

 جناح  للطبخ التقليدي والعرصي .

 جناح للفنون التشكيلية .

33..   

 نساء مبدعات

التفكري النقدي � اإلنجازات 

المهمة اليت قامت بها المرأة 

 .لمعسكريةا

 المكتبة الرئيسية

 وملحقتيها

 إىل غاية 06من 

08/03/2023 

  ممععررضض  ييضضمم::

 جناح للكتاب إصدارات بأقالم مبدعات من اجلزائر،

 جناح خاص بالصور الفوتوغرافية لمبدعات من اجلزائر،

44..   

الشيخة فتيحة وفرقة 

 المداحات من والية معسكر

الشاب حكيم ألمعسكري 

 وفرقته

 والية شلف.فرقة ليباريت من 

إنفتاح ترفيهي للعائالت 

من أجل الغوص �  المعسكرية 

 تجربٍة جديدةٍ 

   ..55 حفل فين ساهر 07/03/2023 دار الثقافة

 المكتبة الرئيسية إبراز دور المرأة � المجتمع نساء مبدعات
08/03/2023 

 سا 16:30

  ممااررسس  0088للللممررأأةة    إإححتتففااءًءً  ببااللييوومم  االلععااللمميي

 نبذة تاريخية عن احلدث . 

 معرض خاص لصور ومؤلفات وأعمال المرأة اجلزائرية.

  ننددووةة  ففككررييةة  ببععننوواانن  :: 

66..   
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تثمني  المسار الذي أحرزته 

 المرأة  � المجتمع

 تكريم مجموعة من كاتبات ومثقفات الوالية  - 

 بالتنسيق مع نادي " بيت احلكمة 

اجلمعية الثقافية للفنون 

واإلبداع السينمايئ أجيال 

 سيق -المستقبل 

يقبلدية س  08/03/2023 

  ممااررسس  0088إإححتتففااءًءً  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة  

 حفل فين من تقديم الشاب وهيب

 عرض مرسيح فكاهي للفنان هواري ملوك

 –عرض مرسيح للجمعية الثقافة للفنون والغبداع السينمايئ اجيال المستقبل 

 متقاعدات 10تكريم   سيق

77..   

الفئة المهتمة بالكتاب 

 والمقروئية

مية الكتاب و فرصة للتوعية باه

المكتبة � حفظ الذاكرة 

 .والهوية الثقافية

مكتبة المطالعة العمومية 

 الشهيد ابراهيم عبد القادر

 المحمدية 

09/03/2023 

 سا 10:00

  االلييوومم  االلععرريبيب  للللممككتتببااتت

رصيد هام ومتنوع من الكتب � جميع الميادين موجه جلميع الشباب وهواة 

 .المطالعة من جميع الفئات العمرية

 .برامج ثقافية متنوعة تتخللها مسابقات لألطفال وندوات ومحارضات متنوعة

 .معارض للكتب

88..   

 نساء مبدعات

تسليط الضوء عىل اإلنجازات 

المهمة اليت قامت بها المرأة 

 .المعسكرية

  .9 أمسية أدبية � مجال ( الشعر ، الرواية ، القصة الصغرية ) 09/03/2023 دار الثقافة

 نادي " بيت احلكمة

فرصة للتوعية باهمية الكتاب و 

المكتبة � حفظ الذاكرة 

  .فيةوالهوية الثقا

 المكتبة الرئيسية
10 /03/2023  

 سا 16:30

  إإححتتففااءًءً  ببااللييوومم  االلععرريبيب  للللممككتتببااتت

 نبذة تاريخية عن احلدث .  - 

 معرض خاص لصور ومؤلفات وأعمال المرأة اجلزائرية.  - 

 تنظيم ندوةأدبيةحول الكتاب والمكتبات   - 

 تكريم مجموعة من كاتبات ومثقفات الوالية  - 

10.  

 أطفال الورشات

ة لتهذيب سلوك الطفل فرص

وتوعيته عن طريق احلس 

 الوطين

 دار الثقافة

إىل غاية  10من 

16/03/2023 

  ووررششةة  االلققااررئئ  االلصصغغريري::

 مارس 19مسابقة لألطفال حول احسن بحث تارييخ لعيد النرص 
11.  

إىل غاية  10من 

16/03/2023 

  ووررششةة  االلففننوونن  االلتتششككييللييةة::

 أحسن رسم حول عيد النرص 
12.  
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لبيانالنادي الثقايف ا  

أ.شعيب مقنونني من جامعة  

 تلمسان

أ. بوداود عبيد من جامعة  

 تيارت

أ. فوزية لدغم من جامعة  

 تيارت

 د.محمد كبري من جامعة بشار

التوعية بهذه الشخصية النبيلة 

كونه بذل نفَسه َوروحَه لله 

ونرصًة للدين ولعباد الله 

 المستضعفني

كما نستذكر أََساس موقفه، 

القضية فقد امتاز بعدالة 

ومرشوعية الموقف، وقداسة 

النية والمقصد والهدف، وعظمة 

القيم واألخالق، وسالمة 

 .واستقامة الممارسة والسلوك

11/03/2023 

  ننددووةة  ففككررييةة  ححوولل  ششخخصصييةة  أأببوو  ررااسس  االلنناارصرصيي  ::

 أبو راس النارصي المؤرخ والفقيه

راس  قراءة � كتاب احللل السندسية � شان وهران واجلزيرة االندلسية ألبو

 النارصي 

 كتاب فتح الغله ومنته أهميته � كتابة تاريخ اجلزار الثقايف خالل العهد العثماين

  م1811ه/1226السجاالت العلمية للشيخ أيب راس النارصي � رحلته احلجية 

13.  

 الفنان عز الدين حبيب
نرش الوعي الثقايف خاصة فئة 

 ذوي الهمم

المركز النفيس 

معسكر -البيداغويج   

14/03/2023 

 سا 14:00

  االلييوومم  االلععااللمميي  للذذوويي  ااإلإلححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  ::

 عرض فين بهلواين 

  تكريمات

14.  

 المنخرطني � المكتبة 

الذاكرة الوطنية أولوية  وركزية 

أساسية لتاريخنا وهويتنا يتم  

تكريسها وترسيخها لألجيال 

 احلالية والمستقبلية 

 المكتبة الرئيسية

19/03/2023  

 سا 10:00

  ممااررسس  1199ععييدد  االلننرصرص  ااححتتففااءًءً  بب

 نبذة تاريخية عن احلدث. 

 ركن حكوايت  

 معارض متنوعــة. 

15.  

19/03/2023 

 سا 10:00

  ممااررسس  1199ااححتتففااءًءً  ببععييدد  االلننرصرص  

  مسابقة لألطفال أحسن مقال عن احلدث
16.  

مكتبة المطالعة العمومية 

المجاهد المتويف بن فطة 

 أحمد

19/03/2023 

 سا 10:00

  ممااررسس  1199ااححتتففااءًءً  ببععييدد  االلننرصرص  

  مسابقة لألطفال أحسن رسم عن احلدث
17.  

مكتبة المطالعة العمومية 

الشهيد إبراهيم عبد القادر 

 المحمدية

19/03/2023 

 سا 10:00

  ممااررسس  1199ااححتتففااءًءً  ببععييدد  االلننرصرص  

  مسابقة لألطفال أحسن مقال تعبريي
18.  
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الشيخ  -المكتبة  احلرضية

دحو قاسمي التقاري 

 القطب احلرضي مطمور

19/03/2023 

 سا 10:00

  ممااررسس  1199ااححتتففااءًءً  ببععييدد  االلننرصرص  

  مسابقة لألطفال أحسن قصة عن احلدث
19.  

بيت الشعر اجلزائري ونادي 

 بيت احلكمة
 المكتبة الرئيسية

24/03/2023  

 سا 16:30

  ااححتتففااءًءً  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للللششععرر  

 نبذة تاريخية عن احلدث . 

 أمسية أدبية ( قراءات شعرية ، قراءات قصصية) 

 عــة.معارض متنو 

20.  

 أطفال الورشات

للرتفيه والرتويح عن النفس 

واالستفادة � آن واحد من 

 .تجارب جديدة ممتعة

 دار الثقافة
إىل غاية  25من 

30/03/2023 

  ععططللةة  االلررببييعع::

 أبواب مفتوحة عىل الورشات البيداغوجية

  مسابقات لالطفال

21.  

/ 

ينمي المرسح ثقة الطفل � 

نفسه ويمكنه من خوض 

 ةمغامرات صغري 

  .22 عرض مرسيح  26/03/2023 المرسح اجلهوي 

 -اجلمعية الفلكلورية الطيبية

 وادي االبطال
  .23 عرض فلكلوري 26/03/2023 دار الثقافة خلف فضاءات للرتويح والرتفيه

جمعية نشاطات شباب 

 المستقبل

 خلف فضاءات للرتويح والرتفيه

  .24 عرض كوميدي  27/03/2023 المرسح اجلهوي

لعلوم جمعية المعايل ل

 معسكر -والرتبية 

 دار الثقافة

  .25 محارضة حول فضائل الشهر الكريم 28/03/2023

التعاونية الثقافة أفكار وفنون 

 العلمة –
  .26 عرض مرسيح بعنوان " هو وهي" 28/03/2023

  .27 محارضة حول فضائل الشهر الكريم 29/03/2023 مديرية الشؤون الدينية

  .28 عرض فلكلوري  29/03/2023 رسح اجلهوي الم معسكر  -جمعية سيدي بالل 
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/ 

ينمي المرسح ثقة الطفل � 

نفسه ويمكنه من خوض 

 مغامرات صغرية

  .29 عرض مرسيح " غابة األحالم " 30/03/2023

جمعية سيدي بالل 

 معسكر -الفلكلورية 
  .30 سهرة فنية فلكلورية 30/03/2023 مرسح الهواء الطلق خلف فضاءات للرتويح والرتفيه

 بيت احلكمة نادي

نُحيي � أنفسنا كُـلَّ عوامل 

الثبات والمنعة والصمود، 

والعوامل اليت تُمدنا باألمل � 

مواجهة اليأس، وبالقوة � 

مواجهة الضعف، وبالعزة � 

 مواجهة الذلة.

 المكتبة الرئيسية
30/03/2023 

 سا 10:30

 " حصة بعنوان " لقاء خاص مع شخصيات ثقافية وطنية 

 دكتور قادة جليد من تقديم ال

 ضيف احلصة " الشاعر محمود بوزيد " من والية وهران

31.  

تعاونية ورشة الباهية 

 وهران -للمرسح والفنون 
  .32 عرض مرسيح بعنوان  " عشق الزوايل" 31/03/2023 دار الثقافة خلف فضاءات للرتويح والرتفيه
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  ووررققللةة  االلثثققااففةة  للووالالييةةممددييررييةة    -- 3300

  االلممششااررككوونن    ااههدداافف  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ااسسمم  االلننششااطط    االلررققمم

01 

 مارس : 02احياء اليوم العالمي للحماية المدنية 

 ورشة تحسيسية حول الوقاية من حوادث المرور ومخاطر

 غاز احادي الكربون ــ معرض لإلسعافات األولية 

 2023مارس  02يوم 

 صباحا 09:0ابتداء من الساعة :

 فة مفدي زكرياء دار الثقا

ترسيخ ثقافة الوقاية من 

حوادث المرور ومخاطر الغاز  

 لدى تالميذ المدارس 

 ــ أعوان احلماية المدنية 

جمعيات للوقاية من 

 حوادث المرور 

 ــ تالميذ المدارس 

02 
 ورشة تدريبية لمبادئ الموسيقى والعزف الفردي  

 عىل الة العود والبيانو 

 داءابت 2023مارس  04يوم 

 صباحا 10:00من الساعة: 

 ـ تأطري الشباب لالنخراط

� الورشة    ــ اكتشاف  

 المواهب 

 منخرطي النادي 

 ورشة تدريبية لمبادئ الرسم والقراءة  03
 2023مارس  07يوم 

 مساءا 14:00ابتداء من الساعة : 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية التيجاين محمد 
 

تالميذ المؤسسات 

 لرتبوية ا

04 

 : مارس 08احياء اليوم العالمي للمرأة 

 :  معارض حول     

ــ   إلبداعات المرأة العرصية واحلرف واالشغال اليدوية              

 ــ الفنون التشكيلية والرسم والصور الفتوغرافية 

 ـ معرض للكتاب " اخر اإلصدارات األدبية "  

 ـ تنشيط اإلذاعة النسوية 

 2023مارس  09 اىل 06من 

 صباحا ومساءا 
 دار الثقافة مفدي زكرياء 

عرض منتوجات المرأة 

 ودمجها � المجتمع

 تشجيع االبداع النسوي 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ اتحاد النساء اجلزئريات 

 ــــ جمعيات ثقافية

 ــــ شاعرات وكاتبات

 ـ حرفيات 

 فنانات تشكليات 

 05 مصورات  
رقلة /معرض للكتاب واالصدارات     المحلية معرض إلبداعات المرأة الو

 النسوية  

  2023مارس  08اىل  05من 

 صباحا ومساءا 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

العمومية التيجاين محمد 

 ورقلة 

06 
 ـ مسابقة � احللويات العرصية 

 ـ أمسية شعرية � الشعر الشعيب النسوي 

 2023مارس  07يوم 

 زواال 15:00ابتداء من الساعة : 
 دار الثقافة مفدي زكرياء 
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07 
جلسة أدبية : قراءات شعرية وقصصية من تنشيط الدكتورة فايزة 

 خمقاين 

 2023مارس  07يوم 

 ابتداء من الساعة : 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

العمومية التيجاين محمد 

 ورقلة

 

 

 

 

 

جمعية واحتكم للكتاب 

والثقافة /اديبات 

 وشاعرات 

08 
 ترفيهية  /عرض مرسيح "التحدي "أمسية  

 مسابقة ثقافية " أسئلة واجوبة " /اختتام الفعاليات 

ابتداء من  2023مارس  08يوم 

 زواال  15:00الساعة :
 دار الثقافة مفدي زكرياء 

 ــ فرقة عشاق الركح ـ

 ـــ جمعيات ثقافية 

 ــــ حرفيات / شاعرات 

09 
 عاشقة الصحراء " من تنشيط ندوة أدبية بعنوان " ايزابيل ابهاردت 

 الباحث سليمان حكوم واألستاذ محمد شنني 

ابتداء من  2023مارس  09يوم 

 صباحا  10:00الساعة : 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية التيجاين محمد 

 ادباء وأساتذة وباحثني 

 جامعيني 

10 

 : مارس 10احياء اليوم العريب للمكتبة 

 دور المكتبة � تنمية المجتمع " ـــ ندوة بعنوان " 

 من تنشيط األستاذة فتيحة بن كتيلة

 ــــ معرض للكتاب اخر االصدرات والعناوين 

 مكتبة دار الثقافة مفدي زكرياء 

ـ عرض بالداتاشو : فيديو تعريفي بالمكتبات العمومية : مكتبة األمني 

 العمودي بدار الثقافة مفدي زكرياء 

                               2023مارس  10يوم 

 صباحا  10:00ابتداء من الساعة :
 دار الثقافة مفدي زكرياء  

التشجيع عىل المطالعة 

االطالع عىل خدمات جديدة 

 مكتبة دار الثقافة 

 ــــ المكتبات القطاعية 

 ــــ جمعيات ثقافية 

 أساتذة جامعيني 

ممثلني عن المكتبات 

 البلديات

ز ـ دور الشباب والمراك

 الثقافية  

11 

 

 

 

 مارس :  14احياء اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة 

 ـ ورشة تعليمية للكتابة عىل الة الرباي 

 ـ استقبال نمادج من قصص نجاح لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 

ابتداء من  2023مارس  13/14يوم 

المكتبة الرئيسية للمطالعة  صباحا   10:00الساعة : 

 التيجاين محمدالعمومية 
االهتمام وتسليط الضوء عىل 

 فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 

جمعية البرصة 

 للمكفوفني 

مديرية النشاط 

ـ ورشة مفتوحة للرسم واخلط تخللها مسابقة ثقافية مع نشاطات  االجتماعي 

 ترفيهية 

ابتداء من الساعة  2023مارس  14يوم 

 مساءا  14:00: 

 

قديم تجارب وتحديات لألشخاص ذوي االحتياجات ـ يوم مفتوح لت   

 اخلاصة نمادج حية 

 

ابتداء من الساعة  2023مارس  14يوم 

 صباحا 10:00:

 دار الثقافة مفدي زكرياء 

 ــ اخصائيني � المجال

ــــ جمعيات مهتمة 

بذوي االحتياجات 



147

 

 للمعاقني بدار الثقافة  ـ استقبال المركز البيداغويج

 ـ زيارة المقدمة لمختلف الورشات واخلدمات  

ابتداء من الساعة  2023مارس  14يوم 

 زواال  14:00:

اخلاصة بالتنسيق مع 

 النشاط االجتماعي 

12 
 2023مارس  16يوم  ورشة تدريبة لمبادئ الفنون التشكيلية والزخرفة  ـ 

 صباحا 10:00ابتداء من الساعة :

اكتشاف فنانني � مجال 

  الفنون التشكيلية

منخرطي النادي  تالميد 

 المؤسسات الرتبوية 

13 

 مارس : 19احياء اليوم الوطين لعيد النرص 

 معرض للصور و الكتاب التارييخ وصور الشهداء 

ـ محارضة بعنوان " عيد النرص الدالالت والعرب "                                           

 من تنشيط األستاذ احمد ذكار 

 للرسم موجهة لألطفال  تحيك عن عيد النرص  ـــ ورشة  

 

2022مارس  19و 18يومي   

صباحا 10:00ابتداء من الساعة :  

 

 دار الثقافة مفدي زكرياـ 

ــ التذكري بمحطات التاريخ 

وتضحيات الشهداء 

 السرتجاع احلرية

 ــ استخالص العرب 

 

 ــ جمعيات ثقافية

 ـــ أساتذة باحثني 

 ـ تالميذ المدارس 

 رسة الثورية ـ اال

14 

ندوة تاريخية تحت موضوع :  "عيد النرص مآثر وعرب" من تقديم 

 الدكتورعواريب خلرض 

  2023مارس  19يوم 

صباحا   10:00ابتداء من الساعة :   

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية التيجاين محمد

 اساتدة جامعيني

 جمعيات ثقافية

 

15 

 مارس : 12احياء اليوم العالمي للشعر 

 ــــ أمسية شعرية � الفصيح والملحون 

 

ابتداء من  2023مارس  21يوم   

 صباحا 10:00الساعة :

 

 دار الثقافة مفدي زكرياء 

 

 ـ اكتشاف مواهب � الشعر 

 ـ تبادل التجارب بني الشعراء 

ـ تشجيع عىل االبداع � 

 الشعر 

 ــ جمعيات ثقافية 

 ـ شعراء محليني 

 ـ كتاب وادباء 

16 

 ورشة تدريبة لمبادئ التلخيص والمطالعة 

 

ابتداء من الساعة  2023مارس  21وم  

 زواال  14:00: 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية التيجاين محمد

التشجيع عىل المقروئية /

 ومبادى التلخيص

تالميذ مؤسسات 

 الرتبوية

 براعم روضات

17 

 :  2023افريل  08 مارس اىل 23ـ نشاطات العطلة الربيعية من 

 ورشات للخط العريب والفنون التشكيلية 

 ورشات  تلخيص وقراءات � القصص والسرية النبوية  

 ورشة تعليم مبادئ حفظ االحاديث الدينية

 

ابتداء من  2023مارس  25يوم  

صباحا  10:00الساعة :  

 

 

 

 

 ـ  دار الثقافة مفدي زكريا

 

 

 

التشجيع علىل القراءة 

عة وتلقني السرية والمطال

ـــ جمعيات ثقافية 

 وفرق مرسحية

ـ مشايخ ومعلمني 

للقران بالتنسيق مع  ابتداء من  2023مارس  27يوم 

صباحا  10الساعة :   
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ابتداء من  2023مارس  28يوم 

صباحا  10:00الساعة :  

  

واالحاديث النبوية وطريقة   ـ 

 حفظها

مديرية الشؤون الدينية 

 واالوقاف

 عرض حكوايت  قصة وعربة  18

المكتبة الرئيسية للمطالعة   2023مارس  28يوم 

 العمومية التيجاين محمد

تشجيع عىل فهم القصص 

 القرائنية 

تالميد مؤسسات 

 الرتبوية 

 اطفال

19 

 :  مارس 27اليوم العالمي للمرسح 

 ــ معرض حول اإلنجازات المرسحية

 يح موجهة للتالميذـــــ ورشة تكوينية لمبادئ العمل  المرس

 

2023مارس    27اىل 26من   

صباحا 10:00ابتداء من الساعة :  

 ـ  دار الثقافة مفدي زكريا

 

ـ تشجيع  للمشاركني عىل 

 اإلنتاج المرسيح الرتبوي 

ـ اكتشاف مواهب شابة من 

 الوسط المدريس 

 ــ فرق مرسحية محليةـ 

ـــ جمعيات مرسحية 

 اساتدة/

ـ تالميذ ـ مبدعني ـ 

 انني مرسحيني فن

 

  

  

  

  

  

  

  

  



149

 

    ووههررااننممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --3311

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

دار الثقافة والفنون زدور  إحياء المناسبة  بالتنسيق مع اجلمعيات الثقافية

 ابراهيم بلقاسم

مارس  09مارس إىل  06من 

2023 

رأة لوحات وحرف وطبخ عريب وغريب وافريقي معرض خاص بالم

 (سلسلة نساء من ذهب)

01 

 

 22:30 2023مارس  25السبت  قاعة بخيت بن عودة  بعث الكلمة الهادفة  -وهران  –فرقة روايب 

 سا

 02 حفل فين انشادي مع جمعية اجليل الثقافية 

دعم الرتاث اجلزائري الالمادي  فرقة اخليمة اخلرضاء 

لكلمة واللحن المرتبط با

 األصيل 

 22:30 2023مارس  27االثنني  قاعة بخيت بن عودة

 سا

 03 قعدة فنية مع اجلمعية الثقافية اخليمة اخلرضاء 

 المقرئ ياسني رشف الدين

 المنشد بلوفة عبد القادر

 األستاذ بوشمخة محمد  

 

تنويع الوعظ الديين بصفته 

 موروث ثقايف إبداعي 

 22:30 2023مارس  29بعاء األر  قاعة بخيت بن عودة

 سا

 04 نفحات رمضانية 

المركز اجلزائري للسينما و المركز 

 اجلزائري لتطوير السينما

يوم كاملة عىل الساعة  26 متحف السينما وهران إحياء المناسبة

سا 16:00  

 أفالم جزائرية

 أفالم متنوعة

05 

دية طاهر  مكتبة البل إحياء المناسبة بالتنسيق مع اجلمعيات الثقافية

 وطار      

مارس  08مارس إىل  07من 

2023 

معرض لأللبسة و الطبخ األطعمة التقليدية بالتنسيق 

 المشاركني بالمكتبة واجلمعيات الثقافية

 8  مارس  حفل تكريمي لنساء محو األمية   

06 

مساهمة الكتب والمكتبات �   المتحف العمومي الوطين زبانة

هذا تقدم المجتمعات ورقيها و

 عن طريق القراءة والمطالعة

 صباحا10:00 2023مارس  10 مكتبة المتحف
 معرض المجموعة المتحفية للكتب 

 بمناسبة اليوم العريب للكتاب"

07 
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 المتحف العمومي الوطين زبانة

