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:الدیوان الوطني للثقافة واالعالم   

 

 املشارکون األهداف املکان التاریخ طبیعة النشاط الرقم

01 

رض للمعالم اإلسالمیة مع

مرکز  "خشوع" بالتنسیق مع

 الفنون واملعارض لتلمسان

 الخمیس

23/03/2023  
 / / قاعة االطلس

فني حفل 02  
السبت 

25/03/2023  

 / قاعة االطلس

 سید علي ادریس

ناصر مقداد  -  

رشید شیاح  -  

 / قاعة  احمد باي
 الشیخ ناصر مرزوق

زین الدین بوشعال -  

 حفل فني 03
األربعاء 

29/03/2023  
 / قاعة االطلس

 --کریمة الصغیرة 

 راضیا عدة
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نورالدین دزیري -  

 / قاعة  احمد باي

 مالك شلوق

الفرقة النسائیة -  

محمد بودیدة -  

 / قاعة املغرب

جمعیة نسیم  -

 األندلس

عباس ریغي -  

 حفل فني 04
 الخمیس

30/03/2023  

 / قاعة االطلس

باجي البحري -  

دحمان دریش -  

توفیق عون -  

 فرقة امل األندلس / قاعة یسر

 / قاعة خراطة
بن شیخ محمد -  

کصاي عثمان -  
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30/03/2023 حفل فني 05  

 / قاعة أحمد باي
 -مالك الفقیرات -

 خالد عیمر

 / قاعة املغرب
مریم بن عالل -  

عبد القادر شاعو -  

 حفل فني 06
الجمعة 

31/03/2023  

 / قاعة األطلس

نصر الدین قالیز -  

محمد حبیراش -  

الشیخ سید علي  -

 ادریسي

 / قاعة یسر
 محمد راوي

ربیع ایت حمودة -  

07 

یآنسة" عرض"تفضلي  
الجمعة 

31/03/2023  
 جمعیة األنیس / قاعة خراطة

 / قاعة أحمد باي  حفل فني
العربي شوشانة -  

أنیس بن شفرة -  
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 حفل فني 08
الجمعة 

31/03/2023  
 / قاعة املغرب

صابر الهواري -  

نور الهدى شیخاوي -  

عبد الصمد بخدة -  

حوریة بابا -  

 حفل فني 09
السبت 

01/04/2023  

لسقاعة األط  / 

کمال القبي -  

مهدي طماش -  

محمد رباح -  

 

 / قاعة یسر
حسین کراش -  

حصاك زعیم -  

01/04/2023 حفل فني 10  

 / قاعة خراطة
الشاب بوبکر -  

داسین -  

 / قاعة أحمد باي
خالدي  -شوقي عقاب

 صالح الدین
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04/04/2023 أمسیة شعریة 11  / املرکب شنوة 
 الشاعر ریاض  منصور

زهرة بوکتابالشاعرة   

05/04/2023 حفل فني 12  

 / قاعة األطلس

 عبد القادر شرشام

 طالب بن دیاب

 الشیخ العلیا محمد

 / قاعة أحمد باي
کمال –حمزة قش 

 بناني

  قاعة املغرب
حسنة نسیم األفراح.

 هني

06/04/2023 حفل فني 13  

 / قاعة األطلس

–حکیم العنقیس 

مهدي –کمال عزیز 

 طماش

یسر قاعة  املنشد ریاض / 
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 / قاعة خراطة

فرقة الشاویة.فاف 

فوزي البحاوي.

 یسعودي

 / قاعة أحمد باي
فويف –رشید سقني 

 القسنطیني

 / قاعة املغرب
–جمعیة النهضة 

 جمعیة أهل الفن

14 

07/04/2023 حفل فني  / قاعة األطلس 
–عبد الرحمان القبي 

 کریم بوراس

صالفرقة الو  قاعة  یسر    

 عرض "الحراق" 15

07/04/2023  

 قاعة خراطة

-یونس جواني    

 نسرین بلحاج  عرض "قادرة یلع شقاها" 16

  قاعة أحمد باي حفل فني 17
عادل –عدالن فرقاني 

 مغواش
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  قاعة املغرب
–إبراهیم حاج قاسم 

 أسماء علىة

 حفل فني 18

08/04/2023  

  قاعة األطلس
الشیخ –محمد شتوان 

قرطي سایح–رمزي   

خیرعرض حنا  19  مراد صاولي  قاعة یسر 

عماد أمیر-تینهنان  قاعة خراطة  حفل فني 20  

08/04/2023 حفل فني 21  

  قاعة أحمد باي
عبد –جمیل الباي 

 اللطیف هواري

سلطان قناوة–الفردة   قاعة املغرب  

22 

 أمسیة شعریة:

الشاعر بوعالم بن سلیمان -  

یفورةالشاعرة أسماء ت -  

 الثالثاء

11/04/2023  
 /  مرکز شنوة

نعیمة دزیریة -  قاعة األطلس حفل فني 23  
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األربعاء 

12/04/2023  

حسیبة ع/الرؤوف-  

  قاعة أحمد باي

 تواتي توفیق

فیصل کاهیة -  

بوطاس رشید -  

 

12/04/2023 حفل فني 24   قاعة خراطة 

سمیر زموري -  

سعاد بوعلي -  

محمد حبیب  -

 منصوري

یروة عبد اللطیفم -  

 عرض" طالع حابط" 25
الخمیس 

13/04/2023  

  قاعة األطلس

رضا دوماز ،دریدي 

رشید س/ علي 

 لحسن

 لجمال رزیق  قاعة یسر
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  قاعة خراطة حفل فني 26
سفیان  - نسرین -

 لونیس

13/04/2023 حفل فني 27  

  قاعة أحمد باي
 احمد بن خالف

حسان عباد -  

  قاعة املغرب
ل غربيمنا  

فرقة زریاب -  

 حفالت فنیة 28
الجمعة 

14/04/2023  

  قاعة یسر
 املنشد

 أسامة بونار

  قاعة خراطة
جمعیة املثلث  -

 "CCCCCCCالواقي " 

  قاعة أحمد باي
سلیم فرقاني -  

فاتح روانة -  

  قاعة املغرب
لیلی بورصلي -  

سمیر تومي -  
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29 

 حفالت فنیة
السبت 

15/04/2023  

االطلس قاعة  / 
مصطفی بالحسن-  

کمال الحراشي-  

 / قاعة یسر 30
 جمعیة

 تمقوت لخوان

31 

 حفالت فنیة
السبت 

15/04/2023  

 / قاعة خراطة
ازیفاس -  

ربیع سلیماني -  

 / قاعة احمد باي 32
احمد عوابدیة-  

جباسي شمس الدین-  

 / قاعة املغرب 33

ج/ الشیخ محمد 

 بوعلي

 نسرین غنیم

حزکي بن مرا  

 حفالت فنیة 34
 األحد

16/04/2023  
 / قاعة االطلس

عبد الرزاق قنیف -  

سید علي لقام-  

جازم خالفة -  
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35 
 االثنین

17/04/2023  
 / قاعة االطلس

سامي   -نوریة  -

 زریاب

لطیفة بن عکوش-  

 حفل انشادي 36
 الثالثاء

18/04/2023  
 / قاعة االطلس

األجیال الصاعدة -  

املنشد عادل حاند -  

املنشد -  کمال رزیق 

37 

معرض لکتب تفسیر القرآن 

 والسیرة النبویة

 أمسیة شعریة

 

 الثالثاء

18/04/2023  
 / املرکب شنوة

الشاعر شریفة سلیم -  

الشاعر رابح   -

 الحامدي

 حفل فني 38
 الثالثاء

18/04/2023  
 / قاعة احمد باي

 ذیب العیاشي

بن وهیبة 

 منصف

 نبیل یحیاوي
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"  ببیئتي حیاتي" 33 عرض مسرحي   

 24الجمعة 

2023مارس   

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة

 

برنامج خاص 

بالعطلة املدرسیة 

 للترفیه والتوعیة

بمناسبة الیوم 

 الوطني للشجرة

 

 –جمعیة تاج للفنون والثقافة 

 فسنطینة .

34 
عرض ترفیهي"أغرس شجرة تجني 

 ثمرة "
الجزائر –فرقة نجمة السعادة  قاعة االطلس  

 عرض مسرحي "مملکة الیاسمین" 35
قاعة احمد باي 

 بقسنطینة

جمعیة نومیدیا الثقافیة  برج 

 بوعریریج

 عرض ترفیهي"جرثومة فالحومة" 36

 25السبت 

2023مارس   

00سا14  

 قاعة یسر للعروض
جمعیة الستار الذهبي للفنون و 

 الثقافة

37 
عرض مسرحي "دربوش يف غابة 

 األمان "
وهرانقاعة السعادة ب -وهران  –جمعیة البعد السابع    

38 
عرض ترفیهي "اغرس شجرة 

 تجني ثمرة"

املرکب الثقايف عبد 

 الوهاب سلیم بشنوة
-الجزائر–فرقة نجمة السعادة   

"  األرنب الکسول" 39 عرض مسرحي   25السبت  

2023مارس   

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة
 

برنامج العطلة 

 املدرسیة

–سطیف  –ة القلعة التعاونیة الفنی  

 قاعة االطلس عرض مسرحي "العنیف واللطیف " 40
جمعیة ابتسامة ملسرح الطفل والغناء 

-ورقلة  -الهادف   
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41 
عرض العرائس والترفیه "السالمة 

 املروریة"

قاعة احمد باي 

 بقسنطینة

لتوعیةللترفیه وا  

 

 

 

 

 

 

برنامج خاص 

بالعطلة املدرسیة 

 للترفیه والتوعیة

 

 

 

-سطیف–الفنان رمزي جموعي   

 عرض مسرحي "العنیف و اللطیف" 42

 26االحد 

0232مارس   

00سا14  

 قاعة یسر للعروض
جمعیة ابتسامة ملسرح الطفل و الغناء 

 الهادف ورقلة

43 
عرض متنوع " العرائس، کلون ،غناء  

" 
–وهران –فرقة کیکو  قاعة السعادة بوهران  

 عرض أللعاب الخفة 44
املرکب الثقايف عبد 

 الوهاب سلیم بشنوة
-الجزائر–الفنان کریم بوجرادة   

رحي "اللعبة"عرض مس 45  
 26االحد 

2023مارس   

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة
 جمعیة براعم الفن الثقافیة سکیکدة

–الجزائر  –طاطا لیندة  قاعة االطلس عرض أللعاب الخفة 46  

 عرض مسرحي "املحقق الصغیر" 47
قاعة احمد باي 

 بقسنطینة
-قسنطینة–جمعیة الفنانین االحرار   

"املحقق الصغیر" عرض مسرحي 48  
 27االثنین 

2023مارس   

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة
-قسنطینة–جمعیة الفنانین االحرار   
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"   الفالح واألمیرة" 49 عرض مسرحي   
00سا14  

 قاعة االطلس
 

 

 

 

 

 

 

برنامج خاص 

بالعطلة املدرسیة 

 للترفیه والتوعیة

 

 

 

–الجمعیة الثقافیة للفنون الشبانیة 

-مستغانم  

 عرض مسرحي "األرنب الکسول " 50
قاعة احمد باي 

 بقسنطینة
سطیف –ونیة الفنیة القلعة التعا  

 عرض اللعاب الخفة 51

 27االثنین 

2023مارس   

00سا14  

 طاطا لیندة الجزائر قاعة یسر للعروض

52 
  CCCCCCCCCCC  عرض متنوع 

 سیرك  أکروبات ، رقص
-وهران  –ماسینیسا  قاعة السعادة بوهران  

 عرض مسرحي "العنیف واللطیف" 53
املرکب الثقايف عبد 

اب سلیم بشنوةالوه  

جمعیة ابتسامة ملسرح الطفل و الغناء 

-ورقلة -الهادف   

 عرض حکواتي "الفانوس" 54

 28الثالثاء 

2023مارس   

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة
 جمعیة بودرقة للمسرح البیض

 قاعة االطلس عرض مسرحي "الصندوق " 55
التعاونیة الثقافیة والفنیة لإلنتاج 

عین الدفلی –سرحي والتوزیع امل  

 عرض أغاني جدیدة والعاب خفة 56
قاعة احمد باي 

 بقسنطینة
-سطیف–الفنان بیبو   
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57 
"رحلة يف طائرة  عرض مسرحي

 من ورق"
 28الثالثاء 

2023مارس   

00سا14  

 قاعة یسر للعروض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاونیة الثقافیة سموط بومرداس

 عرض مسرحي "الفالح واالمیرة" 58
عبد  املرکب الثقايف

 الوهاب سلیم بشنوة

–الجمعیة الثقافیة للفنون الشبانیة 

-مستغانم  

59 
عرض مسرحي "هالة يف عالم 

 الخیال "
 قاعة السعادة بوهران

الرابطة الوالئیة للنشطات الثقافیة 

-غلیزان –والعلمیة   

 عرض أغاني جدیدة و العاب خفة 60

 29األربعاء 

2023مارس   

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة
 الفنان بیبو سطیف

61 
عرض حکواتي وعرائس" مغامرات 

 شوشو"
وهران -فرقة بشیر محمد أمین قاعة االطلس  

 عرض مسرحي "العنیف واللطیف" 62
قاعة احمد باي 

 بقسنطینة

جمعیة ابتسامة ملسرح الطفل والغناء 

-ورقلة-الهادف   

 29األربعاء  عرض مسرحي "الفالح واالمیرة" 63

2023س مار  

00سا14  

 قاعة یسر للعروض
–الجمعیة الثقافیة للفنون الشبانیة 

-مستغانم  

 عرض أللعاب الخفة 64
املرکب الثقايف عبد 

 الوهاب سلیم بشنوة
-الجزائر–طاطا لیندة   
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برنامج خاص  قاعة السعادة بوهران عرض مسرحي "البلعوط  " 65

بالعطلة املدرسیة 

 للترفیه والتوعیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البییض –جمعیة بودرقة  للمسرح   

"عرض مسرحي"األرض جنة 66  

 30الخمیس 

2023مارس   

00سا14  

 فرقة استودیو الصغار البلیدة قاعة یسر للعروض

 عرض مسرحي "الصندوق" 67
املرکب الثقايف عبد 

 الوهاب سلیم بشنوة

التعاونیة الثقافیة والفنیة لإلنتاج 

-عین الدفلی–والتوزیع املسرحي   

68 
عرض مسرحي "حکایة من 

 حاکایات زمان "
وهرانقاعة السعادة ب  

تیارت  –التعاونیة الفنیة دیوان الحلقة 

– 

 عرض مسرحي"البلعوط" 69

 30الخمیس 

2023مارس   

00سا14  

البییض –جمعیة بودرقة  للمسرح  قاعة االطلس  

 عرض مسرحي" العنیف و اللطیف" 70
 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة

جمعیة ابتسامة ملسرح الطفل والغناء 

-ورقلة-الهادف   

سرحي "الفالح واالمیرة"عرض م 71  
قاعة احمد باي 

 بقسنطینة

–الجمعیة الثقافیة للفنون الشبانیة 

-مستغانم  

 31الجمعة  عرض مسرحي "البلعوط  " 72

2023مارس   

00سا14  

البییض –جمعیة بودرقة  للمسرح  قاعة یسر للعروض  

 عرض أللعاب الخفة 73
املرکب الثقايف عبد 

 الوهاب سلیم بشنوة
نجوم ماجیكفرقة   
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 قاعة السعادة بوهران عرض مسرحي "املفاجئة" 74
 

 

 

 

 

 

برنامج خاص 

بالعطلة املدرسیة 

 للترفیه والتوعیة

 

 

 

 

 

الجمعیة الوالئیة للثقافة والفنون 

–سعیدة  –شعلة الهضاب   

 عرض مسرحي"الفالح و االمیرة" 75

 31الجمعة 

2023مارس   

00سا14  

 1945ماي  08قاعة 

 بخراطة

–الجمعیة الثقافیة للفنون الشبانیة 

-مستغانم  

76 
لخفة "الفنان بالل عرض أللعاب ا

 صابري"

قاعة احمد باي 

 بقسنطینة

 -التعاونیة الثقافیة القناع للمسرح 

 سطیف

77 
عرض مسرحي "حکایة من 

 حاکایات زمان "
 قاعة االطلس

تیارت  –التعاونیة الفني دیوان الحلقة 

– 

78 
 عرض مسرحي

 "السیرك الهندي   "

 01السبت 

2023افریل   

00سا14  

وهرانقاعة السعادة ب  
 –جمعیة املداح للمسرح والفنون 

_مستغانم  

79 
 عرض مسرحي

 "  البلعوط"

املرکب الثقايف عبد 

 الوهاب سلیم بشنوة
-البیض-جمعیة بودرقة  للمسرح  

80 
 عرض مسرحي

 "حلم نغم"
 قاعة یسر

جمعیة ناس الفن للثقافة واألبداع 

 باملدیة
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: دیوان ریاض الفتح  

کان النشاطم املشارکین املالحظات تاریخال أهداف النشاط   الرقم نوع النشاط 

 دیوان ریاض الفتح /

 مرکز الفنون

وبهو قاعة ابن 

 زیدون

إنجاح الحدث و إبراز 

 املوروث الثقايف
مارس 25  

معرض رمضانیات ریاض الفتح یتعلق 

 بالصناعات التقلیدیة املحلیة والحرفیین.
01 

/ 
مرکز الفنون/ بهو 

 قاعة ابن زیدون

العطلة الربیعیة 

 الخاصة باألطفال
مارس 28  

یوم بعد  15معرض" وطني للکتاب" ملدة 

 اإلفطار.
02 

/ 
 دیوان ریاض الفتح

 مرکز الفنون

 قاعة فرانس فانون

التعریف بالتراث 

 الثقايف الوطني.

مارس  28من

افریل 25الی  

حدیثة التعریف بالتراث الثقايف بأسالیب 

 للفن التشکیلي.
03 

 دیوان ریاض الفتح /

مکتبة ریاض الطفل 

العطلة الربیعیة  واملعرفة

 الخاصة باألطفال
/ 

عروض و ألعاب بهلوانیة من التراث الجزائري 

 کل نهایة أسبوع.
04 
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 دیوان ریاض الفتح /
 قاعة املسرح الصغیر

 قاعة ابن ویدون

إنجاح الحدث و إعطاء 

یةصورة راقیة و حضار  

إلی  01أفریل

غایة لیلة 

 القدر

أناشید و مدائح  دینیة بعنوان" رمضانیات 

 ریاض الفتح".
05 

/ 
 

 دیوان ریاض الفتح

 ساحة "أغورا"

 

 قاعة ابن ویدون

إنجاح الحدث و 

التعریف بالتراث 

 الثقايف الوطني.

 

افریل 05من  

 إلی

غایة لیلة 

 القدر.

 

أمسیات لألناشید الفنیة والغناء الشعبي 

یوف الشرف کل نهایة أسبوع.وض  

 

06 

/ 

وزارة الثقافة        

 و الفنون

ودیوان ریاض 

 الفتح

 مدخل مرکز الفنون

 مدخل غابة األقواس

 ساحة إسبالناد

العطلة الربیعیة 

 الخاصة باألطفال
افریل 16  

إقامة مکتبات متنقلة یلع مستوى فضاءات 

 دیوان ریاض الفتح.

اء یوم أمسیات فنیة و أعمال أدبیة إلحی

 العلم.

07 

/ 
 دیوان ریاض الفتح

 جمعیة أهل الفن

 قاعة املسرح الصغیر

 و قاعة ابن ویدون

التعریف بالتراث 

 الثقايف الوطني.

 19افریل/ 17

 افریل

عرض موسیقي ورقص شعبي من إشراف 

 جمعیة أهل الفن.
08 
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/ 

 توفیق یوسفي

الفنان "محمد 

 روان"

 

 ابن زیدون
إنجاح الحدث و إعطاء 

راقیة و حضاریة صورة  

مرات  خالل 3

 الشهر الکریم

جلسات موسیقیة طربیة من التراث الوطني 

 والعربي

عزف یلع اآلالت املوسیقیة الوتریة مثل 

 العود و املوندول أو القیثارة.

09 
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: الوکالة الجزائریة لإلشعاع الثقايف  

 

 

 

 الرقم نوع النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط

2023مارس  15 عبد اللطیفدار    
 ملتقی الفن السابع مع السینمائي العربي

 لکحل.
01 

 

 

 

 طیلة شهر رمضان

 

 دار عبد اللطیف

 

سهرات عائلیة يف الطبوع املحافظة یلع غرار:  _

 االندلسي، الشعبي، االنشاد الدیني.

01 

قراءات يف الشعر الفصیح والشعبي. _ دار عبد اللطیف  02 

ض ستینیة االستقالل.جولة معر _ دار عبد اللطیف  03 

حفل مسابقة أغاني يف الشعر امللحون يف وهران _ وهران  04 
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:املسرح الوطني الجزائري "محي الدین بشطارزي "   

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوفیت النشاط إسم النشاط الرقم

01 
 "املاضي یعود"

 عرض شريف

27/03/2023  

سا 22:00  

لوطني املسرح ا

 الجزائري

 

 

 

 إحیاء لیالي

شهر رمضان 

 الکریم

 

 

 

 

 

 

 املسرح الجهوي باتنة

02 
 عهد األصدقاء

 (مسرحیة لألطفال)

28/03/2023  

سا 21:30  
 املسرح الجهوي عنابة

03 
29/03/2023  

سا 21:30  

 مجالس بشطارزي 04
29/03/2023  

سا 21:30  

بفضاء "محمد 

 بودیة"

تنشیط عبد الرزاق إعداد و

 بوکبة

05 
 "نسائم الربیع"

 حفل موسیقي

30/03/2023  

سا 22:00  

 

املسرح الوطني 

 الجزائري

 

 

 املطربة "منال غربي"

31/03/2023 "الحراز " 06  الجمعیة الثقافیة "أهل الفن" 
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سا 22:00 کومیدیا موسیقیة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفل موسیقی شعبي 07
01/04/2023  

سا 22:00  
 املطرب "کمال عزیز"

08 
 أصدقاء من الفضاء

 (مسرحیة لألطفال)

02/04/2023  

سا 21:30  

جمعیة الفنون الدرامیة 

 "محفوظ طواهري" ملیانة

09 
 مرآة السلطان

 (مسرحیة لألطفال)

03/04/2023  

سا 21:30  
 فرقة البادي الفنیة الجزائر

10 
 لونجة

 (مسرحیة لألطفال)

04/04/2023  

سا 21:30  

لجمعیة الثقافیة "شباب ا

 وفنون" تبالط

 العازب 11

 

05 /04/2023  

سا 22:00  

 املسرح الجهوي وهران

12 
 "لو حکاولي یلع القصبة"

 حفل فني موسیقي أندلسي

06/04/2023  

سا 22:00  
 املطربة "لیلی بورصالي"
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13 
 " من روح قسنطینة"

 سهرة فنیة للمالوف القسنطیني

07/04/2023  

سا 22:00  
ملطرب "عباس ریغي"ا  

 

: املرکز الجزائري للسینما  

 عنوان الفیلم الوقت التاریخ الرقم

01 

 األربعاء

22 

 مارس

للمخرج یوسف شاهین "الناصر صالح الدین" األیوبي 13:00  

" عباس للمخرج محمود العقاد"الرسالة 15:00  

21:30 / 

02 

 الخمیس

23 

 مارس

أبو سیففجر اإلسالم للمخرج صالح  13:00  

 الشیماء للمخرج أحمد السباعي 15:00

21:30 / 

03 
 الجمعة

افریل 24  
 

 خالد ابن الولید للمخرج حسین صدقي 13:00 السبت 04
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25 

 مارس

 مملکة السماء للمخرج ریدلي سکوت 15:00

21:30 / 

05 

 األحد

26 

 مارس

عباس محمود العقاد الرسالة 13:00  

رج أحمد السباعيالشیماء للمخ 15:00  

21:30 / 

06 

 

07 

 اإلثنین

27 

 مارس

 فجر اإلسالم للمخرج صالح أبو سیف 13:00

 الناصر صالح الدین األیوبي 15:00

21:30 / 

08 

 الثالثاء

28 

 مارس

 مملکة السماء للمخرج ریدلي سکوت 13:00

 خالد ابن الولید للمخرج حسین صدقي 15:00

محمود العقاد عباس الرسالة 21:30  

09 

 األربعاء

29 

 مارس

 الشیماء للمخرج أحمد السباعي 13:00

 فجر اإلسالم للمخرج صالح أبو سیف 15:00

للمخرج یوسف شاهین "الناصر صالح الدین" األیوبي 21:30  
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10 

 الخميس

30 

 مارس

 مملكة السماء للمخرج ريدلي سكوت 13:00

 خالد ابن الوليد للمخرج حسين صدقي 15:00

عباس محمود العقاد الرسالة 21:30  

11 
 الجمعة

31 
 

12 

 السبت

01 

 أفريل

 راكب سيدي الشيخ روائي طويل من إخراج محمد شريف بقة 13:00

باديس روائي طويل من إخراج باسل الخطيبابن  15:00  

21:30 «   »    (2019)2 15 

13 

 األحد

02 

 أفريل

 االمير عبد القادر وثائقي من إخراج سالم ابراهيمي 13:00

 بن ناصر بن شهرة وثائقي من إخراج محمد شناف 15:00

21:30 «  »  01 56  

14 

 اإلثنين

03 

 أفريل

 االتحاد العام للطلبة وثائفي من إخراج محمد لطرش 13:00

 سيدي عبد الرحمان وثائقي من إخراج ناصر ياهمي 15:00

21:30 «    »   1994 
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15 

 الثالثاء

04 

 أفريل

الخطيبابن باديس روائي طويل من إخراج باسل  13:00  

 االمير عبد القادر وثائقي من إخراج سالم ابراهيمي 15:00

21:30 «Le repenti» de MerzakAllouache 2011 

16 

 األربعاء

05 

 أفريل

 فيلموثائقي"سيدي بومدين شعيب الغوث 13:00

 فيلموثائقي "الشيخ محمدابن عبدالكريم املغيلي التلمساني 15:00

21:30 " محمودالعقاد لعباسالرسالة"   

17 

 الخميس

06 

 أفريل

 فيلم وثائقي"سيدي بومدين شعيب الغوث 13:00

 فيلم وثائقي "الشيخم حمدابن عبدالكريم املغيلي التلمساني 15:00

 الرسالة" لعباس محمودالعقاد" 21:30

07الجمعة 18 أفريل    

19 

 السبت

08 

 أفريل

13:00 « Salut cousin » de MerzakAlouache 01h43m 

15:00 « Hasan nya » de Ghaouti Ben Dedouche 

21:30 « Mascarade « de Lyes Salem 

 Les vacance de l’inspecteur Taherde Moussa Haddad 13:00 األحد 20
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09 

 أفريل

15:00 « Le clandestin » de BenamarBakhti 

21:30 « Salut cousin » de MerzakAlouache 01h43m 

21 

 اإلثنين

10 

 أفريل

13:00 « Hasan taxi » de Mohamed Slim Riad 

15:00 « L'Évasion de Hassan Terro » réalisé par Mustapha Badie 

21:30 « Hasantiro » de Mohamed LakhdarHamina 

22 

 الثالثاء

11 

 أفريل

13:00 L’inspecteur Taher mène l’enquête 

15:00 « Mascarade « de Lyes Salem 

21:30 « Hasan nya » de Ghaouti Ben Dedouche 

23 

 األربعاء

12 

 أفريل

13:00 « L’inspecteur Taher  marque le bute » 

15:00 « Le clandestin » de BenamarBakhti 

21:30 « L’inspecteur Taher  marque le bute » 

24 

 الخميس

13 

 أفريل

13:00 « L’inspecteur Taher  marque le bute » 

15:00 « Le clandestin » de BenamarBakhti 

21:30 « Hasantiro » de Mohamed LakhdarHamina 
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25 

 الجمعة

أفريل 14  

 

 

26 

 السبت

15 

 أفريل

 

13:00 « Hasan taxi » de Mohamed Slim Riad 

15:00 « L’inspecteur Taher  marque le bute » 

21:30 
« Mascarade »  de Lyes Salem 

27 

 األحد

16 

 أفريل

13:00 « Le clandestin » de BenamarBakhti 

15:00 « Salut cousin » de MerzakAlouache 01h43m 

21:30 « Certifié halal » de  Mahmoud Zemmouri 

28 

 اإلثنين

17 

 أفريل

13:00 « Le clandestin » de BenamarBakhti 

15:00 « Salut cousin » de MerzakAlouache 01h43m 

21:30 « Certifié halal » de  Mahmoud Zemmouri 

 "فيلم وثائقي "الشيخ الحاج عبدالكريم دالي بولنوار 13:00 الثالثاء 29
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 "فيلم وثائقي " مساجد تلمسان 15:00 18

 الرسالة" لعباس محمودالعقاد 21:30

30 

 األربعاء

19 

 أفريل

13:00 Les Rues d'Alger est un film de Amine-Kais 

15:00 « En attendant les Hirondelles »de Karim Moussaoui 

21:30 “Titi “  film de  khaledbaraket 

31 

 الخميس

20 

13:00 « Tahya ya didou« de Mohamed Zinet 

15:00 « L'envers du miroir » de Nadia Cherabi 

21:30 « Les Rues d'Alge » film de Amine-Kais 

 
 الجمعة

أفريل 21  
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:سایح أوبرا الجزائر بوعالم ب  

 التاریخ املشارکون النشاط الرقم

01 
 االورکسترا السیمفونیة الوبرا الجزائر

 تحت قیادة املایسترو لطفي سعیدي

 العربي بسطام فرقة الفردة

 ( ملحون)

 أسما عال ( غناء اندلسي )

2023مارس  31الجمعة   

2023أفریل  1السبت   االورکسترا السیمفونیة الوبرا القاهرة 02  

03 
جوق االندلسي لدار أوبرا الجزائرال  

 تحت قیادة املایسترو نجیب کاتب

 الفنانة منال غربي

 سمیر تومي
2023أفریل  06الخمیس   

2023أفریل  07الجمعة  بالي أوبرا الجزائر عرض الجزائر يف احتفال 04  

2023أفریل  08السبت   األورکسترا السیمفونیة األردنیة 05  

06 
تلمسان الجوق الجهوي لوالیة  

 تحت قیادة األستاذ عدیل بلخوجة

 نسرین غنیم

 عبد الحمید طالب بن رباب

2023أفریل  09االحد   

بقصر الثقافة لوالیة تلمسان 

 " عبد الکریم دالي "

2023أفریل  09االحد  أمین بوناح الجوق الجهوي لوالیة قسنطینة 07  
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سطیف " بدار الثقافة لوالیة  تحت قیادة االستاذ سمیر بوکربدیرة

 هواري بومدین "