 مديرية الرتبية

التوعية وإيصال فكرة زيارة 

المتحف والتعريف بالتحف 

والمقتنيات واآلثار اليت تزخر 

الدنا عرب مختلف احلضارات بها ب

 واِحلقب

المؤسسات الرتبوية 

الواقعة � مناطق الظل 

التابعة لمديرية الرتبية 

 لوالية وهران

 نشاط احلقيبة المتحفية  صباحا10:00كل يوم ثالثاء 

08 

بمشاركة جمعية شعراء وفناين 

والية وهران  والديوان الوطين 

 للثقافة واإلعالم

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

 تكريم وجوه نسوية

09 

 الديوان الوطين للثقافة واالعالم
مشاركة ذوي الهمم 

 احتفاالتهم
 عرض فين لذوي االحتياجات اخلاصة مارس 14 قاعة السعادة

10 

 نساء حرفيات

إبراز دور المرأة � المساهمة 

ي � احلفاظ عىل العمل اليدو

 األصيل

 قاعة نشاطات المتحف
مارس  21إىل غاية  08من 

 زواال14:00 2023
 معرض احلرف

11 

السيد شايلة بشري باحث � 

 اللباس التقليدي الوهراين

الرجوع إىل األصل فضيلة 

واحلايك يعترب رمز العفاف 

والهمة بالنسبة للمرأة يجب 

 احلفاظ عليه

 قاعة نشاطات المتحف
ارس م 21إىل غاية  08من 

 زواال14:00 2023
 معرض احلايك

12 

 أطفال المدارس

إعطاء الطفل فكرة عن أنواع 

الفنون ومحاولة دمجه مع 

 التحف المحفوظة بالمتحف

قاعة النشاطات التابعة 

 للمتحف

مارس  22مارس إىل  20من 

 زواال14:00 2023
 ورشات حول فن التيفيناغ والفن الصخري

13 

 عالمالديوان الوطين للثقافة واال
مشاركة ذوي الهمم 

 احتفاالتهم
 حفل فين وعرض أزياء ألطفال متالزمة دوان مارس 21 قاعة السعادة

 

 

14 
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 أطفال المدارس

إعطاء الطفل فكرة عن أنواع 

الفنون ومحاولة دمجه مع 

 التحف المحفوظة بالمتحف

قاعة النشاطات التابعة 

 للمتحف

مارس  29إىل غاية  27من 

 زواال14:00 2023
 شات حول تقنية الرسم عىل الزجاج واحلجرور

15 

 تنمية الروح الوطنية المركز اجلزائري للسينما
 قاعة الونرشيس

 (سينماتك)

أيام األحد االثنني األربعاء 

 واخلميس

14:00عىل الساعة   

 17:00عىل الساعة 

 عروض ألفالم طويلة من ريرباتوار السينما العالمية

 

 

 

16 

ما بمشاركة المركز اجلزائري للسين

 اجلمعيات الثقافية
 ترفيه وتثقيف األطفال

 قاعة الونرشيس

 (سينماتك)

 أيام الثالثاء والسبت

 14:00عىل الساعة 
 عروض سينمائية لألطفال

17 

 متحف الفن احلديث والمعارص

 بمشاركة اجلمعيات الثقافية
 ترفيه وتثقيف األطفال

بمتحف الفن احلديث 

 والمعارص الطابق األريض
 ورشات االطفال 2023مارس 31اىل  01من 

18 

 معرض دائم متحف الفن احلديث والمعارص
بمتحف الفن احلديث 

 والمعارص الطابق األول
 عرض أعمال مدارس الفنون اجلميلة 2023مارس 31اىل  01من 

19 

 معرض دائم متحف الفن احلديث والمعارص
بمتحف الفن احلديث 

 والمعارص الطابق الثاين
 معرض التحف النفيسة 2023مارس31اىل  01من 

20 

 ترفيه وتثقيف األطفال المرسح اجلهوي عبد القادر علولة
المرسح اجلهوي عبد القادر 

 علولة

 أيام الثالثاء والسبت

 14:00عىل الساعة 
 عروض مرسحية لألطفال

21 

 المرسح اجلهوي عبد القادر علولة
خلق متنفس وتواصل 

 لألطفال والعائالت

وي عبد القادر المرسح اجله

 علولة

 طيلة الشهر 

 

 أيام األربعاء

 عروض المرسح الهاوي

22 

  المرسح اجلهوي عبد القادر علولة
المرسح اجلهوي عبد القادر 

 علولة

 طيلة الشهر

 أيام االحد واالثنني واخلميس
 العروض الفنية المحرتفة

23 

 تنمية المهارات والهوايات أطفال المدارس
ني مكتبات بلدييت مرسغ

 ومرىس احلجاج
 طيلة الشهر

 معارض الكتب

 ورشات مختلفة، رسم مطالعة....

24 

 25 نشاطات متنوعة بالرشاكة مع المجتمع المدين طيلة الشهر قاعة المغرب مرافقة المجتمع المدين الديوان الوطين للثقافة واإلعالم 
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 قاعة السعادة ترفيه اجلمعيات والتعاونيات الثقافية

الثالثاءيومي السبت و  

14:00عىل الساعة   

 17:00عىل الساعة 

 عروض مرسحية لألطفال

26 

 جمعية ويح المثقني

 جمعية نور ارحمان

 جمعية خطوات شباب المستقبل

 جمعية التنوير

 جمعية شمس المستقبل

 جمعية الشاملة

 المنظمة الوطنية حلماية الرتاث

 جمعية نسيم الباهية

 احياء اليوم الوطين للمدينة 

 الميدياتيك  قاعة

المكتبة البلدية بخيت بن 

 عودة

2023فرباير  28إىل  22من   

 مرافقة أسبوع  المدينة 

 قعدات تراثية

 عروض فيديوهات النشاطات اجلمعوية 

 ندوات فكرية

 أمايس ادبية

 حمالت تحسيسية

 تكريمات

27 
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  االلببييضض  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --3322

  االلممششااررككنيني  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  ققييتت  االلننششااططتتااررييخخ  ووتتوو  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

01 
 معرض لوحات فنية نسوية بعنون

 "الفن بريشة حواء" 

 12/03/2023إىل 02

 طيلة اليوم
 دار الثقافة

 تحريك الفعل الثقايف بالوالية

 و تشجيع المبدعني الثقافيني المحليني 

 فنانات من والية البيض

 � الفن التشكييل 

 دار الثقافة 04/03/2023 ورشة رسم 02
 تحريك الفعل الثقايف بالوالية 

 و تشجيع المبدعني الثقافيني المحليني

األطفال المنخرطني � مكتبة كان يا مكان 

 لدار الثقافة.

03 

بمناسبة اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف  

 مارس : 08ليوم 

 معرض للباس عرصية وتقليدية. -

 صناعة عطور. -

 اد التنظيف.صناعة مو -

 أكالت شعبية. -

 الطبخ التقليدي و احلديث. -

 حالقة نساء. -

 معرض للحيل التقليدي. -

 معرض للزرايب. -

 دار الثقافة 08/03/2023إىل  06

 تشجيع المرأة المبدعة. -

تشجيع المرأة بالتعريف و التسويق  -

 لمنتجاتها.

قطاع الثقافة، جمعيات نسوية، حرفيات، 

 مؤسسات منتسيب التكوين المهين، منتسيب

مصغرة اقتصادية و االتحاد الواليئ للنساء 

 اجلزائريات.

04 

يوم درايس الموسوم بـ : "نساء رائدات"من تأطري 

كاتبات والية البيض حول : المرأة        و اإلبداعات 

 الفكرية مع تقديم إصداراتهم

06/03/2023 

 سا 14.00

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية
 تعليمي نأساتذة جامعيو

05 
ورشة مرسح عرائس وزيارة األطفال اخلاص بعيد 

 المرأة

07/03/2023 

 سا 14.00
 دار الثقافة

تحريك الفعل الثقايف بالوالية و تجشيع 

 المبدعني الثقافيني المحليني

األطفال المنخرطني � مكتبة كان يا مكان 

 لدار الثقافة.

06 
 عرض مرسيح مونودراما 

 هري فتيحة.من تقديم الفنانة طا

07/03/2023 

 سا 15.00
 دار الثقافة

تعريف بالمرأة الفنانة و تشجيعها لممارسات 

 المرسح.
 الفنانة طاهري فتيحة
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07 

بمناسبة اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف 

 مارس : 08ليوم 

حفل فين متنوع من تنشيط فرقة الشيخ  -

 سليمان، فرقة بصمة فنية و فرقة النجوم.

ت شعرية نسوية من تقديم الشاعرة بن القاءا -

 رسحان فضيلة، جبريي عائشة و بوعام تالية.

 وعرض أزياء من تنظيم مجموعة من احلرفيات. -

 دار الثقافة 08/03/2023

تحريك الفعل الثقايف بالوالية و تشجيع 

المبدعني الثقافيني المحليني وإحياء اليوم 

 العالمي للمرأة

 مة فنية،فرقة الشيخ سليمان، فرقة بص

فرقة النجوم، الشاعرة بن رسحان فضيلة، 

 جبريي عائشة و بوعام تالية.

 معرض كتاب خاص بكاتبات المنطقة 08
08/03/2023 

 طيلة اليوم

المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية
 المكتبة الرئيسية تثقيفي

 أمسية شعرية إحتفاال بعيد المرأة 09
08/03/2023 

 سا 14.00

يسية المكتبة الرئ

 للمطالعة العمومية
 شعراء المنطقة تثقيفي

 ورشة أشغال يدوية ( قص لصق) 10
11/03/2023 

 سا 14.00
 دار الثقافة

 تحريك الفعل الثقايف بالوالية 

 و تشجيع المبدعني الثقافيني المحليني

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

11 

لوطين للذوي اإلحتياجات بمناسبة اإلحتفال باليوم ا

اخلاصة : معرض فين متنوع لالشغال اليدوية  من 

 تقديم أطفال مراكز ذوي االحتياجات اخلاص

13/03/2023 

 طيلة اليوم
 دار الثقافة

اكتشاف المواهب من ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

12 

اليوم الوطين للذوي اإلحتياجات بمناسبة اإلحتفال ب

اخلاصة : أبواب مفتوحة حول نادي الرباي بمكتبة دار 

 الثقافة.

 14/03/2023و13

 طيلة اليوم
 منخرطي النادي والمرشف عليه استقطاب منخرطني جدد دار الثقافة

13 

بمناسبة اإلحتفال باليوم الوطين للذوي اإلحتياجات 

رج ،نشاطات اخلاصة : حفل فين متنوع،عروض للمه

ثقافية من تقديم اطفال مراكز ذوي االحتياجات 

 اخلاص

13/03/2023 

 سا 14.00
 دار الثقافة

اكتشاف المواهب من ذوي االحتياجات 

 اخلاصة والتنفيس عليهم
 أطفال مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة
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14 

مسابقة األطفال حروف وكلمات بمشاركة أطفال 

اليوم الوطين ذوي االحتياجات اخلاصة بمناسبة 

 لذوي االحتياجات اخلاصة

14/03/2023 

 سا 14.00
 دار الثقافة

اكتشاف المواهب من ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

 منخرطي ورشة كان يا مكان

 اطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة

15 
 عرض مونودراما " سأبحر" من تقديم

 جمعية فكرة أمل الثقافية.

16/03/2023 

 سا 16.30
 دار الثقافة

تحريك الفعل الثقايف بالوالية وتجشيع 

 المبدعني الثقافيني المحليني
 جمعية فكرة أمل الثقافية

16 

 : 19/03/2023اإلحتفال بعيد النرص المصادف ليوم 

 بث األناشيد الوطنية

 معرض صور تاريخية

 معرض كتب تاريخية.

 19/03/2023إىل  16

 طيلة اليوم
 دار الثقافة

 لواليةتحريك الفعل الثقايف با

 و بث الروح الوطنية
 دار الثقافة

 ورشة رسم وتلوين 17
18/03/2023 

 سا 14.00
 اكتشاف مواهب األطفال دار الثقافة

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

18 
 أمسية شعرية من تنشيط مجموعة من شعراء

 جمعية بيت القصيد للشعر الملحون

18/03/2023 

 سا 14.30
 دار الثقافة

 تحريك الفعل الثقايف بالوالية

 وبث الروح الوطنية و 

 شعراء جمعية بيت القصيد 

 للشعر الملحون

19 
بمناسبة عيد النرص: تأطري مداخلة بعنوان "وقف 

 اطالق النار...إرصار...انتصار وبناء"

19/03/2023 

 سا 14.30

 المكتبة الرئيسية

 للمطالعة العمومية
 توعوي تثقيفي

 تذة جامعيونأسا 

 باحثني ونشطاء � مجال التاريخ -

 حملة تشجري بدار الثقافة 20
21/03/2023 

 طيلة اليوم
 االحتفال باليوم العالمي للشجرة دار الثقافة

 دار الثقافة بالتنسيق 

 مع محافظة الغابات

21 
إقامة معرض بييئ خاص بعيد الشجرة بالتنسيق 

 مع جميعة البيئة لوالية البيض
 المكتبة الرئيسية 21/03/2023

 للمطالعة العمومية
 جمعية البيئة توعوي

22 

بمناسبة شهر رمضان الكريم : تنظم المكتبة 

 : الرئيسية برنامج خاص كاأليت

 .مسابقة المجود الصغري الطبعة-

 مسابقة اخلطيب الصغري -

 مسابقة من سريبح المصحف -

 مسابقة فكرية دينية -

 سيةالمكتبة الرئي 21/03/2023

 للمطالعة العمومية

 

 تعليمي تثقيفي

 

 األطفال–منحرطي المكتبة 
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23 

 إعالن مسابقات

 أحسن رسم

 أحسن تلوين

25/03/2023 

 سا 12.00
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور

 الرسم � تنمية الذوق الفين لألطفال

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

24 
عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط  المهرج بايج 

 نور الدين

25/03/2023 

 بعد صالة الرتاويح
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور 

 المرسح � تنمية الذوق الفين لألطفال
 المهرج بايج نور الدين

25 

 حصة مطالعة

 مسابقة حروف وكلمات

 عرض فيلم كارتوين من سرية الرسول (ص)

26/03/2023 

 سا 12.00
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور 

 الرسم � تنمية الذوق الفين لألطفال

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

26 
 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط المهرج تيتو

 اجلمعية الوالئية  بسمة أمل

26/03/2023 

 بعد صالة الرتاويح
 قافةدار الث

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور

 المرسح � تنمية الذوق الفين لألطفال

 المهرج تيتو

 اجلمعية الوالئية  بسمة أمل

27 

 حصة مطالعة

 مسابقة أحسن أنشودة

 عرض فيلم كارتوين البيت الطائر

27/03/2023 

 سا 12.00
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور

 ذوق الفين لألطفالالمرسح � تنمية ال

 األطفال المنخرطني � مكتبة

 كان يا مكان لدار الثقافة.  

28 
 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط المرسيح

 حايج مهدي

27/03/2023 

 بعد صالة الرتاويح
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور

 الرسم � تنمية الذوق الفين لألطفال
 المرسيح حايج مهدي

29 

 طالعةحصة م

 احلكوايت، مسابقة رسم وأحسن تلوين

 عرض فيلم كارتوين من قصص األنبياء

28/03/2023 

 سا 12.00
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور

 المرسح � تنمية الذوق الفين لألطفال 

 األطفال المنخرطني � مكتبة

 كان يا مكان لدار الثقافة.  

 نعناعة. عرض ترفيهي من تنشيط المهرج 30
28/03/2023 

 بعد صالة الرتاويح
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور 

 الرسم � تنمية الذوق الفين لألطفال
 المهرج نعناعة

31 

 حصة مطالعة

 مسابقة حروف وكلمات

 عرض فيلم كارتوين أسطورة روبنسون

29/03/2023 

 سا 12.00
 دار الثقافة

 دورالرتفيه عىل األطفال وإبراز 

 المرسح � تنمية الذوق الفين لألطفال 

 األطفال المنخرطني � مكتبة 

 كان يا مكان لدار الثقافة.

32 
عرض المهرج من تنشيط فرقة جمعية الوالئية 

 إلبداعات الشباب.

29/03/2023 

 بعد صالة الرتاويح
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور 

 لألطفال المرسح � تنمية الذوق الفين
 فرقة جمعية الوالئية إلبداعات الشباب
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 حصة مطالعة، حكوايت و مسابقة أحسن أنشودة 33
01/04/2023 

 سا 12.00
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور

 الرسم � تنمية الذوق الفين لألطفال 

 األطفال المنخرطني � مكتبة

 كان يا مكان لدار الثقافة.  

34 
لألطفال من تقديم جمعية بودرقة عرض مرسيح 

 للمرسح.

01/04/2023 

 بعدد صالة الرتاويح
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور 

 الرسم � تنمية الذوق الفين لألطفال
 جمعية بودرقة للمرسح.

35 
عرض مرسيح لألطفال من تقديم جمعية فرح 

 للمرسح ونشاطات الهواء الطلق.

02/04/2023 

 ة الرتاويحبعدد صال
 دار الثقافة

 الرتفيه عىل األطفال وإبراز دور 

 المرسح � تنمية الذوق الفين لألطفال

 جمعية فرح للمرسح ونشاطات

 الهواء الطلق. 
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  االلزيزيييممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  3333--

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 07/14/21/28 حلكوايتورشة ا  01

عىل الساعة  2023مارس

14:00 

 

 

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 األطفال التعرف عىل احلكايات الرتاثية

الهدف منها التحفزي والتشجيع لزيادة   ورشة القراءة تفتح جميع األبواب 02

الرغبة � التعلم واالستكشاف بواسطة 

 القراءة

 أخصائية نفسانية

التعرف عىل اخلدمات المكتبية وطرق   زيارة المدارس االبتدائية للمكتبة 03

 التعامل معها منذ الصغر

 المدارس االبتدائية

مارس  04/11/18/25 مسابقة كويزيتو 04

2023 

مسابقة تفاعلية تستخدم فيها اللوحات 

 الرقمية

 األطفال

 2023مارس  11/25 النادي األديب للمكتبة 05

 � المساء

فضاء لمناقشة مواضيع فكرية ثقافية 

 من خالل الدراسات

 أساتذة وباحثون

 عرض األزياء. - 06

 مأكوالت تقليدية -

 معرض للصناعات التقليدية. -

 جناح خاص بصناعة احللويات.  -

 معرض خاص باخلياطة النسوية. -

 

 2023مارس  08

 

 

 

 دار الثقافة

 

إحتفال هدفه اإلحرتام العام وتقدير وحب 

المرأة إلنجازاتها االقتصادية والسياسية 

واإلجتماعية المبين عىل المساواة بني 

 اجلنسني.
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 محو األمية. -

 معرض الكتب (كاتبات، روائيات..) -

املة (قطاع عمومي، جناح خاص بالمرأة الع  -

 إقتصادي ، جمريك..)

 جناح خاص بالماكثات بالبيت.   -

 دار الثقافة + جمعيات ثقافية

 أمسية أدبية للمرأة - 07

 معرض كتاب للمؤلفات واألدبيات -

المكتبة الرئيسية للمطالعة  

 العمومية

إبراز اجلهود الفكرية والثقافية للمرأة شعر، 

 رواية ، دراسات..)

 األدبيات والشاعرات

 تكريمات الفنانني المرسحني  - 08

 عروض مرسحية -

يوم درايس تحت عنوان "رهان المرسح  -

 ي" ينظمه أساتذة متخصصنياجلزائر 

 2023مارس 27

 

 دار الثقافة

 

 

 إحياء اليوم العالمي للمرسح

 

قطاع الثقافة والفنون + اسود اخلشبة 

 للرتفيه والمرسح

 اليوم العريب للمكتبات: 09

 معرض الكتاب. -

 ندوة حول المناسبة. -

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة  2023مارس  10

 العمومية

 أساتذة مختصون � المجال ة � المجتمعإبراز مكانة المكتب

 معرض للكتاب. - 10

 مسابقة لتالميذ المركز النفيس البيداغويج. -
 

 2023مارس 14

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

مساعدة هذه الفئة من خالل تشجيعها 

 عىل المطالعة والكتابة.

قطاع الثقافة والفنون + مديرية 

 النشاط االجتماعي

11  

 وصالت إنشادية. -

 عرض مرسيح. -

معرض متنوع لألعمال المنجزة من طرف  -

تالميذ المركز النفيس البيداغويج (رسم، أشغال 

 يدوية)

  

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

زيادة الفهم لقضايا اإلعاقة ودعم 

التصاميم الصديقة للجميع من أجل 

 ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

ركز النفيس قطاع الثقافة والفنون+ الم

 البيداغويج لألطفال المعاقني ذهنيا
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 ندوة حول المناسبة - 12

 معرض للصور والكتاب التارييخ -

 مسابقات � القراءة والمطالعة. -

 

 

 

 2023مارس 19

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

التعرف عىل هذه المحطة التاريخية من 

 خالل الدراسات والمؤلفات والشهادات

+باحثون � التاريخ+ مديرية  أساتذة

 المجاهدين

 معرض للصور التاريخية- 13

 عرض كتب تاريخية-

 أناشيد وطنية-

  

 دار الثقافة

 

 1962مارس  19مناسبة لإلحتفال بذكرى 

تاريخ إعالن وقف النار � حرب التحرير 

 اجلزائرية

دار الثقافة + مديرية المجاهدين + 

 األرسة الثورية

 ي والعريب للشعر:اليوم العالم 14

 ندوة حول المناسبة -

 أمسية أدبية. -

معرض الكتاب(دواوين شعرية، دراسات 

 أكاديمية)

 

 

 2023مارس 21

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 األدباء والشعراء احتفاء األدباء والشعراء بنتاجهم اإلبداعي

 إحياء ليايل شهر رمضان: 15

 مسابقات � حفظ القرآن واحلديث. -

سهرات ثقافية عائلية(شعر ،خواطر، حكم 

 وأمثال قصص ، مواعظ)

 

 

 2023مارس  23

تشجيع األطفال حلفظ القرآن الكريم  

واحلديث النبوي الرشيف وإذكاء الروح 

 الدينية

 أئمة وخطباء ومثقفون

 مديرية الشؤون الدينية

 معرض كتاب الطفل. - 16

ورشات المطالعة، الرسم، اخلط العريب،  -

 ات تلخيص، مسابقة كويزيتو)مسابق

  

 

 

  

استغالل العطلة � ممارسة هواية 

المطالعة من خالل المسابقات 

 والمنافسات

 

 اجلمعيات المحلية +اساتذة
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 عروض مرسحية لألطفال +مهرج - 17

 عرائس القراقوز + العاب اخلفة -

حكوايت + رقصات استعراضية من أداء    -

 نجمات الطاسييل.

  

 دار الثقافة

 

 

أيام ترفيهية لألطفال والشباب بمناسبة 

 العطلة

 

 دار الثقافة + جمعيات ثقافية
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  ببررجج  ببووععررييررييجج  االلثثققااففةة  للووالالييةة    ممددييررييةة--3344

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 08مارس إىل  01من   2023مارس  08االحتفال باليوم العالمي للمرأة  01

 2023مارس 

دار الثقافة محمد بوضياف، 

المركب الثقايف عائشة حداد 

 وملحقة لعرويس بورزق

التعريف باإلنتاجات الفنية والثقافية 

ودور المرأة � المجتمع أثناء  النسوية

 الثورة التحريرية وعرب التاريخ

 اجلمعيات الثقافية والفنانات 

  لإلحتفال باليوم العالمي للمرأة  * 02

 معرض لكاتبات  من رصيد المكتبة.  ــ

 ــ  أمسية شعرية من تنشيط "

 الشاعرة نسيمة بلمسعود /1

 الشاعرة رندة عييس /2

 الشاعرة العصامية ماين سعدية /3

 ــ تكريم المشاركات � النشاط .

08/03/2023 

 13:30ابتداء من

 إىل غاية نهاية النشاط

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 ة العمومية لوالي

 برج بوعريريج

 

 تبيان أهمية المرأة

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 لوالية برج بوعريريج

+ 

 كاتبات

مارس  07يوم الثالثاء  أمسية أدبية  03

2023 

التعريف بأخر اإلصدارات األدبية وتنشيط  المركب الثقايف عائشة حداد

احلركة األدبية محليا والمساهمة � 

 المقروئية تشجيع القراءة و

ضيف العدد: مرابط فهيمة بمشاركة 

 الواليةأدباء  وشعراء 

 جمعية ثقافية ترقية الذوق اجلمايل والرتفيه  دار الثقافة محمد بوضياف 2023مارس  11 عرض مرسيح للكبار 04

االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة  05

 مارس  14

ضياف دار الثقافة محمد بو 2023مارس  14

 وملحقة لعرويس بورزق

إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة � احلقل 

 الثقايف الكتساب خربات فنية

منخرطي ورشات: الصم البكم 

 والمعوقني ذهنيا 
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لإلحتفال باليوم الوطين لذوي اإلحتياجات  * 06

  اخلاصة 

 ــ  معرض كتاب علم النفس من رصيد المكتبة.

 المكتبة.  ــ  معرض كتاب الربايل  من رصيد

ــ مداخلة  بعنوان "كيف نتعامل مع ذوي 

اإلحتياجات اخلاصة � المحيط وداخل المدرسة" 

 للطبيبة النفسانية " بن ترعة سعاد"

14/03/2023 

 13:30ابتداء من

 إىل غاية نهاية النشاط

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية

 برج بوعريريج

 

 

التوعية والتحسيس بفئة ذوي 

 اإلحتياجات اخلاصة وإسهامات هذه الفئة

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 لوالية

 برج بوعريريج

+ 

 مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن

دار الثقافة محمد بوضياف،  مارس 19مارس اىل  15 2023مارس  19االحتفال بعيد النرص  07

المركب الثقايف عائشة حداد 

 وملحقة لعرويس بورزق

التعريف بالتضحيات المقدمة � سبيل 

 التعريف بأمجاده الثورة نيل احلرية،

 غرس الروح الوطنية وحب الوطن-

 دار الثقافة محمد بوضياف 

معرض فردي للفن التشكييل ( � إطار سلسة  08

 المعارض الفردية )

مارس  30مارس اىل  15

2023 

 -المركب الثقايف عائشة حداد

 رواق عائشة حداد

ريف بالفنانني التشكيليني و بمختلف التع

 الفنون التشكيلية

 فنان تشكييل
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 لإلحتفال بعيد النرص : * 09

 ــ  معرض كتاب تارييخ من رصيد المكتبة.

 ــ  معرض صور تاريخية .

 ــ عرض أناشيد وطنية.

ــ عرض فيلم تارييخ بعنوان " معركة اجلزائر" 

 بقاعة المعارض.

 ر" الصاحل بن سالم" ــ مداخلة  تاريخية للدكتو

19/03/2023 

 13:30ابتداء من

 إىل غاية نهاية النشاط

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية

 برج بوعريريج

 

 

 التذكري بأمجاد 

 الشهداء

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 لوالية

 برج بوعريريج

+ 

 أستاذ جامعي

 29مارس إىل  25من  لربيعية  عروض مرسحية لألطفال خالل العطلة ا 10

 مارس

دار الثقافة محمد بوضياف 

 وملحقة لعرويس بورزق

الرتفيه وترقية الذوق اجلمايل والفين  -

والتعريف بأخر االنتاجات الفنية الموجهة 

 لألطفال

 اجلمعيات والتعاونيات الثقافية 

   االحتفال بالعطلة الربيعية * 11

 .ــ  معرض كتاب من رصيد المكتبة

 معرض لقصة الطفل من رصيد المكتبة. -

 عرض أناشيد من تقديم رواد المكتبة الصغار . -

 تقديم مرسحية  من تقديم جمعية محلية   -

عرض ترفيهي   من تقديم "كربيسة " "جمعية  -

 إبداع لمرسح الطفل ".

ورشات لألطفال  (ورشة القراءة والمطالعة و  -

 رشة الكتابة . ورشة الرسم ). 

 سابقات فكرية دينية  بني األطفال  .م -

توزيع اجلوائز عىل الفائزين بالمسابقة   -

 والورشات

26/27/28/03/2023 

 09:00ابتداء من

 إىل غاية نهاية النشاط

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية

 برج بوعريريج

 تنمية الرصيد المعريف لدى الطفل

 

ية المكتبة الرئيسية للمطالعة العموم

 لوالية

 برج بوعريريج

+ 

 جمعية محلية 

 + 

 تالميذ 
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  ببووممررددااسسممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --3355

تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط  االلررققــــــمم

  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككــــاانن  االلننششااطط

 اليوم العالمي للمرأة    0011

 أمسية شعرية    

العالمي للمرأة  بمناسبة اليوممعرض خاص 

  2023ارس م08

قاعة المحارضات بالمكتبة    2023مارس  08

 الرئيسية 

عبد الرحمن بن حميدة "  

 بومرداس

 بهو  الـمكتبة 

تكريم  المرأة � يومها العالمي  و تحفزيها  لألفضل  ،و ابراز   -

قيمتها و أهميتها � بناء المجتمع  لكونها عنرصا بناء � 

 األرسة و المجتمع

و احلرف بني الوسط النسوي و تشجيعهن تبادل الثقافات   -

 لألفضل 

مديرية الثقافة و الفنون   لوالية  

بومرداس  بالتنسيق  مع النادي األديب 

لوالية بومرداس  و شاعرات و كاتبات  

مصادر الكتب من الرصيد  - المنطقة 

 الوثائقي للمكتبة.

  

  

0022  

معرض خاص  بمناسبة  اليوم العالمي للمرأة 

  2023مارس 08

 معارض � اإلبداع األديب 

 مرسحية  بالمناسبة  

 أمسية شعرية 

 2023مارس  08

 

 

 

دار الشباب سعيد سناين 

 بومرداس 

تكريم  المرأة � يومها العالمي  و ابراز قيمتها و أهميتها � 

 المجتمع . 

 اكتشاف المواهب و الطاقات االبداعية الشبانية .

 

ة دار الثقافة  رشيد ميموين  لوالي

 بومرداس

 

 

 أمسية شعرية لشاعرات بومرداس  0033

 بيع بالتوقيع

 معرض الكتاب

االحتفاء بالمرأة اجلزائرية واالمتنان لها عىل كل المجهودات  قاعة المحارضات بهو المكتبة  2023مارس  08

 اليت تبذلها خدمة للمجتمع والوطن.

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  

 ة بومرداسعبد الرحمان بن حميد
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 معرض خاص باألكالت الشعبية   0044

 مسابقة ألحسن طبق تقليدي  -

  

  

 09إىل  01من 

 2023مارس  

مكتبة  الشهيد أحمد خري  -

 لقاطة    -الدين  / كدية العراًئس

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

 المنطقة  و احلفاظ عىل الموروث الثقايف  

 منافسة  و تبادل الثقافاتبث روح ال

المكتبات القطاعية التابعة لقطاع  -

 الثقافة  و الفنون لوالية بومرداس 

مكتبة  الشهيد أحمد خري الدين  كدية 

 العراًئس  لقاطة

0055   

ــــــرأة  ــــــالمي  للم ــــــاليوم الع ــــــاص ب ــــــرض خ  08مع

 2023مارس 

 

 

المعرض  السنوي اخلاص بعيد المرأة � طبعته  -

14  

رس ما 08اىل  04

2023  

 

 

 18اىل  12

 2023مارس

المركز الثقايف االسالمي  لوالية   

 بومرداس

 

بمقر جمعية األنامل الذهبية 

 لقاطة والية بومرداس

 

ابراز الموروث الثقايف   للمنطقة و تبادل االفكار و ترقية 

احلرف للمرأة الريفية و خلق جو من المنافسة و اعطاء  قيمة 

    فنية  لتحفزي  هذه الفئة

جمعية األنامل الذهبية لقاطة والية 

بومرداس بالتنسيق مع  المركز الثقايف 

 االسالمي  لوالية بومرداس

 ALMAفرقة ألما ميوزيك  -حفل موسيقى ل  0066

Musiq  التابعة  للجمعية برفقة مجموعة من

 الفنانني  المعروفني عىل المستوى الوطين 

 

 2023مارس 08

لق  بمقر  جمعية الهواء الط  -

 لمدينة بودواو 

 جمعية الهواء الطلق  لمدينة بودواو  احياء المناسبة  و تشجيع المرأة � مختلف مجاالت احلياة  

  االلييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااالالححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة        0077

مهرج و بهلوان  لفائة الفئة  اغاين لألطفال من 

 تقديم الطفلتني  أروى  وأريج

مارس  14الثالثاء  

2023 

تبة الرئيسية للمطالعة الـمك -

  العمومية " عبد الرحمان بن 

  احميدة "  

 خلق جو ترفيهي  لفائدة هذه الفئة  

 

 مديرية الثقافة والفنون  بالتنسيق مع 

جمعية تضامن لذوي  االحتياجات 

 اخلاصة شعبة العامر 
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مارس  14الثالثاء     االلييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااالالححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة"   0088

2023 

وي االحتياجات  اخلاصة مركز ذ

 تيجالبني  

 

 دمج  ذوي الهمم � المجتمع 

دار الثقافة رشيد ميموين  بومرداس 

بالتنسيق  مع مديرية النشاط 

 االجتماعي 

 علمي -  0099

 بمناسبة اليوم العريب للمكتبات

  المجتمع � القراءة يوم درايس بعنوان: ثقافة

 سيكوسيولوجية مقاربات جلزائريا 

مارس  15/16يوم 

2023. 

قاعة المحارضات بالمكتبة 

الرئيسية للمطالعة العمومية  

عبد الرحمان بن حميد لوالية 

  بومرداس

 فضاءالطفل (تطبيقات)

 التعريف بأهمية ومكانة ثقافة القراءة.

مناقسة نماذج وتجارب لتنمية فعل القراءةعند المجتمع 

 اجلزائري.

 دكاترة من مختلف جامعات الوطن.  "  

تكريم بعض احلاالت لذوي الهمم لمركز  االعقة   1100

 البرصية لربج منايل  بحضور الوايل لوالية بومرداس

مارس  14الثالثاء  

2023 

قاعة المحارضات بالمكتبة 

الرئيسية للمطالعة العمومية  

عبد الرحمان بن حميد لوالية 

 بومرداس

عي  تحفزي هذه الفئة ،  و اعطاء فرص ادماج  � النشاط االجتما

. 

 

جمعية الهواء الطلق بالتنسيق مع 

 مديرية الشؤون االجتماعية

  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص    1111

معرض ا لكتاب التارييخ و و معرض لصور  شهداء  

 الثورة

 محارضة حول المناسبة-

مارس   19األحد 

2023 

قاعة المحارضات بالمكتبة 

الرئيسية للمطالعة العمومية  

ية عبد الرحمان بن حميد لوال

 بومرداس

التعريف بتاريخ و تضحيات الشعب اجلزائري و األحداث 

 التاريخية الهامة لألجيال الصاعدة

تذكري اجليل اجلديد باألحداث التاريخية حىت تبقى راسخة �  - 

 األذهان

 بث و تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب-

  مديرية الثقافة والفنون  بالتنسيق مع 

 افة والفنون  جمعية صدى الشباب  للثق

 

  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص    1122

 معرض  لصور المخلدة للثورة النتحريرية المجيدة 

 

مارس   19األحد 

2023 

التعريف بالرتاث الالمادي بإبراز شخصياتنا و محطات  جامعة  امحمد بوقرة بومرداس

 إنجازاتها حىت تبقى � الذاكرة اجلماعية و الوطنية

لوالية   دار الثقافة  رشيد ميموين

 بومرداس 
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  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص      1133

 ندوة تاريخية مع أستاذ � التاريخ 

 معرض الكتاب التارييخ

 

مارس   19األحد 

2023 

 قاعة المحارضات للمكتبة

 بهو المكتبة

المكتبةالرئيسية للمطالعة العمومية   . 1962مارس  19إحياء ذكرى عيد النرص 

 رداسعبد الرحمان بن حميد لوالية بوم

بالتنسيق مع اجلامعة أو جمعية 

 تاريخية

االحتفال بعيد النرص  ( رسومات معربة خاصة   -  1144

 باحلدث )

معرض ا لكتاب التارييخ و و معرض لصور  شهداء  

 الثورة

 نشاطات متنوعة لألطفال  خاصة باحلدث  -

 

 19إىل   14من 

 2023مارس  

مكتبةالشهيد أحمد خري الدين 

 لقاطة بكدية العرائس  

تحفزي اجليل الصاعد عىل التمسك بالهوية التاريخية  ومد 

 جسور التواصل بني األجيال

مكتبة الشهيد أحمد خري الدين  

بالتنسيق مع جمعية أفاق المستقبل ( 

 كدية العرائس

  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص      1155

معرض ا لكتاب التارييخ و و معرض لصور   -

 شهداء  الثورة 

دماءكم  تجري � بعنوان (  مداخلة لألطفال-

من تقديم االستاذة  نجية بالل بمناسبة   الوريد )

 عيد النرص 

 مسابقات فكرية  -

مارس  19األحد 

2023 

المكتبة  الريفية خطاب زهرة   -

 برج منايل

التعريف بتاريخ و تضحيات الشعب اجلزائري و األحداث 

 التاريخية الهامة لألجيال الصاعدة

 نافسة و التحفزي    خلق  جو من الم

المكتبة  الريفية خطاب زهرة برج 

منايل  تحت ارشاف  مديرية الثقافة و 

 الفنون  والية بومرداس 

 

 

  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص      1166

 محارضة بمناسبة عيد النرص للدكتور نفاري مولود -

 قصيدة شعرية للشاعر خنيفر مراد  -

 ربورتاج  بالمناسبة  -

 طرف  المطربة أريج أغاين وطنية من  -

مارس  19األحد 

2023 

قاعة المحارضات بالمكتبة 

الرئيسية للمطالعة العمومية  

عبد الرحمان بن حميد لوالية 

 بومرداس 

 

تذكري اجليل اجلديد بالشخصيات التاريخية اليت ساهمت �   -

 �  األذهان .األحداث التاريخية حىت تبقى راسخة  

 تحسيس الشباب و توعيتهم بأهمية تاريخ اجلزائر  -

التعريف بهاته الشخصيات حىت يكون لها صدى إعالمي و   -

تدرج انجازاتها � األعمال الفنية (السينما ، المرسح ، الرواية ، 

معية الهواء الطلق بالتنسيق مع ج

 مديرسة الشؤون االجتماعية
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الشعر )  باعتبارها أحسن الوسائل إليصال الثقافة التاريخية   سهرات رمضانية حفالت و مرسحيات  ترفيهية-

 و ترسيخها لدى الناشئة 

 اليوم العريب للشعر   1177

 ندوة: الشعر � يومه العالمي

الشعر  مكيل  شامة: الواقع البييئ والمنجز .دد

 .العريب

اجلزائري � الوعي  أحمد نوارة: إسهام الشعر د. ولد

 .الثوري

 

مارس  21الثالثاء 

2023 

 كتبةقاعة المحارضات للم

 بهو المكتبة

 بمناسبة اليوم العريب والعالمي للشعر.

 

 .مكيل  شامة: الواقع البييئ والمنجزدد

 .الشعر العريب

 أحمد نوارة: إسهام الشعر د. ولد

 .اجلزائري � الوعي الثوري

  ااألأليياامم  االلررببييععييةة  للممرسرسححةة  االلططففلل    1188

  ععررووضض  ممرسرسححييةة  ممتتننووععةة    للألألططففاالل    

 25إىل  23من 

 2023مارس 

باب سعيد سناين  دار الش

 بومرداس

دار الثقافة  رشيد ميموين  لوالية  تشجيع المواهب الشابة و تحفزيهم عىل  المرسح

بومرداس بالتنسيق مع  فرق مرسحية  

 من الوالية

المكتبة الرئيسية للمطالعة  2023مارس  25 مسابقة أنوار القرأن   1199

العمومية  عبد الرحمان بن حميد 

 لوالية بومرداس

دار الثقافة  رشيد ميموين  لوالية  يع الناشئة عىل  حفظ القرأن الكريم تشج

بومرداس بالتنسيق مع "أطفال 

 المساجد و الزوايا 

عرض مرسيح خاص بالكبار  احتفاال  باليوم العالمي   2200

 للمرسح

دار الشباب سعيد سناين   2023مارس  27

 بومرداس

دار الثقافة  رشيد ميموين  لوالية  ابة لهذا الفناالحتفال  بالمناسبة و تشجيع المواهب  الش

 بومرداس  
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    للططااررفف  اا  االلثثققااففةة  للووالالييةةممددييررييةة  --3366

  

  االلررققمم

  

ــــااطط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمم  االلننششــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ااسســ

  

ــــــخخ  //  االلتتووققييتت               ــ ــ ييــ   االلتتاارر

  

ــــــاانن   االلممككــ

    أأههدداافف  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن

 

 

 

 

01 

 

 

رس من كل سنة :ما 08اليوم العالمي للمراة المصادف لـ   

 حفل افتتاح فعاليات " الصالون اجلهوي إلبداعات المرأة "

 تحت شعار: "المرأة بني االبداع والواقع "

تدشني أجنحة المعارض من طرف السيد وايل والية   -

عارضات  10الطارف والسلطات المحلية وذلك بمشاركة 

 من مختلف واليات الوطن .

جناح األلبسة التقليدية .  -  

ناح احللويات التقليدية .ج  -  

جناح احليل الفضية والمرجانية.  -  

جناح التحف الفنية.  -  

جناح الفنون التشكيلية .  -  

جناح مختلف االصدارات الثقافية .  -  

إطالق مسابقة أحسن جناح للصالون عرب الصفحة -

 الرسمية لدار الثقافة .

 

 

 

 

 

 

 

 2023مارس   07

 طيلة اليوم

 

ني دار الشباب أحمد بتش

 الطارف

 

 

 

 

 

 الصفحة الرسمية لدار الثقافة

 

 

تعزيز أسس النهضة الثقافية 

وتمكني المرأة من ركب احلراك 

 الثقايف

 

 

مساهمة اجلمعيات النسوية  -

� خدمة التنمية المستدامة 

 والريق بالفعل الثقايف .

 

ابراز اهمية الصناعات احلرفية  -

والمشاريع المقاوالتية 

اث الوطين المستوحاة من الرت

 � ترقية االقتصاد الثقايف .

 

ابراز جهود الدولة المبذولة  -

لدعم ومرافقة المرأة سواء 

 كانت ريفية أو ماكثة � البيت

 

جمعيات ثقافية وفنية     

 

 

 

 

 

حرفيات ومبدعات من داخل       

  وخارج الوالية

 

 

 

 

استمرار اجنحة المعارض . - 02  

 

اح مع تكريم الفائزة .اإلعالن عن مسابقة أحسن جن --  

حفل فين � طابع األغنية العرصية.  -  

 توزيع شهادات تكريم عيل المشاركات � الصالون  -         

 2023مارس 08

 سا 09:00

 

 ســـا 13:00

دار الشباب أحمد بتشني 

 الطارف

 

 

 حرفيات مشاركات � الصالون .

 فنان/ فنانة -
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03 

 

 

 

 

 

اإلحتياجات اخلاصة المصادف  االحتفال باليوم الوطين لذوي

 2023مارس 14لـ

 ورشة رسم و تلوين موجهة ألطفال المركز النفيس . -

 عروض ترفيهية و بهلوانية. -

 عرض حكوايت لألطفال. -

 مسابقة أحسن صوت غنايئ. -

 تقديم هدايا و شهادات للفائزين.  -

 

 

 

 الثالثـــــــاء

 2023مارس  14

المركز النفيس البيداغويج 

طفال المعاقني ذهنيا (بن لأل

 مهيدي

االهتمام بنفسية ذوي  -

االحتياجات اخلاصة والعمل عىل 

 إدماجهم � المجتمع

توفري كل سبل إلبراز قدراتهم   -

 ومواهبهم واستغاللها.

تنظيم مسابقات ثقافية   -

 وترفيهية متنوعة لألطفال .

الرتفيه النفيس من خالل  -

العمل الثقايف والفين الموجه 

 ه الفئة .لهذ

 

 دار الثقافة لوالية الطارف.

 مديرية النشاط االجتماعي. -

المركز النفيس البيداغويج(بن  -

 -حكوايت   -بهلوان -مهيدي)

 أطفال المركز النفيس البيداغويج.

 

04 

 

 

05 

 2023مارس  19اإلحتفال بعيد النص 

 روبرتاج حول مفاوضات ايفيان. -

يد لطفي" من إنتاج عرض فيلم تارييخ بعنوان : "العق -

 وزارة المجاهدين و ذوي احلقوق

 معرض للصور التاريخية اخلاصة بالذكرى. -

إىل  12مسابقة أحسن قصيدة شعرية لألطفال من سن  -

 سنة. 18

 

 األحـــــــد

 2023مارس  19

 سا صباحا10.00-

المكتبة الرئيسة للمطالعة 

 العمومية

قاعة السمعي البرصي  -

 بالمكتبة.

الرسمية لدار الصفحة -

 الثقافة

 تنمية احلس الوطين.  -

رضورة إحياء هذه الذكرى  -

والنهوض بها عىل المدى 

 الطويل .

التعريف بأهمية الثورة  -

 اجلزائرية

الفئات  -دار الثقافة لوالية الطارف

 سنة. 18إىل  12العمرية من 

 

06 

 

و بمناسبة اليوم  2023تزامنا مع العطلة الربيعية لسنة   

  مارس 27مي للمرسح المصادف لــ العال

 

 عرض مرسيح -

 معرض صور لفناين المرسح -

 عرض حكوايت بعنوان : "شعشبونة المغبونة" -

 

 االثنني

 2023مارس  27

 ســــا 13:00

 

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 زيادة الوعي بأهمية هذا الفن -

تعزيز هذا الشكل الفين �   -

 جميع أنحاء العالم

دفع قادة الرائ إلدراك قيمة  -

 مجتمعات المرسح

احد المسارح اجلهوية أو جمعيات 

 ثقافية او فنانني مرسحيني

 

 

الفنانة المرسحية حرشوف 

 لطارف-فطيمة
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 * ورشــــــات  : 09

 ورشة المطالعــة والتلخيــــص -

عيم براعمنا � مشوارهم تد   - المكتبة الرئيسية عىل مدار الشهر

 الدرايس

 احلث عىل القراءة والمقروئية  -

 الرتفيه والتسلية -

 األطفال المنخرطون

 ورشة احلكوايت  -

 ورشة األشغــــال اليدويــــــة -

   ورشة رسم وتلوين -

مسابقة ثقافية موجهة للفئة العمرية ما بني  اإلعالن عن 10

 � : سنة 14إىل  06

 * فن الكتابة (شعر،  خواطر، قصة...)

 * فن اخلط العريب

 * احلكوايت الصغري

 

 المكتبة الرئيسية 05/03/2023

 

اكتشاف و تنمية المواهب 

 والمهارات الذهنية 

 

  سنة 14إىل  06األطفال ما بني  

 األربعاء  عرض مرسيح بعنوان "أبو جهل � دوارنا" 07

 مارس 29

 زواال-سا 13.00-

–مؤسسة الطفولة المسعفة 

 بن مهيدي

تقوية فكرة االستمتاع بهذا   -

 الفن كهدف بحد ذاته.

 تعزيز الثقة لدى الطفل.  -

التفاعل االيجايب للطفل مع  -

 اآلخرين.

إمتاع الطفل والرتفيه عنه و  -

إثارة معارفه ووجدانه  و حسه 

 احلريك .

تنمية احلس الفين لدى الطفل   -

. 

مية السلوك اإلبداعي لدى تن  -

 الطفل.