 الجوق الوطني النسوي ألوبرا الجزائر 08

 نوال ایلول

 المیاء مادیني

 مونیا شتال

 الراویة سهام کنوش

2023أفریل  13الخمیس   

09 
األورکسترا السیمفونیة ألوبرا الجزائر تحت قیادة 

 املایسترو لطفي سعیدي

 الفنان القبائلي أکلي بحیاتن

 فرید فراقي

رزینعباس أیت   

2023أفریل  14الجمعة   

 الجوق الوطني للموسیقی 10

 عدالن فرقاني

 عبد الوهاب جازولي

 مریم بن عالل

2023أفریل  15السبت   
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 قصر الثقافة مفدي زکریا :

 الرقم التاریخ النشاط املکان التوقیت

 01 2023.03.25 حفل عنائي انشادي القاعة املتعددة النشاطات 21:30

املتعددة النشاطات القاعة 21:30  
حفل عنائي أندلسي و حوزي مع املطرب فرید 

 خوجة
2023.03.29 02 

 القاعة املتعددة النشاطات 21:30
حفل عنائي مالوف مع الفنان  وسیم 

 القسنطیني
2023.03.30 03 

21:30 

 القاعة املتعددة النشاطات

 

 

 04 2023.03.31 حفل عنائي مع الفنان یحي بورویقات نصر الدین

 05 2023.04.01 حفل عنائي  مع فرقة الفردة  من القنادسة  بشار القاعة املتعددة النشاطات 21:30

 القاعة املتعددة النشاطات 21:30
حفل انشادي دیني بمناسبة االحتفال بلیلة 

 منتصف شهر رمصان املعظم
2023.04.04 06 

نة  أسماء علةحفل أندلسي  حوزي مع الفنا القاعة املتعددة النشاطات 21:30  2023.04.05 07 
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 08 2023.04.12 حفل عنائي فني متنوع القاعة املتعددة النشاطات 21:30

 09 2023.04.13 حفل عنائي قبائلي القاعة املتعددة النشاطات 21:30

 10 2023.04.14 حفل عنائي بدوي القاعة املتعددة النشاطات 21:30

ائي فني متنوعحفل عن القاعة املتعددة النشاطات 21:30  2023.04.15 11 

 القاعة املتعددة النشاطات 21:30
برنامج دیني بمناسبة االحتفال بلیلة القدر 

 املبارکة
2023.04.16 12 

بوغازي  حفل عنائي حوزي مع الفنان کریم القاعة املتعددة النشاطات 21:30  2023.04. 18 13 

مع املطرب فاتح روانة .حفل عنائي مالوف  القاعة املتعددة النشاطات 21:30  2023.04. 19 14 

 15 2023.04.20 حفل غنائي شعبي القاعة املتعددة النشاطات 21:30

 

 برنــــامــج املعـــارض

 رقم التاریخ النشاط املکان التوقیت

21:30 

00:30 
 رواق بایة

معرض للخط العربي  املنمنمات و الزخرفة 

 االسالمیة

2023.03.25 

2023.04.15 
01 
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21:30 

00:30 
)02القاعة (  معرض للصناعات التقلیدیة و التحف التزینیة 

2023.03.25 

2023.04.15 
02 

 

منتدى الفکر الثقايف اإلسالمي يف قصر الثقافة مفدي زکریا إطاريف  سلسلة ندواتبرنامج   

 التاریخ النشاط املکان التوقیت

الثقايف االسالميملنتدى الفکر اللقاء االول       القاعة الشرفیة 11:00  
 االثنین

.03.272023  

ملنتدى الفکر الثقايف االسالمياللقاء الثاني      القاعة الشرفیة 00: 11  
 االثنین

.04.032023  

ملنتدى الفکر الثقايف االسالمياللقاء الثالث      القاعة الشرفیة 00: 11 2023.04.10 االثنین   

ملنتدى الفکر الثقايف االسالمياللقاء الرابع     القاعة الشرفیة 00: 11  
 االثنین

.04.172023  
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:قصر الثقافة عبد الکریم دالي تلمسان   

 مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
تاریخ و توقیت  

 النشاط
 الرقم اسم النشاط

 جمعیات محلیة

 

إحیاء أیام 

الطرب الحوزي 

 لفئة الناشئة
القاعة الکبرى 

لقصر الثقافة 

عبد الکریم 

يدال  

2023مارس 29  
–جمعیة املوحدیة   

 ندرومة

01 

2023مارس  30  جمعیة القرطبیة 

2023افریل  01  جمعیة ریاض األندلس 

2023افریل 06  جمعیة غرناطة 

2023افریل  07  الفنان شفیق حجاج 

2023أفریل  08  أحباب الشیخ العربي بن صاري جمعیة 

2023افریل  13 سالمجمعیة ال   

2023أفریل  14  الفنانة لیلی بن مراح 

2023أفریل  15  جمعیة الشیخ محمد بوعلي 

 
2023افریل  17  سهرة أندلسیة و مدیح من أداء الفنان خلیل بابا أحمد 

2023أفریل  18  سهرة أندلسیة و مدیح من أداء الفنانة مریم بن عالل 

 جمعیات محلیة
اختتام سهرات 

2023 رمضان  
2023أفریل  19  

إحیاء لیلة القدر املبارکة بالتنسیق مع فوج األمانة الکشافة       

 و املنشد عبد املالك نهاري
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أدرارمدیریة الثقافة لوالیة   

 املشارکین مکان النشاط أهداف النشاط تاریخ وتوقیت النشاط نوع النشاط الرقم

01 

مسابقة والئیة يف 

اإلنشاد واملدیح 

نيالدی  

 اکتشاف املواهب طیلة الشهر الفضیل

 دار الثقافة

 الفرق االنشادیة املحلیة

02 
سهرة إنشادیة 

 ومسابقات
23/03/2023  

 

 

 

 إحیاء لیالي الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرق أناشید املنبر دار الثقافة

26/03/2023 محاضرة 03  االستاذ دباغ یوسف دار الثقافة 

04 
عروض فلکلوریة 

 طابع قرقابو
30/03/2023  

قصر تیطاف 

 تامست
 جمعیة سیدي بالل الثقافیة

05 
27/03/2023 إنشاد ومدیح ملنشد جمعیة الرضوان الثقافیة وا دار الثقافة 

 حسام

28/03/2023 مسابقة 06  تعاونیة أصیل للفون دار الثقافة 

29/03/2023 عرض مسرحي 07  جمعیة أسود الخشبة دار الثقافة 

30/03/2023 مسابقة 08  جمعیة املعالي للعلوم والتربیة دار الثقافة 

02/03/2023 مسابقة 09  أطفال الکشافة االسالمیة محمد بوراس دار الثقافة 

03/04/2023 مسرح 10  جمعیة املناهل دار الثقافة 

04/04/2023 عروض ترفیهیة 11  جمعیة شمس املحبة دار الثقافة 

1
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05/04/2023 مسرح 12 الترویح عن الصائمین  

بتزکیة النفوس وتهذیب 

السلوك  بنفحات رمضان 

 الروحانیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعیة الفنون الدرامیة دار الثقافة

06/04/2023 إنشاد ومدیح 13  جمعیة أغوسرو دار الثقافة 

09/04/2023 مسابقة 14 عالي للعلوم والتربیةجمعیة امل دار الثقافة   

عروض مسرحیة  15

 وبهلوانیة

06/04/2023  جمعیة شمس املحبة للفنون الدرامیة تمنطیط 

سهرة إنشادیة  16

 ومسابقات

07/04/2023  جمعیة الرضوان فنوغیل 

10/04/2023 مسابقة 17  أطفال الکشافة دار الثقافة 

11/04/2023 أدب 18  شعراء محلیون دار الثقافة 

19 
12/04/2023 مسابقة  دار الثقافة 

أطفال الکشافة االسالمیة فوج محمد 

 بوراس

عروض فنیة  20

 وبهلوانیة
13/04/2023  جمعیة السلسبیل للبراءة والطفولة أولف 

13/04/2023 عرض مسرحي 21  جمعیة ماسیني دار الثقافة 

22 
16/04/2023 عرض مسرحي  دار الثقافة 

ة جمعیة اسبر امرهان وجمعی

 املحافظة یلع التراث

عروض فلکلوریة  23

 ملختلف الطبوع
19/04/2023  جمعیات فلکلوریة محلیة دار الثقافة 

سهرة إنشادیة  24

 ومسابقات
20/04/2023  بودة 

جمعیة نجوم األصیل لإلنشاد واملدیح 

 الدیني
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20/04/2023 إنشاد ومدیح 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة الجواهر وفرقة البشائر دار الثقافة

لدورة التأهیلیة ا 26

 للصائمین الجدد
 

 

 

 خالل الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

 خالل الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

 خالل الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

 املکتبة الرئیسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املکتبة الرئیسیة

 

 

 

 

 

 مدیریة  الشؤون الدینیة واألوقاف

27 

 

 الرمضانیة الجواهر

القران  ) مسابقة8(ط

وم يف الحفظ الکری  

"ورتل  التجوید

 القران ترتیال"

 

شیوخ وأئمة وأستاذ يف الشریعة 

 اإلسالمیة

حکایة کتاب حفل  28

تکریمي ألحسن 

 کاتب صغیر لقصة

 مصلحة التنشیط

محاضرة  يف رحاب  29

 الشهر الفضیل
 أستاذ يف الشریعة

 

 

 

 

 

) 8الرمضانیة (ط

مسابقة القران 

 الکریم يف الحفظ

والتجوید"ورتل 

 القران ترتیال"

شیوخ وأئمة وأستاذ يف الشریعة 

 اإلسالمیة
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30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترویح عن الصائمین

 

 

 

 

 

 

 املکتبة الرئیسیة

 

غزوة بدر (ندوات  31

)الکبرى  
 نادي أشبال الجزائر

 

32 

محاضرة ضبط 

 ـ حفظ سورة یاسین

تفسیر سورة 

 اإلخالص

ـ کتابة جزء من 

 حزب عم

 األستاذ :

 الطیبي عبداملجید

الجواهر الرمضانیة  33

مسابقة القران  )8(ط

الکریم يف الحفظ 

والتجوید"ورتل 

 القران ترتیال"

شیوخ وأئمة وأستاذ يف الشریعة 

 اإلسالمیة

34 
 األستاذ: حیح ندوة  فتح مکة
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:الشلف مدیریة الثقافة لوالیة   

 

 إسم النشاط الرقم
تاریخ و توقیت 

 النشاط
 مکان النشاط

أهداف 

 النشاط
 املشارکون

01 
"محاضرات ، جلسات مة القراءةخیتظاهرة "  

 و أمسیات شعریة، عروض ترفیهیة و غیرها

 20إلی  21من 

2023أفریل   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

ملحقتیها  وومیة العم

 بالشرفة

 والشطیة

ثقايف، 

 فني

املکتبة الرئیسیة بمشارکة 

 أساتذة، شعراء، وغیرهم

 قعدات تقلیدیة شعبیة تراثیة 02
مارس إلی  22

2022فریل أ 20  

املتحف العمومي الوطني 

 ودار الثقافة
 تراثي

الجمعیات الثقافیة التراثیة، 

والعارضونالحرفیون  والنسویة،  

03 
ورشات تکوینیة يف الفنون الدرامیة 

 بمناسبة االحتفال بالیوم العاملي للمسرح

 29إلی  27من 

2023مارس   
 دار الثقافة لوالیة الشلف

التکوین 

يف الفن 

املسرح

 ي

بالتنسیق مع املهرجان الوطني 

 ملسرح مستغانم

04 

 أیام األغنیة الشعبیة واألندلسیة

 أیام الشلف لإلنشاد واملدیح الدیني

 أیام الشلف للمسرح

املؤلف وحقوقالیوم العاملي للکتاب   

 تنظیم مسابقة فارس القران الصغیر

مارس  27من 

أفریل  20إلی 

2023 

 دار الثقافة لوالیة الشلف

مقدم 

کافة ل

الفئات 

 العمریة

بالتنسیق مع جمعیات ثقافیة 

 وفنانین

2
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05 

 

 رمضان ، یوممعرض الکتاب بمناسبة شهر 

. العلم  

 18إلی  13من 

2023افریل   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

أدبي، 

تحسیس

 ي

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

06 
معرض للکتاب بمناسبة الیوم العاملي 

 للکتاب

افریل  23وم ی

2023 

 املکتبة الرئیسیة

 وملحقاتها
 املکتبة الرئیسیة وملحقاتها أدبي

 سهرات فنیة، عروض مسرحیة وترفیهیة 07
مارس إلی  20

2022أفریل  20  

املؤسسات الثقافیة، دور 

الشباب، الساحات العمومیة 

و غیرها"عبر بعض بلدیات 

 الوالیات

ثقايف ، 

 فني

قفون " املؤسسات الثقافیة، املث

و الفنانون و الجمعیات الثقافیة 

 و الفرق الفنیة

08 

 معارض مختلفة يف الصورة الفوتوغرافیة،

الفن التشکیلي، الکتاب،  الخط العربي،

الصناعة التقلیدیة الفنیة، الرسم و االشغال 

 الیدویة وغیرها

مارس إلی  20

2022أفریل  20  
 املؤسسات الثقافیة،

ثقايف ، 

 فني

قافیة، املثقفون " املؤسسات الث

و الفنانون و الجمعیات الثقافیة 

 و الفرق الفنیة

09 
، وأنشطة لألطفال  ورشات فنیة، مسابقات

 علمیة و تثقیفیة

مارس إلی  20

2022افریل  20  
 املؤسسات الثقافیة،

العطلة 

 الربیعیة

املؤسسات الثقافیة، املثقفون 

و الفنانون والجمعیات الثقافیة 

 والفرق الفنیة
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10 
ندوات، محاضرات علمیة وتحسیسیة يف 

 مختلف املجاالت

مارس إلی  20

2022افریل  20  

 

 املؤسسات الثقافیة

ثقايف، 

فني، 

تحسیس

 ي

املؤسسات الثقافیة، املثقفون 

واألساتذة، وبعض القطاعات 

 الشریکة

 

:دار الثقافة   

م النشاطاس تاریخ و توقیت النشاط أهداف النشاط مکان النشاط املشارکون املالحظة  الرقم 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 جمعیة تیفاوین

 الفنان قرجاجة أمین

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/03/2023  

سا 22:00  

سهرة فنیة يف الطابع  -

 القبائلي

سهرة فنیة يف الطابع  -

 الشعبي

01 

 جمعیة فتاة املستقبل
27/03/2023  

سا 22:00  

التصفیات األولی ملسابقة -

 "فارس القرأن الصغیر"
02 

الجمعیة العثمانیة 

 للطرب األندلسي

 جمعیة أنغام الشلف

28/03/2023  

سا22:00  

سهرة فنیة يف الطابع  -

 األندلسي

سهرة فنیة يف املدیح -  03 

 الفنان طاهر شاوش

 جمعیة أبطال الشلف

10/04/2023  

سا22:00  
الطابع سهرة فنیة يف  -

 الشعبي
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهرة فنیة يف الطابع  - 

 الجزائري

 جمعیة فتاة املستقبل
30/03/2023  

سا22:00  

التصفیات الثانیة ملسابقة -

 "فارس القرأن الصغیر"
04 

 جمعیة أوتار تنس

 جمعیة الفن األصیل

01/04/2023  

سا 22:00  

سهرة فنیة يف الطابع  -

 األندلسي

سهرة فنیة يف الطابع  -

 الشعبي

05 

 الفنان جمال مغاریا

04/04/2023 األصالة لإلنشاد الدیني  

سا22:00  

سهرة فنیة يف الطابع  -

 الشعبي

سهرة فنیة يف االنشاد  -

 الدیني

06 

 جمعیة فتاة املستقبل
06/04/2023  

سا10:00  

التصفیات الثالثة ملسابقة -

 "فارس القرأن الصغیر"
07 

الفنان عبد الرحمن 

 شاوش

جمال برديالفنان   

08/04/2023  

سا22:00  

سهرة فنیة يف الطابع  -

 الشعبي
08 

 جمعیة فتاة املستقبل

 األصالة لإلنشاد الدیني

12/04/2023  

سا10:00  

احیاء لیلة القدر لشهر رمضان 
 املعظم لسنة 2023

09 
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تکریم الفائزین يف مسابقة - 

 فارس القرآن الکریم

لألناشید و املوشحات. حفل -  

/ 

 

 

حرکة الجمعویةال  

 

 

 

19/04/2023الی  12من   
تنظیم معرض للحلویات -

 التقلیدیة.
10 

16/04/2023  

سا 10:00  
تنظیم زیارة لدار العجزة.-  11 

/ 
18/04/2023  

سا 10:00  

تنظیم زیارة لدار الطفولة -

 املسعفة.
12 

/ 
املجتمع املدني" 

 شریحة األطفال "

املتحف العمومي 

 الوطني
الربیعیة العطلة  

إلی غایة  22إبتداءا من 

2023أفریل  05  

الورشات البیداغوجیة طیلة 

 أیام العطلة
13 

/ 
بالتنسیق مع جمعیات 

 ثقافیة      و فنانین

دار الثقافة لوالیة 

 الشلف
 العطلة الریعیة

مارس  30الی  25من 

2023 

تنظیم تظاهرة أیام مسرح   -

الطفل تحت شعار " لطفولة 

 مشرقة"

 

14 
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:طاالغوامدیریة الثقافة لوالیة   

 

 أهداف النشاط مکان النشاط املشارکین
تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم نوع النشاط

.طیلة شهر رمضان1  

 عامة الجمهور

 بلدیات :أفلو

 عین سیدي علي

 قلتة سیدي سعد

 سیدي بوزید

 قصر الحیران

 حاسي الرمل

 إحیاء لیالي شهر رمضان

سهرتین يف 

 األسبوع

سا 3021:  

 حفل فني منوع

 و حفل دیني
01 

 فئة األطفال
املرکز الثقايف الشهید 

 فراحتیة أحمد آفــلو

 

تشجیع حب املطالعة 

لدى فئة األطفال و 

 معرفة تاریخهم

 

 یومي الثالثاء

 و الخمیس

سا 13:00  

 قراءة قصص موجهة لألطفال

 عرض أفالم تاریخیة و کرتونیة
02 

 وتشجیعتعلم الخط 

الفنیةاملواهب   

 یومي السبت

 واألربعاء

سا 13:00  

والرسمورشات لتعلم الخط   03 

3
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و  وفنانونشعراء 

 جمعیات ثقافیة
 إحیاء لیالي رمضان قاعة السینما آفـلو

 یومي الثالثاء

 والسبت

سا 15:00  

واألدباءجلسات للشعراء   04 

 یومي الثالثاء

 والخمیس

سا 21:30  

دینیة ومدائحأناشید   05 

لجمعة یومي ا

 واإلثنین

سا 21:30  

 06 سهرات فنیة منوعة

 األحیاء الجامعیة طلبة الجامعین

تقریب املکتبة من 

طلبة املقیمین يف 

 األحیاء الجامعیة

 کل سهرة رمضانیة

سا21:30  
 07 املکتبة املتنقلة

.سهرات لیالي رمضان2  

 کافة األعمار
الصفحة الرسمیة للمکتبة 

 الرئیسیة

نیةتنمیة الثقافة الدی  

یلع  والتشجیع والناشئة

 قراءة السیرة النبویة

رمضان11إلی  04من   01 مسابقة رمضان 

 18الفئة األکثر من 

 سنة

الرئیسیة املکتبة  صفحة  

 صفحة سلسلة التنوین
رمضان 15-04 تشجیع حب املطالعة  

 مسابقة رمضان

7لسلسلة تنوین الطبعة   
02 

ملالکي املکتبات 

 املنزلیة
اطتخص والیة األغو  

التشجیع یلع االعتناء 

 باملکتبات املنزلیة
رمضان 05-20  

مسابقة أحسن مکتبة منزلیة يف 

5طبعتها   
03 
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الطیبیة األغواطفرقة   

 الشاعر محمد بن عامر
 دار الثقافة االغواط

رمضان 05 إحیاء لیالي رمضان  
 مدائح دینیة

04 

 مدائح دینیة املرکز الثقايف افلو فرقة القادریة افلو 

 الفنان معامیر

 ج.الفردوس لالنشاد
 دار الثقافة االغواط

رمضان 06 إحیاء لیالي رمضان  

 عرض حکواتي

 05 حفل انشادي

 حفل انشادي بلدیة قصر الحیران فرقة الصبی لالنشاد

الفنان وسیم التیجاني  

 األغواط
 إحیاء لیالي رمضان دار الثقافة االغواط

 

رمضان 08  

 

 حکواتي

بيحفل موسیقی شع  
06 

 
 حفل انشادي املرکز الثقايف افلو جمعیة محلیة

 دار الثقافة االغواط فنانین تشکیلیین

 إحیاء لیالي رمضان

رمضان 26-10من   

 

 افتتاح معرض الشهر: فنون تشکیلیة

الزخرفة. العربي و، الخط والنحت  

07 

 

 بلدیة سیدي مخلوف الفنان شیخ عمران

رمضان 09  

ملحليحفل الغناء البدوي ا  

 الفنان معامیر

ج. السیراج املنیر 

 االغواط

 بلدیة الخنق

 

 حکواتي

 حفل انشادي

 أساتذة جامعیین

 کَتاب
 مدرج املکتبة الرئیسیة

 استثمار الوقت

 اکتساب معارف جدیدة
رمضان 09  08 ندوة فکریة 

 عامة الجمهور
 قاعة السینما سیدي عقبة

 أفلو
رمضان 10 إحیاء لیالي رمضان  

 

أناشید دینیة سهرة  
09 
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ج. الصحراوى 

ملوسیقی الدیوان 

بخاوة الشاعر میلود  

 إحیاء لیالي رمضان دار الثقافة االغواط

 

رمضان 11  

 

 موسیقی الدیوان

 قراءات شعریة
10 

 

 حفل انشادي بلدیة سیدي بوزید جمعیة محلیة

 دار الثقافة الشاعرة مي غول

رمضان 13 إحیاء لیالي رمضان  

ثي محليحفل فني ترا  

 قراءات شعریة
11 

فرقة خیمة شباب 

 حاسي الدالعة
 حفل انشادي بلدیة حاسي الدالعة

 الفنان معامیر

 جمعیة املزهاریة
 دار الثقافة االغواط

 إحیاء لیالي رمضان

 

رمضان 15  

 

 مسابقة ثقافیة افتراضیة

 حکواتي

 مدائح دینیة
12 

شعراء فصیح و 

 ملحون افلو
 املرکز الثقايف افلو

 

 جلسات رمضانیة شعریة

 

الفئة الصغرى من 

 األطفال

 مدرسي القرآن

مدرج املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

يف تشجیع األطفال 

یلع العطلة الربیعیة 

 حفظ

 و ترتیل القرآن

رمضان 14-15  
مسابقة مزامیر داوود للترتیل و 

 التجوید
13 

رمضان 16 إحیاء لیالي رمضان دار الثقافة فرقة القادریة  
مدائح دینیة بدر:لیلة غزوة   

 قراءات شعریة
14 
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فرقة أحباب الرسول 

 عین ماضي
 حفل انشادي بلدیة عین ماضي

 

الفنان طارق صغیر 

 االغواط

 

رمضان 18 إحیاء لیالي رمضان دار الثقافة  15 حفل فني تراثي محلي 
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: أم البواقي مدیریة الثقافة لوالیة  

 املشارکون مکان النشاط أهداف النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

25/03/2023 عرض مسرحي محترف بعنوان:غابتلي 01  

الترویح  والترفیه 

یلع سکان املنطقة 

يف السهرات 

الرمضانیة  بمناسبة  

 الشهر الفضیل

 نبیل رحماني عنابة دار الثقافة والفنون

02 
عرض مسرحي محترف بعنوان:عمار 

 الجرار
26/03/2023  دار الثقافة والفنون 

 املسرح الجهوي

 أم البواقي

28/03/2023 حفل إنشادي دیني 03  جمعیة التمیز دار الثقافة والفنون 

04 
حفل فني من نوع العیساوة من التراث 

 األمازیغي
30/03/2023  جمعیة ایشنوین تیبازة دار الثقافة والفنون 

01/04/2023 مونولوج تحت عنوان:أنا هك 05  دار الثقافة والفنون 
الفنانة وطار سامیة جمعیة 

 امال للثقافة

02/04/2023 حفل فني من نوع املالوف 06  الفنان مبارك دخلة عنابة دار الثقافة والفنون 

04/04/2023 حفل فني إنشادي 07   

الترویح  والترفیه 

یلع سکان املنطقة 

يف السهرات 

 الرمضانیة

 

 

 منشد الشارقة حاند عادل دار الثقافة والفنون

05/04/2023 عرض مسرحي محترف بعنوان کمیشة 08  دار الثقافة والفنون 
تعاونیة ثقافة وفنون 

 سطیف

09 
عرض مسرحي محترف من نوع مونولوج 

CCCCCèCC بعنوان   
07/04/2023  دار الثقافة والفنون 

تعاونیة میالف للمسرح 

العرض میلةوفنون   

09/04/2023 حفل فني شعبي 10  عین ملیلة 
الفنان ناصر مقداد الجزائر 

 العاصمة

4
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11/04/2023 حفل فني من نوع الشعبي األندلسي 11  
 

 

 

 

 

هر بمناسبة  الش

 الفضیل

 

 

 

 دار الثقافة والفنون
فرقة الحراکتة لألغنیة 

 الشعبیة عین البیضاء

12 
 عرض مسرحي محترف بعنوان :

نعاودو  - C –   زیرو-  
13/04/2023 ار الثقافة والفنوند   

التعاونیة الثقافیة التاج 

 الذهبي

15/04/2023 حفل دیني إنشادي 13  دار الثقافة والفنون 
جمعیة صوت الهزار للثقافة 

 قسنطینة

16/04/2023 حفل إنشادي 14  دار الثقافة والفنون 
التعاونیة الثقافیة تافتیکا 

 للمسرح والفنون العلمة

13/04/2023 حفل فني إنشادي 15  جمعیة االمل أم البواقي دار الثقافة والفنون 

16 
 عرض مسرحي محترف بعنوان:

 مسعود ومنحوس
18/04/2023  دار الثقافة والفنون 

جمعیة املستقبل للثقافة 

 والفنون مسکیانة

17 
حفل فني روحاني یلع شرف حافظي 

 القرآن الکریم
20/04/2023  دار الثقافة والفنون 

للتراث  الجمعیة الوطنیة

 والثقافة

18 

 

 األیام الربیعیة ملسرح  وثقافة الطفل:

مسابقات  -عروض مسرحیة لألطفال -

 فکریة

ألعاب بهلوانیة -  

 

 

مارس  31إلی 26من 

صباحا10  2023  

 العطلة الربیعیة
دار الثقافة والفنون      

 لوالیة أم البواقي

دار الثقافة والفنون 

بالتنسیق مع اتحاد الکتاب 

ریین فرع أم البواقيالجزائ  
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19 

 فتح عدة ورشات:

ورشة الرسم واألشغال الیدویة-  

ورشة طي الورق-  

ورشة األلغاز والحکواتي-  

ورشة التشجیر النظري والتطبیقي-  

2023مارس  19-31  العطلة الربیعیة 
مکتبة املطالعة 

 العمومیة بریش
 طاقم املکتبة
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ةباتن مدیریة الثقافة لوالیة  

 املشارکون أهداف النشــاط مکــان النشــاط تاریــخ وتوقیت النشــاط اســم النشــاط الرقم

22:30الساعة    25/03/2023 أناشید 01  دار الثقافة 

التنشیط والترفیه.-  

إحیاء السهرات -

الرمضانیة يف أجواء 

 عائلیة.

 جمعیة البدر

14:30الساعة   26/03/2023 محاضرة 02 لرئیسیةاملکتبة ا   أساتذة وأئمة مساجد 

03 
 منوعات شعبیة

22:30الساعة   27/03/2023  
 دار الثقافة

 جمعیة املستقبل

22:30الساعة   29/03/2023 04  فرقة باي یحي 

05 
 محاضرة

 
14:00الساعة   29/03/2023  املکتبة الرئیسیة 

أساتذة الجامعة 

 االسالمیة

22:30عة السا  01/04/2023 منوعات شعبیة 06  

 دار الثقافة

 فرقة بوقرانة عمار

15/04/2023الی  01/04/2023 معرض للمنمنمات 07  
جمعیة دردور للخط 

 العربي /ورشات

08 
 منوعات مالوف

22:30الساعة   03/04/2023  
 

 

 دار الثقافة

 

 

التنشیط والترفیه.-  

 

 

 

 

اويالفنان حلیم صحر  

23:30الساعة   06/04/2023 09  الفنان عمامرة وهاب 

22:30الساعة   08/04/2023 منوعات شعبیة   الفنان الحاج الطیب 

5
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10 

 
14:00الساعة   08/04/2023 محاضرة  املکتبة الرئیسیة 

إحیاء السهرات -

الرمضانیة يف أجواء 

 عائلیة.