فرقة نجوم المستقبل للفن 

 الطارف-لمرسيحا

 رمضان المشوقة" حكايات«بعنوان عرض حكوايت  08

 

 

 

 

 اخلميس

30/03/2023 

 -سا 13.00-

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

-جمعية اجلوهرة للفنون الثقافية 

 الطارف
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 : * ورشات ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة  11

 قراءة ومطالعة -

 كل يوم ثالثاء

 

 سا 13:30

يزيد إحساسهم باالنتماء إىل  - المكتبة الرئيسية

 المجتمع

مساعدتهم عىل تكوين  -

صداقات والتفاعل بشكل 

 طبيعي مع اآلخرين

 تحفزيهم وتنمية قدراتهم  -

 األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

 رسم و تلويـــن -

 اشغال يدويـة -

 ورشة ألعاب تركيبية -

 

*ز يارة أسبوعية من طرف األكاديميات  12

 للمكتبة

 ورشة رسم وتلوين -

 أسبوعيا

 

 سا 10:00

 

 المكتبة الرئيسية

 

تدعيم براعمنا � مشوارهم    -

 الدرايس

 احلث عىل القراءة والمقروئية  -

 الرتفيه والتسلية -

تعويدهم عىل زيارة المكتبة   -

 منذ الصغر

 

 أطفال األكاديميات

 والروضات      

 ورشة اشغال يدوية -

 ورشة مطالعة وتلخيص -

 عرض قصص عرب المسلط الضويئ -

 احتفالية عيد المرأة : 13

 أصبوحة أدبية شعرية بمشاركة كاتبات وشاعرات الوالية  

08/03/2023 

 سا 09:00

احتفاء باليوم العالمي للمرأة  - المكتبة الرئيسية

 واحرتاما وتقديرا إلنجازاتها

 شاعرات وكاتبات الوالية

 معرض إلصدارات كاتبات وشاعرات الوالية -

 تكريم القامات والفاعالت � المجال األديب الفين  -

 2023مارس  10اليوم العريب للمكتبات الموافق لـ  14

 يوم درايس  -

09/03/2023 

 سا 09:00

تكريس المعرفة والثقافة  المكتبة الرئيسية

 بناء المجتمع ودورهما �

 وتربية األجيال

التعريف بدور المكتبة ةأهميتها 

 � صقل المواهب و اإلبداع

 أساتذة

 اجلمعية الوطنية للمكتبات

 يوم مفتوح للتعريف بالمكتبة -

 احتفالية عيد النرص : 15

رشيط مصور يحوي أحداث المناسبة يعرض بتقنية  -

 المسلط الضويئ 

19/03/2023 

 

 سا 10:00

 

 المكتبة الرئيسية

 

 

إحياء للذاكرة الوطنية  -

والتاريخية وتخليدا لبطوالت 

 وأمجاد شهداء الثورة التحريرية

 مؤطرو المكتبة      

 

 

 معرض كتب من الرصيد الوثائقي للمكتبة - 
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  معرض صور لمجاهدي وشهداء القاعدة الرشقية -

 بث أناشيد وطنية،ثورية وحماسية -

 اليوم العالمي والعريب للشعر: 16

*الصالون األديب الفين الشعري بالتنسيق مع بيت الشعر 

 اجلزائري

 يتضمن العديد من الفقرات  منها: -مكتب الطارف – 

(  جلسات أدبية ، عابر كتاب، صورة وفنان ، األنامل  

 الصغرية إلقاءات شعرية ونرثية ، تكريمات)

21/03/2023 

 

 سا 09:00

 

 

 

 مكتبة الرئيسيةال

 

 

 

 

 

 لقاء بني المثقفني -

عرض إلنتاجاتهم األدبية  -

 وتبادل الرؤى حولها

 صقل الذوق العام -

 إثراء المعرفة -

 إبراز المواهب والتعريف بها

 شعراء وكتاب الوالية

 

 شباب وأطفال

 

 

 

 معرض كتب شعرية من الرصيد الوثائقي للمكتبة -

 ء الوالية مع البيع بالتوقيعمعرض كتب إصدارات شعرا -

تزامنا مع   2023هـ/1444برنامج شهر رمضان المعظم  17

 العطلة الربيعية :

  مسابقة  حفظ القرآن واألحاديث النبوية الرشيفة  -

23/03/2023 

 

 سا10:00

 

 الصفحة الرسمية 

 

 

 األطفال واألطفال  زرع حب القرآن 

 ذوي اإلحتياجات اخلاصة

وي االحتياجات للصم والبكم � طريقة حفظ مسابقة لذ -

 القرآن عن طريق اإلشارة

جلسة دينية تثقيفية 'رمضان صحة و ثقافة دينية' من    -

 تقديم أطباء وأئمة .

26/03/2023 

 سا 10:00

تقديم نصائح وارشادات حول -  المكتبة الرئيسية 

كيفية تعامل المريض مع 

 الصيام

 أئمة وأطباء 

دينية حول سرية األنبياء وحياة الصحابة  عرض قصص -

 بتقنية المسلط الضويئ 

 

 طيلة شهر رمضان

 سا13:00

 المكتبة الرئيسية

 

المساعدة � فهم القران -

 الكريم

التعريف بالسرية النبوية  -

 ومعجزات األنبياء الرسل

 أطفال 
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 عروض بهلوانية من تقديم جمعية ثقافية محلية -

 قصص دينية لألطفال ). ورشة احلكوايت (رسد -

27-29-30/03/2023 

 سا 13:00

 المكتبة الرئيسية

 

 

جذب األطفال وتحبيبهم �   -

 القراءة والمطالعة

التنفيس عن األطفال -

وإخراجهم من ضغط الدراسة 

 واالمتحانات

 جمعية ثقافية

 أطفال

تنظيم سهرة أدبية  عىل مستوى المكتبة البلدية '    -

 السوارخ '

29/03/2023 

 سا21:30

 تنميةالفكر الثقايف للحارضين  - المكتبة البلدية السوارخ

 تنشيط ليايل رمضان  -

 أساتذة 

 مؤطرو المكتبة

تنظيم سهرة أدبية  عىل مستوى المكتبة البلدية 'عني    -

 الكرمة'

30/03/2023 

 سا 21:30

 تنميةالفكر الثقايف للحارضين  - المكتبة البلدية          الشافية

 يط ليايل رمضانتنش  -

 أساتذة                 

 مؤطرو المكتبة

  

  

  

  تتننددووفف  االلثثققااففةة  للووالالييةة      ممددييررييةة--3377

  االلررققمم  إإسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

 09:00 08/03/2023 دار الثقافة تشجيع عامالت المؤسسة دار الثقافة

10:00 08/03/2023 المكتبة الرئيسية تشجيع موظفات المكتبة الرئيسية 01 االحتفال باليوم العالمي للمرأة   

11:00 08/03/2023 مديرية الثقافة تشجيع الموظفات مديرية الثقافة  

 دار الثقافة مع جمعية فرح 

إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة � 

المجتمع وتصحيح بعض المواقف 

 اخلاطئة لهذه الفئة

09:00 14/03/2023 دار الثقافة  
االحتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات 

 اخلاصة 
02 

09:00 19/03/2023 دار الثقافة تذكري األجيال بمالحم الشهداء ورشات دار الثقافة  االحتفال بعيد النرص  
03 

14:00 19/03/2023 المكتبة الرئيسية التعريف بالذكرى لألجيال المكتبة الرئيسية  عيد النرصندوة تاريخية حول  
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المكتبة الرئيسية، اإلتحاد العالمي ألدباء 

احلسانية، بيت الشعر اجلزائري وجمعية نادي 

 الثقافة

15:00 21/03/2023 المكتبة الرئيسية التعريف بالشعر احلساين   
أمسية شعرية ومسابقة محلية � الشعر 

 احلساين بمناسبة اليوم العريب للشعر
04 

 دار الثقافة مراعاة اجلانب الديين للطفل معية فرحورشات دار الثقافة مع ج
 2023مارس  31إىل غاية  23من 

 بعد صالة الرتاويح

عروض بهلوانية ومسابقات دينية 

 بمناسبة العطلة الربيعية
05 

بعد صالة الرتاويح 27/03/2023 المكتبة الرئيسية  تقرب الطفل للمرسح المكتبة الرئيسية مع جمعية نادي الثقافة  
رسح الطفل بمناسبة اليوم العالمي م

 للمرسح
06 

09:00 14/03/2023 المكتبة الرئيسية التذكري بذكرى يوم الشهيد المكتبة الرئيسية  07 معرض الكتاب التارييخ 
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ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  تتييسسممسسييللتت--3388   

  

االلررقق

  مم  

  االلممششااررككنيني  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلتتااررييخخ//االلتتووققييتت    ااسسمم  االلننششااطط

 ض كتاب الطبخ واخلياطة وكل ما يخص المرأةمعر *  0011
 05/03/2023من 

 08/03/2023إىل

 المكتبة الرئيسية وملحقاتها
  // إحياء اليوم العالمي للمرأة

0022  

  ..  ممععررضض  إلإلببددااععااتت  االلممررأأةة    ::--

 لوحات فنية تشكيلية للمرأة . -

 مشاريع المرأة الناجحة � مجال المقاوالتية . -

 : ممععااررضض

 ليدي والشعيب .بيت الرتاث التق -

 كاتبات محليات .  -

 صناعة الصابون  . -

 الشموع المعطرة . -

 . األلبسة العرصية .-

 . صناعة الدوم واحللفاء .-

 األواين الفخارية والنحاسية .   -

. بث رشيط وثائقي '' دور المرأة اجلزائرية � حرب -

 التحرير ''  .

 بناء . محارضة بعنوان '' دور المرأة اجلزائرية �-

المؤسسة اإلعالمية قراءة � واقع الممارسة  

  والمعوقات ''  .

  

  

  

  

  22002233ممااررسس  0088إإىلىل  0066

  ااسساا0000::0099

  

  ببههوو  االلممععااررضض  للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

  ققااععةة  االلععررووضض  للدداارر  االلثثققااففةة  

  

  

يقام للداللة عىل احرتام العام والتقدير وحب 

المرأة النجازاتها الثقافية والفنية إىل جانب 

تماعية وهو مناسبة لالحتفال االقتصادية واالج

بأعمال النساء وشجاعتهم وثباتهم � أداء ادوار 

 استثنائية لبناء المجتمع.

فرصة الكتشاف مواهب المرأة المحلية �  -

  مختلف المجاالت .

..  ححررففييااتت  ووممببددععااتت  --

  ممححللييااتت  ..

ااألألسستتااذذ  ععررببااوويي    --

  ههااججرر

  ككااتتببااتت  ممححللييااتت    --
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0033  

"المرأة سرية جلسة شعرية : أصبوحة شعرية بعنوان - 

ومسرية " من تقديم الشاعرة "يوسف ميمونة" والشاعرة 

 "بختة حسين"والشاعرة "دنيا زارب"

08/03/2023 

 سا 10:00

مكتبة المطالعة العمومية ملحقة 

 خميسيت

 إحياء اليوم العالمي للمرأة

  االلششااععررااتت::  

ييووسسفف  ممييممووننةة  ببخختتةة  --

  ححسسينين..

  ددننيياا  ززاارربب

0044  

  ححففلل  ففينين    ننسسوويي    ممتتننووعع  ::

 غنايئ . . حفل-

 عرض أزياء . -

 . قراءات شعرية من تقديم  :-

 عائشة بن تمرة .   *

  تكريم المشاركات  � المناسبة

08/03/2023 

  اسا14:00

  ققااععةة  االلععررووضض  للدداارر  االلثثققااففةة  

  

  ففننااننيينيني  ممححرترتففنيني  ..

  ..  ششااععررااتت  ممححللييااتت--

 معرض كتاب لكل ما يخص المكتبات-  0055
 13/03/2023إىل 08/03/2023من 

 سا 09:00
 لمكتبة الرئيسية وملحقاتهاا

  مارس 10اليوم العريب للمكتبات 

  

  ااألألسستتااذذ::

  ععيليل  ددااععييشش--

ممرترتببيصيص  االلتتككوويينن  --

  االلممههينين
0066  

محارضة بعنوان " المكتبات ومستقبلها � زمن 

  ""المتغريات " من تقديم األستاذ"عيل داعيش

09/03/2023   

10:00  
 المكتبة الرئيسية

0077  
جات اخلاصة (لمختلف معرض كتاب خاص بذوي االحتيا -

 اإلعاقات)

 من

12/03/2023 

 إىل

18/03/2023 

 إحياء اليوم الوطين للمعاقيني المكتبة الرئيسية وملحقاتها

 

االلممررككزز  االلننففيسيس  

االلببييددااغغوويجيج  للألألططففاالل  

  االلممععااققنيني  

  ذذههننيياا
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0088  

 ورشة حول "" تقنية الكتابة بـالرباي'' 

 ورشة  تطبيقية حول التشكيل بالطني .  -

 صحف القرآن الكريم بتقنية الرباي  .جناح خاص لم

 . ورشة األوريغامي � ضيافة مدارس ذوي الهمم  -

 . عروض بهلوانية  ترفيهية   -

  . وصالت موسيقية   -

14.13/03/2023  

  ااسساا0000::0099

  سساا  0000::1100

  

  سساا  0000::1144

  دداارر  االلثثققااففةة  

..االلممددااررسس  االلببييددااغغووججييةة  للذذوويي  --

  ااإلإلححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  ببتتييسسممسسييللتت

 فئة � المجتمع وإبراز مواهبها.. إدماج هاته ال-

. دعم وتشجيع هاته الفئة والتعرف عىل -

حاجاتهم � العناية والرتاحم والتعامل معهم 

 ً    إنسانيا

..ااألألسستتااذذ  االلممؤؤططرر    ععببدد  --

  االلققااددرر  ببنن  ززااييدد  ..

  االلددككتتوورر  ععااببدد  ااجلجلددييدد

ووررششةة  االلففننوونن  

  االلتتششككييللييةة

  ..  ووررششةة  االلممووسسييققىى  ..--

  ..  ووررششةة  االلممرسرسحح  ..--

  

0099  

  

لذوي االحتياجات اخلاصة بالمكتبة  تنظيم زيارات**

  الرئيسية
 من

14/03/2023 

 إىل

18/03/2023 

  سا 09:00

  

 المكتبة الرئيسية

 

    بالمكتبة الرئيسية وملحقاتها

  ججممععييةة  ببسسممةة إحياء اليوم الوطين للمعاقيني

1100  

 ورشات مفتوحة لألطفال:

 ورشة الرسم.

 ورشة المطالعة والتلخيص 

1111  

  ممععــــــااررضض  ::

 اب والمذكرات التاريخية .. الكت-

 . صور ألعالم  من الذاكرة الوطنية .-

  . بث أناشيد وطنية-

19.18/03/2023 

 سا 09:00

  ببههوو  االلممععااررضض  

  للدداارر  االلثثققااففةة

مارس من  19. احياءا لعيد النرص المصادف لـ -

كل سنة تتويجا لكفاح شجاع للشعب اجلزائري 

 سنة ضد المستعمر الفرنيس. 132مدة أكرث من 

االهتمام بالذاكرة الوطنية واجب وطين . -

مقدس وتمجيد تاريخ اجلزائريني الذين ضحوا 

  من اجل استقالل البالد وحرية اجلزائر

 

           

بالتنسيق مع متحف 

 المجاهد تيسمسيلت



180

 

1122  

. أمسية أدبية بالتنسيق مع بيت الشعر  اجلزائري مكتب  -

 تيسمسيلت 

فقة شخصية أدبية . بيع بالتوقيع لكتاب محليني  ر -

 وطنية .

 . جناح  مفتوح لكتاب الشعر .-

  . قراءة � الكتاب اجلامع-

18/03/2023 

  سا 09:00

  ببههوو  االلممععااررضض  

  للدداارر  االلثثققااففةة

 . احلفاظ عىل الهوية والتقاليد الثقافية الشفهية.-

. تعزيز القراءة والكتابة اإلبداعية � الفنون -

 األدبية  .

زخم للحركات . تجديد االعرتاف وإعطاء -

 الشعرية المحلية و الوطنية

خلق جو من اإلحتكاك والتعارف بني الشعراء   -

 والكتاب 

ببييتت  االلششععرر  ..  --

ااجلجلززاائئرريي  ممككتتبب    

  تتييسسممسسييللتت  ..

 . ..  ككتتاابب  ممححلليينيني--

1133  

    معرض كتاب التاريخ**

  معرض صور الشهداء**

  بث أناشيد وطنية**

19/03/2023 

 إىل

25/03/2023 

  سا 09:00

 إحياء اليوم الوطين لعيد النرص  وملحقاتهاالمكتبة الرئيسية 

 مارس 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحياء اليوم الوطين لعيد النرص

  مارس 19  

  ججممععييةة  االلسسالالمم

  

  االلثثققااففييةة

  

  

  

  االلددككتتوورر  ::

  **ممصصططففىى  خخااتتمميي

  

1144  

محارضة تاريخية بعنوان "عيد النرص ذكرى وعرب" من **

  تقديم الدكتور "مصطفى خاتمي"

  بث أناشيد وطنية**

19/03/2023  

10:00  

المكتبة المطالعة العمومية ملحقة 

    المعاصم

1155  

  خدمات المكتبة المتنقلة مرفوقة بالورشات:

  ورشة الرسم**

    ورشة األلعاب الفكرية**

      ورشة الكتابة**

  تكريم األطفال الفائزين � الورشات**  

    ورشة أبطال خالدون**

    ورشة الرسم، ورشة**

  المطالعة والتلخيص**

19/03/2023 

25//03//2023  
  المكتبة الرئيسية وملحقاتها
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1166  

 معرض كتاب خاص بالشعر والشعراء**

 ورشات مفتوحة لألطفال:

  ورشة الشاعر الصغري**

  ورشة الرسم**    

   2023//21/03  من

 .25/03/2023  إىل

  سا 09:00

      المكتبة الرئيسية وملحقاتها

  مارس 21اليوم العالمي والعريب للشعر 

  

  

  ششععررااءء  ممححلليينيني

1177  

أمسية شعرية بالتنسيق مع بيت الشعر مكتب *

تيسمسيلت من تقديم الشاعر "خالد بودينة"، والشاعر 

  "يوسف مقدود" والشاعرة " حسين بختة".

21/03/2023 

14:00  
 بالمكتبة الرئيسية.

  االلششااععرر  ::

  **خخااللدد  ببووددييننةة

  **  ييووسسفف  ممققددوودد

  **ححسسينين  ببخختتةة

1188  

  ::  بالورشات  خدمات المكتبة المتنقلة مرفوقة

  ة الرسمورش**

    ورشة األلعاب الفكرية**

      ورشة القراءة**

 2023مارس  22 *

 2023مارس  15 *

 2023مارس  22 *

 2023مارس  29 *

 سا 09:00

    ببلدية الملعب**

    بلدية سيدي العنرتي**

  بلدية اليوسفية**

  ببلدية برج األمري عبد القادر**

تقريب الكتاب من القارئ ونرش وترقية 

  إقليم الواليةالمطالعة العمومية عرب 
//  

1199  

 معرض كتاب الطفل  وكتاب الشبه المدريس.*

 معرض كتاب الدين.*

 معرض أعمال األطفال.*

 23/03/2023من 

 المكتبة الرئيسية وملحقاتها 08/04/2023إىل  

  

 

  // تزامنا مع عطلة الربيع وشهر رمضان الكريم

2200  

 ورشة القرآن الكريم.**

 ورشة احلديث الرشيف.*

  ..  ة النبويةورشة السري **

 من

 23/03/2023 

 04/2023/ 17إىل 

باإلضافة إىل  إبراز و تشجيع مواهب األطفال

  التسلية والتثقيف  
  ووررششااتت  االلممككتتببةة

2211  

 . أيام مفتوحة عىل ورشات دار الثقافة.-

 . ورشة حرة للتشكيل بالطني .-

  سسننةة  ::1166..تتننظظييمم  ممسسااببققااتت  للففاائئددةة    أأققلل  ممنن  --

 .ننيبيب''''غغززووااتت  االل. أحسن بحث ديين '' -

 . ممككةة  االلممككررممةة''''. أحسن مجسم لـ  '' -

  22002233//0099إإىلىل  0033//2233ممنن

  سساا  0000::0099
  ووررششااتت  دداارر  االلثثققااففةة

. تشجيع المنافسة المعرفية والفنية بني -

 األطفال

 .العمل عىل نرش الوعي الثقايف لدى النشء .- 

. فرصة للتنويه بهذه الرشيحة من المجتمع ... -

  ستقبل الغد'أطفال اليوم م

ببررااععمم    االلووررششااتت  

  االلببييددااغغووججييةة

وو  االلممششااررككنيني  ��  

  ممخختتللفف  االلممسسااببققااتت  ..
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  . المنشد الصغري .-

2222  

 مسابقة الِمؤذن الصغري ألفضل صوت � األذان.*

مسابقة احلكوايت الصغري حول قصص األنبياء لألطفال *

 سنة. 15سنوات إىل  05(فيديو قصري) من 

مسابقة ألصحاب التالوة الممزية والتجويد احلسن (من  *

 سنة) بالمكتبة الرئيسية وملحقاتها  15سنوات إىل  05

 من رمضان. 27تكريم الفائزين � المسابقات ليلة *

 من

 23/03/2023 

 /04/ 17إىل 

2023 

 سا 09:00

 بالمكتبة الرئيسية وملحقاتها
باإلضافة إىل  إبراز و تشجيع مواهب األطفال

 التسلية والتثقيف  

2233  
 عرض مرسيح لألطفال

  لوانيةعروض به
  22002233ممااررسس2255

  ققااععةة  االلععررووضض

  للدداارر  االلثثااففةة

. تشجيع المنافسة المعرفية والفنية بني -

 األطفال

 .العمل عىل نرش الوعي الثقايف لدى النشء .- 

  

ففررققةة  ببسسممةة    

االلووننرشرشييسس  للللثثققااففةة  

  ووااللرترتففييهه  ..

2244  

ااجلجلههوويي  أأححممدد  ببنن  ببووززييدد    ممععررضض  ممففتتووحح    ععىلىل  االلممرسرسحح

  ..للووالالييةة  ااجلجلللففةة

 العالمي للمرسح . قراءة رسالة اليوم . -

 معارض :

 . كرونولوجيا مرسح اجللفة .-

 . تصاميم األلبسة والديكورات .-

بث روبورتاج حول نشاطات المرسح  اجلهوي  لوالية  -

 اجللفة 

  

  22002233ممااررسس3300إإىلىل2277
  ببههوو  االلممععااررضض

  للدداارر  االلثثققااففةة

التذكري بإسهامات المرسح � مختلف المراحل ..--

 .التاريخية اليت مرت بها البالد 

.التنويه ألهمية المرسح � تربية األجيال '' مرآة -

 المجتمع '' .

. رضورة احلفاظ عىل خصوصيات الهوية والثقافة -

 . اجلزائرية

 .المرسح أداة فعالة من اجل احلفاظ عىل الرتاث .-

ويحتفل هذا اليوم بجوهر فنون المرسح  -

وجماله وأهميته، ودوره الفعال � نرش الوعي 

  الثقايف .

ااجلجلههوويي  أأححممدد    االلممرسرسحح

ببنن  ببووززييدد  للووالالييةة  

  ..ااجلجلللففةة
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2255  
  ققععددةة  ددييننييةة  ..

  إإللققااءءااتت  ششععررييةة  ..

  

  22002233ممااررسس      2277

  سساا  0000::2222

  ققااععةة  االلععررووضض

  للدداارر  االلثثققااففةة

. إحياء ليايل، شهر رمضان الفضيل  بإشارك  -

 الفاعلني � احلقل الثقايف والفين . 

. برمجة جلسة دينية حول سرية المصطفى -

 سالم وغزواته. عليه الصالة وال

. تخصيص سهرات فنية للمديح الديين و -

  تمكني العائالت  من االستمتاع بها .

..  ججممععييةة  االلههننااءء  --

  إلإلححيياانن  االلففنن  ااالالصصييلل

  ..  ششععررااءء  ممححلليينيني--

2266  
 عرض مرسيح لألطفال :*

  عرائس القراقوز   . –مرسح الظل 

  22002233ممااررسس2288

  سساا  0000::1111

  

  ققااععةة  االلععررووضض

  للدداارر  االلثثااففةة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةة  االلععررووضضققااعع

 تشجيع المنافسة المعرفية والفنية بني األطفال

 .العمل عىل نرش الوعي الثقايف لدى النشء .- 

. فرصة للتنويه بهذه الرشيحة من المجتمع ... -

 'أطفال اليوم مستقبل الغد

ججممععييةة  ممسستتققببلل  

  االلططففلل  ووااللششاابب

2277  
  ققععددةة  ددييننييةة  ..

  

  22002233ممااررسس    2288

  سساا  0000::2222

ايل، شهر رمضان الفضيل  بإشارك  . إحياء لي-

 الفاعلني � احلقل الثقايف والفين . 

. برمجة جلسة دينية حول سرية المصطفى -

 عليه الصالة والسالم وغزواته. 

. تخصيص سهرات فنية للمديح الديين و -

 تمكني العائالت  من االستمتاع بها .

 

ااجلجلممععييةة    االلففللككللووررييةة  

  أأووالالدد  سسييدديي  االلههوواارريي..

  ممييدديي  ''''  ممووننووللووججععررضض  ككوو  2288
  22002233ممااررسس    2299

  سساا  0000::2222
  االلففنناانن  االلععممرريي  ككععوواانن

  ووررششةة  ااخلخلطط  االلععرريبيب  ووااللززخخررففةة  ااإلإلسسالالممييةة  2299
  22002233ممااررسس3300

  سساا  0000::1111

. تشجيع المنافسة المعرفية والفنية بني -

 األطفال

 .العمل عىل نرش الوعي الثقايف لدى النشء .- 

. فرصة للتنويه بهذه الرشيحة من المجتمع ... -

 أطفال اليوم مستقبل الغد'

ففررججااينين    --ااخلخلططااطط  ::

  ااجلجلييالاليليل    ..

ااحلحلااجج  ججللوولل  ممححمموودد      --

..  

  أأئئممةة  وو  أأسسااتتذذةة  22002233ممااررسس    3300  ممددااخخللةة  ححوولل  ''''  ففتتحح  ممككةة  ''''  3300
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  للدداارر  االلثثااففةة  سساا  0000::2222

  

. إحياء ليايل، شهر رمضان الفضيل  بإشارك  -

 الفاعلني � احلقل الثقايف والفين . 

. برمجة جلسة دينية حول سرية المصطفى -

 لسالم وغزواته. عليه الصالة وا

. تخصيص سهرات فنية للمديح الديين و -

 تمكني العائالت  من االستمتاع بها

  

  ججممععييةة  ثثققااففةة  ووففننوونن  ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر  3311

  االلووااددييللووالالييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة--3399

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم  

  المرأة السوفية السادس عرش  أيام 01

 معارض ثقافية وفنية متنوعة

 *اكالت شعبية

 *لباس التقليدي العرصي

 *احلرف اليدوية 

 *الطبخ

 *النسيج

 تكريم شخصيات نسوية ثقافية

 سهرة فنية نسوية 

07/08/09  

 2023مارس 

 صباحا 09:00

تهدف التظاهرة الحياء عيد المرأة  دار الثقافة الشط 

مارس من كل سنة  08 المصادف لـ

وذلك من خالل تنظيم مجموعة من 

 االنشطة المنوعة الموجهة للنساء 

 *اتحاد النساء اجلزائريات

 *جمعية االخالص لألرسة

 *جمعية الثقافية سارة

 *جمعية جسور األصالة 

 *التنسيقية الوطنية للمجتمع المدين الوادي

*المنظمة الوطنية للسياحة والمحافظة عىل 

 الثقايف الموروث

 نافذة عىل السينما 02

 عرض فيلم سينمايئ

 مناقشة الفيلم 

 2023مارس  10

 صباحا 09:00

تشجيع الشباب الموهوب � هذا  دار الثقافة الشط

 المجال واحتضانه 

 نادي السينما لدار الثقافة  

 أيام الفن التشكييل " بوح الريشة " 03

 معارض للفنون التشكييل  

 التشكييلندوات حول الفن  

 ورشات تطبيقية

 مسابقة لألطفال � الرسم

12/13/14 

 2023مارس 

 صباحا 09:00 

يهدف النشاط اىل تفعيل احلركة  دار الثقافة الشط

الفنية بالوالية, وترقية الفن التشكييل 

والسماح للمهتمني للتنافس 

 والتعريف بأعمالهم الفنية  

 للفن التشكييل لدار الثقافة  *نادي الريم

 *نادي فنون لدار الثقافة 

 *ورشة الفن التشكييل
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 جولة سياحية عىل رشف المشاركني

احتفال باليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة   04

 مارس : 14المصادف لـ 

 * تنشيط عام

 *مسابقات خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة

 *معارض ألعمال خاصة بذوي الهمم   

  2023مارس  14

 صباحا  09:00

تهدف التظاهرة لالهتمام بهذه الفئة  الثقافة الشط  دار

والنهوض بها � المجتمع وتوفري 

فضاء لهذه الفئة البداء قدراتهم 

 الفنية وتوفري متنفس لهم 

 *جمعية اسهام لذوي االحتياجات اخلاصة

 *نادي الصم لدار الثقافة

 *مدرسة المعاقني ذهنيا بالرباح

 *المركز النفيس البيداغويج 

 احتفال بذكرى عيد النرص  05

 :1962مارس  19

 * معرض تارييخ بالمناسبة

 *عرض فيلم تارييخ 

*محارضة تاريخية من تقديم مجاهدين ودكاترة 

 مختصني 

  2023مارس  19

 صباحا  09:00

يهدف هذا االحتفال اىل التعريف  دار الثقافة الشط 

 بتاريخ اجلزائر للجيل اجلديد 

 دين مكتب الوادي*المنظمة الوطنية للمجاه

 *جامعة حمه خلرض الوادي

 معرض كتاب  06

 *دواوين شعرية محلية

 *دراسات علمية حول الشعر   

 2023مارس  21

 صباحا 09:00

المكتبة الرئيسية 

 وفروعها 

 

 

 االحتفاء باليوم العالمي للشعر  

 اطارات المكتبة 

 االحتفال باليوم العالمي للشعر :  07

 لعالمي*ندوة حول الشعر ا

 *امسية شعرية

 *تكريم شعراء محليني

 2023مارس  21

 مساءا  16:00

 النادي الثقايف  

 بدار الثقافة الشط 

 *مكتب بيت الشعر اجلزائري بالوادي 

 *شعراء والية الوادي  

  2023مارس  21 دورة تكوينية � تقنيات المطالعة باللغات األجنبية    08

 صباحا 09:00 

  

التشجيع عىل تعلم اللغات والمطالعة  مكتبة قمار 

 بها 

 اساتذة مختصون

 

 *االعالن عن مسابقة رمضان الثقافية  09

 " عىل شكل مطوية "

 *انطالق معرض الكتاب الديين

المكتبة الرئيسية 

 وفروعها

 اطارات المكتبة اهداف ثقافية دينية ترفيهية

 اطارات المكتبة  تعليم السرية النبوية لألطفال  المكتبة الرئيسية   2023مارس  25 حكوايت رمضان  10
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 صباحا  09:00 رسد يومي جلزء من السرية النبوية

 

  

 مسابقة المؤذن الصغري  11

 

 تهدف اىل اكتشاف مواهب صغرية  مكتبة البياضة 

 مسابقة وزنك كتاب  12

 كل يوم سبت

  2023مارس  25

 صباحا  20:00

 اطارات المكتبة  ء ليايل رمضان احيا الساحة العامة بالوالية  

 الربنامج الثقايف والفين لشهر رمضان الكريم   13

 *ليايل السمر الثقايف 

 *عروض مرسحية

 *مسابقات ثقافية بني العائالت

 *عروض للنكت والفكاهة 

 *ليايل االنشاد 

 *ليايل المرسح

 *عروض فنية خاصة باألطفال

 مارس اىل  26من 

 2023أفريل  20

 

 لثقافة شطدار ا

 

 

دار الثقافة  وسط  

 المدينة

يهدف النشاط خللق متنفس لألرسة 

المحلية من خالل تنظيم مجموعة 

من أنشطة الفنية الرتفيهية الموجهة 

 للعائالت واألطفال    

 *ورشة الفنون الموسيقية لدار الثقافة

 *ورشة المرسح لدار الثقافة

 *مديرية الشؤون الدينية لوالية الوادي

وعة من اجلمعيات اليت تهتم باألرسة *مجم

 والطفل 

 *نادي الياسمني للطفولة

 *نادي رعاية الطفولة  

 عرض مرسيح لألطفال  14

 

 2023مارس  27

 صباحا  09:00

 الفنان بشري بن عزة  أهداف تعليمية ترفيهية   المكتبة الرئيسية 

  2023مارس  28 مسابقة � الرسم حول شهر رمضان 15

 حاصبا  09:00

المكتبة الرئيسية 

 وفروعها

 اطارات المكتبة  أهداف ثقافية ترفيهية  
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  خخننششللةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة    --4400

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  للررققمماا

0011  

  ممععررضض  خخااصص  ببممخختتللفف  ااإلإلببددااععااتت  االلننسسووييةة::

 نشلة جناح خاص باللباس والمفروشات اخلاصة بمنطقة خ  -

 جناح خاص بالملحفة الشاوية بلمسة عرصية   -

 جناح خاص بالطرز التقليدي والنسيج اليدوي   -

 جناح خاص باألواين الفخارية  -

 جناح خاص باحللويات التقليدية والعرصية   -

 جناح خاص بمجموعة من األطباق التقليدية   -

 جناح خاص بالزربية األوراسية  -

 سوية للواليةجناح خاص باإلصدارات الن  -

  معرض للفن التشكييل النسوي  -

 أمسية شعرية لشاعرات الوالية -

 بالطو متنوع :(حكايات، ألغاز، قراءات شعرية، وصالت غنائية) -

 مسابقات األكالت واحللويات:  -

 مسابقة أحسن أكلة تقليدية  -

 مسابقة � احللويات التقليدية والعرصية -

 عرض فيلم جزائري -

 

0044--0088//0033//22002233  

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

التعريف بإنجازات 

المرأة عامة والماكثة 

بالبيت بصفة خاصة، 

وكذا فتح أفاق لتطوير 

 المرأة وترقيتها

 

 

 

دار الثقافة بالتنسيق مع اجلمعيات الثقافية 

واحلرفيات الفاعلة � الوالية والمرأة الماكثة 

 بالبيت

  للععااللمميي  للللممررأأةة  ححففلل  ااخختتتتاامم  ففععااللييااتت  ااالالححتتففاالل  ببااللييوومم  اا

  

 حفل فين عرصي لفرقة دار الثقافة عىل رشف نساء الوالية  -

توزيع الشهادات عىل المشاركات � إنجاح االحتفال باليوم العالمي   -

  للمرأة

08/03/2023 
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  ببررننااممجج  ااالالححتتففاالل  ببااللييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااالالححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة::

ااججااتت  ااخلخلااصصةة  للووالالييةة  **االلققااففللةة  االلثثققااففييةة  االلرترتببووييةة  للممررااككزز  ذذوويي  ااالالححتتيي

  خخننششللةة::

 عروض بهلوانية، ألعاب اخلفة، مهرج  -

 عرض كوري غرايف مع دادو بومعزية -

 مع احلكوايت عمو غافور -

 ورشة للرسم مع الفنانة التشكيلية هجريه مردايس روييب جمال-

 مع القاصة عفاف عاشور  -

 وصالت غنائية مع فرقة دار الثقافة لوالية خنشلة -

1144--2211//0033//22002233  

  

  

المراكز الرتبوية لذوي 

االحتياجات اخلاصة 

 بالوالية

 

 

لفتة ألطفال ذوي 

 االحتياجات اخلاصة

 

 

 دار الثقافة لوالية خنشلة

بالطو ثقايف ترفيهي: (أشغال يدوية، ألعاب ممووععدد  االلثثالالثثااءء  للألألططففاالل  

  الذكاء، مهرج)
1144//0033//22002233  

 دار الثقافة

خلق جو من الرتفيه 

 لألطفال
 فة لوالية خنشلةدار الثقا

  ::      22002233//11996622ممااررسس  1199ببررننااممجج  ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص  

 معرض خاص بالصور الفوتوغرافية اخلاصة بالمناسبة   -

 مجموعة من األغاين الوطنية السمعية  -

 عرض رشيط وثائقي  -

 أمسية شعرية خاصة بالمناسبة -

 مسابقة � الرسم لألطفال خاصة بالمناسبة -

 الحكوايت لألطف  -

1188--2200//0022//22002233  

 

 دار الثقافة

 

تمجيد تاريخ الثورة   -

 اجلزائرية

تذكري األطفال   -

بتضحيات األسالف 

واستخالص العرب 

 واالقتداء بخطاهم

 دار الثقافة لوالية خنشلة

  إإححييااءء  االلييوومم  االلععااللمميي  للللششععرر::  

 تقديم مؤلفات بمختلف اللغات   -

 الثقافة لوالية خنشلةدار  لقاء يجمع الشعراء دار الثقافة  22002233//0033//2211
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بالطو ثقايف ترفيهي: (أشغال يدوية، ألعاب ممووععدد  االلثثالالثثااءء  للألألططففاالل  

  الذكاء، مهرج)
 دار الثقافة  22002233//0033//2211

خلق جو من الرتفيه 

 لألطفال
 دار الثقافة لوالية خنشلة

  ببررننااممجج  ششههرر  ررممضضاانن  االلممععظظمم::

  بالطو متنوع يجسد كيفية استقبال شهر رمضان المعظم -

 خنشلة للمديح واالنشاد  أيام -

 عروض مرسحية لمختلف المسارح اجلهوية -

 عرض مرسيح بمناسبة اليوم العالمي للمرسح  -

  ششههرر  ررممضضاانن
 دار الثقافة

 

خلق جو ترفيهي الئق 

 للعائالت اخلنشلية

 

 دار الثقافة لوالية خنشلة

  ببررننااممجج  االلععططللةة  االلررببييععييةة  للألألططففاالل::

 مجموعة من العروض المرسحية  -

 بقات فكرية دينيةمسا -

  حكوايت  -

  مسابقة الصائم الصغري  -

2233//0033//22002233  

  

 دار الثقافة

 

خلق جو من الرتفيه   --

 لألطفال

تنمية المهارات   -

 اإلبداعية لألطفال

 

 دار الثقافة لوالية خنشلة

0022  

  

  **االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين::

 برمجة احلقيبة المتحفية -

 برمجة ورشات فنية وأثرية -

 

 تالميذ المدارس تحسيس توعوي المؤسسات الرتبوية  ااءء  ممسسااءءككلل  ييوومم  ثثالالثث

 تحسيس توعوي المتحف العمومي الوطين  22002233//0033//1199 معرض تارييخ + ندوة -
 المتحف العمومي الوطين

 بالتنسيق مع المتحف اجلهوي للمجاهد

0033  
  

  **االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة::

 جلسة أدبية  -

0077  //0033//22002233  
ئيسية المكتبة الر

 للمطالعة العمومية

االحتفال باليوم العالمي 

  للمرأة
 الكاتبات المحليات
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 جلسة تنوينيه  -

  
 أعضاء نادي التنوين  جلسة عادية  22002233  //0033//1155

  

 22002233//0033//1199 ندوة فكرية -

االحتفال بذكرى عيد 

  النرص
 دكاترة وشعراء

 جلسة شعرية  -
 ن الشعراءمجموعة م  اليوم العالمي للشعر  22002233//0033//2211
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  سسووقق  أأههررااسس  للووالالييةة    ممددييررييةة  االلثثققااففةة--  4411

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 اإلحتفال باليوم العالمي للمراة :

 عرض � األزياء مسابقة � الطبخ حفل فين

 

 دار الثقافة و الفنون 2023مارس/06/07/08
سوة خلق جو و متنفس لن

 األهراسيات

 حرفيات و فنانات

 محليات

0022  

 اإلحتفال باليوم الوطين لذوي اإلحتياجات اخلاصة :

 عروض بهلوان ورشات رسم عرض مرسيح ألعاب خفة

 

 المركز البيداغويج لألطفال المعوقني 2023مارس 14
االهتمام بفئة ذوي 

 اإلحتياجات اخلاصة

بالتنسيق مع مديرية 

 النشاط االجتماعي

0033  

 اإلحتفال بعيد النرص :

تكريم التالميذ المشاركني � لمسابقة الفكرية التاريخية 

 اخلاصة بالمناسبة

 محارضة تاريخية

 عروض أفالم ثورية

 معرض � الكتاب التارييخ

 

 تخليد الذكرى بلدية مداوروش 2023مارس  19
 بالتنسيق مع مديرية الرتبية

 أساتذة مختصون

0044  

 يعية :اإلحتفال بالعطلة الرب

 عروض مرسحية موجة لألطفال

 ورشات رسم قراة مطالعة

 عروض بهلواين

 خالل العطلة الربيعية

 دار الثقافة و الفنون

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 و ملحقاتها

االهتمام بفئة األطفال و 

خلق جو و متنفس ترفيهي و 

 تثقيفي لهم

 فرق مرسحية

0055  

 م :إحياء ليايل شهر رمضان الكري

 ليايل و سهرات فنية مختلفة الطبوع

 عروض مرسحية جوارية

 

 2023مارس  27/28/30/31
 دار الثقافة و الفنون

 بعض بلديات الوالية

خلق متنفس ترفيهي 

 للعائالت

فرق محلية فرق مرسحية 

 من مختلف الواليات

0066  
 عروض سنمائية (بمعدل عرضني كل يوم )

 
 متحف السينما طيلة شهر مارس

تنفس ترفيهي خلق م

 للعائالت
/ 
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  تتييببااززةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة      ممددييررييةة--4422

االلررقق
  مم

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  إإسسمم  االلننششااطط

 تنظيم عروض مرسحية و بهلوانية   0011

 عرض أللعاب اخلفة  -

 عرض أزياء بمشاركة أطفال متالزمة داون -

  اإلشارة ، احلريف الصغري ورشات حية ( تعلم لغة -

2023مارس  14  

  

 المركز العريب لآلثار 

  

إسهام هذه الفئة و الزتاماتهم 
  اتجاه المجتمع

 جمعيات ثقافية   -

أطفال متالزمة داون  -  

أساتذة و حرفيني  -  

  
 الصالون المحيل إلبداعات المرأة   0022

  حفل فين خاص بالمرأة- 

ايربز القدرات احلرفية للمرأة   دار الثقافة  2023مارس  08ايل  06من 
  الماكثة � البيت

النساء احلرفيات الماكثات 
  بالبيت 

 أمسيات أدبية نسوية   0033

  

الهدف منه ابراز القدرات   دار الثقافة   2023مارس  07

 الشعرية لدي المراة اجلزائرية 

و خلق احتكاك و التعارف 
  بينهن  

  شواعر محليني

 حفل فين خاص بالمرأة   0044

  نانة راضية عدةالف

ينظم بمناسبة اإلحتفال باليوم   دار الثقافة   2023مارس  08
  العالمي للمراة 

  الفنانة راضية عدة 

برنامج تربوي تثقيفي موجه   دار الثقافة  2023مارس  19اىل  15من  مرسح, بهلوان, العاب اخلفة  0055
  للطفل

اجلمعيات و الفنانني 
  المحليني

ور التاريخية اناشيد وطنية , معرض للص  0066  

  عرض  مرسيح ثوري لورشة الفنون المرسحية لدار الثقافة -

 الهدف احياء الذاكرة الوطنية   دار الثقافة  2023مارس  19

  و التعريف بها

  اساتذة و شعراء محليني

ابراز اهمية الشعر لدي اجلمهور   دار الثقافة  2023مارس  21  امسية شعرية و ادبية , تكريمات   0077
  و اديب رايقكذوق فين 

  شعراء والية تيبازة

ترسيخ ثقافة المرسح لدي   دار الثقافة  2023مارس  27  عرض مرسيح بعنوان " تخمام سباط "   0088
  اجلمهور

اجلمعية الثقافية احلرف 
  فوكة
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ينظم بمناسبة شهر رمضان   دار الثقافة   2023مارس  28  عرض مرسيح بعنوان " ناكر حلسان "   0099
افة المعظم  و ترسيخ ثق

  المرسح لدي اجلمهور

جمعية حركة مرسح 

 القليعة 

 

  
 سهرة فنية للموسيقى الندلسية  1100

  

ينظم بمناسبة شهر رمضان   دار الثقافة   2023مارس  29
  المعظم  

 جمعية المنارة رششال 

  جمعية السليمانية حجوط
 سهرة فنية لموسيقى المالوف   1111

  

هر رمضان ينظم بمناسبة ش  دار الثقافة   2023مارس  30
  المعظم  

 -الفنان عباس ريغي 
  قسنطينة

 سهرة فنية ألغنية الشعيب   1122

  

ينظم بمناسبة شهر رمضان   دار الثقافة   2023مارس 31
  المعظم  

 الفنان لودة محمد 

 الفنان رشيف سعودي 

  الفنان عبد القادر رششام 

  

  ممييللةةااللثثققااففةة  للووالالييةة    ممددييررييةة--4433

  

  االلررققمم

  

  ااسسمم  االلننششااطط

    ققييتت  االلننششااططتتااررييخخ  ووتتوو

  ممككاانن  االلننششااطط  

  

  أأههدداافف  االلننششااطط  

  

  االلممششااررككنيني

 

 

 

0 

 

01011 

 

 

 

   عرض مرسيح لألطفال

  22002233ممااررسس    0044

  

  دداارر  االلثثققااففةة  

++  

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  

  االلععممووممييةة

    ++  

ممككتتببااتت  االلممططااللععةة  االلععممووممييةة  

  ببااللببللددييااتت    

   تربوي ، ترفيهي

  ففررقق  ممرسرسححييةة

  ممااررسس  0088ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلممررأأةة  

  ننااممجج  خخااصص  ببااححتتففااالالتت  ععييدد  االلممررأأةة  ببرر

 برنامج خاص باحتفاالت عيد المرأة  -

معرض ثقايف فين حول إبداعات المرأة معارض لإلبداعات النســوية ( -

 الميلية.