أساتذة الجامعة 

 االسالمیة

22:30الساعة   10/04/2023 منوعات شرقیة 11  

 دار الثقافة

حسن سفاح  مطرب

 (أمیر)

13/04/2023 منوعات شعبیة 12  
املطرب ع املجید 

 عمامرة

22:30الساعة   15/04/2023 مدائح دینیة 13  جمعیة البدر 

22:30الساعة   17/04/2023 منوعات شعبیة 14  الفنان قرابسي الطیب 

22:30الساعة   18/04/2023 مسرحیة 15  تعاونیة لعریني 

 

16 
لوفمنوعات ما 22:30الساعة   19/04/2023   جمعیة بن سعید 

17 

مسابقة دینیــة 

بمناسبة رمضان 

املعظم بعنوان :" 

سیـــرة الحبیب 

 املصطفی"

أفریل 04مارس الی  26ابتداء من   

الصفحة االفتراضیة 

فیسبوك:                          

دار الثقافةو الفنون 

 و ملحقتها باتنة

 العطلة الربیعیة
األطفال من فئة  

سنة 14الی 10  

18 

مسابقة يف 

األشغال الیدویة 

ألحسن تصمیم 

2023أفریل  04مارس الی  26ابتداء من   
ترسل التصامیم الی 

 دار الثقافة باتنة
 العطلة الربیعیة

 07فئـــة األطفـــال من 

سنة 12الی   
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"فوانیـــس أو هالل 

 رمضان الکریـــم"

19 

تکریم األطفال 

الفائزین يف 

املسابقات 

الرمضانیة یوم 

االحتفال بعید العلم 

أفریل 16  

ـ2023أفریل  15  

10:00 
 العطلة الربیعیة قاعـــــة العروض

دار الثقافة و الفنون 

 باتنة

20 

CCC CCC CCCC 

CCCC 

مع نشاطات 

 ترفیهیة متنوعة

2023أفریل  01  العطلة الربیعیة قاعة العروض 
تعاونیة اللمسة الثقافیة 

 باتنة

21 
عــروض بهلوانیة و 

 تنشیطیة لألطفال
2023، أفریل 01،03،05  العطلة الربیعیة قاعة العروض 

جمعیة سمیرامیس 

الثقافیة ، جمعیة أطفال 

القراقوز ، املهرج حسام 

 أسباع
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بجایةمدیریة الثقافة لوالیة   

لرقما  املشارکون يف النشاط مکان النشاط تاریخ  النشاط اسم النشاط 

األنشودة  الدینیة"سبوع "أ 01  ساحة دار الثقافة األسبوع األول لشهر رمضان 

 مدیریة الثقافة و الفنون

بالتنسیق مع مدیریة الشؤون 

 الدینیة و األوقاف

02 
 أسبوع للغناء الشعبي

 (قعدة شعبیة)
 األسبوع األول لشهر رمضان

 

 موقع القصبة

 

مدیریة الثقافة و الفنون 

 بالتنسیق مع مجموعة من

الجمعیات الثقافیة املتخصصة 

 يف الفن الشعبي و األندلسي

"الضحك و الفکاهة"أسبوع  03  دار الثقافة األسبوع الثاني لشهر رمضان 
مدیریة الثقافة و الفنون 

 بالتنسیق مع دار الثقافة

األغنیة  الحدیثة املتنوعة"أسبوع " 04  عبر مختلف البلدیات األسبوع الثاني لشهر رمضان 

ة الثقافة و الفنون مدیری

بالتنسیق  مع البلدیات و 

 الجمعیات الثقافیة

05 
محاضرات مع أساتذة مختصة يف 

 الفقه

مرة يف کل أسبوع طوال شهر 

 رمضان

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

مدیریة الثقافة و الفنون 

املکتبة الرئیسیة  بالتنسیق 

 للمطالعة العمومیة

6
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ع الثالث لشهر رمضاناألسبو أسبوع املسرح 06  عبرمختلف البلدیات 

مدیریة الثقافة و الفنون 

بالتنسیق  مع البلدیات و 

 الجمعیات الثقافیة

 طوال شهر رمضان عرض أفالم جزائریة 07
متحف السینما أول 

1954نوفمبر   

مدیریة الثقافة و الفنون 

 بالتنسیق  متحف السینما

08 
حفل فني بمناسبة ختان األطفال 

یالیتام  
 دار الثقافة لیلة القدر

مدیریة الثقافة و الفنون 

بالتنسیق مع مدیریة التضامن 

 االجتماعي

 سهرات فنیة موسیقیة 09
أفریل  15مارس الی  24من 

2023 
 ساحة دار الثقافة

مدیریة الثقافة و الفنون 

بالتنسیق مع الجمعیة الثقافیة 

 املواهب الشابة بجایة

ل شهر رمضانطوا سهرات موسیقیة شعبیة 10  
متحف السینما أول 

1954نوفمبر   

مدیریة الثقافة و الفنون 

بالتنسیق مع الجمعیة الثقافیة 

للمعهد البلدي للموسیقی 

 األندلسیة ملدینة بجایة

11 

تنظیم مسابقة شهر رمضان و توزیع 

قسیمة املشارکة یلع  تالمیذ 

 متوسطتي:

 الشهید حلموش سعید.

ینةالشهید فرج شریف ببلدیة درق  

2023مارس 23  
 متوسطتي:

الشهید حلموش سعید. -  

الشهید فرج شریف -  

مدیریة الثقافة و الفنون 

املکتبة الرئیسیة  بالتنسیق مع

 للمطالعة العمومیة
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 مدیریة الثقافة لوالیة بسکرة

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 

یة الجمعیة الثقاف

 املحلیة

املنتدى للثقافة          

 و الفنون

 

 التعریف بالسیرة النبویة العطرة

 تنویع النشاطات الثقافة
 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 

 

 

 

افریل  08مارس إلی  26من 

2023 

 

 معرض السیرة النبویة
01 

الفنانین التشکیلیین : 

کهمان ع/ الحمیج ، 

بخوش عثمان ، صالح 

 حرزلي

 

ة الثقافیةتنشیط الساح  

 خلق جو من االحتکاك بین الفنانین

 

 02مارس إلی  28من 

/04/2023  

تنظیم معرض للفنون 

 التشکیلیة

 

02 

 جمعیات محلیة

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

 الترفیه یلع العائالت البسکریة

 

 

27/03/ 2023  

29/03/2023  

01/04/  2023  

 بعد صالة التراویح

 

 تنظیم ایام اإلنشاد
03 

 

 

 

جمعیات ثقافیة 

 وفنانین محلیین

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

 الترفیه یلع العائالت البسکریة

 

03/04/2023  

 بعد صالة التراویح

 

 تنظیم القعدة الرمضانیة

( حوارات ومحادثات حول 

و التقالید الشعبي    العادات 

 خالل الشهر )

 

 

04 

7
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04/05/  04  /2023  

 بعد صالة التراویح
 تنظیم ایام املدیح

 

05 

 

06 /04/2023  

 بعد صالة التراویح

 تنظیم القعدة الرمضانیة

( حوارات ومحادثات حول 

و التقالید الشعبي    العادات 

 خالل الشهر )

 

06 

 

فرع اتحاد الکتاب 

 الجزائریین بسکرة

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

لأحیاء لیالي الشهر الفضی  

 تنویع النشاطات الثقافیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

06 /04/2023  

 بعد صالة التراویح

 

 

 

 تنظیم جلسة أدبیة منوعة

 

07 

 

الجمعیة الثقافیة 

 املحلیة الروافد

 
 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

 

04/2023/ 17إلی  09من   

 

تنظیم معرض للسیرة 

 النبویة العطرة

 

08 

تعاونیة سکرة 

 للنشاطات الثقافیة

الجمعیة الثقافیة 

املحلیة  سیدي 

 محمد موسی

 

10/04/2023  

 بعد صالة التراویح

 

 أیام املدیح الدیني

 

09 

  تنظیم القعدة الرمضانیة  
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شعراء ، أدباء ، فنانین 

 محلیین

11/04/2023  

 بعد صالة التراویح

( حوارات ومحادثات حول 

قالید الشعبي و الت   العادات 

 خالل الشهر )

 

10 

تعاونیة سکرة 

 للنشاطات الثقافیة

جمعیة املرصد 

 الثقايف

 

 الترفیه یلع العائالت البسکریة

 

 

16/17/04/2023  

 بعد صالة التراویح

 

 أیام املدیح الدیني

 

 

11 

 

 

التراویح ) ( بعد صالةالبرنامج الثقايف الخاص بمکتبة املطالعة العمومیة املجتهد محمد عصامي    

 

 

نخبة من أدباء 

 املنطقة

 

 

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

 توزیع النشاطات خارج املکتبة

 

 

 

 

 

 

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 

 

2023ارس م 25  

 

 

 سلسلة أقالم الزیبان

 العدد العاشر

 

 

01 

 

 

2023افریل  01  

 

 سلسلة إقرأني

 العدد الخامس

 

02 

 
 

2023افریل  08  

 

 نفحات رمضانیة

 

03 
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األمام شمس 

 الدین قاضي

 

 

 

 

 

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

 توزیع النشاطات خارج املکتبة

 

 

 

 

 

 

 

 محاضرة حول الشهر الفضیل

 

 

 

مجموعة من 

 الشعراء املجلیین

 

2023افریل  15  

 

عةتنظیم أمسیة شعریة   منو  

 

04 

األمام شمس 

 الدین قاضي
 خالل الشهر

 

 سلسلة : ' لك صمت '

تبث عبر صفحة الفایسبوك  

 للمکتبة

 

 

05 

 

 

/ 

متوسطة بشیر 

 بن ناصر

 

2023افریل  16   

 خرجات میدانیة

 خاصة باملؤسسات التربویة

 

06 

ثانویة الشهید 

العربي بن 

 مهیدي

 

2023افریل  18  

 

07 

داخل القاعات وسط املدینة بسکرة ( بعد صالة التراویح ) السهرات الفنیة   

 

 

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 

 

 

 

 

 
01 
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 أحیاء لیالي الشهر الفضیل جمعیات محلیة

 الترفیه یلع العائالت البسکریة

 توزیع النشاطات خارج الوالیة

قاعة السینما بلدیة 

 القنطرة

15 /04/2023  

 

 

 سهرات عائلیة يف املدیح

 

 

 

 

جمعیات 

 وفنانین محلیین

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة

 الترفیه یلع العائالت البسکریة

 

 

 قاعة األطلس

 

 

 

25/03/2023  

29/03/2023  

03/04/2023  

10/04/2023  

15 /04/2023  

16/04/2023  

 

02 

 

فنانین 

 مسرحیین

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

اجات الترفیه عل فئة ذوي االحتی

 الخاصة

 

 املرکز البیداغوجي

 النفسي

 

20 /04/2023  

 بعد صالة التراویح

 حفل فني منوع

 عروض املهرجین

 

 

03 

 

 

 جمعیات ثقافیة

 

 

نقل النشاطات الثقافیة إلی املحیط 

 الخارجي

 الترفیه یلع السجناء

 التعریف بنشاطات قطاع الثقافة

 

 

إدارة السجون 

 بسکرة

 

 

26   /04/  2023  

ة التراویحبعد صال  

 حفل يف املدیح

 

 

 

04 
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 النشاطات الثقافیة  عبر البلدیات ( بعد صالة التراویح )

 

 

 

 

 

 

 جمعیات محلیة

 فنانین محلیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة .

 أحیاء لیالي الشهر الفضیل

الترفیه یلع العائالت 

 البسکریة

 توزیع النشاطات خارج الوالیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یة الحاجببلد  

 

26/ 03/  2023  

 

 

 سهرة عائلیة يف املدیح
01 

 

 بلدیة لوطایة

 

02  /04/2023  

 

 

 

 حفالت إنشادیة

 ومدائح دینیة منوعة

 

 

 

 

 

 

 حفالت إنشادیة

 ومدائح دینیة منوعة

 

 

02 

03 

06/04/2023 بلدیة مشونش  04 

04/2023 09 بلدیة برانیس  05 

11/04/2023 بلدیة سیدي عقبة  06 

13/04/2023 بلدیة عین الناقة  07 

15/04/2023 بلدیة زریبة الواد  08 

04/2023/  18 بلدیة طولقة  09 

18/04/2023 بلدیة لغروس  10 

19/04/2023 بلدیة اورالل  11 

04/2023/ 20 بلدیة اوماش  12 

04/2023/ 20 بلدیة امخادمة  13 

02/04/2023 بلدیة جمورة  14 
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 العروض داخل املسرح الجهوي  ( بعد صالة التراویح )

 

 جمعیة الضیاء الثقافیة
 

 

 

 

 تنشیط الساحة الثقافیة

الترفیه یلع العائالت 

 البسکریة

 تنویع النشاطات الثقافیة

 للصغار و الکبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعة العروض 

 الکبرى للمسرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 /03/2023  
 مدائح دینیة منوعة

 

01 

 التعاونیة الثقافیة

 مسرح نات لوالیة بجایة

 

30/03/2023  

 

 عرض مسرحي للکبار

 " صحا الرتیست "

 

02 

 فرقة دندون
 

30 /03/2023  

 

دینیة مدائح  

 

03 

02/04/2023 املسرح الحموي بسکرة  
 مونولوق

 ' ساعد القاعد '

 

04 

05/04/2023 فرقة القادریة للمدائح  مدائح دینیة 
 

05 

 املسرح الحموي بسکرة
 

06/04/2023  

 عرض مسرحي للصغار

 ' املکنسة العجیبة '
06 

التعاونیة الثقافیة البرج 

 للفنون الدرامیة

 

17/04/2023  

 

 عرض مسرحي للکبار

 " طابلو "

 

07 
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 تنشیط الساحة الثقافیة جمعیة قمر الثقافیة

الترفیه یلع العائالت 

 البسکریة

ت الثقافیةتنویع النشاطا  

 للصغار و الکبار

قاعة العروض 

 الکبرى للمسرح

 

08/04/2023  08 مدائح دینیة 

تعاونیة اوسکار للثقافة و 

 الفنون
09/04/2023  

 عرض مسرحي للصغار

 " أمل غابة الشمس "
09 

11/04/2023 مسرح العلمة سطیف  
 عرض مسرحي

 ' بنتورة سبیسیال '
10 

 حمعیة املرصد الثقافیة

الساحة الثقافیة تنشیط  

الترفیه یلع العائالت 

 البسکریة

 تنویع النشاطات الثقافیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعة العروض 

 الکبرى للمسرح

 

12/04/2023  

 

 

 مدائح دینیة

 

11 

املسرح الجهوي شباح 

 املکي بسکرة
13/04/2023  

 عرض مسرحي للکبار

 " ساعد القاعد "
12 

جمعیة الصرخة ملسرح 

 سکیکدة
14/04/3202  

 عرض مسرحي للکبار

 ' الفلوکة '
13 

املسرح الجهوي شباح 

 املکي بسکرة
16/04/2023  

 تقدیم حصة ترفیهیة لألطفال

 ' نتحدث فقط مع األطفال '
14 

مجموعة من الفرق 

 املحلیة ' توأمة '

 

17/04/2023  

 

 مدائح دینیة منوعة
15 

املمثلة القدیرة نسرین 

 بلحاج

 

19/04/2023  

وقعرض مونول  

 ' قادرة یلع شقاها '
16 
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الفرق املسرحیة             

والجمعیات الثقافیة الخاصة 

 بالطفل

 

 

 

 

 

الفرق املسرحیة             

والجمعیات الثقافیة الخاصة 

 بالطفل

 

 العطلة الربیعیة

 

 

 

 

 

 

 العطلة الربیعیة

 دار الثقافة

أحمد رضا حوحو 

 بسکرة

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

أحمد رضا حوحو 

کرةبس  

 

30إلی  26من   

2023مارس   

صباحا 09.00ابتداء من الساعة   

 

 

 

 

 

 

 

30إلی  26من   

2023مارس   

صباحا 09.00ابتداء من الساعة   

 

 

 

 

تنظیم األیام الربیعیة للطفل لدار 

الثقافة املتضّمن الورشات الفنیة 

 الثقافیة التالیة:

 عروض مسرحیة للطفل.

الحکواتي. -رکن اقرأ لي کتاب   

أشغال یدویة. -ت األطفالرسوما  

ألعاب سحریة.–-الخط العربي   

مسابقات  -الحکواتي  -البهلوان

 ثقافیة.

أغاني وأناشید لألطفال. -الشطرنج  

املکعب الذکي. -السوروبان   

جلسات أدبیة مع نادي                  

 " املبدع الصغیر " لدار الثقافة.

 

17 
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بشارمدیریة الثقافة لوالیة   

لرقما  املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 أیام ربیعیة ملسرح الطفل

25/03/2023من  

30/03/2023إلی   

22:00 

 دار الثقافة

 

 بمناسبة العطلة الربیعیة

تشجیع ممارسة الفن املسرحي لدى 

 األطفال و إحیاء روح املنافسة

صوص املساهمة يف إثراء الن-

 املسرحیة خاصة الجزائریة

اکتشاف مواهب جدیدة فیما یخص 

 التمثیل املسرحي

إنشاء فضاء لتبادل التجارب و -

 الخبرات بین املشارکین

 

 

 

التعاونیة العثمانیة -

 لوالیة وهران

الجمعیة الثقافیة شموع -

 لوالیة النعامة

التعاونیة املسرحیة -

کاتب یاسین لوالیة سیدي 

 بلعباس

الثقافیة روافد  الجمعیة-

 للفن و املسرح بشار

الجمعیة الوالئیة عشاق -

 الفن بوالیة بشار

 

 عروض فلکلوریة 02
25/03/2023  

22:00 
 دار الثقافة

 

 
 فرقة فلکلوریة

8
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03 

 

04 

 ندوة فکریة

 

 

 عرض مسرحي للکبار

 

 

26/03/2023  

22:00 

 

27/03/2023  

022:0  

 دار الثقافة

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 إحیاء لیالي رمضان

 

 

 

 

 إحیاء لیالي رمضان

 

 

 أساتذة وطلبة

 

 

 الجمعیة بودرقة البیض

 سهرة فنیة 05
28/03/2023  

22:00 

 قاعة املعارض

 لدار الثقافة

 

 فرقة إنشادیة

 عرض فکاهي للکبار 06
29/03/2023  

22:00 
 دار الثقافة

فکاهیین من مختلف 

 الوالیات

 سهرة فنیة 07
30/03/2023  

22:00 
ةدار الثقاف  فرقة العامة و الفردة 

08 
 سهرة فنیة

 

30/03/2023  

22:00 
 بلدیة القنادسة

 

 إحیاء لیالي رمضان

 فرقة السد

 سهرة فنیة 09
31/03/2023  

22:00 
 فرقة اوالدبوشطاط بلدیة العبادلة

 عرض مسرحي للکبار 10
01/04/2023  

22:00 
 دار الثقافة

التعاونیة ورشة الباهیة 

 وهران
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یةندوة فکر 11  
02/04/2023  

22:00 
 أساتذة وطلبة دار الثقافة

 سهرة فنیة 12
02/04/2023  

22:00 
 جمعیة أوج بلدیة عرق فراج

 عرض مسرحي للکبار 13
04/04/2023  

22:00 
 جمعیة مسرحیة احیاء لیالي رمضان لدار الثقافة

 سهرة فنیة 14
06/04/2023  

22:00 

 قاعة العروض

 لدار الثقافة
انإحیاء لیالي رمض  اورکسترا الساورة 

 مسابقة يف تجوید القران 15

07/04/2023  

08/04/2023  

22:00 

 من مختلف األعمار تشجیع وحفظ القران الکریم دار الثقافة

 ندوة فکریة 16
09/04/2023  

22:00 
 أساتذة جامعین إحیاء لیالي رمضان بلدیة لحمر

 ندوة حول السیرة النبویة 17
09/04/2023  

22:00 

طفل باملکتبة فضاء ال

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

لتعریف باملناسبة و غرس القیم 

 الوطنیة يف النشأ
 أساتذة مختصین

18 

 -عروض ترفیهیة لالطفال

 –عروض مسرحیة للکبار 

حفالت  –سهرات فنیة 

تکریم الفنانین -انشادیة   

25/03من /2023  

17الي /04/2023  

22:00 

 متحف السینما

بشار -وسط املدینة   

إحیاء لیالي العطلة الربیعیة و 

 رمضان
 الجمعیة الوالئیة صحاریان
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19 
       مسابقة فکریة لألطفال

 و ورشات مختلفة

مارس حتی  23من 

2023أفریل  09  

 

 دار الثقافة
 

 العطلة الربیعیة

 

 

 إحیاء لیالي رمضان

 

 من مختلف األعمار

 سهرة فنیة 20
10/04/2023  

22:00 
أوالد بني ونیففرقة  بلدیة بني ونیف  

21 
 عرض مسرحي للکبار

 

13/04/2023من  

15/04/2023الي  
 تعاونیة مسرحیة دار الثقافة

 أیام بشار لإلنشاد 22
19/04/2023  

22:00 
 فرقة إنشادیة محلیة الحفاظ یلع املوروث الشفوي دار الثقافة

23 
حفل اإلختتام وتکریم 

 املشارکین

21/04/2023  

22:00 
 دار الثقافة

املشارکین یلع العمل                      تشجیع

 و املثابرة
 کل الفئات
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بلیدةمدیریة الثقافة لوالیة ال  

لتاریخا  املکان محتوى النشاط 

30/03/2023  

31/03/2023  

01/04/2023  

02/04/2023  

03/04/2023  

04/04/2023  

فنیة أندلسیةسهرة   

 سهرة فنیة شعبیة

 سهرة فنیة عصریة

إلنشاد واملدیحسهرة فنیة يف ا  

 عرض مسرحي للکبار

فنیة أندلسیةسهرة   

 

 

 بلدیة البلیدة

 بلدیة بوعرفة

31/03/2023  

01/04/2023  

 سهرة فنیة أندلسة شعبیة

 سهرة فنیة يف اإلنشاد واملدیح

 بلدیة مفتاح

 بلدیة شفة

02/04/2023  

03/04/2023  

 سهرة فنیة شعبیة

 عرض مسرحي للکبار

 بلدیة اوالد سالمة

األربعاءبلدیة   

06/04/2023  

07/04/2023  

 سهرة فنیة يف اإلنشاد واملدیح

 سهرة فنیة يف الطابع الشعبي

 بلدیة حمام ملوان

 بلدیة بوقرة

08//04/2023  

09/04/2023  

 سهرة فنیة يف الطابع الشعبي

 سهرة فنیة يف طابع اإلنشاد واملدیح

 بلدیة بوعینان

 بلدیة الشبلي

12/04/2023  

13/04/2023  

فنیة يف الطابع العصري سهرة  

 عرض مسرحي للکبار

 بلدیة وادي العالیق

 بلدیة بني تامو

16/04/2023  بلدیة الصومعة سهرة فنیة يف الطابع الشعبي 

9
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17/04/2023  بلدیة بوفاریك سهرة فنیة يف طابع اإلنشاد واملدیح 

09/04/2023  

10/04/2023  

 سهرة فنیة يف الطابع الشعبي

 عرض مسرحي للکبار

یة موزایةبلد  

 بلدیة شفة

11/04/2023  

12/04/2023  

 سهرة فنیة يف الطابع األندلسي

 عرض مسرحي للکبار

 بلدیة واد جر

 بلدیة العفرون

18//04/2023  

19/04/2023  

 سهرة فنیة يف الطابع األندلسي

 سهرة فنیة يف الطابع الشعبي

 بلدیة بني مراد

 بلدیة أوالد یعیش

 

 

23/03/2023  

 

ج لألطفال بمناسبة العطلة الربیعیةتنظیم برنام -  

 ویتضمن:

 عروض مسرحیة،

 عرائس القراقوز،

 ورشات للرسم واملطالعة العمومیة، املهرجین،

 

 املکتبة الحضریة

 بالعفرون

 

 املکتبة الحضریة

 ببوینان
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ویرةالبلوالیة  مدیریة الثقافة  

 الرقم اسم النشاط التاریخ مکان النشاط اهداف النشاط املشارکون

جمعیات و فرق 

تنشیط  محلیة

الحرکة 

الثقافیة 

 بالوالیة.

إکتشاف 

املواهب 

 الشابة.

ترسیخ قیم 

الدین لدى 

 الناشئة.

تفعیل 

الثقافة 

السینمائیة 

 بالوالیة.

 

املسرح الجهوي عمار 

 العسکري

إلی غایة 26من 

2023مارس  29  
03األیام الوالئیة للمسرح و املونولوج الطبعة الثالثة   01 

نانین محلیینف  
  05إلی  02من 

2023أفریل   
02االیام الوالئیة لألغنیة الشعبیة الطبعة الثانیة   02 

بالتنسیق مع املرکز 

الوطني للسنیما و 

 السمعي البصري

 قاعة سنیما مشداله
إلی غایة  06من 

2023أفریل  10  
 03 أیام سنیمائیة

وعکل نهایة أسب عبر بلدیات الوالیة فنانین محلیین  04 حفالت فنیة 

أئمة و اساتذة 

 مختصین
 عبر بلدیات الوالیة

خالل شهر 

 رمضان املعظم

أمسیات و ندوات دینیة  ( حول سیرة الرسول صلی 

 الله علیه و سلم و الصحابة الکرام )
05 

 أطفال،عائالت، طلبة

مختلف املؤسسات 

الثقافیة  و مکتبات 

 بلدیات الوالیة

مارس إلي  23من 

2023مارس  30  

یلع الساعة 

) صباحا10:00(  

القافلة الثقافیة عبر البلدیات و  املکتبات_  

 أنشطة ثقافیة :

حکواتي) -(مسابقات و رشات لألطفال   

عرض مسرحي بعنوان أنا و صدیقي لجمعیة  _

مؤسسات الشباب األمل لبلدیة عمر الرحالة بجایة  ، " 

 الفتی الضائع"

06 

10
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 مدیریة الثقافة لوالیة تامنغست 

تاریخال مکان النشاط أهداف النشاط املشارکین  الرقم نوع النشاط 

دار الثقافة "داسین 

 ولت إیهما"

 جمعیة تغالیفت انسوهاغ

إحیاء لیالي شهر 

 رمضان املبارك

تنشیط املحیط 

 الثقايف.

 ساحة اول نوفمبر

2023مارس  25  

ابتداًء من الساعة 

مساءا :0022  

عرض فني: موسیقی 

 عصریة
01 

قاعة السینما " سمدات الشیخ 

" 

 

شهر  إحیاء لیالي

 رمضان املبارك

 التعریف بأهم األعمال

 التاریخیة السینمائیة.

قاعة السینما " سمدات 

 الشیخ "

 

2023أفریل  06-13-20  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 22:00  

عروض سینمائیة ألفالم 

 دینیة وتاریخیة

لم الرسالةفی  

 فیلم العقید لطفي

 فیلم الرسالة

02 

قاعة السینما " سمدات 

 الشیخ "

 

إحیاء لیالي شهر 

 رمضان املبارك

التعریف بأهم األعمال 

 التاریخیة السینمائیة.

 

حي أدریان قرب املکتبة 

الجواریة للمطالعة 

 العمومیة

2023مارس  25  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 22:00  

 عرض فیلم تاریخي

 بالساحة العمومیة
03 

11
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 ج ث اماوضان انتوفات

إحیاء لیالي شهر 

 رمضان املبارك

تنشیط املحیط 

 الثقايف.

 

 ساحة االستقالل

2023مارس  28  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 22:00  

عرض فلکلوري رقصة 

 تاکوبا
04 

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 تامنغست.

 کتاب وأدباء وشعراء.

اع نادي داسین لالبد

 الثقايف

أساتذة وطلبة 

 جامعیین.

 

إحیاء لیالي شهر 

 رمضان املبارك

تحفیز الشعراء والکتاب 

 املحلیین

 

قاعة السینما " سمدات 

 الشیخ "

 

2023مارس 30  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 22:00  

 05 أمسیة أدبیة

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 

 ج ث تغالیفت انسوهاغ

إحیاء لیالي شهر 

املبارك رمضان  

تنشیط املحیط 

 الثقايف.

 

 ساحة اول نوفمبر

2023مارس 30  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 22:00  

عرض فني: موسیقی 

 عصریة
06 
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 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك

 

 قاعة داسین

دار الثقافة "داسین ولت 

 إیهما"

 

2023أفریل   01  

 

ابتداًء من الساعة 

مساءا 0023:  

 07 عرض مسرحي

 اوخا شالعلي

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك

 

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة 

 "برادعي أحمد".

 

2023أفریل   02  

 

ابتداًء من الساعة 

مساًء 23:00  

 

 

 قراءات شعریة بالتارقیة

 

 

08 

دار الثقافة "داسین 

 ولت إیهما"

 

 ج / ث  فتح الخیر

 

شهر رمضان إحیاء لیالي 

تنشیط املحیط املبارك و 

 الثقايف.

دیسمبر 11ساحة   

 حي تهقار ت

2023أفریل  05  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 

 

عرض فلکلوري ( رقصة 

 البارود)

 

 

09 

 

 جمعیة ایتما نهقار

 

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك

الساحة العمومیة بحي 

 أنکوف

 

2023أفریل  08  

 ابتداًء من الساعة

مساءا 23:00  

 

عرض فلکلوري ( رقصة 

 اسوات

 

10 
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 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 

11فرقة أوالد   

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك
 ساحة اول نوفمبر

2023أفریل  11  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 11 عرض موسیقی الراب

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 

إحیاء لیالي شهر رمضان 

باركامل  

 قاعة داسین

دار الثقافة "داسین ولت 

 إیهما"

 

2023أفریل   13  

 

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 12 عرض مسرحي

دار الثقافة "داسین 

 ولت إیهما"

 

 جمعیة تالیلت نهقار

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك
 ساحة اول نوفمبر

2023أفریل  15  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 

وري تینديعرض فلکل  

 

 

13 

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 تامنغست.

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

 کتاب وأدباء وشعراء.

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 "برادعي أحمد".

2023أفریل  61  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 أمسیة أدبیة
14 
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املنتدى الثقايف (فکر 

وفن)1  

أساتذة وطلبة 

 جامعیین.

 

دار الثقافة "داسین 

 ولت إیهما"

 جمعیة ایلل (انکوف)

 ابراهیم بن ازوم

إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك

 

 ساحة اول نوفمبر
2023أفریل  18  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 

 عرض رقصة الجاقمي

 عزف یلع الة تزامارت

 

51  

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

الجمعیة الثقافیة جمیسة 

 للصناعة التقلیدیة
إحیاء لیالي شهر رمضان 

 املبارك

 

 

 ساحة االستقالل

2023أفریل  19  

ابتداًء من الساعة 

مساءا 23:00  

 

 

 عرض خومیسة

 

 

16 

 دار الثقافة "داسین ولت إیهما"

 ج ث املدیح الدیني التارقي .

ر رمضان إحیاء لیالي شه

 املبارك
 ساحة أول نوفمبر

2023أفریل  20  

ابتداًء من الساعة 

مساًء 23:00  

عرض فني (مدیح دیني 

( 
17 
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:مدیریة الثقافة لوالیة تبسة   

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة تبسة

 الرقم اسم النشاط التاریخ و توقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکین

طفال املنخرطیین األ -

 باملکتبة

التحفیز یلع القراءة و حب  -

 املطالعة و إبراز مواهب األطفال

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 تبسة

 01 ورشات الرسم و املطالعة. کل یوم سبت و ثالثاء

موظفي املکتبة -  

التعریف بالرصید الخاص  -

 باملکتبة
2023أفریل  16  

عروض مسرحیة حول 

مالعل  
02 

األطفال املنخرطیین  -

باملکتبة مع التنسیق 

 بمدرسة إبتدائیة

 
إبراز دور العلم يف تطور  --

 الشعوب
2023أفریل  16  

معرض الکتب الخاصة 

 بالطفل

عمال من محافظة الغابات-  
غرس حب الطبیعة وکیفیة -

 املحافظة یلع نظافة املحیط.
املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

بسة ملحة ت

 الحمامات

2023مارس  21  ورشات للرسم والتشجیر . 

 

03 

  
تعزیز القراءة والکتابة ونشر -

 تدریس الشعر.

12
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شعراء لتأطیر ورشة الشعر .-    

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

تبسة ملحة 

 الحمامات

  ورشة للشعر.

 
التوعیة بمرض التوحد- 2023ل أفری 2 مدارس خاصة بالتوحد   

 

 خطوة لألمام للنماء معا.

 أساتذة وأدباء +شعراء

تخلید لذکرى وفاة جمعیة -

العلماء املسلمین الجزائریین 

،وتمجیدا للعلماء الذین نشروا 

 العلم .

2023أفریل  16  

عرض لسیرة العالمة عبد 

 الحمید ابن بادیس

+ مسابقات بین 

 املنخرطین

04 

أطفال املدارس.-  

قافیة عن هذه فك العزلة الث-

املناطق بتعریفهم باملکتبات 

 والخدمات .

مدارس املناطق 

 النائیة لوالیة تبسة
2023أفریل  23  

ناطق زیارة ملدارس م

الظل رفقة املکتبة 

.املتنقلة  

05 

 جذب میول الطفل للمقرؤئیة فرق مسرح

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 تبسة

2023 أفریل 23  
مطالعة األیام الربیعیة لل

 والترفیه
06 

أساتذة ومؤرخین مدیریة 

املجاهدین منظمة 

التعریف باألعالم والشخصیات 

 املحلیة

املکتبة وثانویة 

سعدي الطاهر 

 حراث العقلة

2023أفریل  23  

ندوة وطنیة حول 

الشیخین العربي التبسي 

 والطاهر حراث

07 
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املجاهدین والسلطات 

 املحلیة

کتاب وشعراء- حول الکتاببرنامج أدبي    

 کافة الهیئات

التوعیة بأهمیة الشجرة 

 واملحافظة علیها

 ملحقة العوینات

2023 أفریل 21  

 معرض خاص بالشجرة

08 

 ورشات

 خرجة میدانیة

 برامج متنوعة

 

أهمیة القراء ودورها يف رقي 

 املجمعات
2023افریل 16  

 معرض خاص باملناسبة

09 

فکریة مسابقات  

 ورشات

برامج مسطرة من قبل 

 امللحقة و املنسقین
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 / أهمیة الشهر الفضیل
برامج خاصة بأیام الشهر 

 الفضیل یلع مدى الشهر
10 

طلبة جامعیین-  التذکیر 

 بتاریخ الجزائر املجید

 التذکیر

 بتاریخ الجزائر املجید

مکتبة املطالعة 

 العمومیة ملحقة

 

 مرسط

16 

2023أفریل   

16 

2023أفریل   

  یوم العلم.

11 

 

11 

جمعیات ثقافیة-  معرض للکتب. 

أساتذة تاریخ-  معرض للصور 

 اطفال املدارس

 غرس القیم الدینیة لألطفال

 ملحقة رأس العیون

 طوال شهر رمضان

نشاطات دینیة مختلفة 

 طیلة الشهر
12 

 اساتذة
ورشات تعلیمیة لحفظ 

 القران

یذ مدارستالم  
النهوض بروح املنافسة للتالمیذ 

 يف املؤسسات التعلیمیة
2023افریل  16  

مسابقة علمیة بین 

 13 اإلبتدئیات

 بحوث حول علماء الجزائر
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 رواد املکتبة

التعریف بأهمیة القصة مع 

اکتشاف بعض املواهب لدى 

 األطفال يف کتابة القصة

 

 

 ملحقة سکانسکا

 

 

 

 

 

 

2023أفریل  20  

 -الیوم العاملي للقصة 

اقامة معرض لقصص 

 14 األطفال.

تنظیم مسابقة احسن 

استضافة کاتب -قصة   

 رواد املکتبة
توعیة األطفال بمکانة العلم يف 

 الحیاة للفرد واملجتمع

 

2023افریل  23  

 

 

 

 -االحتفال بیوم العلم 

إقامة معرض مسابقة 

فکریة تنظیم مسابقة 

 أحسن رسم باملناسبة

 

15 

 

 التعریف بالکتاب والکتاب مجموعة من األدباء والکتاب 
الیوم العاملي للکتاب  یوم 

 دراسي باملناسبة

عمال املکتبة و املنخرطین 

و املؤسسات التربویة 

 املجاورة للمکتبة

إحیاء ذکرى عید العلم  و تمجیدا 

 للعلماء

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقة فکریة و علمیة 

 بمشارکة مؤسسات تربویة

 أمسیة أدبیة 16

 معرض للکتاب

 تکریم املتسابقین
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 عمال املکتبة و املنخرطین

 

 

 

 

 

 عمال املکتبة و املنخرطین

 

 

 

 تعظیم الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

 تعظیم الشهر الفضیل

 

 ملحقة الونزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر رمضان املبارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللوحة الرمضانیة تحتوي 

من أذکار و یلع نفحات 

أشعار صوفیة مختلفة و 

  تعالیم دینیة

 

17 

 

 

 

 

 

 

 وصالت إنشادیة دینیة

تعلیق الزینة الستقبال 

 الشهر الفضیل

جلسات حکواتي تتضمن 

 قصص القرآن

تکریم الصائمین أول  

صیام للمنخرطین من 

 األطفال

مسابقة لحفظ القرآن 

 لألطفال
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السلطات  کل الشرائح

 املحلیة
تعرف رواد املکتبة یلع تاریخهم 

واملساهمة يف الحفاظ علیه 

 وتشجیعهم یلع زیارة املتحف

املکتبة العمومیة 

مارس  24الی  22من  للمطالعة

2023 
 18 معرض متنقل

-الحمامات  - التالمیذ و األساتذة  

 

تسلیة األطفال بطریقة مبسطة 

هلها عالقة باملتحف و ما یحتوی  

 

 
 22مارس الی غایة  25من 

2023افریل   
 19 ورشة بیداغوجیة متنقلة

کبــــــار وال أطفــ  
 ثقايف + دیني

 

مکتبة املطالعة 

العمومیة عین 

 الزرقاء

 

 

مسجد النور لبلدیة 

 عین الزرقاء

 طیلة أیام رمضان

2023 

ورشات بیداغوجیة -  

الحکواتي -  

انجاز مشروع علمي  -

 حول املناسبة

لقرآنحفظ ا -  

معرض الکتاب للطفل  -

 الصغیر

عرض روبورتاج حول -

 الصوم و فضائله

20 
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 متوسطة

 الشهید بن مدخن
 الیوم الوطني للعلم

مسابقة فکریة بین  -

 املدارس

مسابقة أحسن رسم -

 حول املناسبة

أمسیة شعریة -  

21 

 

 املتحف العمومي الوطني تبسة

 مکان النشاط أهداف النشاط املشارکین
یخ و توقیت التار

 النشاط
 الرقم اسم النشاط

کل الشرائح 

السلطات 

 املحلیة

التالمیذ و 

 األساتذة

تعرف رواد املکتبة یلع تاریخهم 

واملساهمة يف الحفاظ علیه 

 وتشجیعهم یلع زیارة املتحف

املکتبة 

العمومیة 

 للمطالعة

-مرسط  -  

 

 04إلی غایة  02من 

2023افریل   

 

2023افریل  13  

معرض متنقل-  10 

تسلیة األطفال بطریقة مبسطة 

 لها عالقة باملتحف و ما یحتویه

 

 ابتدائیة الدکان
ورشة بیداغوجیة متنقلة -  20 
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ابتدائیة عثمانیة 

 محمد
2023افریل  16  03 ورشة بیداغوجیة 

 

 دار الثقافة محمد شبوکي تبسة

 املشارکون
أهداف 

 النشاط

 مکان النشاط
 الرقم نوع النشاط تاریخ النشاط

 مکان النشاط الدائرة البلدیة

 

 

 

و   جمعیات 

تعاونیات 

محلیة و 

 وطنیة

 

 

 

تنشیط 

املحیط 

ثقافیا و فنیا  

بمناسبة 

الشهر 

الفضیل و 

23-03-26 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

افتتاح سهرات شهر رمضان 

 الکریم

:حفل انشادي من تقدیم  

تبسة.–فرقة السالم لالنشاد   

عنابة–جمعیة اشراق بونة   

01 

23-04-16 دار الثقافة محمد الشبوکي    
اختتام برنامج شهر رمضان 

 املعظم
02 

23-03-27 دار املسنین الکویف بکاریة  03 حفل إنشاد دیني 
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تقدیم فرص 

 للمواهب

 

 

 

 

 

 

2023-03-28 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

ان بالطو فني من تقدیم دیو

حقوق املؤلف والحقوق 

 املجاورة

04 

23-03-27 دار الشباب  بولحاف الدیر  05 عرض مسرحي للکبار 

23-03-28 دار الشباب  الکویف  06 عرض مسرحي للکبار 

2023-03-30 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  
سهرة ادبیة من تقدیم بیت 

مکتب تبسة–الشعر الجزائري   
07 

   30-03-23  08 حفل إنشاد دیني 

23-03-31 دار الشباب مرسط مرسط  09 حفل إنشاد دیني 

23-04-01 دار الشباب  بئر الذهب  10 عرض مسرحي للکبار 

 

        جمعیات

و تعاونیات 

 

 

تنشیط 

املحیط 

 املاء األبیض
املاء 

 األبیض
23-04-01 املرکب الریاضي الجواري  11 حفل إنشاد دیني 

23-04-02 دار الشباب  الحویجبات  12 عرض مسرحي للکبار 

ناتالعوی 23-04-03  العوینات   13 عرض مسرحي للکبار 
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   محلیة و 

 وطنیة

 

 

 

 

 

 

       جمعیات

و تعاونیات 

محلیة و 

 وطنیة

 

 

ثقافیا و فنیا  

سبة بمنا

الشهر 

الفضیل و 

تقدیم فرص 

 للمواهب

 

 

 

 

 

 

 

تنشیط 

املحیط 

2023-04-04 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

بالطو فني من تقدیم دیوان 

حقوق املؤلف والحقوق 

 املجاورة

 

14 

سهرة ادبیة من تقدیم بیت 

مکتب تبسة.–الشعر الجزائري   
15 

23-04-04 دار الشباب  بوخضرة ارعرض مسرحي للکب   16 

23-04-05  الونزة الونزة  17 حفل إنشاد دیني 

2023-04-06 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

بالطو فني من تقدیم دیوان 

حقوق املؤلف والحقوق 

 املجاورة

18 

23-04-06 قاعة السینما    19 عرض مسرحي للکبار 

23-04-07 دار الشباب  املریج  20 عرض مسرحي للکبار 

23-04-07 دار الشباب  عین الزرقاء  21 عرض مسرحي للکبار 

23-04-08 دار الشباب بئر العاتر بئر العاتر  22 حفل إنشاد دیني 



95

  

 

 

 

 

 

ثقافیا و فنیا  

بمناسبة 

الشهر 

الفضیل و 

تقدیم فرص 

 للمواهب

 

 

 

 

 

2023-04-09 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  
سهرة ادبیة من تقدیم اتحاد 

فرع تبسة–الکتاب الجزائریین   
23 

  العقلة املالحة
 -لخدماتقاعة متعددة ا

 الزقیق
09-04-23  24 عرض مسرحي للکبار 

الشبابدار   بئر العاتر  10-04-23  25 عرض مسرحي للکبار 

2023-04-11 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

حفل موسقی شعبي من 

تقدیم جمعیة املجداویة 

 ىسوق اهراس

26 

23-04-11 قاعة متعددة الخدمات بئر مقدم بئر مقدم إنشاد دینيحفل    27 

23-04-11 دار الشباب  الحمامات  28 عرض مسرحي للکبار 

23-04-12 دار الشباب  قریقر  29 حفل إنشاد دیني 

23-04-12 دار الشباب العقلة العقلة  30 عرض مسرحي للکبار 

2023-04-13 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

الطو فني من تقدیم دیوان ب

ف والحقوق حقوق املؤل

 املجاورة.

31 
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و     جمعیات

تعاونیات 

محلیة و 

 وطنیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنشیط 

املحیط 

ثقافیا و فنیا  

بمناسبة 

الشهر 

الفضیل و 

تقدیم فرص 

 للمواهب

 

 

 

 

 

23-04-13 دار الشباب  سطح قنتیس  32 عرض مسرحي للکبار 

23-04-13 قاعة متعددة النشاطات > بجن کبارعرض مسرحي لل   33 

23-04-14 دار الشباب أم علي أم علي  34 حفل إنشاد دیني 

 صفصاف الوسرى
 

23-04-14 دار الشباب  35 عرض مسرحي للکبار 

23-04-15 دار الشباب الشریعة الشریعة  36 عرض مسرحي للکبار 

2023-04-16 دار الثقافة محمد الشبوکي تبسة تبسة  

اختتام لیالي سهرات شهر 

.رمضان  

جمعیة االصیل  حفل انشادي:-

-بئر العاتر –لالنشاد الدیني 

 تبسة

37 

23-04-16 دار الشباب    38 حفل إنشاد دیني 

23-04-15 دار الشباب  ثلیجان  39 عرض مسرحي للکبار 

 نقرین
 قاعة متعددة النشاطات تقرین

16-04-23  40 عرض مسرحي للکبار 

 16-04-23  41 حفل إنشاد دیني 
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23-04-16 فرکان  42 عرض مسرحي للکبار 

 

 االیام الربیعیة ملسرح الطفل الطبعة العاشرة من 25 مارس الی غایة 06 افریل 2023

 الدائرة البلدیة التاریخ النشاط الفرق الفنیة

 

 

 

 

جمعیات وتعاونیات محلیة و 

 وطنیة

 

 

 

 

 

 

 

طفال ( االفتتاح عرض تنشیطي لأل

( 
25/03/2023  تبسة تبسة 

25/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  بکاریة 

26/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال الکویف  بولحاف الدیر 

26/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  الکویف 

27/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  مرسط 
 مرسط

27/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  بئر الذهب 

28/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  املاء األبیض 
 املاء األبیض

28/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  الحویجبات 

29/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  العوینات 
 العوینات

29/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  بوخضرة 

30/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  الونزة 
 الونزة

العرض تنشیطي لألطف  30/03/2023  املریج 
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جمعیات وتعاونیات محلیة و 

 وطنیة

 

 

 عرض تنشیطي لألطفال

 
31/03/2023  عین الزرقاء 

 

 

 

جمعیات وتعاونیات محلیة و 

 وطنیة

 

 

 

 

 

 

31/03/2023 عرض تنشیطي لألطفال  بئر العاتر 
 بئر العاتر

01/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  العقلة املالحة 

01/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  بئر مقدم 

قدمبئر م 02/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال   الحمامات 

02/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  قریقر 

03/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  العقلة 

 العقلة
03/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  سطح قنطیس 

04/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  بجن 

04/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  املزرعة 

ض تنشیطي لألطفالعر  05/04/2023  أم علي 
 أم علي

05/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  صفصاف الوسرى 

05/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  الشریعة 
 الشریعة

06/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  ثلیجان 

06/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال  نقرین 
 نقرین

06/04/2023 عرض تنشیطي لألطفال نفرکا   
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البرنامج املقترح لشهر رمضان املعظم 2023من 01 الی غایة 18 افریل 2023 محافظة املهرجان الثقايف املحلي للثقافات والفنون الشعبیة لوالیة 

 تبسة
 التوقیت املشارکون مکان النشاط تاریخ النشاط نوع النشاط البلدیة الدائرة

 تبسة تبسة
62/03/2023 افتتاح برنامج اإلنشاد الدیني  

دار الثقافة محمد 
 الشبوکي

/ 21:15 

اختتام برنامج شهر رمضان 
 املعظم

16/04/2023  
دار الثقافة محمد 

 الشبوکي
/ 21:15 

 الکویف

27/03/2023 حفل انشاد دیني بکاریة  

 دار املسنین

/ 21:15 

27/03/2023 عرض مسرحي للکبار بولحاف الدیر  / 21:15 

يحفل انشاد دین الکویف  28/03/2023  / 21:15 

 مرسط
28/03/2023 حفل انشاد دیني مرسط  

 دار املسنین

/ 21:15 

29/03/2023 عرض مسرحي للکبار بئر الذهب  / 21:15 

املاء 

 االبیض

29/03/2023 حفل انشادي دیني املاء االبیض  / 21:15 

29/03/2023 عرض مسرحي للکبار الحویجبات  / 21:15 

 العوینات
اتالعوین 30/03/2023 عرض مسرحي للکبار   / 21:15 

01/04/2023 عرض مسرحي للکبار بوخضرة  / 21:15 

 ونزة
 ونزة

01/04/2023 حفل انشاد دیني  / 21:15 

02/04/2023 عرض مسرحي للکبار  / 21:15 

03/04/2023 عرض مسرحي للکبار املریج  / 21:15 



100

  

03/04/0232 عرض مسرحي للکبار عین الزرقاء  / 21:15 

 

 بئر العاتر

 

04/04/2023 حفل انشاد دیني بئر العاتر  / / 21:15 

العقلة 

 املالحة
04/04/2023 عرض مسرحي للکبار  / / 21:15 

05/04/2023 عرض مسرحي للکبار بئر العاتر  / / 21:15 

 بئر مقدم

05/04/2023 حفل انشاد دیني بئر مقدم  / / 21:15 

للکبارعرض مسرحي  الحمامات  06/04/2023  / / 21:15 

06/04/2023 عرض مسرحي للکبار قریقر  / / 21:15 

 

 العقلة

 

 

09/04/2023 عرض مسرحي للکبار العقلة  / / 21:15 

سطح 

 قنتیس
10/04/2023 عرض مسرحي للکبار  / / 21:15 

10/04/2023 عرض مسرحي للکبار بجن  / / 21:15 

 ام علي

10/04/2023 حفل انشاد دیني ام علي  / / 21:15 

صفصاف 

 الوسري
11/04/2023 عرض مسرحي للکبار  / / 21:15 

 الشریعة

 

 الشریعة
11/04/2023 عرض مسرحي للکبار  / / 21:15 

12/04/2023 حفل انشاد دیني  / / 21:15 

12/04/2023 عرض مسرحي للکبار ثلیجان  / / 21:15 

13/04/2023 حفل انشاد دیني نقرین نقرین  / / 21:15 

13/04/2023 عرض مسرحي للکبار فرکان   / / 21:15 
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تلمسانلوالیة  مدیریة الثقافة  

 

 محور املسابقات الدینیة

تاریخ و توقیت  مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 النشاط

 الرقم النشاط

شیوخ ومقرئین من داخل و  -

 خارج الوالیة

جمعیة األماني للثقافة و  -

مسانالعلوم تل  

فرقة جمعیة مسك األنس  -

 تلمسان

االحتفاء بالقرآن 

 الکریم

 

 

 

 

 

 

قاعة العروض الکبرى لدار 

 الثقافة

 عبد القادر علولة

 

 

 

 

 

 

2023مارس  26األحد   

 بعد صالة التراویح

 

افتتاح الطبعة الثالثة 

الوة لألمسیات الرمضانیة  لت

القرآن الکریم: تضم مسابقة 

يف تالوة القرآن الکریم 

ومحاضرات مع استضافة وجوه 

علمیة من مختلف أنحاء 

الوطن  ووصالت إنشادیة يف 

املدیح الدیني وستتوزع یلع 

ثالثة  أمسیات  یلع مدار  

 الشهر الفضیل

01 

جمعیة األماني للثقافة و  -

 العلوم تلمسان

نشاد         فرقة شموع طافراوى لإل -

جمعیة أفاق الشباب سبدو -  

االحتفاء بالقرآن 

 الکریم

 

2023أفریل  02األحد   

 بعد صالة التراویح

األمسیة الثانیة للطبعة الثالثة 

الرمضانیة  لتالوة  لألمسیات

ووصالت إنشادیة  القرآن الکریم

يف املدیح الدیني فرقة 

 شموع طافراوى سبدو

02 

13
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و  جمعیة األماني للثقافة -

 العلوم تلمسان

فرقة جمعیة الوفاء تلمسان -  

االحتفاء بالقرآن 

 الکریم

 

 

 

 

قاعة العروض الکبرى لدار 

 الثقافة

 عبد القادر علولة

 

 

2023أفریل  09األحد   

 بعد صالة التراویح

 

األمسیة الثالثة و الختامیة 

للطبعة الثالثة لالمسیات 

 الرمضانیة  لتالوة القرآن الکریم

ووصالت إنشادیة يف املدیح 

الدیني فرقة جمعیة الوفاء 

.تلمسان  

 

03 

حور السهرات املوسیقیة و املدائح الدینیةم  

 

 جمعیة املوحدیة ندرومة
 

 

 

 

 احیاء لیالي رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعة الکبرى لقصر 

 الثقافة عبد الکریم دالي

 

 

 

 

بعد  2023مارس  29

 صالة التراویح
 

 

 

 

فنیة أندلسیة سهرات  

 

 

 

 

 

04 

 جمعیة القرطبیة
بعد  2023مارس  30

 صالة التراویح
05 

 جمعیة غرناطة
بعد  2023أفریل  01

 صالة التراویح
06 

 جمعیة ریاض األندلس
بعد  2023أفریل  06

 صالة التراویح
07 

 الفنان شفیق حجاج
بعد  2023أفریل  07

اویحصالة التر  
08 
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جمعیة أحباب الشیخ العربي بن 

 صاري

 

 

 

 

 

 احیاء لیالي رمضان

 

 

 

 

 

 

 

القاعة الکبرى لقصر 

 الثقافة عبد الکریم دالي

 

بعد  2023أفریل  08

 صالة التراویح

 

 

 

 

 سهرات فنیة أندلسیة

 

09 

 نادي الشبیبة الجزائریة السالم
بعد  2023أفریل  13

 صالة التراویح
10 

 الفنانة لیلی بن مراح
بعد  2023أفریل  14

 صالة التراویح
11 

الجمعیة الفنیة الشیخ محمد 

 بوعلي

بعد  2320أفریل  15

 صالة التراویح
12 

 الفنان خلیل بابا احمد
بعد  2023أفریل  17

 صالة التراویح
13 

 املنشد عبد املالك نهاري

احیاء لیلة القدر 

املبارکة بالتنسیق 

مع فوج األمانة 

اإلسالمیةللکشافة   

بعد  2023أفریل  18

 صالة التراویح
 14 مدائح دینیة

 مجموعة صوتیة انشادیة
یالي شهر احیاء ل

 رمضان املبارك
 قصر املشور

هـ  1444رمضان  15

 بعد صالة التراویح
 15 سهرة رمضانیة فنیة

 فرقة انشادیة
هـ  1444رمضان 18

 بعد صالة التراویح
 16 سهرة دینیة

 جمعیة السالم تلمسان
االحتفاء بالشهر 

الفضیل وخلق جو من 

 

 

مارس  29األربعاء 

2023 

سهرة فنیة يف املدیح ضمن 

2023برنامج لیالي رمضان   
17 
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الترفیه        يف 

السهرات الرمضانیة 

مع بما یتناسب 

 حرمته وقدسیته

 

 

 

 

 

 

قاعة العروض الکبرى لدار 

 الثقافة عبد القادر علولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد صالة التراویح

 جمعیة غرناطة تلمسان

االحتفاء بالشهر 

الفضیل وخلق جو من 

 الترفیه         يف

السهرات الرمضانیة 

بما یتناسب مع 

 حرمته وقدسیته

2023أفریل  05األربعاء   

 بعد صالة التراویح

سهرة فنیة يف املدیح ضمن 

2023برنامج لیالي رمضان   
18 

جمعیة أحباب الشیع العربي بن 

 صاري تلمسان

االحتفاء بالشهر 

الفضیل وخلق جو من 

الترفیه         يف 

السهرات الرمضانیة 

یتناسب مع بما 

 حرمته

 

 

2023أفریل  12األربعاء   

 بعد صالة التراویح

سهرة فنیة يف املدیح ضمن 

2023برنامج لیالي رمضان   
19 

 جمعیة القرطبیة تلمسان
االحتفاء بالشهر 

الفضیل وخلق جو من 

2023أفریل  16األحد   

د صالة التراویحبع  

سهرة فنیة يف املدیح ضمن 

2023برنامج لیالي رمضان   
20 
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الترفیه         يف 

السهرات الرمضانیة 

بما یتناسب مع 

 حرمته وقدسیته

 

 

 

 

 

 

 

فرقة الکوثر -  

فرقة الهیام -  

فرقة األنوار تلمسان -  

 االحتفاء باللیلة القدر
2023أفریل  18الثالثاء   

 بعد صالة التراویح

لیلة السماع بمناسبة لیلة 

القدر املبارکة ضمن برنامج 

2023لیالي رمضان   

داء فرقة الکوثر و فرقة من أ

 الهیام ، فرقة األنوار

21 

األمسیات الدینیة محور  

 أئمةـ أساتذة من قسم الشریعة

 

 

التذکیر بالسیرة 

النبویة العطرة و 

االقتداء بالرسول 

صلی الله علیه و 

 سلم

 

 

 

مسجد من مساجد 

 تلمسان

هـ 1444رمضان  26

 بعد صالة العصر

أمسیة رمضانیة و نفحات من 

رة النبویةالسی  
22 
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واملحاضراتمحور املعارض   

من تقدیم أساتذة باحثین، طلبة 

مختصین يف مجال املخطوط، 

مرکز البحث يف العلوم اإلسالمیة 

 و الحضارة األغواط

احتفاء بالیوم العربي 

 للمخطوط

املتحف العمومي الوطني 

 للخط االسالمي
2023افریل  15  

الطبعة السادسة للیالي الخط 

ط، و الذي یتضمن:و املخطو  

 معرض للمخطوطات،

 محاضرات علمیة،

 ورشات حیة يف الخط العربي

23 

 مرکز الفنون و املعارض

التعریف بالسیرة 

 النبویة

 مناطق الظل

 24 معرض " خیر األنام" طیلة الشهر الفضیل

تسلیط الضوء یلع 

خصوصیة املسجد 

النبوي و مکانته و 

 فضل عمارته

خالل شهر رمضان 

ركاملبا  

 معرض دیني

 " املسجد النبوي الشریف"
25 

 محور الورشات الدینیة

 نادي القراء محمد دیب
تعلیم تالوة القران 

 الکریم

 

 

بمقراملکتبة الرئیسیة 

محمد دیب و جمیع 

ملحقاتها مع خرج 

 املکتبة املتنقلة

 

کل یوم سبت و ثالثاء 

 من شهر رمضان
 26 ورشات قرآنیة
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 النشاطات الخاصة بالطفل

-کل األطوار-أطفال املدارس   

 

ترفیه وتنمیة الفکر 

وزرع الثقافة 

املتحفیة بین 

 األطفال.

 

املتحف العمومي الوطني 

 للفن والتاریخ تلمسان.

 

 2023مارس 23من 

إلی نهایة العطلة 

 الربیعیة.

 

أبواب املتحف  مفتوحة مجانا 

مختلف -ألطفال املدارس 

-األطوار  

ورشات بیداغوجیة /رسم 

ن/ ترکیب صور . ورشة تلوی

 خاصة بالحفریة األثریة.

 

27 

 جمعیة القرطبیة

 

إحیاء أیام الطرب 

 الحوزي لفئة الناشئة

و بمناسبة العطلة 

 23الشتویة 

2023مارس  

 

 

 

القاعة الکبرى عبد الکریم 

 دالي

2023مارس 30  

 بعد صالة التراویح

سهرة أندلسیة لجمعیة 

 القرطبیة
28 
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/ 

تعریف التالمیذ یلع 

عالم تلمسان األثریة م

وأهم املدارس 

 التعلیمیة بتلمسان

 مقر املتحف

 (املدرسة)

 06مارس إلی  23من 

2023أفریل   

 معارض متنوعة

املعالم األثریة ملدینة تلمسان 

 املدارس التعلیمیة

29 

/ / 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 -عین دوز -بني مستار  -

 ملحقة املکتبة بني بحدل

یع خالل عطلة الرب

2023 

نشاطات و عروض متنوعة 

لألطفال ، مسابقات فکریة ، 

 نشاطات ترفیهیة ، ورشات

30 
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تیارتلوالیة  مدیریة الثقافة  

 مکان النشاط املشارکون النشاط التاریخ الرقم

2023مارس  25 01  
 تنشیط محیط فلکلوري

 حفل يف الطابع اإلنشاد

ارتفرقة هواة التراث لبلدیة تی  

 فرقة األصول الثقافیة لبلدیة تیارت

دار الثقافة والفنون علي معاشي 

 تیارت

2023مارس  26 02  بلدیة السوقر جمعیة شباب الغد لبلدیة السوقر حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني 

2023مارس  27 03  

عرض مسرحي للکبار أحیاءا  للیوم العاملي 

 للمسرح

لدیة جمعیة رواد الفن و الثقافة لب

 تیارت
 دار الثقافة و الفنون علي معاشي

 بلدیة قصر الشاللة جمعیة الثریا لبلدیة مهدیة عرض مسرحي للکبار

2023مارس  28 04  دار الثقافة و الفنون علي معاشي جمعیة درب املواهب لبلدیة تیارت عرض مسرحي لألطفال 

2023مارس  29 05 هضاب  لبلدیة تیارتجمعیة نسیم ال حفل فني يف طابع الشعبي   
دار الثقافة والفنون علي معاشي 

 تیارت

2023افریل  01 06  بلدیة فرندة جمعیة نور األصیل لبلدیة فرندة عرض مسرحي لألطفال 

14
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2023افریل   02 07  سهرة رمضانیة 
        جمعیة اإلسراء لنشاطات الشباب    

 و الطفولة لبلدیة ناظورة
 بلدیة عین دزاریت

2023ریل أف  03 08  
 بلدیة مدروسة الفنان دحمانیس  لبلدیة عین کرمس عرض مونولوج

 بلدیة مهدیة جمعیة ضیاء الخشبة لبلدیة مهدیة عرض مسرحي لألطفال

2023أفریل    05 09  دار الثقافة و الفنون علي معاشي جمعیة الفنون السبع لبلدیة السوقر حفل فني يف طابع اإلنشاد 

2023افریل   09 10  
 عرض مسرحي لألطفال

 مقاطع فکاهیة

 جمعیة نور األصیل بلدیة فرندة

الفنان لکحل محمد " بقبوق " من بلدیة 

 تخمارت

 بلدیة عین الحدید

2023افریل  11 11  

 حفل فني طابع يف األندلسي
الجمعیة املوسیقیة أمل األندلس 

 لبلدیة السوقر

دار الثقافة والفنون علي معاشي 

 تیارت

وقعرض مونول  

 عرض مسرحي لألطفال

 الفنان الحاج مسعود من تیارت

جمعیة الشباب للنشاطات و اإلبداع 

 لبلدیة السوقر

 بلدیة الفایجة

2023افریل   12 12  حفل يف اإلنشاد الدیني 

جمعیة جزائر الخیر  جواق عبد الحق 

 تیارت

املنشد  کروم عبد البارئ من بلدیة 

 عین دزاریت

ي معاشيدار الثقافة و الفنون عل  
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13 

 

2023أفریل  13  

 

 

 عرض فکاهي

 

 

جمعیة الشعاع الثقافیة لبلدیة واد 

 لیلي

 بلدیة وادي لیلي

2023افریل   14 14  

 حفل فني  يف الطابع الشعبي

 
 بلدیة عین الذهب جمعیة هارموني لبلدیة السوقر

 

 عرض مسرحي للکبار

 

 جمعیة نافذة املواهب لبلدیة تیارت

 

 بلدیة الدحموني

 

 

15 

 

 

15 

 

 

2023افریل   16  

 

 

2023افریل   16  

 

 االحتفال بیوم العلم:

 عرض فکاهي لألطفال

 نشاط خاص بیوم العلم

 

 الفنان فیصل زناتي

 جمعیة القراءة والبیان لبلدیة تیارت

 دار الثقافة والفنون علي معاشي

 تیارت

 

 عرض مسرحي لألطفال
جمعیة أضواء الثقافة و األناشید لبلدیة 

هدیةم  
 بلدیة حمادیة

 بلدیة الرحویة جمعیة تیاتروشباب لبلدیة تیارت عرض مسرحي

 بلدیة عین الحدید جمعیة نور األصیل لبلدیة فرندة نشاط خاص باألطفال

2023افریل   18 16  

 إحیاء لیلة القدر املبارکة :

 آیات بینات من الذکر الحکیم

 محاضرة دینیة حول الحدث

 جمعیة ثقافیة فنیة

 شعراء

 إمام خطیب

 دار الثقافة والفنون علي معاشي

 تیارت
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الفصیحقراءات شعریة يف   

 أناشید و موشحات غنائیة

 مدائح دینیة يف حب الرسول

املنشد بلخیر مصطفی من بلدیة 

 مهدیة
 بلدیة مغیلة

أفریل   18افتتاح الرسمي لشهر التراث من 

2023ماي  18الی  2023  

اثالخیمة الخاصة بالتر  

 جمعیة نافذة املواهب لبلدیة تیارت
 ساحة محمد بوضیاف

 بجانب إذاعة تیارت

 

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة تیارت وملحقاته

 املشارکون
الهدف من 

 النشاط
 املناسبة التاریخ املکان

 تعیین النشاط

 

 

 

 

 

 

 رواد املکتبة

 األطفال

 

 

 

 

 

 

 یلع التحفیز

 القراءة

 واملقروئیة

 

 

 

 

 

 

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة 

 لوالیة تیارت

 

 

 

 

23/03/2023  

 الی غایة

09/40/2023  

 

 

 

 

 

 

 

العطلة 

 الربیعیة

 

 

 ۞ العطلة الربیعیة: بجناح الطفل:

۞فتح الورشات: الرسم / املطالعة وتلخیص قصة / األلعاب 

 الفکریة

النترنت.فتح ورشة ا -  

تنظیم برامج دینیة لألطفال عبر شاشة التلفاز خالل شهر  -

 رمضان.