 نشاطات أدبية وفكرية نسوية  -

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ـــع  ـــة � جمي ـــرأة اجلزائري ـــداعات الم ـــف بإب التعري

 المجاالت الثقافية والفنية

 

  

  

  

  

ففننااننااتت  ،،  ححررففييااتت    

  ممببددععااتت
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جلسة نواعم  جلسة ادبية ثقافية لمبدعات الوالية ( قراءا ت شعرية   -

  ، دردشة ثقافية ، مونولوج ) 

 قراءة � كتاب "البذرة المنسية " لألستاذة فتيحة مكرود  -

  22002233ممااررسس    1111--0088

  ممااررسس  0088إإىلىل    0066 األيام األدبية النسوية  -

  دداارر  االلثثققااففةة

  

ـــداعات  ـــف بإب ـــع التعري ـــة � جمي ـــرأة اجلزائري الم

 المجال األديب
  أأددييببااتت  ججززاائئررييااتت

  ففنناانننيني،،  ففررقق  ججممععييااتت   ترفيهي  22002233ممااررسس    0088 حفل فين متنوع خاص بالنساء  -

 خلق جو ترفيهي ثقايف � الوسط النسوي  22002233ممااررسس    0099 ""    227700""  عرض مرسيح  للكبار بعنوان   -
ااجلجلممععييةة  االلثثققااففييةة  االلتتببيياانن    

  للووالالييةة  ببااتتننةة

معرض كتب  من رصـــــيد المكتبة إلبداعات المرأة اجلزائرية � الفكر  -

 واألدب 

    22002233ممااررسس    0088  --0077

 

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  

  االلععممووممييةة

  ++  

ممككتتببااتت  االلممططااللععةة  االلععممووممييةة    

  ببااللببللددييااتت    

 

 

التعريـــــف باجلهـــــد الفكـــــري واإلبـــــداعي للمـــــرأة 

 بالوالية

ـــــادل اخلـــــربات  ـــــدعات  لتب إتاحـــــة الفرصـــــة للمب

 ألفكاروا

إبـــــــراز الـــــــدور الفعـــــــال للمـــــــرأة � المجتمـــــــع 

 واالعرتاف بمجهوداتها وتضحياتها

الــــــــتحكم � االســــــــاليب  الفنيــــــــة والتقنيــــــــة 

 الكتابة اإلبداعية 

  

  

  

  ااألألددييببااتت  ووااللممببددععااتت

 

 جلسة  شعرية وأدبية لشاعرات ومبدعات الوالية   -

 

  

  

  22002233ممااررسس    0088

  

  ووررششااتت  ممففتتووححةة  ::  

  المكتبة الرئيسية للمطالعة امبارك بن صاحل أبواب مفتوحة عىل -

 ورشة لتعليم األطفال كيفية قراءة الفهارس بالمكتبات -

 ورشة تعليم األطفال  تقنيات الكتابة اإلبداعية  -

    

  

  22002233ممااررسس    0099  //0033

 

ورشــــــات بيداغوجية لألطفال(القراءة والمطالعة ، التلخيص،الكتابة  -

  ء، الرسم واألشغال اليدويةواخلط العريب ، فن اإللقا

  

  ككلل  ييوومم  سسببتت

 تعلم منهجية القراءة الصحيحة

 التشجيع عىل القراءة

 إعادة بعث المقروئية
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ممخختتصصنيني    

  ووااجلجلممههووررااللممسستتههددفف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ممااررسس

  االلييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااالالححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة  

 فين متنوع عرض -
  ييةةففررقق  ففنن تربوي ترفيهي  دداارر  االلثثققااففةة  22002233ممااررسس    1144

  إإححييااءء  االلييوومم  االلععرريبيب  للللممككتتببااتت  

 محارضة حول دور المكتبات العمومية � ترسيخ ثقافة -

 القراءة والمطالعة ودورها � ترقية المجتمع  

 تكريم  الفائزين � المسابقات  -

  

  

  22002233ممااررسس    1100

  

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  

  االلععممووممييةة  

++  

  ممككتتببااتت  االلممططااللععةة    ببااللببللددييااتت    

  

المكتبـــــــة � نرشـــــــ الثقافـــــــات تقـــــــديراً لـــــــدور 

ـــــــف  ـــــــني مختل المختلفـــــــة ونرشـــــــ المعرفـــــــة ب

 الشعوب

فرصــــة للتوعيــــة بأهميــــة الكتــــاب و المكتبــــة �  

 .حفظ الذاكرة والهوية الثقافية

 غرس حّب القراءة والمطالعة لدى الناشئة

  

  

  أأسسااتتذذةة  ممخختتصصنيني

  االلككتتاابب  ووااألألددببااءء  

  

بات العمومية � ترســــــيخ - قافة   أبواب مفتوحة حول دور المكت ث

 القراءة والمطالعة ودورها � ترقية المجتمع

  

  22002233ممااررسس    1111

االلممههتتممنيني    ببااللككتتاابب   تثقيفي ،  تربوي   

  ووااللممققررووئئييةة  

 

 

 نشاط المكتبة المتنقلة  باالقامات اجلامعية ميلة -

  

  

  

 22002233ممااررسس    1122

  ااالالققااممااتت  ااجلجلااممععييةة  ممييللةة

 تنفيذ الربنامج المسطر للمكتبة المتنقلة

  
  تتههددففةة    االلففئئةة  االلممسس

  ممااررسس      1199إإححييااءء  ععييدد  االلننرصرص

 معرض للكتب  التاريخية من رصيد المكتبة   -

 معرض الصور التاريخية حول الثورة التحريرية  -

  22002233ممااررسس    2200  --1111 بث فيديو وثائقي حول عيد النرص لألطفال -

  

  دداارر  االلثثققااففةة

++  

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  

  االلععممووممييةة  

++  

ييةة  ووممككتتببااتت  االلممططااللععةة  االلععمموومم  

  ببااللببللددييااتت

 

ــــذين ضــــحوا مــــن  ــــريني ال ــــاريخ اجلزائ تمجيــــد ت

ــــف والتحســــيس  ــــبالد التعري أجــــل اســــتقالل ال

 .بتضحيات اجلزائريني لبلوغ النرص 

ـــورة مـــن  ـــل الث ـــداء بجي ـــل احلـــايل االقت رمـــز للجي

 أجل المحافظة عىل الوحدة الوطنية

  

//    

  االلففئئةة  االلممسستتههددففةة   في ، ترفيهيتثقي  مسابقة ثقافية (أحسن قصة ، أحسن رسم ،أحسن قصيدة   -

  ففررقق  ممرسرسححييةة تربوي ترفيهي  22002233ممااررسس    1111 عرض فين متنوع لألطفال  -
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عرض فين لألطفال  مع تكريم الفائزين � المســــــابقات الثقافية  -

 والفنية المنظمة بالمناسبة

  

  

  22002233ممااررسس    1188

 

  تثقيفي ، ترفيهي

  

  ففررقق  ممرسرسححييةة

 

اص بعيد النرصــــــ: القاءات ، تقديم نشــــــاط المقهى الثقايف عدد خ -

 إصدارات ، عرض أفالم ، مونولوج..

التعريــــــــف بإبــــــــداعات الفنــــــــانني والمثقفــــــــني 

ـــىل  ـــاح ع ـــع االنفت ـــيهم م ـــني واالحتكـــاك ب المحلي

 المثقفني والفنانني عرب كل واليات الوطن

  

  ففنناانننيني  ،،  ممثثققففنيني  ككتتاابب

  

ششككييللييةة   صصااللوونن  االلووططينين  للللففننوونن  االلتت همنا" ( تحت شعار " نرصنا يلاالل

 برنامج خاص باالحتفال بعيد النرص

  

  22002233ممااررسس    2211إإىلىل    1199

  

  ففنناانننيني  ووممببددععنيني

 محارضة تاريخية حول عيد النرص  -

 قراءات شعرية  -

  

  22002233ممااررسس    2200

 

 تثقيفي، فكري
 أأسسااتتذذةة  ممخختتصصنيني

  .ببررننااممجج  االلععططللةة  االلررببييععييةة  

ورشــــات لألطفال  ( ورشــــة الرســــم ، ورشــــة القراءة والمطالعة ،  -

 ورشة التلخيص ) 

 مسابقات ثقافية ، ترفيهية لألطفال    -

 تكريمات للفائزين � مختلف المسابقات  -

  

ااففررييلل      0088ممااررسس  إإىلىل    1199

22002233  

  

  ممؤؤسسسسااتت  االلققططااعع

  ووععربرب  ببللددييااتت  االلووالالييةة

  

 مناسبة جلمع األطفال وتقريبهم من الثقافة

 خلق فضاء ثقايف ترفيهي

إعطـــــــاء فرصـــــــة لألطفـــــــال للفـــــــرح والرتفيـــــــه 

اف المواهـــب الفنيـــة والفكريـــة لـــدى فئـــة اكتشـــ

  .األطفال 

 

ممننتتسسيبيب  ووررششااتت  

االلممؤؤسسسسااتت  تتححتت  

  االلووصصااييةة

  

 

 

 

 

 

 

  ممااررسس    2211االلييوومم  االلععرريبيب  للللششععرر     

جلسة  أدبية وإبداعية (قراءات شعرية  ، معرض إلصدارات مبدعي   -

 الوالية ) 

  

  

  

    22002233ممااررسس    2211

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  

  االلععممووممييةة    

لوالية فتح المجال لتبادل األفكار تشــــجيع أدباء ا

 بني األدباء والكتاب التعريف بإصدارات الكتاب

  أأددببااءء  ووممثثققففنيني

  ممااررسس    2277االلييوومم  االلععااللمميي  للللممرسرسحح    

 عروض مرسحية  -

    -ندوة فكرية بالمناسبة   -

  

  

  22002233ممااررسس    2277

  

 دداارر  االلثثققااففةة

  

 االحتفاء بالمرسح وتشجيع اإلبداع المرسيح   

  

ففررقق  ممرسرسححييةة  

  نيني  ��  االلممرسرسححووممخختتصص

  ببررننااممجج  إإححييااءء  لليياايليل    ششههرر  ررممضضاانن  االلممععظظمم  

 مسابقات ثقافية  وفكرية  -

 مسابقة دينية وفكرية لألطفال  -

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  ااجلجلممععييااتت  االلثثققااففييةة  

  أأسسااتتذذةة  ووممثثققففنيني
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 جلسات فكرية دينية .    -

 عروض مرسحية -

 عروض مونولوج مع عروض احلكوايت  -

 سهرات موسيقية وعروض فنية   -

ببللددييااتت  ممؤؤسسسسااتت  االلققططااعع  وو    22002233ممااررسس      2255ااببتتددااءء  ممنن  

  االلووالالييةة

 إبراز القيم الروحية السامية للشهر المبارك

  

  ووممججممووععةة  ممنن  االلففنناانننيني  

  

 

  ددففىلىلااللممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ععنيني  --4444

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

شة كتاب " الرشاد  و التيه " للمفكر اجلزائري مالك جلسة أدبية لمناق  - 01

 بن نيب

04/03/2023 

 زواال 13:00

 بالمكتبة البلدية 

 ببومدفع

تتمحور إشكالية هذه اجللسة 

األدبية حول تصورات المفكر 

مالك بن نيب لألبعاد المجتمعية 

لمشكالت احلضارة مع تشخيص 

لواقع المجتمع اجلزائري عىل ضوء 

ية اليت قدمها الرؤى اإلصالح

 المفكر .

اجلمعية الثقافية بومدفع 

 تقرأ

دورة تكوينية � المرسح بالتنسيق مع محافظة المهرجان الوطين  - 

 لمرسح الهواة 

 دار الثقافة  03/2023 12إىل  06ابتداء من 

 األمري عبد القادر

دورة تكوينية لفائدة الفئة 

 الشبابية اليت تهتم بمرسح الهواة

رجان الوطين محافظة المه

 -مستغانم  -لمرسح الهواة 

  **ااالالححتتففاالل  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة:: 02

 معرض لكتب انجازات و إبداعات المرأة -

 2023مارس  08إىل  05من 

 صباحا 10:00

إبراز مدى فعالية المرأة  � شىت  ببهو المكتبة

المجاالت  و الدور المهم الذي 

 تحىض به �  المجتمع .

ية للمطالعة المكتبة الرئيس

 العمومية حمدان حجايج

 صالون اإلبداعات النسوية: - 03

 * األكل التقليدي 

 * اللباس التقليدي 

 * احللويات التقليدية و العرصية

 * اخلياطة التقليدية و العرصية و األفرشة

 * احليل و اإلكسسوارات

 2023مارس  08إىل  06من 

 سا 16:30 -سا 08:00

 قاعة المعارض 

بدار الثقافة         األمري  عبد 

 القادر

حرفيات و مبدعات من 

 الوالية
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 * الديكور و فن الرزين

 * احلرف اليدوية 

 * تحف العروس

 طني و الفخار* صناعة ال

 * األواين النحاسية

 * المنتجات الطبيعية (الصابون و العطور)

 * المنتجات التقليدية (الكسكس، طعام البلوط،الدوم...)

 ثاء الرتفيه:ثال   - 04

 * ورشة ألعاب فكرية " أتعرف عىل تاريخ المكتبات العربية "

07/03/2023 

 زواال 14:00

الورشات الفكرية تجمع بني  مكتبة الطفل

المتعة و استكشاف معلومات 

 جديدة.

 المكتبة

 07/03/2023 محارضة تحت عنوان: " إبداعات المرأة بني المايض و احلارض " - 05

 زواال 14:30اعة    ابتداء من الس

تثمني مجهودات المرأة      و  دار الثقافة األمري   عبد القادر

 إسهاماتها � مختلف المجاالت.

 حرفيات 

 جمعيات نسوية 

 تواصل فعاليات صالون اإلبداعات النسوية  - 06

 عرض أزياء للعباءات اخلاصة بالمرأة  -

 عرض مونولوج نسوي -

 تكريمات  -

 

حرفيات و مبدعات        من  ر الثقافة األمري  عبد القادردا 2023مارس  08

 الوالية

  **  ببممننااسسببةة  االلييوومم  االلععرريبيب  للللممككتتببااتت:: 07

محارضة تحت عنوان: " دور المكتبات � تنمية ثقافة الطفل و  -

 تشجيعهم عىل القراءة   و المطالعة "

 معرض لكتب خاصة بعلم المكتبات  -

 13إىل  09من 

 2023مارس 

 باحاص 10:00

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية حمدان حجايج

التوعية بأهمية الكتاب   و المكتبة 

 � حفظ الذاكرة و الهوية الثقافية

 المكتبة

 ثالثاء الرتفيه :  - 08

 ورشة صفحات من تاريخ اجلزائر

 

14/03/2023 

 صباحا 10:00

 المكتبة التعرف عىل تاريخ اجلزائر  مكتبة الطفل

 المكتبة بهو المكتبة 19إىل  15من   ححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص::**ااالال   09
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 معرض لكتب تاريخ الثورة اجلزائرية

 

 03/ 2023 

 زواال 13:00

  **االلممسسااببققةة  االلووالالئئييةة  للتتححدديي  االلققررااءءةة:: 10

المرحلة األوىل من تصفيات تحدي القراءة بني ابتدائيات بلدية  -

 بومدفع

18/03/2023 

 صباحا 10:00

منافسة بني أطفال تعزيز روح ال المكتبة

 المدارس 

 جمعية بومدفع تقرأ

 * بث أناشيد وطنية 11

 * محارضة بالمناسبة بعنوان " كفاح المرأة إبان الثورة التحريرية "

* العرض الرشيف األول لفيلم " صليحة " بالتنسيق مع المركز الوطين 

 للسينما            و السمعي البرصي.

 دار الثقافة 19/03/2023

 ري عبد القادراألم

 

 

 

 

التذكري بتضحيات       و نضال 

الشعب اجلزائري ضد االستعمار 

 الفرنيس

 أساتذة مختصني

 

المركز اجلزائري للسينما          

 و السمعي البرصي.

  **االلييوومم  االلععااللمميي  وو  االلععرريبيب  للللششععرر:: 12

أصبوحة شعرية و قراءات شعرية من تقديم الشاعرين كمال قديمي و 

 حميس البشري

 رض لكتب األدب و الشعرمع

21/03/2023 

 زواال 14:00

تأكيد دور و مكانة الشعر �  المكتبة

 المجتمع

إتحاد الكتاب اجلزائريني 

 فرع عني الدفىل

  **ببممننااسسببةة  ششههرر  ررممضضاانن  االلممبباارركك:: 13

 معرض لكتب القرآن الكريم و فقه السنة  و احلديث النبوي الرشيف

 

 30إىل  25من  

03/2023  

 صباحا 10:00

أهمية الشهر الفضيل بالنسبة  هو المكتبةب

للمسلمني عامة و اجلزائريني 

 بشكل خاص

 المكتبة

محارضة دينية بعنوان: " فضل صيام شهر رمضان " من تأطري اإلمام  - 14

 موىس مخلدي

27/03/2023 

 صباحا 11:00

 مديرية الشؤون الدينية المكتبة

  **  إإححييااءء  االلييوومم  االلععااللمميي  للللممرسرسحح:: 15

 حول المناسبة * محارضة  

 * عرض مرسيح للكبار

 * قراءة الرسالة العالمية للمرسح

 * انطالق األيام المحلية للمرسح

 دار الثقافة  27/03/2023

 األمري عبد القادر

 زيادة الوعي بأهمية الفن 

و دوره � بعث رسالة ما للمجتمع 

 . 

 أساتذة مؤطرين
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 * تكريمات

 ثالثاء الرتفيه:  - 16

 " � كل قصة عربة " ورشة احلكوايت

28/03/2023 

 زواال 14:00

قصص قصرية معربة       و  المكتبة

 هادفة لألطفال

 المكتبة

محارضة دينية بعنوان: " آداب الصيام "   من تأطري اإلمام مختار  - 17

 بلقاسم

30/03/2023 

 صباحا 11:00

 مديرية الشؤون الدينية التعرف عىل آداب الصيام. المكتبة

  االلننععااممةةييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ممدد--4455

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

المشاركات � 

 المسابقة

إحياء المناسبة الوطنية وغرسها 

 � األجيال الناشئة .

 

 إحياء المناسبة اخلاصة بالمرأة  -

 

إحياء المناسبة مع أطفال  -

 بها . ذوي الهمم واالحتفال

 

خلق فرجة وفسحة ترفيهية   -

 لألطفال والعائالت .

 دار الثقافة 

 أثري إذاعة النعامة  

 05/02/2023من 

 08/03/2023إىل 

مسابقة والئية ألحسن طبق طبخ وطبق حلوى  دار الثقافة احمد شامي بالتنسيق مع جمعية  

 أم جود 

 معرض صناعة احللويات العرصية والتقليدية   

 ئزات � المسابقةتكريم الفا

 

01 

 ملحقة دار الثقافة 

 

14/03/2023 

 15:00الساعة 

 عروض بهلوانية وترفيهية لفائدة  فئة أطفال ذوي الهمم   

جمعيات ثقافية 

 األطفال

 

 

 

ملحقة دار الثقافة بالعني 

 الصفراء

 

18/03/2023 

 15:00الساعة 

فة بالتنسيق مع جمعية الرمال الذهبية  بمناسبة عرض مرسحية " مكسور جلناح" إنتاج دار الثقا

 احياء عيد النرص 

 دار الثقافة النعامة

 دار الثقافة

 معرض للكتب والصور التاريخية    19/03/2022

 بث أناشيد وطنية 

 عرض فيلم  جزائري ثوري 

26/03/2023 

 22:00الساعة 

 عروض بهلوانية وترفيهية

 
 28/03/2023 

 22:00الساعة 

  عروض بهلوانية وترفيهية

02 
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جمعيات ثقافية 

 محلية

30/03/2023 

 22:00الساعة 

 عرض مرسيح لألطفال

01/03/2023 

 22:00الساعة 

 العاب اخلفة

03/03/2023 

 22:00الساعة 

 عروض بهلوانية وترفيه

04/03/2023 

 22:00الساعة 

 عروض بهلوانية وترفيهية 

 كل الفئات

سييستح  

مكتبة المطالعة العمومية 

 مفدي زكرياء

2023مارس08  معرض للكتب  مع تكريم العامالت بالمكتبة 

 مداخالت حول دور المراة � المجتمع
03 

2023مارس19 التذكري بمالحم الشهداء  معرض للكتب التاريخية 

 تنظيم محارضة تاريخية عن المناسبة
04 

بيت اجلزائر 

 للشعر اجلزائري

الرتاث الثقايفابراز  2023مارس  21   معرض للكتب 

 تنظيم امسية شعرية

 تقديم محارضات و مداخالت

 البيع بالتوقيع

05 

 مؤطرو المكتبة

 ابراز مكنة المرأة
مكتبة المطالعة العمومية 

الشهيد بوعمامة بن ييح 

 بالعني الصفراء

 معرض لصور شهداء ومجاهدي المنطقة. 2023مارس 08

خية.معرض للكتب التاري  

 عرض فلم وثائقي حول مساهمة المراة � المجتمع

06 

2023مارس  21 اليوم العالمي للغابات  07 حملة تشجري بفناء المكتبة 

 النساء شقائق الرجال
مكتبة المطالعة العمومية 

الشهيدة فايل خامسة  

 تيوت

 08 معرض للكتب والمجالت خاصة بالمناسبة 203مارس  08

2023مارس  11 اطالع � عطليت  فتح ابواب المكتبة للمطالعة احلرة للمنخرطني 

تنظيم يوم درايس لكل مكتبات الوالية يدرس (تقييم اداء المكتبات � ظل الظروف الراهنة 

 والمعطيات احلديثة ؟)

09 
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 رفع العلم الوطين 2023مارس  19 النرص .. عزيمة واقدام

 عروض مرسحية تخلد الذكرى
10 

 

دث و ترسيخ قيمته تعريف باحل

  التاريخية لدى األطفال

 مكتبة

المطالعة العمومية 

الشهيد سالمي سالم 

 البيوض

 عرض ألهم الكتب اخلاصة بالمناسبة 2023مارس  08

 عرض ألبسة تقليدية

 إلقاء أغاين وشعر حول األم

 االحتفال بعيد المرأة

11 

م الكتب اخلاصة باحلدثعرض أه 2023مارس  19 زيادة اللحمة بني افراد المجتمع  

 مسابقة أحسن تلخيص

 تقسيم مطويات حول عيد النرص

 عرض أناشيد وطنية

 عرض فيلم وثائقي

12 

 

 مؤطروا المكتبة

 

 أحياء المناسبة الدينية

 تخليدا للذكرى و األمجاد

 

 مكتبة

المطالعة العمومية 

الشهيد سالمي سالم 

 البيوض

ناألسبوع األول من شهر رمضا 2023مارس  23  

 معرض ألهم الكتب الدينية

 13 مسابقة حفظ القران

 تفعيل دور المكتبات 

مكتبة المطالعة العمومية 

المجاهددقداق عيل 

 القصدير

مارس  12إىل  2023مارس  02من 

2023 

 فتح ورشات متنوعة لألطفال
14 

معرفة قيمة المرأة � المجتمع 

 وتربية األجيال
2023مارس  08  

 حفل تكريمي للمرأة
15 

االعتناء بالتشجري والمحافظة عىل 

 المحيط البييئ

 حملة نظافة وتشجري
16 

إحياء هذه المناسبة التاريخية 

 وتذكر تاريخ اجلزائر المجيد

2023مارس  19  معرض كتب وصور تاريخية 
17 
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الوقـــوف عىل المكاســـب اليت  -

حققتها و مازالــت تحققها المـــرآة 

. 

جازات الــــمرأة � االحتفال بإن -

 المجتمــع .

إلقاء الضـــوء عىل النساء الاليت  -

 يمثلن قدوة حسنة � المجتــمع .
مكتبة المطالعة العمومية 

 اإلخوة عبد اجلليل

 الصفيصيفة

 

 

2023مارس08 إقامة حــــفل عىل رشف موظــــفات المكتبة يتم من خاللها :-   

نجازات اليت قدمتها المرأة العربـــية و كذا العوائق اليت عرض رشيــط وثائقي يعــــرض أهم اإل-1

 واجهتها

عرض ألبســــة تقليدية خاصة بالمنطقـــة -2  

تقييم أداء موظفات المكتـــبة  -3  

18 

تحقيق التواصـل بني المكتبــــات-   

غرس سلــــوك ارتياد المكتبــات-  

توثيق العالقـة بني الطلـبة و   -

التوقيت المدرســي القــــراءة خارج  

تفعــيل دور المكتبات و توسيع   -

 المقروئـية

2023مارس10 تنظيم معرض بالتنسيـق مع المؤسسات الرتبويـة يضم مختلف الكتب للتعريف بالرصـيد -  

 الوثائقي .

عرض فيديو تارييخ حول المكتـــبة اجلزائرية و كذا فيديو يربز نشاطات مكتبــــة المطالعة -

ة اإلخوة عبد اجللــيلالعموميــ  

 ورشات مختلفـــــة للمبدعني األطـفال �:

ورشة الرســـم /ورشة التصوير / ورشة المرسح -  

19 

تمجيد تاريــــخ اجلزائرييـــن-   

تعريف األطــفال الناشئة بتاريخ   -

 وطنهـــم

تلقني األجـيال الصاعدة تاريــخ   -

 بالدهم

2023مارس19 ساحة الشهداءرفع العلم الوطين ب -   

 معرض من رصيد المكتبة و الصور و الوثائق و كذا عرض أفالم تاريخية .

عرض وسائـل مستعملة إبان الثـورة و ذلك بالتنسـيق مع المتحـف-  

احتفالية باألناشـيد و العروض الكشفية بالتنسيق مع الفوج الكشفي . -  

مسابقة تقام � المدارس � الرسم و التلخيص-  

20 

ا المكتبةمؤطرو  

المساهمـــة � احلفـــاظ عىل -

 الغطاء النباتـــي

زيادة رقعـــــة المساحــات  -

 اخلضــراء

التوعية بأهمية األشجار و  -

 رضورة المحافظة البيئية.