تنظیم مسابقة قراءة قصة عن طریق لعبة کویزیتو. -  

تحفیز األطفال یلع تلخیص القصص الدینیة. -  

تنظیم مسابقة فکریة لألطفال "حول السیرة النبویة -  
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 رواد املکتبة

 

 الکتاب

 والشعراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرس روح 

املطالعة لدى 

 االطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

تنظیم برنامج أسئلة وأجوبة عن طریق شریط العرض -  

CCCCCCCC 

السکرابل. -ورشة االلعاب الفکریة: الشطرنج  -  

عرض افالم کرتونیة هادفة لألطفال عبر شاشة التلفاز. -  

تکریم الفائزین يف املسابقات. -  

 

 ۞األسبـــــــــوع األول من شهر رمضـــــان:

معرض کتاب لرصید املکتبة یلع مدار شهر رمضان الکریم. -  

راء محلیین:عریة لشعش إلقاءات تنظیم ۞  

العیاشي عبد القادر -  

روابحي رابح-  

العربي بن سهلة-  

الشاعر دقیش عبد القادر-  

الشاعر معراج محمد -  

الشاعر مشلوف محمد. -  

تکریم املشارکین.-  

 األسبــــــــــــوع الثـــــــــــــــاني:

بالکتاب  والتعریف جدیدة إلصدارات کتاب تقدیم: برنامج تنظیم ۞

تحت اشراف الدکتور عیسی بلقاسم.املحلیین   

یحیاوي رمیساء-  
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رواد املکتبة-  

الکتاب-  

الشعراء-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االحتفاء 

بالشعراء 

 املحلیین

 

 

 

 

 

 

 

 

االحتفاء 

 بالشعراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 لوالیة تیارت

 

 

 

 

 

 

1444رمضان 08  

 املوافق

2023مارس 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

1444رمضان 15  

 املوافق ل

2023أفریل 06  

 

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 یوم العلم

 

 

 

 

 

قواس العابدیة. -  

یتخلل الجلسة القاءات شعریة للشاعر نوار محمد -  

بیع بالتوقیع. -  

اإلعالن عن مسابقة دینیة حول غزوة بدر الکبرى.-  

تکریم املشارکین. -  

 

 

 األسبــــــــوع الثـــــــــــــالــث:

 ۞برنامج مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل:

 ۞یوم العلم املصادف لـ 16 أفریل من کل سنة:

معرض کتاب. -  

تنظیم جلسة أدبیة حول املناسبة بالتنسیق مع األستاذ بلقاسم  -

 بن عودة

تنظیم مسابقة فکریة اسئلة وأجوبة ملجموعتین - ) أ    ) ب-

اإلعالن عن فتح مسابقة بمناسبة یوم العلم بإنجاز او اعداد  -

ألحد مراجع العالمة ابن بادیس.بطاقة کتاب   

اإلعالن عن مسابقة االدیب الرائد يف طبعتها السادسة. -  

تکریم األساتذة املشارکین. -  

 تکریم النزالء مشارکین.

 األسبـــــــوع الـــــــــــــــــــرابع:
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نزالء  -

 املؤسسة

األساتذة-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االئمة

األساتذة-  

رواد املکتبة-  

 

 

 

 

 

 

 

اإلعالن عن 

مسابقة االدیب 

 الرائد

 

 

 

 

 

تخلید ذکرى 

شخصیة 

 وطنیة

 

 

 

 

 احیاء لیلة القدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املکتبة 

الرئیسیة 

 بالتنسیق

مع مؤسسة 

إعادة التربیة 

 والتأهیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1444رمضان  22

 املوافق ل

13/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیلة القدر 

 وغزوة بدر

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۞غزوة بدرو لیلة القدر:

 محمد وبلحسین رومان محمد األستاذ مع: دینیة جلسة تنظیم۞

.القدر ولیلة الکبرى بدر غزوة عن دیثللح  

إلقاءات شعریة يف مدح الرسول علیه الصالة-  

والسالم من طرف الفائزین باملسابقة التي نظمتها املکتبة 

 الرئیسیة احیاء ا للمولد النبوي الشریف يف طبعتها األولی.

تکریم املشارکین. -  

بدر تکریم الفائزین يف مسابقة العالمة ابن بادیس وغزوة -  

 

 مکتبة املطالعة العمومیة بن علي السعید الدحموني:

 ۞شهر رمضان

معرض کتاب لرصید املکتبة. -  

مسابقة "أسئلة ثقافیة ودینیة " -  

فتح ورشات الرسم وتلخیص القصة بجناح الطفل. -  

عرض قصص دینیة عن طریق  - CCCCCCCC مع طرح أسئلة.   

تکریم الفائزین يف املسابقات. -  

 ۞ مکتبة املطالعة العمومیة بن عمار محمد عین بوشقیف:

 ۞شهر رمضان:

تنظیم مسابقة فکریة لجمیع املستویات.-  

 - فتح الورشات بجناح:
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 رواد املکتبة

 االطفال

 

 

 

 

 األطفال

 رواد املکتبة

 

 

 

األطفال-  

 رواد املکتبة

جمعیة کافل 

 الیتیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرس روح 

 املطالعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باملکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 تیارت

 

 

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة بن 

علي السعید 

 الدحموني

 

 

 

 

 

 

1444رمضان 26  

 املوافق ل

2023أفریل 17  

 

 

 

 

 

2023مارس23  

 الی غایة

09/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

ورشة املطالعة وتلخیص قصة-  

ورشة األلعاب الفکریة -  

 ورشة الرسم والتعبیر الفني.

 ورشة االنترنت "بقاعة األنترنت "

تکریم املشارکین. -  

 ۞مکتبة املطالعة العمومیةالشیخ بوعمامة الرشایقة:

 - برنامج شهر رمضان

معرض صور خاص باملکتبة ببهو املکتبة. -  

معرض للکتاب ببهو املکتبة. -  

ورشة الرسم. -  

ورشة اإلعالم اآللي. -  

ورشة قراءة. -  

حملة تنظیف محیط املکتبة (الحفاظ یلع البیئة) -  

 ۞لیلة القدر:

معیة کافل الیتیم.إحیاء لیلة القدر بالتنسیق مع ج -  

تنظیم مسابقة دینیة. -  

تکریم الفائزین وتوزیع مالبس العید بالتنسیق مع جمعیة کافل  -

 الیتیم.

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة مناد عابد وادي لیلي

 - برنامج شهر رمضان:
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رواد املکتبة-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرس روح 

 املطالعة

 

 

 

 

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

 

 

 

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

مکتبة 

طالعة امل

 العمومیة

بن عمار 

محمد عین 

 بوشقیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

الشیخ 

 

 

3202مارس23  

 الی غایة

09/04/2023  

 

 

 

 

 

17/04/2023  

 

 

 

 

2023مارس23  

 الی غایة

09/04/2023  

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

معرض صور خاص باملکتبة ببهو املکتبة. -  

املسجد عرض مجموعة من الکتب الدینیة من رصید املکتبة ب-

 عبد الحمید ابن بادیس خالل شهر رمضان الکریم.

ورشة الرسم. وتلخیص قصة -  

ورشة الحکواتي الصغیر-  

ورشة اإلعالم اآللي. -  

فتح مسابقة دینیة.-  

وقفات إیمانیة ألساتذة وأئمة .-  

 -۞لیلة القدر:

احیاء لیلة القدر املبارکة بتوزیع الجوائز یلع املشارکین يف -

نیة.املسابقة الدی  

 

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة البشیر االبراهیمي قصر الشاللة:

 - برنامج شهر رمضان:

معرض کتاب لرصید املکتبة. -  

 

مسابقة أسئلة ثقافیة ودینیة للطورین -  

 

فتح ورشات الرسم وتلخیص القصة بجناح الطفل. -  

معرض صور خاص باملکتبة ببهو املکتبة. --  
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 الرواد

 

األطفال-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرواد

 األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحیاء لیلة القدر

 

بوعمامة 

 الرشایقة

 

 

 

 

 

 

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

مناد عابد 

 وادي لیلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/2023  

 

 

 

 

 

23/03/2023  

 

إلی غایة 

09/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیلة القدر

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

یلة القدرل  

 

 

ورشة الرسم. وتلخیص قصة -  

تنظیم برنامج إلحیاء لیلة القدر املبارکة بالتنسیق مع جمعیة -

 دینیة.

تالوة القرآن. -  

عرض لألحادیث النبویة -  

تجوید القرآن.-  

أناشید دینیة باملناسبة.-  

تکریم األطفال املشارکین-  

تکریم الجمعیة. -  

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة عبدلي بن علي مالکو:

 - برنامج شهر رمضان:

رض کتاب لرصید املکتبة.مع -  

تنظیم مسابقة فکریة حول السیرة النبویة. -  

تنظیم مسابقة دینیة. -  

فتح ورشات الرسم، االشغال الیدویة وتلخیص القصة بجناح  -

 الطفل.

تنظیم جلسات مع االطفال لسرد قصص األنبیاء والصحابة. -  

االختتام باالحتفال بلیلة القدر املبارکة. -  
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 الرواد

 

 

 

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

 

 

 

 

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

البشیر 

االبراهیمي 

 قصر الشاللة

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

عبدلي بن 

کوعلي مال  

 

 

 

 

17/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل 

 رمضان

 

 

 

 

العطلة 

 الربیعیة

وشهر 

 رمضان

 

 

 لیلة القدر

 

 

 

 

 

 

 

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة جزولي امحمدتوسنینة:

 - برنامج شهر رمضان:

معرض کتاب لرصید املکتبة. -  

تنظیم مسابقة فکریة حول السیرة النبویة. -  

تنظیم مسابقة دینیة يف حفظ وتجوید القرآن الکریم. -  

فتح ورشات الرسم، االشغال الیدویة وتلخیص القصة بجناح  -

 الطفل.

بلیلة القدر املبارکة وتکریم الفائزین.االختتام باالحتفال  -  

 

 

 

 

 

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة یلع الحمامي مدروسة

 - برنامج شهر رمضان:

معرض کتاب لرصید املکتبة. -  

تنظیم مسابقة فکریة حول السیرة النبویة. -  

تنظیم مسابقة دینیة يف حفظ وتجوید القرآن الکریم. -  
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 األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرواد

 األطفال

 

 الرواد

 األطفال

 

 

 األطفال

 الرواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

 

 

 

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

 جزولي امحمد

 توسنینة

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

یلع الحمامي 

 مدروسة

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

روان محمد 

 عین الحدید

 

23/03/2023  

 إلی غایة

09/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

ویة وتلخیص القصة بجناح فتح ورشات الرسم، االشغال الید -

 الطفل.

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة روان محمد عین الحدید:

 - برنامج شهر رمضان:

معرض کتاب لرصید املکتبة. -  

تنظیم مسابقة دینیة. -  

فتح ورشات الرسم، االشغال الیدویة وتلخیص القصة بجناح  -

 الطفل

ة.تنظیم جلسات مع االطفال لسرد قصص األنبیاء والصحاب -  

 

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة دموش محمد فرندة:

 - برنامج شهر رمضان:

معرض کتاب لرصید املکتبة. -  

تنظیم مسابقة أحسن ترتیل وأناشید دینیة. -  

فتح ورشات الرسم، االشغال الیدویة وتلخیص القصة بجناح  -

 الطفل

تنظیم جلسات مع االطفال لسرد قصص األنبیاء والصحابة. -  

ل بلیلة القدراالحتفا -  

تکریم الفائزین. -  
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التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

التشجیع یلع 

 املقروئیة

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

دموش محمد 

 فرندة

 

 

 

 

 

مکتبة 

املطالعة 

العمومیة 

جاك بارك 

 فرندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/2023  

 

16/04/2023  

 

 

 

 

 

شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 یوم العلم

 

 

 

وشهر 

 رمضان

 

 ۞یوم العلم:

تنظیم أمسیة ثقافیة حول املناسبة.-  

توزیع مطویات حول العالمة ابن بادیس. -  

معرض صور.-  

عرض لنبذة عن العالمة ابن بادیس.-  

مداخلة حول املناسبة بالتنسیق مع أستاذ تاریخ.-  

تنظیم مسابقة ألحسن رسم حول یوم العلم. -  

 ۞مکتبة املطالعة العمومیة جاك بارك فرندة:

 - برنامج شهر رمضان:

معرض کتاب لرصید املکتبة خالل الشهر. -  

تنظیم مسابقة دینیة يف حفظ وتجوید القرآن الکریم. -  

فتح ورشات الرسم، االشغال الیدویة وتلخیص القصة بجناح  -

 الطفل.

 ۞ورشات القراءة:

سیق مع نوادي القراءة، تنظیم ورشات التحفیز یلع املطالعة بالتن-

 أساتذة.
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:تیزي وزولوالیة مدیریة الثقافة   

: دار الثقافة "مولود معمري"  

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط الرقم

01 

 15سهرة فنیة يف املوعد يف تیزي وزو ،  20-

 سهرة يف عزازقة

سهرات للمدیح الدیني 04 -  

یة.أمسیات شعب -  

أمسیات شعریة-  

مارس إلی  27من 

2023أفریل  21  

سا  20الساعة 

00 

دار الثقافة مولود 

 معمري

 

 

إضفاء الحیویة یلع 

أمسیات شهر رمضان 

 املعظم.

لتشجیع و ترقیة الکتاب 

سیتم برمجة عدة 

نشاطات احتفاال بالیوم 

العاملي للکتاب و حقوق 

 املؤلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

منشطین -  

أعضاء الورشات  -

 البیداغوجیة

األسرة الفنیة-  

الجمعیات -

 الثقافیة

 

 

 

 

 

 

02 

 

 برنامج العطلة املدرسیة إیموراس

عروض ألعاب سحریة وبهلوانیة -  

مسرحیات لألطفال -  

ورشات بیداغوجیة-  

أمسیات للحکایة الشعبیة-  

عروض فکاهیة -  

غناء، لق (ألعاب،مختلفة يف الهواء الط نشاطات

 الرسم یلع الوجه، التنکر، ورشات مختلفة...)

 عرض أفالم رسوم املتحرکة

 

مارس إلی  25من 

2023أفریل  07  

 

 

 

 

 قاعة العروض

 

 فضاء هواء الطلق

 

 

 

03 
 

2023ماي  18أفریل إلی  18برنامج شهر التراث من -  

15



123

  

معارض ملختلف الفنون -  

لقاءات أدبیة -  

ن الشعبي( الحکایة، الغناء الشعبي، سهرات للف -

 الشعر...)

أیام دراسیة حول التراث -  

أفریل 20االحتفال بالربیع األمازیغي  -  

االحتفال بالیوم العاملي للکتاب و حقوق املؤلف-  

 

 

 

االحتفال  بذکرى  -

مة و مجیدةدینیة عظی  

 

 

 

 

01 

 

 

سهرة يف عزازقة 15  

سهرات للمدیح الدیني 04-  

أمسیات شعبیة. -  

أمسیات شعریة -  

مارس  27من 

أفریل  12إلی 

2023 

سا  20الساعة 

00 

 

 

 

 

 

سیعمل قطاعنا ، خالل هذا الشهر 

 الفضیل  یلع:

إبراز ثقافتنا، من خالل برنامج یشمل -

املسرح والسینما والکتب والقراءة العامة 

 والحفالت الشعریة والدینیة والغناء

 الفنانین و الشعراء

الکتاب و األدباء-  

الجمعیات و التعاونیات  -

 الثقافیة

ورشات دار الثقافة-  
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02 

 

 

 معرض کتب دینیة  حول  املناسبة.

 عرض أناشید دینیة

 مدیح دیني

 لقاء الشعر

معارض ملختلف الفنون -  

لقاءات أدبیة -  

سهرات للفن الشعبي( الحکایة،  -

ناء الشعبي، الشعر...)الغ  

 

 

 

00سا  10  

ملحقة دار 

الثقافة 

 بعزازقة

 

فضاء للتالحم و التآخي من خالل -

 السهرات الروحانیة

 

:املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة تیزي وزو  

 

سم النشاطا تاریخ  مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون  الرقم 

 

 الروضات

املحافظة یلع العادات و  -

 التقالید

االحتفال  بذکرى دینیة عظیمة و  -

 مجیدة

دینیة.استذکار األحداث ال -  

العطلة الربیعیة -  

 

جناح العرض 

 للمکتبة

مارس  25من 

أفریل  21إلی 

2023 

سا 10الساعة   

معرض للکتب الدینیة من رصید املکتبة.-  

معرض أعمال أطفال ورشة الرسم والقراءة والکتابة-  

قعدة دینیة ألطفال الروضة -  

 

01 

رواد املکتبة  

"أطفال الورشات 

 البیداغوجیة "

 

فل  جناح الط

 للمکتبة

ورشة القراءة و الکتابة (مواضیع حول املناسبة)-  

 -ورشة الرسم و التلوین-ورشة قراءة قصص األنبیاء

 

02 
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:املسرح الجهوي کاتب یاسین  

 

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

الفنانین املسرحین-  

التعاونیات الثقافیة -  

لجمعیات الثقافیةا-  

فرصة لتبادل الخبرات -

 بین الفنانین

العطلة الربیعیة -  

اکتشاف املواهب الشابة-  

مختلف أذواق تلبیة  -

 املتعطشین للفن

املسرح الجهوي 

 کاتب یاسین

مارس إلی  25من 

2023أفریل  21  

سا 20الساعة   

عرض مسرحیات 20 -  

عروض  فکاهیة  خاص باألطفال و العائالت. -  

وض مونولوجعر -  

مسرحیات لصغار -  

ألعاب سحریة و عروض بهلوانیة -  

 

01 

:متحف السینما  لوالیة  تیزي وزو  

 

 الرقم اسم النشاط تاریخ النشاط مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون

 مخرجین و رجال السینما

املحافظة یلع العادات  -

و التقالید ، و االحتفال  

بذکرى دینیة عظیمة و 

 مجیدة

استذکار األحداث الدینیة. -  

سینماتیك  

 تیزي وزو

 

مارس إلی  25من 

2023أفریل  21  

عروض أفالم سینمائیة -  01 

عرض لنادي السینما 15-  02 

03 
نشاطات ثقايف و فنیة یلع مستوى  -

 بلدیات الوالیة:

مارس إلی  28من 

2023أفریل  21  

إیصال الفن و -

الثقافة إلی 
  بلدیات الوالیة
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سهرات للفن الشعبي( الحکایة، الغناء  -

 الشعبي، الشعر...)

 االحتفال بشهر التراث من خالل برمجة:

معارض ملختلف الفنون "الفنون التشکیلیة،  -

الفتوغرافیة، فنون الطبخ، الحرف التقلیدیة 

"... 

لقاءات أدبیة -  

مختلف القرى و 

 البلدیات

تذوق سکان -

البلدیات إلبداعات 

 الفنانین

فرصة للتالقي -

حمو التال  
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الجزائرلوالیة  مدیریة الثقافة  

 

 الرقم الجمعیة الثقافیة النشاط الثقايف املبرمج

 ورشات للحکواتي وتکریمات لألطفال الفائزین يفبمناسبة العطلة الربیعیة ، 

رمضان 27حکواتي لیلة السابقات م  

 املکتبة الرئیسیة

هونيمختار زر للمطالعة العمومیة  
01 

من رمضان 27حفالت اختتان وسهرات شعبي لیلة النصف و  

و العطلة الربیعیة تقدیم عروض مسرحیة لألطفال بمناسبة یوم العل  

 جمعیة مسرح الغد (براقي)

املرکز الثقايف (مفدي زکریاء) أو الساحة 

 العمومیة

 

02 

 تقدیم مساعدات للعائالت املعوزة

فال العائالت املعوزةسهرة عائلیة وحفالت ختان ألط -  

 (لیلة النصف من رمضان)

سا صباحا): تکریم التالمیذ النجباء 10أفریل ( 16یوم العلم   

 يف مختلف املسابقات واالمتحانات الدراسیة

 جمعیة االبتسامة حمایة الطفولة (بولوغین)

 مسرح الساحل (الطاحونتین)

 

03 

نساء ورجالدورات تکوینیة يف الطبخ التقلیدي لفائدة الهواة   

 تکریمات (خالل شهر رمضان)

 جمعیة السعادة النسویة (الرغایة)

 مقر الجمعیة الرغایة
04 

أفریل: ورشات فکریة لألطفال صباحا 16یوم العلم العطلة الربیعیة و   

 زیارات لألطفال املرضی باملصالح االستشفائیة

رمضان 27وتقدیم هدایا رمزیة لیلة   

أوالد فایت)جمعیة تیزیري ضوء القمر (  

 دار الشباب

 

05 

16
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ورشات  فکریة  -حفالت اختتان لألطفال يف لیلة النصف من رمضان  -

–أفریل 16ومسابقات يف الرسم والتعبیر بمناسبة   

 جمعیة املنار (باش جراح) دار الشباب باش جراح

 
06 

/ 

 

 جمعیة النور (الرویبة)

 

07 

لنصف من رمضانحفالت اختتان ألطفال العائالت املعوزة لیلة ا  

 

 جمعیة ترقیة الفتاة (جسر قسنطینة)

 دار الشباب
08 

 تنظیم زیارات لألطفال املقیمین باملصالح االستشفائیة بن عکنون

 تقدیم مساعدات للعائالت املعوزة لیلة النصف من رمضان

جمعیة إحیاء التراث ونشره يف الوسط الشباني 

 (االبیار
09 

لصناعات التقلیدیةتنظیم معارض ملختلف الحرف وا  

أفریل 16عروض مسرحیة مع البهلوان بمناسبة ذکرى یوم العلم   

 جمعیة بسمة النعیم (عین طایة)

 مکتبة عین طایة
10 
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 الجلفةمدیریة الثقافة لوالیة 

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ وتوقیت النشاط اسم النشاط الرقم

01 

(الطبعة الثانیة ) مسابقة فارس اإلنشاد  

حفال إنشادیا + تصفیات الختیار  12

 املواهب

 طیلة شهر رمضان
دوائر وبلدیات 

 الوالیة

یهدف هذا النشاط إلی 

اکتشاف ومتابعة املواهب 

الناشئة يف اإلنشاد و 

املدیح وتشجیعها یلع 

 االستمرار

فرق إنشادیة 

متسابقون من کافة /

 ربوع الوالیة

02 
نح الربانیة يف شهر امل بعنوان :مداخلة 

 الصیام
24/03/2023  

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

بیان العطایا الربانیة 

املرتبطة بصیام هذا 

 الشهر الفضیل

 إمام من داخل الوالیة

2023مارس  31إلی  25 أسبوع اإلنشاد و املدیح الدیني 03  دار الثقافة ابن رشد 
إحیاء السهرات الرمضانیة 

عن العائالتو الترفیه   

فرق إنشادیة محلیة 

 ووطنیة

2023مارس  30إلی  25 أسبوع الفیلم الکرتوني( العطلة الربیعیة) 04  
فضاء الطفل لدار 

 الثقافة ابن رشد

الترفیه عن األطفال وخلق 

متنفس لقضاء العطلة 

 الربیعیة

 منخرطي الفضاء

05 
 سلسلة مداخالت حول أعالم والیة الجلفة

شطي نموذجاسي عبد القادر ال  
28/03/2023  

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

التعریف بعلم أعالم من 

 الجلفة

أساتذة و أئمة من 

 داخل الوالیة

17
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 عروض مسرحیة للکبار 06
مارس الی غایة 31

2023افریل 08  

املسرح الجهوي 

 للجلفة

إحیاء سهرات رمضان 

 والترفیه یلع العائالت

فرق مسرحیة محلیة 

 ووطنیة

 أسبوع املسرح و الفکاهة 07
أفریل  07إلی  01من 

2023 
 فرق مسرحیة محلیة الترفیه عن العائالت دار الثقافة ابن رشد

08 
سلسلة مداخالت حول أعالم والیة الجلفة 

 سي أحمد بن معطار نموذجا
01/04/2023  

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

التعریف بعلم من أعالم 

 الجلفة

مة من أساتذة و أئ

 داخل الوالیة

09 
رة دینییة بعنوان " وسطه محاض

 مغفرة"
02/04/2023  

ملحقة املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 بمسعد

التعریف بفضائل العشر 

 األواسط من رمضان
 إمام من بلدیة مسعد

2023أفریل  15إلی  08 أسبوع السینما " سینما املدینة" 10  دار الثقافة ابن رشد 

 تشجیع الشباب یلع

العمل السینمائي و خلق 

فضاء لعرض إبداعاتهم 

 السینمائیة

مخرجون سینمائیون 

 هواة

11 
مسابقات فکریة بمناسبة یوم 

 العلم

إلی  10/04/2023من 

16/04/2023غایة   

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

خلق جو تنافسي بین 

 أبناء املدارس

أعضاء النوادي التابعة 

 للمکتبة

ل غزوة بدر الکبرىمحاضرة حو 12  20/04/2023  
املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

الوقوف عند محطة 

و  فاصلة يف تاریخ اإلسالم

التعریف بمجریاتها و 

 أحداثها

 إمام من املنطقة
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13 

 سلسلة مداخالت حول أعالم والیة الجلفة

 الشیخ حاشي عبد الرحمان نموذج

 ا

21/04/2023  
املکتبة الرئیسیة 

ة العمومیةللمطالع  

التعریف بعلم من أعالم 

 الجلفة

أساتذة و أئمة من 

 داخل الوالیة

14 
عرض فیدیو حول أهم املناطق األثریة 

 بالجلفة
21/04/2023  

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 و جمیع ملحقاتها

التعریف بأهم املناطق 

األثریة بوالیة الجلفة و 

الحث یلع ضرورة 

 حمایتها

/ 

فکریة حول الکتاب و حقوق املؤلف ندوة 15  21/04/2023  
املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

توعیة الکتاب و األدباء 

 بحقوقهم

إطارات املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

16 
رکن الحکواتي واملطالعة الرسم والتلوین 

 مع تکریم الفائزین

 25/03/2023من 

07/03/2023ا  
لة الربیعیةالعط ملحقة الزعفران  

نادي بصمة و نادي 

 الترقي

17 
رکن الحکواتي و الرسم  و التلخیص و 

 املطالعة

إلی  25/04/2023من 

07/04/2023  

مناطق الظل و 

 التائیة
 املکتبة املتنقلة العطلة الربیعیة

05/04/2023 تکریم الفائزین والناجحین يف املسابقة 18  العطلة الربیعیة املکتبة الرئیسیة 

القراءة والطفل  نادي 

"نشر األمل" وعمال 

 املکتبة

 مسابقات فکریة و ورشات 19
25/03/2023من   

14/04/2023إلی   

ملحقة وسارة، أم العظام 

،املکتبة الرئیسیة، ملحقة 

الزعفران، ملحقة مسعد، 

 دار الثقافة

 العطلة الربیعیة
نادي القراءة والطفل  

"نشر األمل" وعمال 
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نادي بصمة و املکتبة،  (فضاء الطفل)

 نادي الترقي

جیجل مدیریة الثقافة لوالیة  

لرقما  املشارکون يف النشاط مکان النشاط أهداف النشاط تاریخ النشاط اسم النشاط 

25/03/2023 سهرة إنشاد و مدیح 01   

 

 

 

 

 

إحیاء لیالي 

 شهر رمضان

2023لسنة   

 جمعیة نسائم الکورنیش دار الثقافة و الفنون

02 
شعبي حفل فني  26/03/2023 الفنان نصر الدین زعیمة  دار الثقافة و الفنون 

 جیجل

03 

إلی  27من  أیام املونودراما

29/03/2023  قاعة الحفالت باملیلیة 

مجموعة من الفنانین 

املسرحیین من مختلف والیات 

 الوطن

27/03/2023 عرض مسرحي 04  املسرح الجهوي لسکیکدة دار الثقافة و الفنون 

05 
28/03/2023 حفل فني مالوف الفنان توفیق تواتي  دار الثقافة و الفنون 

 قسنطینة

03/2023//29 سهرة إنشاد و مدیح 06  فرقة املنار للمدیح سکیکدة دار الثقافة و الفنون 

07 
30/03/2023 حفل فني أندلسي جمعیة أحباب الصادق البجاوي  دار الثقافة و الفنون 

 بجایة

08 
30/03/2023 ندوة فکریة  مجموعة من األساتذة و األئمة املرکز الثقايف اإلسالمي 

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة

31/03/2023 حفل فني شعبي 09  الفنان عبد القادر شرشام دار الثقافة و الفنون 

01/04/2023 سهرة إنشاد و مدیح 10  فرقة أنوار اإلیمان جیجل دار الثقافة و الفنون 

18
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02/04/2023 عرض مسرحي 11  املسرح الجهوي عنابة دار الثقافة و الفنون 