مكتبة المطالعة العمومية 

 اإلخوة عبد اجلليل

 الصفيصيفة

2023مارس21  

 

ـــالل زيارة المدارس االبتدائية و حث حملة تحسيسية داخل وخارج المكتبة و ذلك من خ  -

 األطفـال عىل زراعة األشـجار و االهتمام بها 

مسابقة موجهـــة لألطفال داخل المكتبة و ذلك بتقديم بحث عن الشجرة و أهميتها �  -

 البيئة أو التحدث عن أقدم شجرة أو األشجار المذكورة � القرآن الكريـم

عملية � فناء المكتبة و ذلك من خالل غرس فسيلة أو  تعليم األطـفال من خالل حصة  -

 شجرة صغرية و احلث عىل متابعتها حىت تكــرب

21 
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االعرتاف بــــدور األم العظيـــم �  -

 تربية األبنــاء

 و تأثـــريهن � المجتمـــع

تقوية رابــط المحبة بني   -

 األطفال و أمهاتهــم

ف المنخرطني األطـفال و نرشها عرب صفحـة الفيسبوك كتابة عــبارات عن األم من طر   -

 اخلاصــة بالمكتبة

مسابقة لألطفال � الرسم و األشغال اليدوية خاصة بالمناسبة و تهدى أعمالهم إىل أمهاتهم -  

 

22 

تعزيز القـراءة و الكتابة و نشـر و  - 

 تدريس الشعـر

التذكيـر بقوة الكلمة المكتوبـة -  

بها باحلروفو المتعة اليت تجل  

تشجيع العـودة إىل التقاليد   -

الشفوية و محاولة استعادة احلـوار 

بني الشعــر و الفنون األخـرى مثل 

 المسـرح و الرسـم

 إقامة معرض داخــل بهو المكتبـــة كتب شعـــراء جزائريني

قراءات شعريـــة لشعراء من المنطقــة يوم السبــت -  

ـري"و الموسوم بــ "السبت الشع  

مسابقة أدبية فــــي الكتابة الشعرية لكـل الفــئات -  
23 

غرس و تحبـــيب العادات الدينية -

و األخالقية بشهـر رمضان لــــدى 

 األطفـال

زيادة حصيلـة المعلومات الدينية  -

 لدى األطفــال

2023مارس23 سنوات لتعليم الوضوء والصالة 05ورشة لألطفال األقل من    

سـل موجهة لألطفال طيلة الشهر � قصـص األنبياءعرض سال -  

قصص الســرية النبوية المصـورة -  

تعليم األطفال أطوار القمر و أشكاله عىل مدار الشهر الهجري  -  

مسابقات مختلفة �   

24 
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 كتابة موضوع عن رمضان .

 مسابقة اخترب معلوماتـك و ذلك بطرح أسئلة مختلفة تعليمية دينــية عىل اجلمـهور

تكريم الفائزين � كل المسابقـــــات  -  

 

 إبراز دور المرأة � المجتمع مؤطروا المكتبة

مكتبة المطالعة العمومية 

المجاهد ميك بوعالم 

 بمغرار

2023مارس  08  25 تنظيم حفل تكريمي للمرأة 

 مؤطروا المكتبة

ترسيخ تاريخ اجلزائر للجيل 

 الصاعد

2023مارس  19 يةمعرض للكتب التاريخ   
26 

2023مارس  21 احلفاظ عىل البيئة  27 حملة تشجري 

2023مارس  23 التعريف باهمية صوم رمضان  28 معرض كتب دينية 

مكتبة المطالعة العمومية  إبراز دور المراة � المجتمع

المجاهد جليل العيد 

 بعني بن خليل

 

2023مارس07 لتحرير معرض وأنشطة وصور للمرأة اجلزائرية خالل ثورة ا   29 

2023مارس21 صقل هواية الشعر لدى المبدعني  30 معرض للكتب خاصة بالشعر  وأمسيات شعرية 

تعزيز تضحيات المرأة اجلزائرية 

عرب التاريخ ودورها المتمزي � بناء 

 اجلزائر � مختلف المجاالت

مكتبة المطالعة العمومية 

الشهيد بن سايس 

 أمحمد بعسلة

 

لكتب المراة اجلزائرية معرض- 2023مارس 8  

احتفال لموظفات المكتبة -  

 

31 

غرس شجريات وتنمية حب البيئة 

 لدى االطفال

 32 تنظيم درس لفائدة االطفال بعنوان :" الشجرة وأهميتها " 2023مارس 21

مؤطروا المكتبة 

بالتنسيق مع 

النفساين :مكاوي 

 محمد

 مكانة اصحاب الهمم � المجتمع

العمومية مكتبة المطالعة 

الشهيد جديد جديد 

 بجنني بورزق

 

2023مارس14  
 33 يوم تحسييس حول إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة � احلياة اليومية

مؤطروا المكتبة 

مع األستاذ: بن 

 طالب إسحاق

 تارييخ
2023مارس22..19  

 شهادات حية لمجاهدين عايشو احلدث

 مسابقة فكرية حول أحسن رسم وأحسن بحث

34 
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ا المكتبة. مؤطرو

الشاعر: عرباوي  

 جلول

 ابراز دور الشعر
2023مارس21  

 

 مسابقة شعرية حول أحسن شعر

35 

 مؤطروا المكتبة

مكتبة المطالعة العمومية   ابراز دور المرأة � المجتمع

أبو القاسم سعد الله 

 بالمرشية

 معرض لاللبسة التقليدية 2023مارس 08

 ندوات و محارضات

36 

 معرض للكتب/ اناشيد وطنية  2023مارس  19 ناكان النرص حلف

 عرض فيلم وثائقي حول الذكرى

37 

مكتبة المطالعة العمومية   المرأة � المجتمع

المجاهد رافعي الطيب 

 مكمن بن عمار

 معرض للكتب من الرصيد الوثائقي للمكتبة 2023مارس  08

احتفال لموظفات المكتبة -  

 

38 

مكتبة المطالعة العمومية   بةالشاعر ومكانته � المكت

المجاهد رافعي الطيب 

 مكمن بن عمار

 تنظيم ورشات للرسم 2023مارس  21

 تنظيم مسابقات � الرسم

 والتلخيص خاص بالمناسبات

39 
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  للووالالييةة  ععنيني  تتممووششننتت  ممددييررييةة  االلثثققااففةة--4466

  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

  

  

  ووننااللممششاارركك  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط

  

  

 تقديم عرض فيلم للكبار بعنوان  0011

 "إىل اخر الزمان"

 

 2023مارس 04

 سا 17:00

 

 قاعة السينما الصومام

 

 

  التعرف عىل أمجاد الثورة

مديرية الثقافة و 

 الفنون

 

 تقديم عرض فيلم كرتوين بعنوان "سنديباد"  0022

 

 2023مارس  07

 سا 14:00

مديرية الثقافة و  التسلية و الرتفيه قاعة السينما الصومام

 الفنون

 

معرض للمنتوجات -تكريمات  -احتفالية متنوعة: محارضات  0033

 النسوية بالوالية

 2023مارس  08

 سا  09:00

قاعة المحارضات + بهو المكتبة 

الرئيسية للمطالعة العمومية مالك بن 

 نيب

المكتبة الرئيسية  احتفال بعيد المرأة

للمطالعة العمومية 

مالك بن نيب 

نسيق مع االتحاد بالت

الوطين للنساء 

اجلزائريات فرع عني 

 تموشنت

0044  

  

 تقديم عرض فيلم للكبار بعنوان

 "اللة فاطمة نسومر"

 2023مارس  08

 سا 17:00

 قاعة السينما الصومام

 

 التعرف عىل أمجاد الثورة

 

مديرية الثقافة و 

 الفنون

 يتضمن ماييل :  االلصصااللوونن  االلووططينين  للإلإلببددااعع  االلننسسوويي  0055

 رض مختلفة و متنوعة معا -

 المسابقة الوالئية للطبخ  -

                                                  

  2023مارس 08إىل  06من 

 طيلة اليوم 

 

 

 دار الثقافة عيىس مسعودي 

 

 

 

 إحياء المناسبة 

 

 

 

جمعيات ، حرفيات ، 

 مبدعات 
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 2023مارس  08 حفل فين بالمناسبة  

 سا 14:00

 دار الثقافة عيىس مسعودي 

 

 

 المناسبةإحياء 

 

 

 فرقة نسمات الهدى

 عرض مرسيح ترفيهي  0066

 

 

  2023مارس  14يوم 

 سا  14:00

 

 

 دار الثقافة عيىس مسعودي

ترفيهي لفائدة أطفال المركز 

 البيداغويج لألطفال التوحد

 

اجلمعية الثقافية 

 بصمة الشباب

  2023مارس  15 أمسية ترفيهية لألطفال 07

 سا 14:00

جمعية األمل  تربوي ترفيهي

الثقافية لوالية عني 

 تموشنت

 قافلة ثقافية:  0088

 مكتبة متنقلة /ورشات / عروض ترفيهية هادفة

المركز النفيس البيداغويج لألطفال  سا  10:00 2023مارس  15

 المعاقني ذهنيا عني تموشنت

اجلمعية الثقافية  التحسيس و الرتفيه

 االمل عني تموشنت

 ورشات لألطفال :  0099

 ورشة القدس � قلوب أطفالنا

 ورشة سوروبان

 ورشة قراءة قصة تاريخية وتلخيصها

 2023مارس  18

 سا 10:00

قاعة المطالعة الصغار للمكتبة 

الرئيسية للمطالعة العمومية مالك بن 

 نيب

 تطوير المهارات االبداعية

 بناء شخصية الطفل

نادي بلجياليل محمد 

يم للتدريب والتعل

 عني تموشنت
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 تقديم عرض فيلم للكبار بعنوان  1100

 "مصطفى بن بولعيد"

 2023مارس  18

 سا 17:00

  التعرف عىل أمجاد الثورة قاعة السينما الصومام

مديرية الثقافة و 

 الفنون

 عرض فيلم ثوري:  1111

 شهيد المقصلة أحمد زبانة

 2023مارس  19

 سا 17:00

قاعة المحارضات للمكتبة الرئيسية 

 مطالعة العمومية مالك بن نيبلل

 تالميذ المدارس التعريف بقادة الثورة التحريرية

 معرض كتاب تارييخ والصور من الرصيد الوثائقي  1122

 

 2023مارس  19من 

 2023مارس  21إىل 

 طيلة اليوم

 

بهو المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية مالك بن نيب

 التعريف بالرصيد الوثائقي

 

 

 

تبة مؤطري المك

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مالك بن نيب

 تقديم عرض فيلم كرتوين بعنوان "االمام البوخاري"  1133

 

 2023مارس  21

 سا 14:00

 الرتفيه و التسلية قاعة السينما الصومام

 غرس حب السينما

 � االطفال

 

مديرية الثقافة و 

 الفنون 

 

 معرض كتاب الطفل من الرصيد الوثائقي 14

 

 2023ارس م 22من 

 2023مارس  30إىل 

 طيلة اليوم

بهو المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية مالك بن نيب

 

 

 

 ترسيخ حب المطالعة

و القراءة لدى االطفال و التوعية 

 الفكرية

 

مؤطري المكتبة 

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مالك بن نيب

15 

 

 نشاطات المطالعة و القراءة

 فة االسالمية واخلط العريبورشة السوروبان / الزخر  -

 ورشة الطفل الناجح -

 2023مارس   25

 سا 10:00من الساعة 

 سا 14:00اىل غاية 

قاعة المطالعة بالمكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية مالك بن نيب

 

نادي القراءة بلجياليل 

محمد للتدريب 

 والتعليم
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 2023مارس   25 أمسية ترفيهية لألطفال  16

 سا 14:00

 الرتفيه و التسلية ر الثقافة عيىس مسعودي  دا

 

 جمعية أمل الثقافية 

 تقديم عرض فيلم للكبار بعنوان-  17

 "ابن باديس" 

 سهرة فنية -

 2023مارس  25

 سا  17:00

- 22:00 

 

 

 

قاعة السينما الصومام لوالية عني 

 تموشنت 

 دار الثقافة عيىس مسعودي   -

 التعرف عىل أمجاد الثورة 

 

 شهر رمضان إحياء ليايل -

 المعظم 

مديرية الثقافة و 

 الفنون 

 

 فرقة بالل بوحجر -

خرجات وزيارات لألطفال تمثلت � القافلة الثقافية للمكتبة  18

ورشات القراءة، الرسم، تلخيص،  -المتنقلة( معرض الكتاب

 عروض بهلوانية ). -الكتابة

 

 

 2023مارس   26

 سا 11:00

 نتبلدية  الشنتوف والية عني تموش

 

 

 

مؤطري  - الرتفيه عىل األطفال

المكتبة 

الرئيسية 

للمطالعة 

 العمومية

 مالك بن نيب

جمعية أدب  -

 وفن 

 

 نشاطات المطالعة والقراءة 19

 ورشة التدريب عىل مهارات الكتابة اخلاصة بالطفل. -

 

قاعة المطالعة بالمكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية مالك بن نيب

 تثقيف االطفال

 

 

 

 

 

دي التنمية البرشية نا

 وتعزيز الثقة بالنفس
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 نشاطات المطالعة والقراءة 20

 مسابقة القراءة من خالل لعبة الكزييتو -

 

 2023مارس   72

 سا 11:00

 

 

 

قاعة المطالعة بالمكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية مالك بن نيب.

 

 

 

 ترسيخ حب المطالعة

و القراءة لدى االطفال و التوعية 

 الفكرية

 

مؤطري المكتبة 

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مالك بن نيب

 أمسية ترفيهية لألطفال  21

 

 سهرة فنية + عرض فكاهي  -

  2023مارس  27

 سا  14:00

 سا  22:00-

دار الثقافة عيىس مسعودي والية 

 عني تموشنت

 

 تربوي ترفيهي 

 

 إحياء ليايل شهر رمضان المعظم -

 جمعية فن و إبداع   -

 

يدي جمعية س -

سعيد + 

جمعية األمل 

 الثقافية 

 نشاط أديب وفكري 22

ورشة للحكوايت حول سرية الرسول صىل الله عليه وسلم  -

 من تقديم: أمتري صحراوي

 2023مارس   28

 سا 10:30

 

التوعية و ترسيخ مبادئ الدين  

 االسالمي

احلكوايت أمتري 

 صحراوي

 

 "تقديم عرض فيلم كرتوين بعنوان "بياض الثلج 23

 

 2023مارس  28

 سا 14:00

 الرتفيه و التسلية قاعة السينما الصومام

 غرس حب السينما � االطفال

 

 

مديرية الثقافة و 

 الفنون
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ألعاب  –ألعاب فكرية تربوية تمثلت � : ألعاب الذكاء  24

 -الشطرنج -ألعاب السكرابل -التسلية 

 

 

 2023مارس   29

 سا 10:30

 

لرئيسية قاعة المطالعة بالمكتبة ا

 للمطالعة العمومية مالك بن نيب.

 

 ترسيخ حب المطالعة

و القراءة لدى االطفال و التوعية 

 الفكرية

 

مؤطري المكتبة 

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مالك بن نيب

 أمسية ترفيهية  25

 

 

 سهرة فنية + عرض فكاهي -

  2023مارس  29

 سا   14:00

 

 سا 22:00 -

 

 

ي لوالية دار الثقافة عيىس مسعود

 عني تموشنت

 

 

 تربوي ترفيهي 

 

 

إحياء ليايل شهر رمضان  -

 المعظم

 جمعية أدب و فن 

 

 

جمعية سيدي رابح+ - 

 جمعية شمل الفنون 

 سا 14:00 2023مارس  30 أمسية ترفيهية لألطفال  26

 

جمعية بصمة  تربوي ترفيهي

 الشباب

 عرض بهلواين مع ألعاب اخلفة من تقديم الفنان 27

 جيتيان"  " محمد

 2023مارس   30

 سا 13:00

قاعة المحارضات بالمكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية مالك بن نيب

 

 

 

الفنان " محمد  الرتفيه و التسلية

جيتيان " بالتنسيق 

مع جمعية الفن 

 واالبداع

  ممععااررضض  االلططففلل 28

 معرض األعمال المنجزة من طرف ورشات االطفال -

 يد الوثائقيمعرض كتاب الطفل من الرص -

 

 2023مارس  30من 

 2023أفريل  08إىل 

 

بهو المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية مالك بن نيب

 

 

 

مؤطري المكتبة  ترسيخ العمل اجلماعي بني األطفال 

الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 مالك بن نيب
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  غغررددااييةة--4477

  االلممششااررككوونن  ااههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

 حفل فين متنوع 01

 معرض للفنون و احلرف للتقليدية 

 

تشجيع و ابراز دور المراة    لقادردار الشباب االمري عبد ا 2023مارس  09اىل  07من 

 الفعال ف جميع المجاالت 

مختلف اجلمعيات و الفنانني 

و المؤسسات تحت 

 الوصاية 

الرتفيه   عىل االطفال ذوي  المراكز النفسية البيداغوجية بالوالية       2023مارس  14 نشاط  متنوع لألطفال موجه ذوي االحتياجات اخلاصة 02

  االحتياجات اخلاصة

 الفنانني

 معرض الكتاب الثوري  03

 عروض افالم سينمائية 

 

ملحقة المكتبة الرئيسية للمطالعة  - 2023مارس  21اىل  18من 

 العمومية

 الساحات العمومية -

 

االعزتاز و الفخر  ببطوالت 

 الشعب اجلزائري 

المكتبة الرئيسية  -

 للمطالعة العمومية 

المركز الوطين للسينما و  -

 البرصيالسمعي 

عروض مرسحية محرتفة + ورشات � استغالل الفضاء �  04

 المرسح

 عروض بهلوانية و العاب ترفيهية 

 المسابقة الوالئية � الفن التشكييل لألطفال  

 بداية احياء ليايل شهر رمضان المعظم

 

 

ت و الفنانني مختلف اجلمعيا الرتفيه عىل االطفال  عرب  تراب الوالية  2023مارس  23ابتداءا من 

و المؤسسات تحت 

 الوصاية

 سهرة فنية إنشادية  29

 

  

 فرقة نسمات الهدى  حياء ليايل شهر رمضان المعظم إ  دار الثقافة عيىس مسعودي  2023مارس  31يوم 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  غغللزيزياانن--4488

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممككاانن  االلتتااررييخخ  ووااللتتووققييتت  إإسسمم  االلننششااطط  االلررققمم

0011  

 22002233ممااررسس    0088ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلممررأأةة  

 يوم درايس حول اسهامات المرأة � الثورة التحريرية:

 مداخالت -

 القاءات شعرية -

للفنون التشكيلية                                               ـ ـ معرض 

 معرض للكتاب خاص باصدارات نسوية

 ـ معرض مختلف االجنحة لإلبداعات النسوية

 08/03/2023إىل  04من 

 إبتداء من الساعة

 سا صباحا 09:00

  دداارر  االلثثققااففةة

  

  

 ابراز تضحيات المرأة-

 -                       جمعية حورية إلبداعات المرأة      -

 فرع اتحاد الكتاب اجلزائريني مكتب غلزيان

 فنانات تشكيالت       -

 جمعيات ثقافية       -حرفيات                                      -

 

0022  

 22002233ممااررسس    0088ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلممررأأةة  

 ـ روبورتاج حول تحديات إمرأة.                              

اء مع الروائيتان نادية بوخالط ،ومريمبودهري.                                                                 لق  -

ـ بيع بالتوقيع.                                                                 ـ 

 حفل فين متنوع.

08/03/2023 

 إبتداء من الساعة

 سا مساءا13:00

 

 

  ققااففةةدداارر  االلثث

  

ابراز المواهب الفنية  -

 وتشجيعها
 مؤلفات جزائريات وعالميات                                                                -
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0033  

                            22002233ممااررسس    0088ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلممررأأةة  

 معرض للكتاب خاص بكاتبات ومبدعات منطقة غلزيان  -

 اتبة من منطقة غلزيان تقديم كتاب وبيع باإلهداء لك  -

08/03/2023 

 إبتداء من الساعة

 سا صباحا 09:00

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  

  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة
  

0044  

                            22002233ممااررسس    0088ااالالححتتففاالل  ببععييدد  االلممررأأةة  

 ـ عرض فيلم وثائقي (اللة فاطمة نسومر)
09/03/2023 

 إبتداء من الساعة

 سا مساءا 14:00

  دداارر  االلثثققااففةة

  

ضوء عىل دور المرأة تسليط ال  -

 � االقتصاد         

تعزيز مكانة المرأة �   -

 المجتمع.    

 

 عامة الناس -

0055  

  ممااررسس  1100االلييوومم  االلععرريبيب  للللممككتتببااتت  

 معرض للكتاب اخلاص بعلم المكتبات -

  مداخلة ألحد الباحثني � علم المكتبات  -

09/03/2023 

 إبتداء من الساعة

  سا صباحا 09:00

ييةة  االلممككتتببةة  االلررئئييسس

  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة
  تقريب الكتاب من اجلمهور  كل الفئات

0066  

 االلييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااالالححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة        

 ـ معرض خاص بابداعات ذوي الهمم.

 ـ عروض مرسحية.

 

 

 14/03/2023إىل  13من 

 سا مساءا13:00

  دداارر  االلثثققااففةة

ترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص   -

     بني األصحاء وذوي الهمم.             

 تنمية مواهب ذوي الهمم.  -

ورشة المرسح التابعة لدار الثقافة بالتنسيق مع  -

أطفال مركز المعوقني سمعيا درقاوي بدرة.                                 

أطفال المركز البيداغويج للمعوقني ذهنيا حيمور  -

 حليمة بالمطمر
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0077  

                                                                                                                                     22002233ممااررسس  1199ععييدد  االلننرصرص  

ـ معرض الكتاب التارييخ                                                         

 ـ معرض الصور

                                 ـ بث فيلم وثائقي خاص بالمناسبة.                                                                                        

ـ قراءات شعرية.                                                        ـ 

  مداخلة.

 19/03/2023إىل 16من 

 إبتداء من الساعة

 سا صباحا 09:00

 مارس 19تثمني منجزات يوم   -  دداارر  االلثثققااففةة

 شعراء  -

 أستاذ مختص � التاريخ  -

 

 

0088  

                        22002233ممااررسس  9911ععييدد  االلننرصرص  

 معرض للكتاب التارييخ  -

 ورشات فكرية تاريخية لألطفال -

 مداخلة حول الذكرىلتاريخ وقف إطالق النار -

 تكريم األطفال الفائزين  -

 19/03/2023إىل 16من 

 إبتداء من الساعة

 سا صباحا 09:00

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  

  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة

 أ. شوال احلبيب

 تبةإطارات المك

 كل الفئات

تمجيد تاريخ اجلزائريني الذينضحوا من أجل   -

 اسرتجاع الوطن

 ورشات دار الثقافة - اكتشاف المواهب-  دداارر  االلثثققااففةة 22/03/2023إىل 20من  ـ أبواب مفتوحة عىل ورشات دار الثقافة.  0099

 

 

 

1100  
  ممااررسس  2211االلييوومم  االلععااللمميي  ووااللععرريبيب  للللششععرر  

 معرض لكتاب الشعر -

21/03/2023 

 إبتداء من الساعة

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  

  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة

التشجيع عىل الكتابة  -

 الشعرية
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 األساتدة حول المناسبة مداخلة ألحد  -

  تقديم كتاب وبيع باإلهداء ألحد شعراء المنطقة   -

  تقريب الكاتب من جمهوره  -  سا صباحا 09:00

1111  
 2023برنامج شهر رمضان المعظم  -

 ر بمناسبة اليوم العالمي للمرسحعرض مرسيح للكبا -
 بعد صالة الرتاويح 26

  دداارر  االلثثققااففةة

  ببللددييااتت  االلووالالييةة
 فرق و جمعيات ثقافية  

1122  

  ::22002233ععططللةة  ممووسسمم  االلررببييعع  

 معارض لكتاب الطفل (العطلة الربيعية) -

 عروض مرسحية هادفة وترفيهية  -

 ورشات فكرية وفنية بمناسبة  -

 مارسإىل غاية 26من 

 2023أفريل 06

 

االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  

  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة

غرس حب المطالعة لدى  -

األطفالكسب المعرفة والثقافة 

 العامة

تحفزياالطفال عىل زيارة   -

 المكتبةوالقراءة

 كافة أطفال 

1133  

  22002233ععططللةة  ممووسسمم  االلررببييعع  

 –تحت شعار "فسحة الصائم الصغري"(عروض مرسحية   -

 ألعاب اخلفة ...) -مسابقات فكرية

 

 2023مارس  31إىل  28من 
  دداارر  االلثثققااففةة

 
 تسلية و ترفيه  –تثقيف - 

 عامة الناس 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  تتييممييمموونن--4499

  االلممششااررككوونن  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  االلممننااسسببةة

 اليوم العالمي للمرأة

 

 "أسبوع المرأة القورارية"

وروث ندوة فكرية حول المقاوالتية النسوية ودورها � تثمني الم  22002233ممااررسس    0044

 الثقايف لفائدة المرأة الريفية بتيميمون

 المكتب الواليئ تيميمون -منتدى جذور للثقافة 

دورة تكوينية � تصميم الديكور السينمايئ لفائدة حرفيات اخلياطة     22002233ممااررسس    0066--0055

 بتيميمون.