02/04/2023 ندوة فکریة 12  أساتذة و املکتبة الرئیسیة املرکز الثقايف اإلسالمي 

13 
03/04/2023 حفل فني شعبي مجموعة من الفنانین  بلدیة الطاهیر 

 املحلیین

04/04/2023 عرض مسرحي 14  

إحیاء لیالي 

 شهر رمضان

2320لسنة   

 فنان کومیدي بلدیة زیامة منصوریة

05/04/2023 سهرة إنشاد و مدیح 15  فرقة أنوار اإلیمان جیجل بلدیة جیملة 

06/04/2023 حفل فني شعبي 16  جمعیة القلعة جیجل دار الثقافة و الفنون 

06/04/2023 أمسیة أدبیة 17  مجموعة من األدباء و الشعراء املرکز الثقايف اإلسالمي 

07/04/2023 حفل فني شعبي 18  جمعیة أنغام قرطبة جیجل دار الثقافة و الفنون 

08/04/2023 سهرة إنشاد و مدیح 19  بلدیة سیدي معروف 
مجموعة من فناني طابع 

 الشعبي

09/04/2023 حفل فني شعبي 20  الفنان مراد جعفري دار الثقافة و الفنون 

10/04/2023 عرض مسرحي 21 الفنون دار الثقافة و   جمعیة رصد و مایة سکیکدة 

11/04/2023 ندوة فکریة 22  دار الثقافة و الفنون 
مجموعة من األئمة و األساتذة 

 و املکتبة الرئیسیة للمطالعة

 جمعیة اآلمال جیجل دار الثقافة و الفنون 12/04/2023 حفل فني شعبي 23

 معارض مختلفة 24
إلی 01من   

20 /04/2023  
لثقافة و الفنونفضاءات دار ا  جمعیات ثقافیة و حرفیین 

دار الثقافة و الفنون- طیلة شهر رمضان مسابقات فکریة منوعة 25  
قطاع الثقافة و الفنون-  

جمعیات و فاعلین ثقافیین -  
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املکتبة الرئیسیة للمطالعة -

 العمومیة

متحف کتامة-  

26 
عروض مسرحیة  -

 لألطفال، و ألعاب فکریة ،
0232مارس  25السبت   

العطلة 

 الربیعیة
سا11:00قاعة العروض   / 

2023مارس  25السبت  ألعاب فکریة. - 27  
العطلة 

 الربیعیة
سا09:30مکتبة األطفال    

28 
عرض ألعاب خفة  -

 لألطفال.
2023مارس  26األحد   

العطلة 

 الربیعیة
سا11:00قاعة العروض    

ألغاز شعبیة.  - 29 2023مارس  26األحد    
العطلة 

یةالربیع  
سا09:30مکتبة األطفال    

عرض مسرحي لألطفال. - 30 2023مارس  27اإلثنین    
العطلة 

 الربیعیة
سا11:00قاعة العروض    

تلوین  رسومات. - 31 2023مارس  27اإلثنین    
العطلة 

 الربیعیة
سا09:30مکتبة األطفال    

عرض قراقوز  لألطفال. - 32 2023مارس  28الثالثاء    
العطلة 

 الربیعیة
سا11:00اعة العروض ق   

مسابقة  فکریة. - 33 2023مارس  28الثالثاء    
العطلة 

 الربیعیة
سا09:30مکتبة األطفال    
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عرض مسرحي  لألطفال. - 34 2023مارس  29األربعاء    
العطلة 

 الربیعیة
سا11:00قاعة العروض    

2023مارس  29األربعاء  نشاطات  قرائیة. - 35  
العطلة 

 الربیعیة

سا09:30طفال مکتبة األ  

 
 

عرض مسرحي لألطفال. - 36 2023مارس  30الخمیس   
العطلة 

 الربیعیة
سا11:00قاعة العروض    

2023مارس  30الخمیس ورشة تلخیص قصة. - 37  
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

عرض مسرحي لألطفال. - 38 2023أفریل  01السبت    
العطلة 

 الربیعیة
  قاعة العروض

کریة.نشاطات ف - 39 2023أفریل  01السبت    
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

عرض ألعاب خفة. - 40 2023أفریل  02األحد    
العطلة 

 الربیعیة
  قاعة العروض

ألعاب ذکاء. - 41 2023أفریل  02األحد    
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

عرض مسرحي لألطفال. - 42 2023أفریل  03اإلثنین    
العطلة 

یةالربیع  
  قاعة العروض

2023أفریل  03اإلثنین  نشاطات قرائیة. - 43  
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال
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44 
عرض فني تنشیط  -

 لألطفال.
2023أفریل  04الثالثاء   

العطلة 

 الربیعیة
  قاعة العروض

مسابقات فکریة. - 45 2023أفریل  04الثالثاء    
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

حکواتي لألطفال.عرض  - 46 2023أفریل  05األربعاء    
العطلة 

 الربیعیة
  قاعة العروض

تلوین رسومات. - 47 2023أفریل  05األربعاء    
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

عرض ألعاب خفة. - 48  
أفریل  06الخمیس 

2023 

العطلة 

 الربیعیة
  قاعة العروض

ألغاز شعبیة. - 49  
أفریل  06الخمیس 

2023 

طلة الع

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

عرض مسرحي لألطفال. - 50 2023أفریل  08السبت    
العطلة 

 الربیعیة
  قاعة العروض

2023أفریل  08السبت  نشاطات قرائیة. - 51  
العطلة 

 الربیعیة
  مکتبة األطفال

52 
املهرجان املحلي القراءة 

 يف احتفال
/ 

العطلة 

 الربیعیة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة
 

 

 



137

  

 مدیریة الثقافة و الفنون لوالیة سطیف :

 نوع النشاط الرقم
 تاریخ وتوقیت النشاط

 ( بعد صالة التراویح)

اهداف 

 النشاط
 املالحظات املشارکین يف هذا النشاط مکان النشاط

 

 

01 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

2023/03/26 

 
 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

للفن االصیل ) فرقة ( نسمات بلدیة قجال  
 

/ 

 عرض مسرحي للکبار

 

2023/03/26 

 

 الفنان مراد صاولي بلدیة عین أزال
 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

2023/03/26 

 15:00یلع الساعة 

 سا

 التعاونیة الثقافیة ( صرح الفن ) بلدیة قجال

 

 

/ 

 

 

 

02 

 

 

 

محاضرة للدکتور سفیان زدادقة من 

طیف جامعة محمد ملین دباغین س

بعنوان: 2  

( التصوف بین االسالم واالدیان 

 االخرى )

2023/03/27 

 10:30یلع الساعة 

اساصباح  

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

 

بدار الثقافة 

 هواري بومدین

الدکتور سفیان زدادقة من جامعة 

2محمد ملین دباغین سطیف   

 

 

/ 

 حفل فني إنشادي
2023/03/27 

 

ین بلدیة ع

 الروى

 

 الجمعیة الثقافیة ( احباب الرحمان )

 

/ 

19
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 عرض مسرحي للکبار

 

2023/03/27 

 

 

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

 

بلدیة قصر 

 االبطال

الجمعیة الثقافیة ( للموسیقی 

 الکالسیکیة )

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

 

2023/03/27 

 15:00یلع الساعة 

 سا مساءا

 

 التعاونیة الثقافیة ( القلعة ) بلدیة عموشة
 

/ 

 

 

03 

 

 

محاضرة للدکتور عبد الغاني بارة من 

جامعة محمد ملین دباغین سطیف 

بعنوان: ( ایتوص املؤلف يف  2

 رسائل إبن حزم االندلسي )

2023/03/28 

 10:30یلع الساعة 

 ساصباحاا

 

 

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

بدار الثقافة 

 هواري بومدین

 

الدکتور عبد الغاني بارة من جامعة 

2غین سطیف محمد ملین دبا  

 

/ 

 حفل فني إنشادي

 

2023/03/28 

 

 

بلدیة عین 

 وملان

الجمعیة الثقافیة (عامر لحرار للثقافة 

 والفنون )
/ 

 عرض مسرحي للکبار

 

2023/03/28 

 

 

 بلدیة معاویة

 

 الجمعیة الثقافیة ( بال حدود )

 

/ 
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 عرض مسرحي للصغار

 

2023/03/28 

 15:00یلع الساعة 

 سا مساءا

 

 

عین  بلدیة

 لحجر

 

الفنان املسرحي قاسمیة التوفیق 

 املدعو

 ( بیبو)

 

/ 

 

 

 

04 

 

 

 

محاضرة للدکتور علي حلیتیم  مدیر 

مرکز الشهاب للبحوث والدراسات  

 بعنوان:

 ( االلحاد الجدید رموزه ودعاته )

 

 

2023/03/29 

 10:30یلع الساعة 

 ساصباحا

 

 

 

 

 

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

 

 

 

بدار الثقافة 

ي بومدینهوار  

الدکتور علي حلیتیم  مدیر مرکز 

 الشهاب للبحوث والدراسات

 

 

/ 

 

 حفل فني إنشادي

 

 

2023/03/29 

 

 

 الجمعیة الثقافیة ( التراث ) بلدیة العلمة
 

/ 

 عرض مسرحي للکبار

 

2023/03/29 

 

 

بلدیة بني 

 ورثیالن

 

 

 الفنان املسرحي سعیداني فوزي

 

 

/ 

  الجمعیة الثقافیة ( میراج )   عرض مسرحي للصغار
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2023/03/29 

 15:00یلع الساعة 

 سا

 

بلدیة القلتة 

 الزرقاء

 

/ 

 

 

 

 

 

05 

 

 

محاضرة للدکتور عبد املالك بومنجل 

من جامعة محمد ملین دباغین 

،  بعنوان: ( العلم واالیمان  2سطیف

 طریق واحد )

2023/03/29 

 10:30یلع الساعة 

 ساصباحاا

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

ار الثقافة بد

 هواري بومدین

الدکتورعبد املالك بومنجل من جامعة 

2محمد ملین دباغین سطیف  

 

 

 

/ 

 حفل فني إنشادي

 

 

2023/03/30 

 

 

 

 

 

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

 

 

بلدیة حمام 

 السخنة
 فرقة ( انصار الحبیب لإلنشاد )

 

 

/ 

 

 عرض مسرحي للکبار

 

2023/03/30 

 

املسرحي سلیم بوذنفرقة الفنان  بلدیة تاشودة  
 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

2023/03/30 

 15:00یلع الساعة 

 سا

بلدیة تیزي 

 نبشار

 الفنان بالل صابري

 

 

 

/ 
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06 

 

 

 حفل فني قبائلي شعبي
2023/03/31 

 

 

 

 

 

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

 

 

 

بلدیة بني 

 ورثیالن

 الفنان حمزة أیوب مع فرقته

 

 

 

/ 

 

 عرض مسرحي للکبار

 

2023/03/31 

 

 

 بلدیة التلة

 

 الفنان شبلي سهیل

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

 

2023/03/31 

 15:00یلع الساعة 

 سا مساء

 بلدیة مزلوق

 

 الفنان امین زرقان املدعو

CCCCC 

 

 

/ 

 

 

 

07 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

 

2023/04/01 

 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

 التعاونیة الثقافیة ( الصوت الذهبي ) بلدیة

 

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( قبر 

 الرومیة )

 

 

2023/04/01 

بلدیة عین 

 السبت

 

 الجمعیة الثقافیة ( کازا )

 

/ 
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عرض مسرحي للصغار بعنوان:( 

 األمانة )

 

2023/04/01 

 15:00یلع الساعة 

 سا مساءا

 

 

  

 

 بلدیة الطایة

 

 الجمعیة الثقافیة ( خشبة الفردوس )

 

 

/ 

 

 

 

08 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

 

2023/04/02 

 

 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

 

بلدیة بئر 

 حدادة

 

الجمعیة الثقافیة ( التواصل للموسیقی 

 واملسرح )

 

 

/ 

 

 عرض مسرحي للکبار بعنوان:

 ( عباس و الوناس )

 

2023/04/02 

 

 

 

 بلدیة مزلوق

 

 

 التعاونیة الثقافیة ( تافتیکا )

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

 

2023/04/02 

 15:00ة یلع الساع

 سا

 

 بلدیة بوطالب

 

 

 الفنان رمزي جموعي

 

 

 

 

 

/ 
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09 

 

 

 2023/04/03 حفل فني إنشادي

 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

بلدیة بئر 

 العرش

  فرقة ( درب الهدى االنشادیة )

/ 

 

 عرض مسرحي للکبار بعنوان:

 ( أم فاقو بیك )

 

2023/04/03 

 

 

بلدیة حمام 

 السخنة

 

ة ( ثقافة بال حدود )الجمعیة الثقافی  

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

 

 

2023/04/03 

 15:00یلع الساعة 

 سا مساءا

 

 

 

 بلدیة موکالن

 

 

 الجمعیة الثقافیة (االبداع الثقايف )

 

 

/ 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

2023/04/04 

 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 بلدیة الطایة

 

 الجمعیة الثقافیة ( ناس الفن)

 

 

/ 

 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 سالفي )

 

 

2023/04/04 

 

 

بلدیة بني 

 فودة

 

 الفنان خواثرة شوقي

 

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار
 

2023/04/04 

 

 

 

 

 

/ 
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 15:00یلع الساعة 

 سا مساءا

 

بلدیة بني 

 وسین

الجمعیة الثقافیة ( اشراق للمسرح 

 والفنون )

 

 

11 

 

 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

 

 

2023/04/05 

 

 
 

حیاء لیاليإ  

 رمضان

 

 

 

 

 

بلدیة القلتة 

 الزرقاء

 

 

 فرقة ( الکوثر لإلنشاد )

 

 

/ 

 

 عرض مسرحي للکبار بعنوان:

CC CCC 

 

 

2023/04/05 

 

 

 

بلدیة اوالد 

 صابر

 

 

 فرقة الفنان فارس بوسعدة

 

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

 

2023/04/05 

 15:00یلع الساعة 

 سا مساء

 

 

 بلدیة صالح باي

 

ان نجماوي طارقفرقة الفن  

 

/ 

 

 

12 

 

 حفل فني إنشادي

 

2023/04/06 

 

 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 بلدیة عموشة

 

 فرقة  ( اریج هارون )

 

 

/ 
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 عرض مسرحي للکبار

 

 

2023/04/06 

 

 

 

 

 

بلدیة 

 بوعنداس

 

 

 الجمعیة الثقافیة ( اوال )

 

 

/ 

 

 

 عرض مسرحي للصغار

 

2023/04/06 

 15:00یلع الساعة 

اسا مساء  

 

 

 

بلدیة حمام 

 السخنة

 

 التعاونیة الثقافیة ( افکار وفنون )

 

 

/ 

 

13 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

2023/04/07 

 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

بلدیة تیزي 

 نبشار

 الجمعیة الثقافیة ( سیرول )

 

 

/ 

 

 عرض مسرحي للکبار بعنوان:

کیف) ( قاع کیف  

 

2023/04/07 

 

 

 بلدیة حربیل

 

بد الرحیم حمام مع الفنان  بلقاسم ع

 فرقته

 

 

/ 

 

 عرض مسرحي للصغار

 

 

2023/04/07 

 

 

بلدیة بئر 

 العرش

 

 فرقة  ( تسنیم ) للفنان خواثرة شوقي

 

 

/ 
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14 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

2023/04/08 

 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

دار العجزة 

لبلدیة صالح 

 باي

 فرقة ( املحبة شعب شوشان )
 

/ 

ن مان شو عرض مسرحي للکبار وا

 بعنوان:

 ( البلعاط )

 

2023/04/08 

 

 

 

 بلدیة بابور

 

 

 فرقة الفنان محمد حربي

 

 

 

/ 

 عرض لأللعاب السحریة  للصغار
2023/04/08 

 
 الفنان حمزة بوشاقور بلدیة الولجة

 

 

/ 

 

 

15 

 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

2023/04/08 

 

 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

بلدیة عین 

 الحجر

ر السالم )فرقة ( اوتا  

 

 

/ 

 عرض مسرحي للکبار بعنوان:

 ( فرحة شو )

 

2023/04/08 

 

 

بلدیة عین 

 عباسة

 التعاونیة الثقافیة ( فنون وثقافة )

 

 

/ 

 عرض مسرحي للصغار
2023/04/08 

 

 

بلدیة بني 

 شبانة

 الفنان فارس بن ساحلي

 

 

 

/ 
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16 

 

 

 

 حفل فني إنشادي

 

 

 

2023/04/09 

 

  

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

بدار الثقافة 

 هواري بومدین

مجموعة لفرقة اندلسیة ملدینة 

 قسنطینة

 

 

/ 

 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 رمضان )

 

 

 

2023/04/09 

 

یة قنزاتدبل لجمعیة الثقافیة ( ثافات )ا   
 

/ 

 عرض مسرحي للصغار

 

2023/04/09 

 

 بلدیة بوسالم
الجمعیة الثقافیة ( االبداع الثقايف 

یللي )ث  

 

 

/ 

 

 

17 

 

 

 حفل فني أندلسي

 

2023/04/10 

 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

بلدیة حمام 

 قرقور

 

 الجمعیة الثقافیة ( لیالي االندلس )

 

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 تفضلي یا آنسة )

 

2023/04/10 

 

 

 بلدیة بوقاعة

 

 الجمعیة الثقافیة ( انیس )

 

/ 
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 2023/04/10 حفل فني شعبي

 

 

 بلدیة العلمة

 

 الفنان مبارکیة عبد النبي مع فرقته

 

/ 

 

 

18 

 

 

 حفل فني شعبي قبائلي

 

 

2023/04/11 

 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 الفنان مقران افوال مع فرقته بلدیة أیت تیزي

 

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 تهرست برك )

 

2023/04/11 

 

 بلدیة العلمة
عشاق الخشبة  الجمعیة الثقافیة (

 للعروض )

 

 

/ 

 حفل فني شعبي قبائلي

 

2023/04/11 

 

بلدیة بني 

 ورثیالن
 الفنان خلق عالوة مع فرقته

 

 

/ 

 

 

19 

 

 

 حفل فني شعبي قبائلي

 

2023/04/12 

  

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

بلدیة عین 

 لقراج

 

 الفنان حمزة أیوب مع فرقته

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 املوعد )

 

2023/04/12 

 

 

بلدیة خمام 

 السخنة

 الجمعیة الثقافیة ( فن االبداع )

 

 

/ 

 2023/04/12 حفل فني إنشادي
املسرح 

 الجهوي العلمة

الجمعیة الثقافیة ( ثاالت الفنیة) 

 ملدینة غردایة
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/ 

 

 

20 

 

 

 2023/04/13 حفل فني أندلسي

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

املسرح 

 الجهوي العلمة

 

ثقافیة ( قاردینا )الجمعیة ال  

 

 

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( شارع 

 البسطاء )

 

2023/04/13 

 

 بلدیة بوقاعة
الجمعیة الثقافیة ( اشراق للمسرح 

 والفنون )

 

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 البریفو)

 

2023/04/13 

 

 الفنان سلیم بووذن بلدیة عموشة
 

/ 

 

 

21 

 

 

لبهلوانیةعرض  لأللعاب السحریة وا  

 ( العاب سیرك ) للصغار

 

 

 

2023/04/14 

 

 

 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 بلدیة قنزات
 الفنان امین زرقان

CCCCC 
/ 

 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( الهدة 

( 

 

2023/04/14 

 
 بلدیة بوسالم

 فرقة الفنان بلقاسم توفیق املدعو

CCCC 

 

 

/ 
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 عرض مسرحي کبار بعنوان:

 (لحظة انتظار)

 

2023/04/14 

 

 

 بلدیة التلة

 

 

الجمعیة الثقافیة ( نفس الثقافیة 

 للمسرح )

 

 

 

/ 

 

22 

 

 

 

 عرض مسرحي  للکبار بعنوان:

 ( هو وهیا )

 

2023/04/15 
 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

 

 بلدیة بوقاعة

 

 

 الجمعیة الثقافیة ( أفکار وفنون )

 

 

/ 

 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 )CCCخدامة.

 

2023/04/15 

 

 

 بلدیة العلمة

 

 الفنان سهیل شبلي

 

/ 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 اللعبة )

 

2023/04/15 

 

 

 بلدیة أیت تیزي

 

 الجمعیة الثقافیة ( رفقاء نجمة )

 

 

/ 

 

 

23 

 

 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( 

 برکاهم )

 

2023/04/16 

 

 

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 

 

بلدیة قصر 

 االبطال

یة ( مزلوق )الجمعیة الثقاف  

 

 

/ 

 عرض مسرحي للکبار
 

2023/04/16 

 

 
 الفنان یاسین زناتي

 

/ 
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بلدیة تیزي  

 نبشار

 

 عرض مسرحي للکبار

 

2023/04/16 
 الفنان نبیل بن سکة مع فرقته بلدیة بوقاعة

 

/ 

 

24 

 

 

 حفل فني إنشادي
 

2023/04/17  

 إحیاء لیالي

 رمضان

 

 

 بلدیة أوریسیا

 
التقوى ) الجمعیة الثقافیة (  / 

 2023/04/17 عرض مسرحي للکبار
بلدیة ایت نوال 

 مزادة
 فرقة  ( خشبة الفردوس )

 

/ 

 

عرض مسرحي للکبار بعنوان:( قریة 

 األرض والنیة )

 

2023/04/17 
 الجمعیة الثقافیة لإلبداع ( ثیللي ) بلدیة بوقاعة

 

/ 

 

 

25 

 

 

 2023/04/18 حفل فني شعبي قبائلي
 

 إحیاء لیالي

مضانر  

 

 الفنان مقران افوال مع فرقته بلدیة ایت تیزي
 

/ 

 2023/04/18 حفل فني شعبي
بلدیة عین 

 لحجر
شیخ مصطفی بوتشیشال الفنان  / 

 حفل فني شعبي
2023/04/18 

 
 الفنان املنشد رضوان بلدیة قجال

 

/ 

26 
: عنوان  عرض مسرحي  لألطفال

 "خیانة األمانة"

2023مارس  25  

سا16:00  

لة العط

 الربیعیة

 

 بلدیة قجال

 تعاونیة صرح الفن

 
/ 
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27 
عرض مسرحي  لألطفال: العنوان " 

 األرنب الکسول"

2023مارس  26  

سا15:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 بلدیة عموشة

 تعاونیة القلعة

 
/ 

28 
عرض مسرحي  لألطفال : العنوان " 

 غني مع بیبو"

 

2023مارس  27  

سا15:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

ن بلدیة عی

 لحجر

 الفنان بیبو

 
/ 

29 
عرض مسرحي  لألطفال : العنوان " 

 أصدقاء من الفضاء"

 

2023مارس  28  

سا15:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

بلدیة قلته 

 الزرقاء

 جمعیة میراج

 
/ 

30 

 
 عرض مسرحي  لألطفال

 

2023مارس  29  

15:00 

العطلة 

 الربیعیة

 

بلدیة تیزي 

 نبشار.

 الفنان صابر بالل

 
/ 

 عرض العاب الخفة عرض  31

 

2023مارس  29  

سا15:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 بلدیة مزلوق
 / فنان أمین زرقان

32 
عرض مسرحي  لألطفال: العنوان " 

 أمانة"

 

2023مارس  30  

سا15:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 بلدیة طایة

 

 فرقة خشبة الفردوس
/ 

 عرض تنشیطي   لألطفال 33

 

2023مارس  30  

15:00 

العطلة 

ةالربیعی  

 

 بلدیة بوطالب.

 الفنان رمزي جموعي

 
/ 
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34 
عرض مسرحي  لألطفال: العنوان 

 زینکو وبینقو"

 

2023مارس  31  

سا15:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 بلدیة موکالن

 جمعیة اإلبداع الثقايف

 
/ 

35 
عرض مسرحي  لألطفال: العنوان  

 "رحلة زمردة"

 

2023أفریل  01  

سا16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 بلدیة.بني

 وسین

 جمعیة  إشراق

 
/ 

36 
: عنوان  عرض تنشیطي  لألطفال

 "هیا نلعب "

 

2023أفریل  01  

سا16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 دار الثقافة

 تعاونیة صرح الفن

 
/ 

 عرض مسرحي  لألطفال 37

 

2023أفریل  02  

سا16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 بلدیة صالح باي

 فرقة نجماوي طارق

 
/ 

مع أمین زرقانعرض العاب الخفة  38  

 

2023أفریل  02  

سا16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 دار الثقافة

 الفنان أمین بونیکس

 
/ 

 عرض مسرحي  لألطفال 39

 

2023أفریل  03  

سا16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

بلدیة حمام 

 السخنة

 جمعیة أفکار وفنون

 
/ 

40 
عرض مسرحي  لألطفال عنوان : 

 الساحر الفاشل "

2023أفریل  03  

سا16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

 دار الثقافة

 تعاونیة القلعة سطیف

 
/ 
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41 

عرض مسرحي لألطفال  بعنوان :       

 " اللباس السحري  "

 

 

2023أفریل   04  

سا 16:00  

العطلة 

 الربیعیة

 

بلدیة بئر 

 العرش

 / فرقة تسنین " بیتشو"

42 
 عرض العاب الخفة مع عمو بالل

 

 

2023أفریل   04  

سا 16:00  

ة العطل

 الربیعیة

 

 دار الثقافة
 / ففنان بالل صابري

43 
 العاب الخفة " صامو "

 

 

2023أفریل   05  

سا 16:00  

العطلة 

 الربیعیة
 / فنان " حمزة بو شقور " بلدیة الولجة

44 
 عرض تنشیطي بعنوان " األصدقاء "

 

 

2023أفریل   05  

سا 16:00  

العطلة 

 الربیعیة
 / جمعیة میراج بلدیة الولجة

45 
رض مسرحي   لألطفالع  

 

 

2023أفریل   06  

سا 16:00  

العطلة 

 الربیعیة

بلدیة بني 

 شبانة
 / فنان فارس بن ساحلي

46 
 عرض تنشیطي غني مع بیبو

 

2023أفریل   06  

سا 16:00  

العطلة 

 الربیعیة
 / فنان بیبو دار ثقافة

47 
 عرض تنشیطي  مع  " قادیرو"

 

2023أفریل   07  

سا 16:00  

 

العطلة 

عیةالربی  
ار ثقافةد  / فنان  قادیرو 
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48 
 عرض مسرحي   لألطفال

 

2023أفریل   07  

سا 16:00  

 

لدیة بوسالمب   
 تعاونیة صرح الفن

 
/ 

49 
 مغامرات بیتشو

 

 

2023أفریل   08  

سا 16:00  

 
 

 دار ثقافة

 تعاونیة القلعة

 
/ 

 ورشات  بیداغوجیة 50
 

 کل أیام  األسبوع
 

املتحف 

العمومي 

الوطني 

 سطیف

فنان بیبوال  

 
/ 

  کل أیام  األسبوع زیارات مؤطرة للمتحف 51

املتحف 

العمومي 

الوطني 

 سطیف

 جمعیة میراج

 
/ 
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:املسرح الجهوي العلمة  لوالیة سطیف  

تاملالحظا املشارکین يف هذا النشاط مکان النشاط اهداف النشاط تاریخ  نوع النشاط الرقم  

01 
عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (تفضلي یا انسة)
2023/03/29 

إحیاء لیالي 

 رمضان

قاعة العروض املسرح 

 الجهوي العلمة
 / جمعیة انیس الثقافیة

02 
عرض مسرحي للصغار  

 بعنوان (أصدقاء من فضاء)
2023/03/31 

 

العطلة 

 الربیعیة

قاعة العروض املسرح 

 الجهوي العلمة
رح میراجالجمعیة الثقافیة مس  

 

/ 

03 

 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (خدامة .کوم)

 

2023/04/03 

 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 بلدیة بئر العرش
للفنان سهیل شبلي لبلدیة 

 العلمة

 

/ 

 2023/04/05 عرض مونودرام 04

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

 

قاعة العروض املسرح 

 الجهوي العلمة

للفنان مراد صاولي لبلدیة 

 سطیف

 

/ 

05 
 عرض مونولوغ بعنوان

( البریفو)   
2023/04/07 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 بلدیة عین أزال
للفنان سلیم بوذن لبلدیة 

 العلمة

 

/ 
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06 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (الفلوکة)

 

2023/04/09 
إحیاء لیالي 

 رمضان

قاعة العروض املسرح 

 الجهوي العلمة

الجمعیة الثقافیة الصرخة 

 ملسرح سکیکدة

 

/ 

 

07 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (باتورةسبیسیال)
2023/04/11 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 بلدیة حمام السخنة
التعاونیة الثقافیةتافتیکا 

 لبلدیة العلمة

 

/ 

 

08 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (ساسیة والباهي)
2023/04/12 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

قاعة العروض املسرح 

 الجهوي العلمة

یةأفکار وفنون التعاونیة الثقاف

 لبلدیة العلمة

 

/ 

 

09 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (یا انا یا انت)
2023/04/15 

 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

قاعة العروض املسرح 

 الجهوي العلمة

الفنان ربیع قشي لوالیة برج 

 بوعریریج

 

/ 

 

10 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (الخبز الیابس)
2023/04/18 

إحیاء لیالي 

 رمضان

 

یة بازر سکرةبلد  
الجمعیة الثقافیةللموسیقی 

 الکالسیکیة

 

/ 

 

11 

عرض مسرحي للکبار 

 بعنوان (الحجاج)
2023/04/19 

إحیاء لیالي 

 رمضان
 بلدیة الطایة

الجمعیة الثقافیةالفن واالبداع 

 لبلدیة سطیف

 

/ 
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  املتحف العمومي الوطني لألثار لوالیة سطیف

 

 

 

 

هداف النشاطا تاریخ  نوع النشاط الرقم ملالحظاتا املشارکین  مکان النشاط   

01 
ندوات دینیة حول 

 الشهر الکریم

بدایة 

ومنتصف 

 الشهر

التعریف بفضائل الشهر 

 الکریم

املتحف العمومي 

الوطني لألثار 

 سطیف

اساتذة 

 جامعیین

بالتنسیق مع الجامعة 

مع مدیریة الشؤون    تنسیقلبا

 الدینیة

 

02 

ارات اللیلیة املؤطرة الزی

حیث انه الدخول یکون 

 مجاني

 

نهایة کل 

 اسبوع

 

 

 

زیارة مؤطرة للتعریف 

 باملتحف

 

 

املتحف العمومي 

الوطني لألثار 

 سطیف

 

مختلف شرائح 

 املجتمع

 

/ 

03 

معرض للمواقع 

املصنفة لفترة ما قبل 

 التاریخ يف الجزائر

2023/03/26 

 الی

14/04/2023  

 

 إحیاء شهر التراث

ملتحف العمومي ا

الوطني لألثار 

 سطیف

 مراکز البحث

الحضائر 

 الوطنیة

املتاحف 

 الوطنیة

/ 
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 مدیریة الثقافة لوالیة سعیدة

لرقما  املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط التاریخ و التوقیت إسم النشاط 

01 
نشاطات فنیة و 

 عروض ترفیهیة .