 مركز السينما تيرنكوك

رسة لدى المرأة ندوة فكرية حول الثقافة الصحية والنفسية لأل  22002233ممااررسس    0077

 القورارية.

 مؤسسة الصحة اجلوارية تيميمون

  CAPTERRE رحلة ترفيهية لفائدة موظفات قطاع الثقافة بتيميمون

 مكتبة المطالعة العمومية تيميمون.

 فنانات  وشاعرات محليات  أمسية فنية احتفاال بعيد المرأة.   22002233ممااررسس    0088

 جمعيات محلية وحة عىل ورشات احلرف التقليديةمعرض ألبواب مفت  22002233ممااررسس    0077--0044

 جمعيات محلية  سهرات فنية موسيقية  -  22002233ممااررسس    1188--1177 الذكرى الوطنية لعيد النرص

 إذاعة األناشيد الوطنية -  22002233ممااررسس    1199

 معرض الكتب التاريخية حول المناسبة. -

 مسابقة � طرز مشهد ثوري عىل القماش  -

 جلسة شعرية � الشعر الثوري. -

 أمسية إنشادية � اإلنشاد الثوري -

 

 مكتبة المطالعة العمومية 

 اجللفة -االوركسرتا السيمفونية

 

 المكتب الواليئ تيميمون. –منتدى جذور للثقافة  ورشة حول "الطب النبوي ودوره � صحة الصائم". -  22002233ممااررسس    3311--2299 حلول شهر رمضان الكريم
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  جج  بباايجيج  ممخختتااررممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ببرر--5500

  االلررققمم  االلننششااططااتت  االلممتتععااممللوونن  االلتتااررييخخ  //  االلسسااععةة  ممككاانن  االلننششااططااتت  ممالالححظظااتت

  

بيت الشباب .  برج   بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 بايج مختار

2023 /10/03إىل  06من  فنانات و حرفيات � الصناعات  

 التقليدية 

معرض جماعي للفنون و 

 الصناعات التقليدي

01 

العالمي للمرأة . بالتعاون مع االتحاد بمناسبة اليوم 

 الواليئ للنساء اجلزائريات

بيت الشباب .  برج  

 بايج مختار

8/03/2023  

17:00الساعة   

 

 فرق غنائية محلية

 

 حفل غنايئ متنوع

 02 

بيت الشباب .  برج   

 بايج مختار

2023 22/0/  26إىل  15من   03 معرض للكتاب  بالتعاون مع مديرية الرتبية 

برج بايج مختار و   بمناسبة السهرات الليلية لشهر رمضان الكريم

 تيمياوين

17/04/2023إىل  27/03من   04 نشاطات ثقافية و فنية متنوعة جمعيات ثقافية و فرق فنية 
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  ججالالللددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  أأووالالدد    مم--5511

االلررقق

  مم

  ممالالححظظااتت    االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط

01 

إحياء اليوم العالمي  2023مارس  08

 للمرأة

ـ معرض فين لإلبداعات النسوية بمشاركة حرفيات و 

 مبدعات من والية أوالد جالل

ـ محارضة تتبع بنقاش بعنوان "المرأة اجلزائرية � 

 كل منايح احلياة 

 ـ أمسية شعرية نسوية 

 ـ حفل فين خاص بالسيدات 

  ـ تكريم رمزي للمشاركات

06/03/2023 

 اىل

08/03/2023 

أوالد جالل و كامل 

 بلديات الوالية

إحياء المناسبة فرصة إلبراز 

مواهب و إبداعات حرائر 

والية أوالد جالل � جميع 

المجاالت الثقافية و الفنية 

و كل ما يمت إىل 

إسهامات المرأة اجلزائرية 

 � ترقية الوطن بصلة

االتحاد العام للنساء 

جمعيات ثقافية و   اجلزائريات ،

فنية حرفيات مثقفات فنانات 

� مختلف مجاالت الفنون 

فرق فنية استاذات شاعرات و 

 أديبات و أكاديميات

الوالية ال تتوفر حاليا اال عىل 

مرسح للهواء الطلق و ال 

يوجد بها قاعات أو فضاءات 

اخرى تتوفر عىل الرشوط 

الفنية و التقنية إلقامة 

العروض المرسحية و 

غنائية باالضافة إىل انعدام ال

أجهزة الصوت و اإلضاءة 

 المناسبة

02 

 إحياء اليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة

 .معرض فين إلبداعات ذوي االحتياجات اخلاصة

.تكريم الفنانني و المثقفني و المبدعني من ذوي 

 االحتياجات اخلاصة 

 .حفل فين عىل رشف هذه الفئة

14/03/2023 

االهتمام بهذه الفئة   ب أوالد جاللدار الشبا

الفاعلة ثقافيا � 

تثمني و    المجتمع

جهودهم عىل مختلف 

 األصعدة

فنانني محليني اجلمعيات 

الثقافية و الفنية و اجلمعيات 

 ذات الطابع االجتماعي

03 

 1962مارس  19إحياء ذكرى عيد النرص

معرض للصور و الوثائق التاريخية و اخلرائط 

والية التاريخية السادسة و سائر المجسدة لل

 الواليات التاريخية عرب الوطن

18/03/2023 

19/03/2023 

 

 والية أوالد جالل

و توزع النشاطات عىل 

 جميع بلديات الوالية
 إحياء المناسبة التاريخية

مديرية المجاهدين ، جمعيات 

ثقافية شعراء و أدباء أساتذة 

لعة جامعيون مكتبات المطا

 العمومية و اجلمعيات الثقافية
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 .محارضة تاريخية 

04 
 إحياء اليوم العالمي للشعر

 أمسية شعرية مشرتكة لشعراء الفصيح و الملحون
21/03/2023 

معهد التكوين المهين 

 أوالد جالل

إحياء المناسبة و بشعراء 

 الوالية

جمعيات ثقافية  و فنية ، 

 شعراء

05 

 إحياء اليوم العالمي للمرسح

 عرض مرسيح.

وة ثقافية "دور المرسحيني المحليني � احلركة ند

 المرسحية الوطنية.

 تكريم رمزي لرواد احلركة المرسحية بالوالية.

27/03/2023 
معهد التكوين المهين 

 أوالد جالل

إحياء اليوم العالمي 

 للمرسح

الفنانني ، الفرق و اجلمعيات 

 الثقافية

 أساتذة و نقاد
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  ييةة  ببينين  ععببااسسممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالال--5522

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني

 اجلمعيات والمنظمات النسوية بالمنطقة
 قاعة السينما

 بين عباس

2023مارس  08  

14.00 
  0011 تكريم بعض الوجوه النسوية الفنية

 اساتذة متخصصون مديرية الرتبية
 المركز الثقايف لبلدية كرزاز

 

2023مارس 19  

09:00 

 معرض للكتب و الصور التاريخية

محارضة تاريخية -  
0022  

2023مارس  23 قاعة السينما إمام مسجد   0033 ندوة دينية بعنوان:'' من شهد منكم الشهر فليصمه 

2023مارس  25 قاعة السينما ''فرقة أنوار الهدى إقيل''   0044 سهرة إنشادية من تنشيط: ''فرقة أنوار الهدى إقيل'' 
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  ييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ععنيني  صصااحلحلممدد--5533

  

  االلررققمم  

  

  ااسسمم  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  

  

  ممككاانن  االلننششااطط  

  

  أأههدداافف  االلننششااطط  

  

  االلممششااررككوونن

 

01 

 

 زيارة متحفية لتالميذ و طلبة المدارس الرتبوية 

 

 2023مارس  01-30

09:00- 15:00 

 

متحف القسم اإلقليمي ذو 

 الطابع العميل بعني صاحل 

 

ل الصاعدة بالموروث تعريف األجيا

 الثقايف لمنطقة عني صاحل 

 

طلبة و تالميذ مدارس 

 تربوية

 

 

02 

 

التظاهرة الثقافية إلحياء أنشطة األلعاب التقليدية و 

 الرتفيهية بمنطقة إن صاحل .

 تحت شعار * تقاليد بالدي من جدي ألوالدي *

 

 

 

  2023مارس  02-04

 

 

 عني صاحل

 

الالمادي  احلفاظ عىل الموروث الثقايف

 للمنطقة  

 

 جمعيات ثقافية
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  ققززاامماانن  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  --5544

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااسسمم  االلننششااطط  االلررققمم
  ممككاانن  االلننششااطط  

  االلممششااررككوونن  أأههدداافف  االلننششااطط  

01 

 تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة 

(عروض مرسحية بهلوانية قصص و 

 حكايات .....)  

02/06/09/13/03/2023 

 احا سا صب 10.00

المؤسسات الرتبوية � ان 

تنفيذ  االتفاقية المربمة بني وزارة الثقافة و  قزام   

 الفنون و وزارة الرتبية الوطنية .

 تقديم أنشطة ثقافية و ترفيهية 

 � األوساط المدرسية لفائدة التالميذ 

 مديرية الثقافة .

 جمعيات ثقافية محلية .

 مديرية الرتبية . 

ت الرتبوية � التالميذ والمؤسسا

 ان قزام . 

  09/16/17/03/2023 تنظيم عروض سينمائية متنوعة   02

بعض المؤسسات التعليمية 

 ساحة بيت الشباب 

 ان قزام 

تقديم عروض سينمائية ترفيهية متنوعة و 

 هادفة لفائدة  األطفال والمواطنني .

 مديرية الثقافة . 

جمعيات ثقافية محلية مهتمة 

ئية  .الهالل بالعروض السينما

 األحمر اجلزائري فرع ان قزام  

 تنظيم حفل فين ساهر   03
08/17/03/ 2023  

 سا مساءا  19.00

نوفمرب . ملعب دار 1ساحة 

 الشباب 

 ان قزام 

 

 تنفيذ الربنامج اخلاص بشهر مارس 

 و خلق جو ترفيهي � المدينة .   

 مديرية الثقافة .

أو من خارج  فرقة فنية محلية

. الهالل األحمر اجلزائري  ة الوالي

 فرع ان قزام 
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04 
تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة (عروض 

 مرسحية بهلوانية قصص و حكايات ..... ) 

18/20/21/03/2023   

 سا صباحا 10.00

 المؤسسات الرتبوية �

 تني زواتني

 

تنفيذ  االتفاقية المربمة بني وزارة الثقافة و 

ة. تنشيط الفضاء الفنون و وزارة الرتبية الوطني

الثقايف و الرتفيهي � األوساط المدرسية 

 لفائدة التالميذ .

 

 مديرية الثقافة .مديرية الرتبية 

مكتبة المطالعة العمومية بتني 

زواتني جمعيات ثقافية محلية 

 التالميذ والمؤسسات الرتبوية  

 تنظيم عروض سينمائية متنوعة   05

18/22/23/02/2023   

 ا سا مساء19.00

 

ساحة مكتبة المطالعة 

 العمومية  بتني زواتني

  
تقديم عروض سينمائية ترفيهية متنوعة و 

 هادفة لفائدة المواطنني .

 مديرية الثقافة .

 مكتبة المطالعة العمومية ب

تني زواتني.جمعيات ثقافية مهتمة 

 بالسمعي البرصي .

 

 تنظيم حفل فين ساهر    06
24/03/ 2023  

 سا مساءا  19.00

الساحة العمومية بتني 

 زواتني

 

تنفيذ الربنامج اخلاص بشهر مارس و خلق جو 

 ترفيهي � المدينة

 فرقة فنية محلية

مكتبة المطالعة العمومية بتني 

 زواتني

 

  23/03/2023 زيارة المعالم و المواقع األثرية  07

 المعالم و المواقع األثرية

للتالميذ  تنظيم رحلة اىل المواقع األثرية بان قزام 

 المتفوقني � الدراسة . 

مديرية الثقافة . مديرية الرتبية 

.جمعيات ثقافية محلية مهتمة 

 بالرتاث الثقايف .
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  تتققررتت--5555

 ممككاانن  االلننششااطط أأههدداافف  االلننششااطط االلممششااررككوونن
تتااررييخخ  ووتتووققييتت  

 االلننششااطط
 االلررققمم االلننششااطط

بالتعاون مع مديرية التكوين والتعليم 

ني لوالية توقرت وبالتنسيق مع المهني

جمعية لمسة للتطوير واإلبداع بوالية 

 توقرت

التعريف بالمهارات اإلبداعية للمرأة عىل  -

 المستوى المحيل

تثمني القيمة الفنية إلبداعات المرأة وبعدها  -

 التنموي

مركز التكوين والتعليم المهنيني 

 بتوقرت 03رقم 

مارس  09إىل  07من 

2023 

 لعالمي للمرأةإحياء لليوم ا

 معرض إلبداعات المرأة
01 

بالتنسيق مع مديرية التضامن والنشاط 

 االجتماعي لوالية توقرت

تالميذ مركز المعاقني ذهنيا ببلدية 

 توقرت

 إبراز القدرات اإلبداعية لذوي االحتياجات اخلاصة -

 تعزيز االهتمام بالملكات اإلبداعية لهذه الفئة -
 قاعة بلدية تبسبست

 2023مارس  14

� الساعة التاسعة 

 09:00صباحا

 إحياء لليوم الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة

 معرض إلبداعات ذوي االحتياجات اخلاصة

 عرض ترفيهي

02 

 أساتذة متخصصون

 طابة المعهد

التحسيس برضورة االهتمام باجلانب اجلمايل  -

لفن االسرتجاع لرتقية الذوق العام وإظهار القيمة 

جة عن توظيف البعد اجلمايل االقتصادية النات

 وعائداتها عىل التنمية الذاتية والمحلية

بالمعهد الوطين للتكوين والتعليم 

 المهنيني األمري عبد القادر بتوقرت

 2023مارس  15

� الساعة التاسعة 

 09:00صباحا

 ندوة بعنوان:

 األبعاد اجلمالية واالقتصادية لفن االسرتجاع
03 

 أساتذة متخصصون

 واليةشعراء ال

 إبراز دور الشعر � االنتصار للقضايا العادلة -

إظهار مدى انتشار القضية اجلزائرية وتأثريها �  -

الضمري اإلنساين وتثمني التوثيق اإلبداعي للقضية 

 اجلزائرية

 دار الشباب األمري خالد بتوقرت

2023/03/20  �

الساعة العارشة 

 10:00صباحا 

 

العالمي  احتفاال بعيد النرص وإحياء لليوم

 والعريب للشعر

 ندوة بعنوان:

االنتصار للقضية اجلزائرية � الشعر اجلزائري 

 والعريب

04 
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بالتنسيق مع جمعية الستار المرسيح 

 وفنون العرض بتوقرت

 فنانني مرسحيني

إبراز اجلهود المحلية � تنشيط احلركة المرسحية  -

بالوالية، تفعيل وترقية الفعل المرسيح بمختلف 

وأدواته اإلبداعية من خالل تشجيع آلياته 

 الكفاءات المحلية

دار الشباب األمري خريالدين 

 بتوقرت

2023/03/27  �

الساعة العارشة ليال 

22:00 

 إحياء لليوم العالمي للمرسح

عرض رشيط حول التجربة المرسحية  -

 بوالية توقرت

 عرض مرسيح -

05 

بالتنسيق مع الديوان المحيل للسياحة 

 لبلدية الزنلة

إبراز العادات والتقاليد المحلية ودورها � تعزيز  -

 اللحمة االجتماعية

إظهار دور الفن الموسيقي � تعزيز العادات  -

 والتقاليد

 ساحة بلدية توقرت

 2023مارس  28

� الساعة العارشة 

 22:00ليال 

 إحياء ليوم الموسيقى العربية

 سهرة فنية موسيقية طربية بعنوان -

 تقاليد وفنون

06 

 نسيق مع جمعية اقرأ الثقافية باحلجريةبالت
تعزيز الشعور باالنتماء احلضاري وترسيخ قيم  -

 وثوابت الهوية الوطنية
مكتبة المطالعة العمومية 

 باحلجرية

 2023مارس  29

� الساعة العارشة 

 10:00صباحا 

 

 

 

 

 

مسابقة ثقافية حول تاريخ ومعالم 

 وشخصيات احلضارة اإلسالمية
07 
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  ققااففةة  للووالالييةة  ججااننتتممددييررييةة  االلثث--5566

  االلررققمم  ااسسمم  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممششااررككوونن

 المركز الطيب البيداغويج تفعيل النشاط الثقايف أطفال المركز

 

2023مارس  5و4يومي   

زواال  14:00ابتداء من الساعة   

  0011 ورشات للرسم

 

 فرقة نات رازين

 

لمرأةاإلحتفال باليوم العالمي ل  

2023مارس  08 قاعة سينما التاسييل  

زواال  14:00عىل الساعة   

  0022  االلييوومم  االلععااللمميي  للللممررأأةة

 اجلمعية الثقافية الطالبية أغنيب

 
 دار الشباب جانت التعريف بمؤلفات نساء المنطقة

 

 

2023مارس 10إىل  08من   

 

زواال  13:30عىل الساعة   

  0033 معرض للكتاب

ف بفنانات المنطقةالتعري الفنانة بضياف خرية  معرض للفنون التشكيلية 

 

0044  

إدماج أطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة �  مديرية الثقافة 

 الفعل الثقايف 

  ااإلإلححتتففاالل  ببااللييوومم  االلووططينين  للذذوويي  ااإلإلححتتييااججااتت  ااخلخلااصصةة    2023مارس  14 المركز الطيب البيداغويج 

 *ورشات لالشغال اليدوية

 *ايات بينات من الذكر احلكيم 

أطفال المركز البيداغويج أحد  

 *عرض مرسيح ألطفال المركز البيداغويج  

 *تكريم كل المشاركني 

 

 

0055  

 اجلمعية الثقافية شباب المستقبل

 

  ااإلإلححتتففاالل  ببععييدد  االلننرصرص  2023مارس  21إىل  19من  متوسطة العريب التبيس تنشيط أقسام السنة الرابعة متوسط

مسابقات فكرية بني المتوسطات   

بالمناسبة من تقديم األستاذ أوقاسم *محارضة 

 يوسف 

 *وصالت إنشادية لفرقة السالم الوطين

0066    
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مركز الصناعات التقليدية  التعريف بالعرائس والدمى لألطفال  مديرية الثقافة 

 زلواز 

  ااإلإلححتتففاالل  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للففننوونن  االلععرراائئسس      2023مارس  21

 ورشة لصناعة العرائس المتحركة 

0077    

مليكة نجوى المرسحية  جمعية عرض بعض اإلنتاجات المرسحية  

للجمعيات و تحفزيهم عىل العمل 

 المرسيح الهادف 

    0088  ااإلإلححتتففاالل  ببااللييوومم  االلععااللمميي  للللممرسرسحح     2023مارس  27 قاعة سينما الطاسييل جانت 
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  االلممغغريري--5577

ــ االلررققــ

  مم

ــــــــششااطط ــــمم  االلننــ ــ   إإسســ

  

ــــااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلتتااررييــخخ  وو  تتووققييــتت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدداافف  االلننششــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوونن  أأههــ   االلممششــااررككــ

 

01 

 

ترقية مكانة المرأة � المجتمع وإبراز   -  08/03/2023 معارض للمنتوجات النسوية 

 قدراتها 

 

 

حرفيات وجمعيات مهتمة بشؤون المرأة بالتنسيق مع 

 اإلتحاد الوطين للنساء اجلزائريات مكتب المغري 

 

 

 تشكيليني فنانني  

 

 

 منخرطي المكتبتني

 

 تالميذ المدارس

02 

 

 

 09:00 محارضة حول دور المرأة � تنمية االقتصاد الوطين  -

14:00 

 

 / 

 

 

 /  /15/16/17/18/03 األيام األوىل للفنون التشكيلية  - 03

 بعث روح التنافس بني الفنانني وغرس  2023 معارض متنوعة - 

 ثقافة تزيني المحيط 

 غرس ثقافة البيئة اخلرضاء  -

   ورشات لألطفال - 04

  21/03/2023 القيام بعملية تشجري المحيط - 

 إحياء روحانيات رمضان  28/03/2023 أشغال يديوية لألوالد صنع فانوس رمضان - 05

 االطالع وأخذ المواعظ  30/03/2023 مطالعة قصص األنبياء - 06
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  ييةة  االلممننييععةة  ::  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالال––  5588

  االلممششااررككوونن    أأههدداافف  االلننششااطط      االلممككاانن    تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط      ااسسمم  االلننششااطط      االلررققمم  

مديرية الثقافة لوالية المنيعة  االحتفال باليوم العالمي للمرأة المتحف 2023مارس  07 عرض أزياء لألطفال 01

   بالتنسيق مع جمعية األنامل الذهبية

 وفرق مرسحية 
 وان دور المرأة � المجتمعمرسحية بعن 02

  2023مارس  08 معرض لأللبسة 03

 األكالت التقليدية 04

 أمسية شعرية 05

 غناء محيل  06

 تكريمات  07

 معرض للحرف التقليدية 08

 القافلة الثقافية

 القرص القديم مارس مهرجان القرص القديم 10

 

 

 

 

يرية الثقافة لوالية المنيعة مد إحياء الرتاث الثقايف

بالتنسيق مع جمعية الدندون للفلكلور 

,جوهرة السمراء ,فن البارود , اجلمعية 

الموسيقية للفن والفلكلور ,جمعية 

 قرقابو سيدي بالل , جمعية ورود الفن

 مارس 11 محارضات وندوات فكرية , 09

 خيمة الشعر الشعيب , 10

 حفل فين محيل. 11

 المتحف مارس 17 بث لألرشطة التاريخية اخلاصة بالمناسبة 12

 

مديرية الثقافة لوالية المنيعة  االحتفال بمناسبة عيد النرص

بالتنسيق مع جمعية الكشافة 

 اإلسالمية

 مرسح مثلث احلياة

 

 

 

 ،تنظيم معرض للصور. 13

 عروض مرسحية 14

 مارس 18 ورشات للرسم بالمناسبة 15

عرض فيلم وثائقي بالمناسبة بث لألغــاين  16

 واألناشيد الوطنية
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  عروض مرسحية 17

 

 
 محارضة تاريخية  من تأطري اساتدة 18

 حول المناسبة

 مارس 19

 زيارة ميدانية للمعالم التاريخية 19

 عروض مرسحية 20

ز الثقايف المرك مارس 24 سهرات إنشادية إلحياء ليايل رمضان 21

 حايس القارة

إحياء الوصالت اإلنشادية 

 الرتاثية

مديرية الثقافة لوالية المنيعة 

 بالتنسيق مع جمعية السفري

 

المركز الثقايف  مارس 31 سهرات انشادية ومدائح دينية 22

 حايس القارة

إحياء الوصالت اإلنشادية 

 الرتاثية والمديح النبوي الرشيف

منيعة مديرية الثقافة لوالية ال

 بالتنسيق مع فرق إنشادية

 

 

  