2023مارس  20  

سا11:00  

یة مکتبة املطالعة العموم

"مصطفاوي الطیب" بلدیة 

 سیدي أعمر

 ترفیه و تسلیة الطفل.

مدیریة الثقافة . -  

مکتبة املطالعة   -

العمومیة "مصطفاوي 

 الطیب" .

جمعیة حدیقة األطفال . -  

02 

نشاطات تربویة و 

 ترفیهیة

 

 

2023مارس  22  

سا11:00  

مکتبة املطالعة العمومیة 

"عبد الله شریط" بلدیة عین 

 السلطان

یه و تسلیة الطفل ترف

و تقریبه من الکتاب و 

 املکتبة.

مدیریة الثقافة . -  

مکتبة املطالعة  -

العمومیة "عبد الله شریط" 

 بلدیة عین السلطان .

جمعیة الهدى و االلتحام  -

. 

03 

مجموعة من الو 

 رشات :

ورشة القراءة. -  

ورشة التعبیر  -

 الکتابي.

2023افریل  09مارس إلی  23من   

سا14:00سا إلی 009:0من   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 "ونزار عبد الکریم"

تحفیز األطفال یلع 

 القراءة واملطالعة

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة"ونزار 

 عبد الکریم"

04 
مسابقة دینیة 

والکبارلألطفال   
2023افریل  20مارس إلی  23من   

-دار الثقافة مصطفی خالف

 سعیدة

مة يف نشر املساه

 الوازع الدیني

مسابقة مفتوحة 

 للکبار و األطفال

20
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05 
مسابقة دینیة 

 الکبار
2023افریل  20مارس إلی  23من   

مؤسستي إعادة 

 التربیة

الحجر) وعین (سعیدة  
 

املساهمة يف نشر 

الوازع الدیني لدى 

عامة النــــــــاس 

نزالء  وخاصة لدى

 املؤسسات العقابیة

خاصة بنزالء 

عادة مؤسستي إ

 التربیة

و عین  (سعیدة

 الحجر)

06 

مسابقة أحسن 

مقال حول فضائل 

شهر رمضان 

 الکریم

 

مارس 23من   

2023افریل  14إلی   

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

مؤسستي إعادة 

 التربیة

الحجر) وعین (سعیدة  

مفتوحة.مسابقة   

نزالء مؤسستي 

إعادة التربیة ( 

سعیدة و عین 

 الحجر)

04 

ابقة لألطفال مس

يف حفظ القرآن 

 الکریم

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة و األوقاف

مارس 23من   

2023افریل  14إلی   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

املساهمة يف نشر 

الوازع الدیني لدى 

 وتشجیعهماألطفال 

يف حفظ القرآن 

 الکریم

مسابقة مفتوحة 

 لألطفال

حفظة القرآن 

 الکریم
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05 

عروض أفالم 

سمعیة بصریة 

 لألطفال

 کل یوم ثالثاء و السبت

مارس 23من   

2023أفریل  20إلی   

 16 سا

 قاعة سینما دنیازاد

 سعیدة

خلق فضاء سمعي 

بصري لألطفال 

یلع الولوج  وتعویدهم

يف الفضاءات السمعیة 

 البصریة.

 مفتوحة لألطفال

06 

عروض أفالم 

سمعیة بصریة 

 للکبار

 عرض کل یوم

مارس 32من   

2023أفریل  20إلی   

سا21سا 16  

 قاعة سینما دنیازاد

 سعیدة

خلق فضاء سمعي 

بصري للکبار والعائالت 

وتعویدهم یلع الولوج 

يف الفضاءات السمعیة 

 البصریة.

 مفتوحة للشباب

 والعائالت

07 
سهرات فنیة يف 

 إنشاد الدیني

أیام 23 و 30  مارس و 06أفریل 

2023 

 21 سا

 -ی خالف دار الثقافة مصطف

 سعیدة

تنشیط الفضاءات و 

 استقطاب الشباب

 والعائالت

 فرق و جمعیات محلیة

08 

إستعراضات و 

 سهرات فلکلوریة

 

 من 23 مارس إلی 20 افریل 2023
بلدیات و دوائر والیة سعیدة 

بلدیة) 16(  

تنشیط الفضاءات و 

 استقطاب الشباب

 و العائالت

فرق و جمعیات فلکلوریة 

 محلیة
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09 
سرحیة عروض م

 للکبار

 کل یوم الخمیس

مارس 23من   

2023أفریل  20إلی    

 21سا

املسرح الجهوي صراط 

سعیدة -بومدین  

تنشیط  العائالت و 

الشباب يف املجال 

 املسرحي

 مفتوحة للشباب

 و العائالت

10 
عروض مسرحیة 

 لألطفال

 کل یوم سبت و ثالثاء

مارس 25من   

 إلی  20 أفریل 2023 / 16 سا

وي صراط املسرح الجه

سعیدة -بومدین  

تنشیط  األطفال يف 

 املجال املسرحي
 مفتوحة لألطفال

11 

مسابقة حفظ 

القرآن الکریم 

 لألطفال .

2023افریل  14مارس إلی  23من   

سا14:00سا إلی 09:00من   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 "ونزار عبد الکریم"

االحتفاء بشهر رمضان 

 الفضیل

یة املکتبة الرئیس

للمطالعة العمومیة"ونزار 

 عبد الکریم"

12 

مسابقة أحسن 

مقال حول"فضائل 

 رمضان الکریم".

2023افریل  14مارس إلی  23من   

سا14:00سا إلی 09:00من   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 "ونزار عبد الکریم"

االحتفاء بشهر رمضان 

 الفضیل

املکتبة الرئیسیة 

ار للمطالعة العمومیة"ونز

 عبد الکریم"
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13 

 

عروض ترفیهیة 

 لألطفال

 کل یوم سبت و ثالثاء

مارس 28من   

2023أفریل  20إلی   

 

مدارس ابتدائیة عبر بلدیات 

الوالیة بالتنسیق مع املسرح 

الجهوي صراط بومدین 

 سعیدة

خلق أجواء ترفیهیة 

ألطفال املدارس عبر 

 البلدیات والدوائر

 فرق وجمعیات محلیة
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سکیکدةیریة الثقافة لوالیة مد  

تاریخ وتوقیت  اسم النشاط الرقم

 النشاط

 املشارکین الهدف من النشاط مکان النشاط

01 

لیالي األنشودة 

حادي –واملدیح 

-األرواح  

 31إلی28من 

 2023مارس
 إحیاء لیالي رمضان دار الثقافة

جمعیات ثقافیة : املنار ، شذى، 

 نبراس األمل، أوتار الفن ،ومنشدین

 من خارج الوالیة

02 
األیام الوطنیة 

 للموسیقی التراثیة

إلی 01من 

2023أفریل 04  
 قصر الثقافة

املحافظة یلع املوروث 

اکتشاف املواهب  الثقايف،

وتشجیعها يف میدان 

 املوسیقی التراثیة

 جمعیات وفرق موسیقیة عریقة

03 

 لیالي الفکاهة

عروض مسرحیة 

 ترفیهیة للکبار

 

أفریل  05-08

3202  
 إحیاء لیالي رمضان دار الثقافة

جمعیات وفرق مسرحیة محلیة 

 ووطنیة

04 
عروض سینمائیة 

 دینیة

أفریل  09-12

2023 

 قصر الثقافة

 الساحات العمومیة

 

 جمعیات سینمائیة إحیاء لیالي رمضان

21
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05 

سهرات فنیة ( مالوف 

، شعبي ، حوزي ، 

 عیساوة )

طیلة شهر 

 رمضان الفضیل

 دار الثقافة

لثقافةقصر ا  

 بلدیات الوالیة

 فنانین من داخل وخارج الوالیة تنشیط وإحیاء لیالي رمضان

06 

 يف مدح خیر األنام

 لیالي الشعر

مسابقة أحسن 

قصیدة يف مدح 

النبي علیه الصالة 

 والتسلیم

أفریل  13-16

2023 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة
 إحیاء لیالي رمضان املعظم

 

 

طنیینشعراء محلیین وو  

 

 

 لیالي املنشد الصغیر 07
أفریل  17-19

2023 
 دار الثقافة

اکتشاف املواهب الشابة 

 يف االنشاد واملدیح

جمعیة النجاح بالتنسیق مع 

 مدیریة الثقافة

08 
 ندوات فکریة دینیة

 مسابقات فکریة

طیلة شهر 

 رمضان

 دار الثقافة

 املکتبة الرئیسیة

 املکتبات البلدیة

 أساتذة ومختصین إحیاء لیالي رمضان

ورشات للقراءة والرسم  09

واألشغال الیدویة 

 والحکواتي

معرض  کتاب الطفل 

من الرصید املعريف 

 لألطفال

2023مارس  23 املکتبة الرئیسیة  

للمطالعة العمومیة 

 نور الدین صحراوي

اکتشاف مواهب األطفال 

والترفیه عنهم وتحبیبهم 

القراءة يف  

التعریف بالرصید املعريف 

للمکتبة الرئیسیة 

واستقطاب العائالت 

 جمعیات ثقافیة وفنیة محلیة

 أساتذة ومختصین
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مسابقات ثقافیة 

 وتکریمات

 عرض مسرحي

واالطفال لتنشیط فضاءات 

 املکتبة العمومیة

عرض مسرحي  10

لألطفال تحت عنوان 

 اسرار الجزیرة

  2023مارس 23

163 سا14:00   

دار الثقافة محمد 

 سراج

سرحیة توسیع الحرکة امل

 واحیاء املناسبات الوطنیة

 جمعیة البسمة  الثقافیة سکیکدة

عرض مسرحي  11

لألطفال تحت عنوان 

 احلم

مارس 25 24

سا14:00  2023  

دار الثقافة محمد 

 سراج

توسیع الحرکة املسرحیة 

 واحیاء املناسبات الوطنیة

جمعیة براعم الفن الثقافیة 

 سکیکدة

 فقرات تنشیطیة 12

عروض مسرحیة 

رفیهیةوت  

مارس  25من 

أفریل  02إلی 

2023 

قاعة العروض لدار 

 الثقافة محمد سراج

 جمعیات ثقافیة الترفیه والتسلیة واملعرفة

 فنانین وفرق مسرحیة
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سیدي بلعباسمدیریة الثقافة لوالیة   

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة " القباطي محمد"

مکان  اهداف النشاط املشارکون

نشاطال  

 الرقم اسم النشاط تاریخ و توقیت النشاط

 –أساتذة جامعیین 

 أئمة املساجد
 نشر التوعیة الدینیة

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة 

"القباطي 

 محمد"

 األسبوع األول: أوله رحمة

15-03-2023  

21-03-2023  

 محاضرات دینیة:

حول أهمیة الصوم -  

السیرة النبویة للرسول (ص) -  

میة قراءة القران الکریم يف الشهر أه -

الکریم ( بمناسبة الیوم العاملي للکتاب 

( 

01 

 –أساتذة جامعیین 

استغالل وقت الشباب  أئمة املساجد

بما یعود علیهم 

بالنفع العظیم لهم 

 يف دنیاهم و أخراهم

 األسبوع الثاني: ثانیه مغفرة

2023-04- 28الی  22من   

ة لفئة  املسابقة الرمضانیة الدینی -

 الکبار

و األطفال یلع شکل اسئلة يف 

 مطویات

02 

 –أساتذة جامعیین 

 أئمة املساجد

األسبوع الثالث: عتق من النار 

 بمناسبة فتح مکة

29-04-2023  

05-04-2023  

محاضرة  حول معرکة بدر -  

کیفیة تعلم ترتیل القرآن -  

القاءمحاضرة حول أهمیة هذه اللیلة  -

 املبارکة

03 

22
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املؤسسات  تالمذة

 التربویة

 األسبوع الرابع : نور یوم القیامة

06-09 -04-2023  

تقسیم الجوائز للفائزین يف  -

 املسابقات

اختتام باألناشید الدینیة لشهر  -

 رمضان

04 

 دار الثقافة و الفنون " کاتب یاسین".

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

 الجمعیة الثقافیة

 مولود قاسم

اکتشاف موهبة قارئ_  

ابراز مهارات التجوید لألطفال_  

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 الجمعة

م2023مارس  24  

هـ1444رمضان  02  

 مسابقة قرآنیة بعنوان

 " املاهر بالقرآن "

 

01 

 الجمعیة الثقافیة األندلسیة

 أحباب فوزي بلخوجة

راث االندلسي الحفاظ یلع الت

 واملدیح الدیني

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 السبت

م2023مارس  25  

هـ1444رمضان  03  

 سهرة فنیة أندلسیة

 يف املدیح الدیني

 

02 

 الجمعیة الثقافیة

 مولود قاسم

اکتشاف موهبة قارئ_  

ابراز مهارات التجوید لألطفال_  

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

ةالجمع  

م2023مارس  31  

هـ1444رمضان  09  

 مسابقة قرآنیة بعنوان

 " املاهر بالقرآن "

 

03 

 الجمعیة الثقافیة

 الشیخ رضوان بن صاري

الحفاظ یلع التراث االندلسي 

 واملدیح الدیني

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 السبت

م2023أفریل  01  

هـ1444رمضان  10  

 سهرة فنیة أندلسیة

الدینييف املدیح   

 

04 
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 الجمعیة الثقافیة

 مولود قاسم

اکتشاف موهبة قارئ_  

ابراز مهارات التجوید لألطفال_  

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 الجمعة

م2023أفریل  07  

هـ1444رمضان  16  

 مسابقة قرآنیة بعنوان

 " املاهر بالقرآن "

 

05 

 الجمعیة الثقافیة األندلسیة

 أحباب فوزي بلخوجة

اظ یلع التراث االندلسي الحف

 واملدیح الدیني

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 السبت

أفریل 08  

 سهرة فنیة أندلسیة

 يف املدیح الدیني

 

06 

 الجمعیة الثقافیة

 مولود قاسم

اکتشاف موهبة قارئ_  

ابراز مهارات التجوید لألطفال_  

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 الجمعة

م2023أفریل  14  

هـ1444رمضان  23  

 مسابقة قرآنیة بعنوان

 " املاهر بالقرآن "

 

07 

 الجمعیة الثقافیة

 الشیخ رضوان بن صاري

الحفاظ یلع التراث االندلسي 

 واملدیح الدیني

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 السبت

م2023أفریل  15  

هـ1444رمضان  24  

 سهرة فنیة أندلسیة

 يف املدیح الدیني
08 

 الجمعیة الثقافیة

 مولود قاسم

ابراز األهمیة الکبیرة للعلم يف 

 املجتمع

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

 األحد

م2023أفریل  16  

هـ1444رمضان  25  

 

احتفاالت بالیوم الوطني 

 للعلم

 

 

09 

 دار الثقافة والفنون

 "کاتب یاسین"
 العطلة الربیعیة

 دار الثقافة والفنون

""کاتب یاسین  

 08مارس الی  23من 

2023أفریل   

عروض مسرحیة وأفالم -

 کرتون

10 

جمعیات، تعاونیات وفرق 

 مسرحیة
 العطلة الربیعیة

 دار الثقافة والفنون

 " کاتب یاسین "

أمسیة السبت و الثالثاء 

 تزامنا مع الشهر الفضیل

عروض مسرحیة موجهة 

لألطفال تجمع مابین عروض 

رح الطفل ، عروض يف مس

 

 

11 
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عنابةمدیریة الثقافة لوالیة   

 

 املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ النشاط اسم  النشاط الرقم

01 

عروض سنیمائیة  شهر رمضان 

املعظم بمعدل  عرضین يف 

 الیوم

أفریل  20ی مارس ال 23من 

2023 

سا 15.00الساعة :   

سا 21.00الساعة :   

 قاعة السینیماتیك
دفع الشباب لالهتمام بالفن 

 السابع.
 مخرجین و ممثلین

02 
بمناسبة العطلة الربیعیة ، 

.تنظیم أیام فیلم الطفل    

2023افریل  01الی  23من   

سا 13.30الساعة   

 

 فئة األطفال خلق جو من الفرحة لالطفال قاعة السینیماتیك

03 

معرض الفنون التشکیلیة -  

 و األعمال الحرفیة

 و االبتکارات العلمیة

27إلی  23من   

2023مارس   

سا 11.00من   

سا13.00إلی   

بهو دار الثقافة -  
تشجیع الطفل التلمیذ  -

 یلع ممارسة هوایته

املؤسسات التربویة  -

 الوالئیة.

 معرض التراثیات 03
ل أفری 20مارس إلی  23من 

سا 20.00الساعة :  -  2023  
 بهو دار الثقافة

لتنمیة روح االبداع و خلق جو 

 أصالة و ترابط مع املوروث
 جمعیات ثقافیة

( شهر رمضان املعظم 

2023(  

طابع املاریونیت ومجموعة 

من العروض املسرحیة 

23 التنشیطیة و الترفیهیة
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04 

معرض الفنون التشکیلیة و -

األعمال الحرفیة .واالبتکارات 

 العلمیة

2023مارس  27إلی  23من  بهو دار الثقافة -   
تشجیع الطفل التلمیذ  -

ه.یلع ممارسة هوایت  

املؤسسات التربویة  -

 الوالئیة.

05 
إحیاء الیوم العاملي للمسرح 

مارس 27املصادف لــ   

2023مارس 30إلی 27من   

سا 22.00الساعة:   

املسرح الجهوي " عز 

 الدین مجوبي " عنابة

املساهمة يف الترویج 

لألعمال املسرحیة والرقي 

 بالذوق الفني

فرق مسرحیة من مختلف 

 ربوع الوطن

م املدیح و أغنیة الشعبيأیا 06  
2023مارس  30إلی  28من   

سا 20.00الساعة :   
 القاعة الکبرى

للترویح و خلق جو من 

الفرحة لدى املواطن العنابي 

 بحلول الشهر الفضیل

 فرق االنشاد و فنانین

أیام الربیع للکاتب الصغیر - 07  
أفریل  03 - 02 - 01أیام 

سا 10.00الساعة:  - 2023  
فالمکتبة األط  

اکتشاف املواهب و تنمیة  -

 روح االبداع لدى األطفال.

املنخرطون يف مکتبة  -

 األطفال لدار الثقافة.

عدد من املؤسسات -

 التربویة

 سهرات مونودراما 08
2023أفریل  06إلی  01من   

سا 22.00الساعة :   

املسرح الجهوي " عز 

 الدین مجوبي " عنابة

 

املساهمة يف الترویج 

سرحیة والرقي لألعمال امل

بالذوق الفني وکذا التواصل 

 مع الجمهور

 فرق مسرحیة  و فنانین
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09 
و أغنیة  أیام القصیدة الدینیة

 املالوف

2023أفریل  07الی  05من   

سا 10.00الساعة :  

دار الثقافة محمد 

 بوضیاف

الترویح و خلق جو من -

الفرحة لدى املواطن بحلول 

 رمضان

 

ي املدینةعدد من فنان  

 

 

 سهرات کومیدیا 10
2023أفریل  13إلی 08من   

سا 22:00  

املسرح الجهوي عز 

 الدین مجوبي

-القاعة الکبرى -  

خلق جو من الفرحة لدى 

الجمهور العنابي بحلول 

 الشهر الفضیل.

فرق مسرحیة من مختلف 

 ربوع الوطن

سهرة القصیدة- 11  

 و الشعر امللحون

2023أفریل  09  

سا 20.00الساعة :  

ة محمد دار الثقاف

 بوضیاف

-القاعة الصغرى -  

خلق جو من الفرحة لدى -

الجمهور العنابي بحلول 

 الشهر الفضیل.

نادي اإلبداع األدبي لدار -

 الثقافة

جمعیة الضاد الثقافیة. -  

أیام الفکاهة و املونولوغ- 12  
2023أفریل  12إلی  10من   

سا 20.00  

دار الثقافة محمد 

 بوضیاف

-القاعة الکبرى-  

ویح و خلق جو من التر -

الفرحة لدى املواطن العنابي 

 بحلول الشهر الفضیل.

عدد من الفرق  -

 املسرحیة املحلیة.

 

13 
بمناسبة عید العلم ،معرض 

 تشکیلي خاص باألساتذة
2023افریل  20الی  12من   

رواق مدرسة الفنون 

 الجمیلة بالبوني

بیداغوجي ، تکویني ، 

 تعلیمي

أساتذة مدرسة الفنون 

لةالجمی  
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زیارة میدانیة إلی مشفی  14

 األطفال

2023أفریل  13  

سا 10.00الساعة :   

املؤسسة 

االستشفائیة عبد الله 

نواوریة/ البوني/ 

 عنابة

احیاء ذکرى وفاة العالمة  -

عبد الحمید بن بادیس ،و 

تشجیع النشء یلع العلم و 

 املعرفة.

 

طاقم تربوي من  -

إحدى املؤسسات 

 التعلیمیة.

إلنشاد و السماع الصويفأیام ا 15  
2023أفریل  18إلی  16من   

سا 20.00الساعة :   

بهو دار الثقافة 

 محمد بوضیاف

الترویح و خلق جو من 

الفرحة لدى املواطن العنابي 

 بحلول الشهر الفضیل

عدد من الفرق -

 الفنیة املحلیة.

 

16  

 سهرات تراثیة

2023أفریل  18إلی 15من   

سا 22.00الساعة :   

الجهوياملسرح   

 عز الدین مجوبي

 التعریف بالتراث الجزائري

وأهمیة الترویج للتراث املادي 

 والالمادي

 فرق محلیة و جمعیات
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:قاملةمدیریة الثقافة لوالیة   

 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

2023أفریل  20ی مارس إل 23شهر رمضان املعظم من   

2023ماي  18أفریل إلی  18التراث املتزامن مع اإلحتفال بشهر   

 مارس

تنظیم عروض مسرحیة 

وترفیهیة بمناسبة 

 العطلة الربیعیة

العطلة 

 الربیعیة

/...03/2023  

 إلی

/....03/2023  

 عبر بلدیات الوالیة

التنشیط الثقايف -

والفني املسرحي 

 للطفل

 

مدیریة الثقافة 

لوالیة  والفنون

 قاملة

+ 

جمعیات 

وتعاونیات 

 املسرح

/ 

 مارس
حفل فني يف طابع 

 املالوف

شهر رمضان 

 املعظم

 

25/03/2023  

لیال 22:00  

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات 

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

24
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 مارس

فني يف طابع حفل 

 العیساوة

 جمعیة األمل الصاعد

شهر رمضان 

 املعظم

26/03/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة بن جراح

 

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلف

مدیریة الثقافة و 

الفنون لوالیة 

قاملة+ دار 

الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 

 مارس
بع حفل فني يف طا

 العیساوة

شهر رمضان 

 املعظم

27/03/2023  

لیال 22:00  

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات 

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

 مارس

حفل فني يف طابع -

 املالوف

 للفنان "فتحي کبابسة"

شهر رمضان 

 املعظم

27/03/2023  

لیال 22:00  

 

بلدیة قلعة 

 بوصبع

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 



176

  

 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 مارس

حفل فني يف طابع -

 الشعبي

 للفنان "کمال بوغازي"

شهر رمضان 

 املعظم

28/03/0232  

لیال 22:00  

 

بلدیة بومهرة 

 أحمد

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

/ 

 مارس
حفل فني يف طابع 

 طابع الشعبي

شهر رمضان 

 املعظم

29/03/2023  

لیال 22:00  

الثقافة عبد دار 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

 

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 مارس

حفل فني يف طابع -

 البدوي

مع جمعیة "رواسي 

 الثقافة وأوتاد الفنون"

شهر رمضان 

 املعظم

29/03/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة بوشقوف

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 

 أفریل
عرض مسرحي-  

 جمعیة املثلث الواقي

شهر رمضان 

 املعظم

30/03/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة مجاز الصفا

ات إحیاء لیالي السهر -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 عرض مسرحي أفریل
شهر رمضان 

 املعظم

01/04/2023  

لیال 22:00  

 

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 العیساوة

 جمعیة "مفتاح الحضرة"

شهر رمضان 

 املعظم

02/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة لخزارة

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

 مدیریة الثقافة

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

/ 

 أفریل
حفل فني يف طابع 

 اإلنشاد

شهر رمضان 

 املعظم

03/04/2023  

لیال 22:00  

 

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

الشافعياملجید   
/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 املالوف

جمعیة "ریاض األندلس 

 للمالوف"

شهر رمضان 

 املعظم

03/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة وادي زناتي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

جید الشافعيامل  

/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 الشعبي

 الفنان "جمال الحق"

شهر رمضان 

 املعظم

04/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة عین رقادة

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

شافعياملجید ال  

 

 

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل
حفل فني يف طابع 

 املالوف

شهر رمضان 

 املعظم

05/04/2023  

لیال 22:00  

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 البدوي

یاء التراث هوارة إلح

الشعبي ودعم اإلبداع لدى 

 الشباب

شهر رمضان 

 املعظم

05/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة حمام دباغ

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 

 أفریل
حيعرض مسر-  

 أحالم املسرح

شهر رمضان 

 املعظم

06/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة الرکنیة

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل
حفل فني يف طابع 

 العیساوة

شهر رمضان 

 املعظم

08/04/2023  

لیال 22:00  

 

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 العیساوة

جمعیة "شبان الحضرة 

 للعیساوة"

شهر رمضان 

 املعظم

09/04/2023  

لیال 22:00  

 

بلدیة 

 هیلیوبولیس

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

/ 

 أفریل
حفل فني يف طابع 

 الشعبي

شهر رمضان 

 املعظم

10/04/2023  

لیال 22:00  

 

بد دار الثقافة ع

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 املالوف

الفنان" لعکي لهادف 

 عمار"

شهر رمضان 

 املعظم

10/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة الفجوج

إحیاء لیالي السهرات  -

لرمضانیة واملحافظة ا

یلع الطبوع 

 -املوسیقیة املختلفة

إحیاء لیالي السهرات 

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 الشعبي

 الفنان" زیاد مراد"

شهر رمضان 

ماملعظ  

11/04/2023  

لیال 22:00  

 

بلدیة حمام 

 النبائل

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 عرض مسرحي أفریل
شهر رمضان 

 املعظم

12/04/2023  

لیال 22:00  

 

عبد  دار الثقافة

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 البدوي

 جمعیة "مرمورة البدویة"

شهر رمضان 

 املعظم

12/04/2023  

لیال 22:00  

 

 بلدیة واد الشحم

 إحیاء لیالي السهرات -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل
عرض مسرحي-  

 تعاونیة "أنیماکیلت"

شهر رمضان 

 املعظم

13/04/2023  

لیال 22:00  

 

بلدیة عین 

 مخلوف

إحیاء لیالي السهرات  -

ة الرمضانیة واملحافظ

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

 

/ 

 أفریل
حفل فني يف طابع 

 املالوف

شهر رمضان 

 املعظم

15/04/2023  

لیال 22:00  

 

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

إحیاء لیالي السهرات 

الرمضانیة واملحافظة 

وع یلع الطب

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 العیساوة

 جمعیة "أهل الطریقة"

 

شهر رمضان 

 املعظم

16/04/2023  

لیال 22:00  
 بلدیة عین العربي

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

نون لوالیة والف

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 

 أفریل

االحتفال بإحیاء ذکرى  -

الیوم الوطني لعید العلم 

أفریل : 16  

مسابقة يف الرسم    -

 لألطفال حول املناسبة

معرض لرسومات  -

 األطفال

الیوم الوطني 

 16لعید العلم 

 أفریل

16/04/2023  

صباحا10:00  

 

دار الثقافة عبد 

جید الشافعيامل  

 

إحیاء ذکرى عید  -

العلم وتربیة النشئ 

یلع القیم واألخالق 

 وتثمین العلوم والفنون

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل
حفل فني يف طابع 

 العیساوة

شهر رمضان 

 املعظم

17/04/2023  

لیال 22:00  

دار الثقافة عبد 

الشافعي املجید  

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي
/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 الشعبي

جمعیة" رمل مایة للتراث 

 الشعبي األندلسي"

 

 

شهر رمضان 

 املعظم

17/04/2023  

لیال 22:00  

بلدیة هواري 

 بومدین

لي السهرات إحیاء لیا -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل

 

 

إحیاء ذکرى إستشهاد -

 البطل سویداني بوجمعة

 

 

 

ذکرى 

إستشهاد 

البطل 

سویداني 

 بوجمعة

17/04/2023  

 

دار الثقافة عبد 

شافعياملجید ال  

قاعة املحاضرات -

بمقر مدیریة 

الثقافة والفنون 

 قاملة

إحیاء وتکریم ذکرى -

أحد الشهداء البطال 

 22وأحد أعضاء القادة 

مفجري الثورة 

 التحریریة املجیدة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة

/ 
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 أفریل

االحتفال  بالشهر التراث 

ماي  18أفریل إلی  18من 

2023 

لتنشیط  عرض فولکلوري-

املحیط مع حمعیة الجبل 

 األزرق

معرض للحرف -

 والصناعات التقلیدیة

ورشات حیة لکیفیة -

مراحل الحرف والصناعات 

التقلیدیة مثل الفخار، 

 والنسیج..

أمسیة أدبیة يف الشعر -

 الشعبي

معرض لألکالت الشعبیة-  

بالشهر  -

 18ث من الترا

 18أفریل إلی 

 ماي

18/04/2023  
دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

املحافظة یلع  -

التراث الثقايف الفني 

والفلکلوري والهویة 

 الوطنیة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

+ 

جمعیات ثقافیة 

للحرف 

والصناعات 

 التقلیدیة

+ 

 فنانین وأدباء

 

/ 



189

  

 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

معرص لصور األثار -

 ملدینة قاملة

الحقیبة املتحفیة -  

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 الشعبي

الجمعیة الثقافیة 

للموسیقی الشعبیة 

 واألندلسیة

 

شهر رمضان 

 املعظم

18/04/2023  

لیال 22:00  
 بلدیة مجاز عمار

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

ة عبد دار الثقاف

 املجید الشافعي

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 اإلنشاد

مع حمعیة الشعلة "فرقة 

 حبیب الرحمان"

شهر رمضان 

 املعظم

18/04/2023  

لیال 22:00  

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

لوالیة  والفنون

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

 

/ 

 أفریل

حفل فني يف طابع -

 اإلنشاد

مع حمعیة الشعلة "فرقة 

 حبیب الرحمان"

شهر رمضان 

 املعظم

18/04/2023  

لیال 22:00  

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

ختلفةاملوسیقیة امل  

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

 

 

/ 
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 املالحظات املشارکون الهدف من النشاط املکان التاریخ املناسبة تعیین النشاط الشهر

 أفریل

حفل فني يف طابع 

 البدوي

 جمعیة الجبل األزرق

شهر رمضان 

 املعظم

19/04/2023  

لیال 22:00  
 بلدیة رأس العقبة

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

 املجید الشافعي

/ 

 أفریل
عرض مسرحي-  

 جمعیة أحالم املسرح

شهر رمضان 

 املعظم

20/04/2023  

لیال 22:00  
 بلدیة سالوة عنوة

إحیاء لیالي السهرات  -

الرمضانیة واملحافظة 

یلع الطبوع 

 املوسیقیة املختلفة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

 قاملة +

دار الثقافة عبد 

جید الشافعيامل  

/ 
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 املسرح الجــهوي "محمود تریکي " قاملة

 املشارکین مکان النشاط أهداف النشاط تاریخ و توقیت النشاط نوع النشاط الرقم

29/30/2023 املکار الحقار و النیة 01 سا 21:30   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

دار الثقافة 

 قاملة

التعاونیة الثقافیة 

لمسرح بور السعیدل  

02 CCCCC C’CCCCCCC 01/04/2023 سا 21:00   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

دار الشباب 

حمدي یوسف 

 قاملة

تعاونیة السنجاب 

 برج منایل

03/04/2023 مصیبة وعي 03 سا 21:30   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

دار الشباب 

 حمدي یوسف

 قاملة

املسرح الجهوي 

 قاملة

08/04/2023 مدینة الزمرد 04 سا 21:00   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

دار الشباب 

حمدي یوسف 

 قاملة

املسرح الجهوي 

 قاملة

11/04/2023 النصف األخر 05 سا 21:30   
بهدف تنشیط املحیط و 

 الترفیه و التعریف باملسرح

بلدیة بوعاتي 

د قاملةمحمو  

جمعیة املثلث 

 الواقي قاملة
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09 
عرض مسرحي 

 لألطفال

26/03/2023  

 
صباحا10:00  بلدیة هیلیوبولیس 

تثقیفي 

خلق  -ترفیهي 

جو من الفرجة و 

بین فئة املرح 

 األطفال

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

قاملة + تعاونیة 

 انیما کیلت للمسرح

 عرض مسرحي لألطفال 10
28/03/2023  

 
صباحا10:00  بلدیة عین رقادة 

تثقیفي 

خلق  -ترفیهي 

جو من الفرجة و 

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

قاملة+ جمعیة 

13/04/2023 البولونة 06 سا 21:30   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

بلدیة حمام 

 دباغ قاملة

جمعیة البصمة 

 تبسة

14/04/2023 أم التنین 07 سا 21:00   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

بلدیة وادي 

ةالزناتي قامل  

املسرح الجهوي 

 قاملة

15/04/2023 تفضلي یا آنسة 08 سا 21:30   

بهدف تنشیط املحیط 

و الترفیه و التعریف 

 باملسرح

دار الشباب 

حمدي یوسف 

 قاملة

جمعیة أنیس 

 الثقافیة
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املرح بین فئة 

 األطفال

املثلث الواقي 

لمسرحل  

 عرض ترفیهي للبهلوان وألعاب الخفة 11
30/03/2023  

صباحا 10:00  
 بلدیة الفجوج

تثقیفي 

خلق  -ترفیهي 

جو من الفرجة و 

املرح بین فئة 

 األطفال

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

قاملة+ جمعیة 

 صانعي البسمة

 عرض مسرحي لألطفال 12
01/04/2023  

صباحا 10:00  
 بلدیة بن جراح

ي تثقیف

خلق  -ترفیهي 

جو من الفرجة و 

املرح بین فئة 

 األطفال

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

قاملة+ جمعیة 

 تواصل

 

 عرض مسرحي لألطفال 13
02/04/2023  

صباحا 10:00  
 بلدیة بوشقوف

تثقیفي 

 ترفیهي

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

ة قاملة+ جمعی

 صانعي البسمة
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خلق جو من 

الفرجة و املرح 

 بین فئة األطفال

 

 عرض مسرحي لألطفال 14
03/04/2023  

صباحا 10:00  
 بلدیة عین العربي

تثقیفي 

 ترفیهي

خلق جو من 

الفرجة و املرح 

 فئة

مدیریة الثقافة 

والفنون لوالیة 

قاملة+ جمعیة 

املثلث الواقي 

 للمسرح
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قسنطینةمدیریة الثقافة لوالیة   

عرضتاریخ و توقیت ال اسم النشاط الرقم کانامل  هداف  النشاطا   املشارکون 

01 

28/03/2023 ورشة قراءة ومطالعة  

املتحف 

 العمومي

الوطني 

 سیرتا

ى الناشئة َّغرس حب املطالعة لد

وتنمیة مهارات الطفل يف 

 القراءة .

التعرف یلع بعض املعالم -

 األثریة

التعرف یلع نشاطات وإصدارات 

 املؤسسة من مجالت وکتب

ارستالمیذ املد  

مؤسسة عبد الحمید  -

إبن بادیس و إطارات 

 املتحف

 

خرجات علمیة لبعض  املعالم الدینیة  -

 باملدینة  مساجد ، زوایا

مؤسسة عبد الحمید إبن بادیس -  

 

التعرف یلع بعض املعالم  -

 األثریة

التعرف یلع نشاطات  -

وإصدارات املؤسسة من مجالت 

 وکتب

 

مؤسسة عبد الحمید 

إبن بادیس و إطارات 

 املتحف

   الیوم األول من شهر رمضان  

25
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02 

 

 

 

02 

 بوقاالت و محاجیات زمان

 ألغاز

 بوقاالت و محاجیات زمان

 ألغاز

 النصفیة من شهر رمضان

من شهر رمضان 27  

 

من شهر رمضان 1-15-27  

املتحف 

العمومي 

الوطني 

للفنون و 

التعابیر 

الثقافیة 

 التقلیدیة

 إحیاء الشهر الفضیل

 

 

 

 إحیاء الشهر الفضیل

لفنانة حیاة خذیريا  

 

 الفنانة حیاة خذیري

وصالت تراثیة موسیقیة يف النصفیة 

 من رمضان
من شهر رمضان15  جمعیة نسائم األنس 

 الفریق التقني للمتحف طیلة الشهر زیارات إرشادیة متحفیة

03 

ورشات عمل يف الخط العربي و  -

فة اإلسالمیة.الزخر  
2023أفریل  13الی   11من  -  

 املدرسة

 الجهویة

 للفنون

 الجمیلة

تقدیم مقدمة تاریخیة عن -

 الخط العربي وأنواعه

أهمیة الخط وارتباطه بکتابة  -

املصاحف بما يف ذلك الزخرفة 

 اإلسالمیة

تحفیز الطلبة-  

األساتذة : بن طایلة 

، نوي عمار عزوز   

طلبة املدرسة. 

مع طلبة بالتنسیق 

کلیة الفنون والثقافة 

 لجامعة

مسابقة بین الطلبة املشارکین و تقییم 

 األعمال من طرف اللجنة

اإلعالن  وتوزیع الجوائز عن الفائزین 

باملراتب األولی مع معرض فني باألعمال 

 املنجزة

2023أفریل 16  

معرض الکتاب الدیني -  کتبةامل     دیني تثقیفي 
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04 

 

 

عرض سلسلة دینیة خاصة بالتعریف 

بمساجد قسنطینة (یقدمها الباحث 

 غربي کمال).

 طیلة الشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طیلة الشهر

 

 الرئیسیة

 للمطالعة

 

 

 

 

 

 

 العمومیة

 مصطفی

 نطور

 تثقیفي

 التعریف بمساجد
 الباحث غربي کمال

عرض سلسلة خاصة بأعالم مدینة 

 قسنطینة

املؤرخ (سلیمان الصید والعالمة محمد  /1

یب) من تقدیم الباحث غربي کمالشع  

العالمة/ محمد بلعابد الجاللي  /2

 تقدیم عمراني عیسی.

 التعریف باإلعالم
 الباحث غربي کمال

 األستاذ عمراني عیسی.

مداخلة من تقدیم األستاذ جلولي عبد 

الحفیظ إحیاء لذکرى وفاة األدیب 

والشهید أحمد رضا حوحو (تعرض عبر 

بة)صفحة الفاسبوك للمکت  

 تثقیفي

 

األستاذ جلولي عبد 

 الحفیظ

 ورواد املکتبة

 

 مسابقة القارئ الصغیر.

 مسابقة فکریة حول الشهر الفضیل.
 األطفال ترفیهي تربوي
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مسابقة تاج القراءة-  

ورشة الحکواتي (حکایة من تراث بالدي)-  

ورشة األشغال الیدویة الرسم والتلوین.-  

فیدیو تعریفي لعادات وتقالید العائالت -

الشهر الفضیلالجزائریة حول   

ورشة الخط (تحسین الخط)-  

ورشة ألعاب الذکاء.-  

05 

أفریل 20مارس إلی  27من  حفالت موسیقیة  دار الثقافة 

 

 مالك حداد

 و دار اإلبداع

إحیاء التراث املوسیقي -

 القسنطیني

خلق فضاءات للترفیه عائلیة-  

خلق أجواء رمضانیة قسنطینیة-  

نانات، فنانین، ف

جمعیات وفرق 

 موسیقیة

جمعیات حرفیات 

 وحرفیون

 معارض تراثیة أساتذةوباحثین
أفریل  23مارس إلی  23من 

2023 

الحفاظ یلع املوروث التراثي غیر 

 املادي
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 ندوات ومحاضرات

 

2023أفریل  16  

 

 

 االحتفال بیوم العلم

حرفین وحرفیات يف 

 جمیع املجاالت

2023 أفریل 18 شهر التراث  
تثمین املوروث التراثي املادي 

 وغیر املادي

 

 

 

 

 

 

06 

 عرض مسرحي لألطفال" مفاتیح الحکیم"

 

یلع الساعة   25/03/2023

21:00 
 

 املسرح

 

 الجهوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحیاء شهر رمضان الفضیل

قفرقة مسرحیة  م ج   

 عرض مسرحي لألطفال "الدمیة"
یلع الساعة   27/03/2023

21:00 

 فرقة مسرحیة  م ج ق

 

 عرض مسرحي لألطفال "الفصول األربعة"
یلع الساعة   29/03/2023

21:00 

 فرقة مسرحیة  م ج ق

 

 عرض مونولوج " خدیمکم صابر"
یلع الساعة   01/04/2023

21:00 
 الفنان صابر عیاش
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حي "صیف افریقي"عرض مسر  
یلع الساعة   02/04/2023

21:00 

 محمد

 الطاهر

 الفرقاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة مسرحیة  م ج ق

 عرض مسرحي "صیف افریقي"
یلع الساعة   03/04/2023

21:00 
 فرقة مسرحیة  م ج ق

 حفل فني من طابع  العیساوة

 

یلع الساعة   06/04/2023

21:00 
 فرقة فنیة عیساویة

 حفل فني من طابع املالوف

 

یلع الساعة   07/04/2023

21:00 

فرقة فنیة  الفنان 

 سلیم فرقاني

 حفل فني من طابع الشعبي
یلع الساعة   08/04/2023

21:00 
 الفنان محمد حمدي

 عرض مونولوج "قصرة کوم"
یلع الساعة   10/04/2023

21:00 
 الفنان فراد کمال

 عرض مسرحي " ماکیاج"
یلع الساعة   2023 /12/04

21:00 
مسرحیة  م ج قفرقة   
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 عرض مسرحي " ماکیاج"
یلع الساعة   13/04/2023

21:00 

 

 

 

 

 

 
 فرقة مسرحیة  م ج ق

 حفل فني من طابع املالوف

یلع الساعة   14/04/2023

21:00 

 

 ریغي عباس

 

 

 

 حفل فني من طابع  العیساوة
یلع الساعة   15/04/2023

21:00 
 احمد بن خالف

یوم العلمنشاط نادي املزهر بمناسبة   16/04/2023  فرقة مسرحیة  م ج ق 

حفل فني عیساوة ومدیح بمناسبة " 

 لیلة القدر

یلع الساعة   17/04/2023

21:00 
 زین الدین بوشعالة

أبواب مفتوحة یلع مسرح قسنطینة 

 بمناسبة شهر الثراث

یلع الساعة   18/04/2023

21:00 
 

 

 
 فرقة مسرحیة  م ج ق
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07 

ال" مفاتیح الحکیم"عرض مسرحي لألطف  

 عرض مسرحي لألطفال "الدمیة"

 عرض مسرحي لألطفال "الفصول األربعة"

یلع الساعة  25/03/2023

لیال21:00  

یلع الساعة  27/03/2023

لیال21:00  

یلع الساعة  29/03/2023

لیال21:00  

 

املسرح 

الجهوي 

 قسنطینة

 إحیاء لیالي الشهر الفضیل

 والعطلة املدرسیة

 

م ج ق  فرقة مسرحیة    

 فرقة مسرحیة    م ج ق

 فرقة مسرحیة    م ج ق

08 

 ورشة الحکواتي.

ورشة الرسم والتلوین والقص واللصق. -  

ورشة األشغال الیدویة -  

ورشة الترکیب وألعاب الذکاء. -  

ورشة الکتابة والقراءة واالستنباط. -  

2023مارس 23  

املتحف 

العمومي 

الوطني 

للفنون 

والتعابیر 

الثقافیة 

تقلیدیةال  

املتحف ودوره يف الترفیه یلع 

 الطفل يف العطلة الربیعیة
/ 

 ورشات بیداغوجیة فنیة 09
أفریل  06مارس إلی     23من 

2023 

املتحف 

العمومي 

الوطني 

 سیرتا

ترغیب وزرع حب املؤسسة 

 املتحفیة للجیل الصاعد
 الفریق التقني للمتحف
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10 

عروض مسرحیة، تنشیط متنوع، عروض 

، العاب الخفة           ومسابقات بهلوانیة

 فکریة

أفریل  09مارس إلی  23من 

2023 

دار الثقافة 

 مالك حداد

ترفیه تثقیف وتشجیع مواهب 

 األطفال
/ 

11 

تنشیط ورشات القراءة وتنظیم مسابقات -

لألطفال وتوفیر الکتاب للجمهور یلع 

مستوى األحیاء والفضاءات العمومیة 

الل املکتبة وخاصة النائیة منها. من خ

 املتنقلة

ورشة األشغال الیدویة (مسابقة).-  

ورشة األلعاب االلکترونیة والتلوین.-  

ورشة القارئ الصغیر (مسابقة)-  

ورشة السروبان وورشة ألعاب الذکاء.-  

ورشة أقرأ وألخص وأرسم (مع مسابقة).-  

ألعاب فکریة وتربویة-  

 خروج املکتبة املتنقلة

 شهر مارس

املکتبة 

ةالرئیسی  

للمطالعة 

 العمومیة

 

مصطفی 

 نطور

 تثقیفي، تعلیمي

 تثقیفي، تعلیمي،ترفیهي
 األطفال
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ملدیةلوالیة ا الثقافةمدیریة   

هداف النشاطأ تاریخ  نوع النشاط الرقم  املالحظات املشارکون مکان النشاط 

01 

 جلسات ثقافیة أدبیة

لقاءات بین أدباء محلیین 

جاء الوطنومن مختلف ار  

مسامرات ادبیة ونقاشات 

 نقدیة

 القاءات شعریة ونثریة

ورشات مفتوحة يف الکتابة 

 األدبیة

لکتاب و  ومسیرةعرض سیرة 

مبدعین يف مجال األدب و 

 الفکر

کل یوم السبت 

 من شهر رمضان

21:30الساعة   

تفعیل الحرکة األدبیة 

يف والیة املدیة 

وتشجیع األدباء 

واملواهب يف هذا 

ل.املجا  

تکریم رمزي األدباء 

وشعراء جزائریین أحیاء 

وأموات لهم رصید شعري 

 يف األدب الجزائري

تفعیل النقاش حول 

 االنتاجات األدبیة

 دار الثقافة

شعراء من 

مختلف 

والیات 

 الوطن

/ 

02 

 حفالت فنیة  إنشادیة دینیة

عروض فنیة إنشادیة من 

تنشیط منشدین محلیین 

 ومن مختلف ارجاء الوطن

 

 

کل یوم الثالثاء 

 من شهر رمضان

21:30الساعة   

تفعیل الحرکة الفنیة 

يف والیة املدیة 

وتشجیع املنشدین 

واملواهب يف هذا 

 املجال.

 دار الثقافة

منشدون 

وفنانون 

وجمعیات 

 ثقافیة

/ 

26
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قاءات بین منشدین ل

محلیین ومن مختلف أرجاء 

 الوطن.

الحفاظ یلع املوروث 

 الثقايف الالمادي.

املساهمة يف تفعیل 

اإلنشاد الدیني واألغنیة 

الجزائر امللتزمة  يف  

03 

 عروض مسرحیة للکبار

 عروض مسرحیة للکبار

مناقشة العروض املسرحیة 

من طرف مختصین بحضور 

رواد الحرکة املسرحیة 

 بالوالیة

 21الخمیس 

2022أفریل   

21:30الساعة   

تمکین جمهور املدیة 

من فرصة اللقاء مع 

 مخرجین محترفین يف

میدان املسرح ومتابعة 

حرکیة الفعل املسرحي 

 یلع املستوى الوطني

تمکین الفرق املسرحیة 

عبر التراب الوطني من 

عرض إنتاجها املسرحي 

 الجدید بدار الثقافة

 دار الثقافة

مسرحیون 

وجمعیات 

 ثقافیة

/ 

04 

 ندوات ثقافیة دینیة

محاضرات دینیة بالتنسیق 

مع مدیریة الشؤون الدینیة 

قافواالو  

 مسابقات دینیة لألطفال

/ 

 التوعیة والتحسیس

نشر الثقافة الدینیة لدى 

 األطفال

 دار الثقافة
کل فئات 

 املجتمع
/ 
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05 

عروض فنیة للکبار واألطفال 

بالتنسیق مع محافظة املهرجان 

 املحلي للفنون والثقافات الشعبیة

حفالت فنیة يف الطابع 

الشعبي من تنشیط فنانین 

 محلیین

یهیة لألطفال عروض ترف

 من تنشیط فنانین محلیین

حفالت انشادیة من تنشیط 

 فنانین محلیین

 عروض مونولوج للکبار

کل یومي  

خمیس وجمعة 

 من شهر رمضان

21:30الساعة   

تنشیط الساحة الثقافیة 

. 

تمکین الفنانین والفرق 

الفنیة املحلیة من 

عرض انتاجاتهم الفنیة 

 یلع مستوى الوالیة.

افیةخلق فضاءات ثق  

مکتبات املطالعة 

 العمومیة بالبلدیات

کل فئات 

 املجتمع
/ 

06 

ندوات وحاضرات حول 

الصیام  الصحي وطرقه 

 بالتنسیق مع قطاع الصحة

 

 

مارس الی  25من 

2023أفریل 06  

تزامنا مع عطلة 

 الربیع لألطفال

 

 

التعرف یلع الصیام 

 الصحي

 مکتبة بلدیة جواب

 مکتبة بلدیة بوغزول

لقویعةمکتبة ا  

مکتبة بلدیة قصر  

 البخاري

مکتبة بلدیة ذراع 

 السمار

 

 

رواد 

املکتبة، 

مهتمون، 

وجمعیات 

ثقافیة 

 محلیة

 

 

 

 

/ 

 

 

 

07 

قعدات  ثقافیة حول 

العادات والتقالید يف شهر 

رمضان الکریم بالتنسیق مع 

املتحف العمومي الوطني  

 للفنون والثقافات الشعبیة

الحفاظ یلع العادات 

والتقالید يف الشهر 

 الفضیل
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08 

ورشة للخط العربي حول 

   الکتابة املصحفیة

 بالتنسیق مع جمعیة القلم

 

 

 

 

يف التعرف یلع الکتابة 

 املصحف الشریف

مکتبة بلدیة 

 الشهبونیة

مکتبة بلدیة عین 

 القصیر

مکتبة بلدیة سیدي 

 زهار

مکتبة بلدیة أوالد 

 معرف

 مکتبة بلدیة العوینات

مکتبة بلدیة سیدي 

 دمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 09 

أنشطة ثقافیة ومسابقات 

محورها الصیام وکیفیة 

الصیام بالنسبة لألطفال 

واستغالل أوقات الصیام 

 باملطالعة يف املکتبات

تحفیز األطفال یلع 

 املطالعة واملنافسة

10 
معرض ألمهات الکتب 

 الدینیة من رصید املکتبة

االطالع یلع رصید 

 املکتبة الدیني

11 

رکن الحکواتي  "حکایات 

موضوعها الصیام 

 والفتوحات اإلسالمیة

التعرف یلع بطوالت 

 الفاتحین

12 

 احیاء لیلة القدر

ندوة حول عظمة لیلة القدر  

 ومنزلتها عند الله

تکریم الفائزین يف 

املسابقات الفکریة التي 

 نظمت يف الشهر الفضیل

 أناشید دینیة وابتهاالت

2023أفریل  17  

 االحتفال بلیلة القدر

تشجیع الفائزین 

بمختلف املسابقات 

 الدینیة

اختتام الفعالیات 

الثقافیة الخاص بشهر 

 رمضان

 دار الثقافة

 املکتبات البلدیة

کل فئات 

 املجتمع
/ 
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مستغانملوالیة  مدیریة الثقافة  

ملشارکونا سم النشاطا تاریخ و توقیت  مکان النشاط أهداف النشاط   الرقم 

 

 

 

 فنانون

 جمعیات ثقافیة

 طلبة أطفال أساتذة

 مجتمع مدني

 

 

 

 

 

 

 

 فنانون

 جمعیات ثقافیة

 طلبة أطفال أساتذة

 

 ابراز تنوع الطبوع -

 الفنیة

من جمیع األذواق -  

مس جمیع شرائح  -

 املجتمع

 

 

 

احیاء التراث الثقايف    -

ياملحل  

الترفیه و التسلیة -  

 

 

 

 

مارس 25 دار الثقافة  
 سهرة موسیقیة متنوعة يف :

فلکلور عیساوي –الطرب الشعبي   

01 

 

 املسرح الجهوي

 قاعة السینما
مارس 26  

 عرض مسرحي

 عرض فیلم
02 

الثقافةدار  مارس 28   03 تراث صويف 

 دار الثقافة

 قاعة السینما
مارس 30  

 سهرة موسیقیة يف الطرب األندلسي

 عرض فیلم
04 

 دار الثقافة

 املسرح الجهوي

أفریل 01  

 

فلکلور عیساوي –طرب شعبي   

 عرض مسرحي
05 

 دار الثقافة

 املسرح الجهوي

أفریل 02  

 

 

 عرض فکاهي

 طرب عصري

مسرحي عرض  

 

 

06 

 دار الثقافة

 املسرح الجهوي
أفریل 05  

 ترث عیساوي و دیوان

 عرض مسرحي
07 

27
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 مجتمع مدني

 

 

 

 

 

وع الطبوع ابراز تن -

 الفنیة

من جمیع األذواق -  

مس جمیع شرائح  -

 املجتمع

احیاء التراث الثقايف    -

 املحلي

والتسلیةالترفیه  -  

 

 عرض فیلم قاعة السینما

 املسرح الجهوي

 قاعة السینما
أفریل 06  

 

 عرض فکاهي

 عرض فیلم

 

08 

 دار الثقافة

 

 املسرح الجهوي
أفریل 07  

 عرض فکاهي

 طرب أندلسي

 عرض مسرحي

 

09 

 دار الثقافة

نمقاعة السی  

 املسرح الجهوي

 

أفریل 10  

 

انشاد و مدیح دیني -تراث صويف  :   

عرض فیلم -  

عرض فکاهي-  

 

10 

 دار الثقافة

 قاعة السینما

 املسرح الجهوي

 

أفریل 13  

 طرب شعبي و فلکلور عیساوي

 عرض فکاهي

 عرض فیلم

 عرض مسرحي

11 

 

 دار الثقافة

 املکتبة الرئیسیة

 

أفریل 16  

                         لم االحتفال بیوم الع

 انشاد و غناء صويف

 ندوة فکریة و مسابقات دینیة

12 
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 دار الثقافة

 املکتبة الرئیسیة

 املسرح الجهوي

أفریل              18من 

ماي 18الی   

 

 شهر التراث

 معارض

 ندوات فکریة

 سهرات فلکلوریة من التراث

 عروض مسرحیة

 

 

13 

 دار الثقافة

وياملسرح الجه  
أفریل 18  

 احیاء لیلة القدر املبارکة

لإلنشادمهرجان الثقايف املحلي   

 طرب شعبي

 

14 

 

 

15 

 ورشات موعد مع الحکایة

 ورشات التعبیر و التلخیص

 ورشات رسم و تلوین

 ورشات األشغال الیدویة

طیلة 

العطلة 

 الربیعیة

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة  العمومیة 

 و ملحقاتـهـا

 

 

تنشیط الساحة 

 الثقافیة بالوالیة .

ترفیه و تسلیة لفائدة 

 الطفولة.

 فنانین

جمعیات 

ثقافیة 

 أطفال

 مهرج
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 ورشات مطالعة حرة

 مسابقات

 عروض مسرحیة لألطفال

 فترات ترفیهیة مع املهرج

تنویع النشاطات 

الثقافیة و الفنیة 

 لفائدة األطفال

 

 

 قاعة سینما حمادة عروض أفالم لألطفال

مسرحیة   لألطفال عروض 16  املـــسرح الـــجهـوي 

17 
 عروض مسرحیة

 عروض البهلوان و الخفة
 دار الثقافة
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املسیلة مدیریة الثقافة لوالیة  

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

 جمعیة أثیر للثقافة واإلعالم

 إحیاء لیالي رمضان

بلدیة سیدي 

 عیسی

2023مارس 25  

سا 21:30  
 01 حفل فني انشادي

 بلدیة أوالد دراج جمعیة الکلمة للفنون
2023مارس  29  

سا 21:30  
 02 عرض مسرحي

 الجمعیة الثقافیة لرعایة الطفولة

 إحیاء لیالي رمضان و الشباب باملسیلة

و الترفیه عن 

 العائالت

 بلدیة تارمونت
2023مارس  31  

سا 21.30  
 03 حفل إنشادي

الجمعیة الثقافیة عبد الحمید إبن 

 بادیس

 مع فرقة الصفاء لإلنشاد

2023أفریل  01 بلدیة برهوم  04 سهرة فنیة إنشادیة 

 فرق إنشادیة من مختلف أنحاء الوطن
إکتشاف املواهب 

 الشابة
 بلدیة بوسعادة

01،02،03أیام  

أفریل /  2023  ( قابلة للتغیر ) 

 املهرجان الثقايف

 املحلي لإلنشاد
05 

 

28
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 حمام الضلعة إحیاء لیالي رمضان الجمعیة الثقافیة العربي بن مهیدي
2023أفریل  07  

سا 21.30  

 حفل فني إنشادي للکبار

 و الصغار
06 

 جمعیة الرسالة و املسرح
التذکیر بأحداث 

 معرکة بدر
 بلدیة املطارفة

2023أفریل  08  

مساءا 21.30  

عرض مسرحي یجسد معرکة 

 بدر للثامن من رمضان
07 

جمعیة الیمامة للثقافة و التراث و 

 اإلعالم الشباني
 بلدیة الشالل العطلة الربیعیة

2023أفریل  16  

سا 21.30  

 عرض مسرحي لألطفال

 ( مونولوج )
08 

 بلدیة املعاریف إحیاء لیالي رمضان جمعیة ناس زمان
2023أفریل  18  

سا 21.30  
رة فنیة إنشادیةسه  09 

 

 جمعیة البهاء الفنیة

إحیاء لیلة القدر 

 املبارکة

 بلدیة الهامل
2023أفریل  19  

سا 21.30  
 10 أمسیة إنشادیة دینیة

 بلدیة عین الحجل
2023أفریل  21  

سا 21.30  
 11 حفل فني انشادي

25/03/2023 دار الثقافة العطلة الربیعیة أطفال مولعون بعالم اإلنشاد  
إلعالن عن مسابقة املنشد ا

 الصغیر
12 
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 فرقة إنشادیه محترفة
 

 

 

 

الــترویــح عــن 

الجمهور املسیلي 

بســـــهرات 

تتماشی مع 

عظمة هذا 

 الشــهر الفضیل

 

 

 

قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

26/03/2023  

لیال 21:30  
 13 حفل فني انشادي

 مسرح جهوي
قاعة العروض لدار 

بلدیة املسیلة الثقافة  

27/03/2023  

لیال 21:30  
 14 عرض مسرحي

فنان معروف يف مجال الطابع 

 الشعبي

قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

28/03/2023  

لیال 21:30  
 15 حفل فني يف الطابع الشعبي

 فرقة إنشادیة محترفة
قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

29/03/2023  

لیال 21:30  
 16 حفل فني إنشادي

خلق متنفس  جمعیة ذات نشاط مسرحي

للعــائالت 

قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

02/04/2023  

لیال 21:30  
 17 عرض مسرحي
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 فرقة محترفة يف الطابع األندلسي
واالستمتاع بنفحات 

 رمضان

 

 

 الروحانیة.

وتعزیز أواصر األخوة 

والتالحم 

 املجتمعي.

 

ض لدار قاعة العرو

 الثقافة بلدیة املسیلة

03/04/2023  

لیال 21:30  

حفل فني يف الطابع 

 األندلسي
18 

 فرقة إنشادیة محترفة
قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

04/04/2023  

لیال 21:30  
 19 حفل فني إنشادي

 مسرح جهوي
قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

06/04/2023  

لیال 21:30  
رض مسرحيع  20 

 فرقة محترفة يف طابع املالوف

الترفیه عن 

 العائالت

قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

07/04/2023  

لیال 21:30  
 21 حفل فني

 فرقة إنشادیة محترفة
قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

10/04/2023  

لیال 21:30  
 22 حفل فني إنشادي

 تعاونیة ثقافیة
العروض لدار قاعة 

 الثقافة بلدیة املسیلة
15/04/2023  23 عرض مسرحي محترف 
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لیال 21:30   

 فرقة إنشادیة محترفة
قاعة العروض لدار 

 الثقافة بلدیة املسیلة

16/04/2023  

لیال 21:30  

 إختتام مسابقة املنشد الصغیر

 حفل فني إنشادي
24 

املکتبة الرئیسیة بالتنسیق مع 

ر الخیر مکتب الجمعیة الوالئیة جزائ

 املسیلة

 العطلة الربیعیة
املکتبة الرئیسیة بودراي 

 بلقاسم

28/03/2023من   

20/04/2023إلی   

معرض الکتاب الدیني رصید 

 املکتبة
25 

26/03/2023  
توزیع مطویات تعریفیة حول 

 الشهر الفضیل
26 

30/03/2023  
املسابقة الوالئیة بالل ألحسن 

 آذان الطبعة الثالثة
27 

 مکتبة املطالعة العمومیة مقرة

 
 العطلة الربیعیة

مکتبة املطالعة 

 العمومیة مقرة

03/04/2023  28 ورشة إحکي من السیة النبویة 

07/04/2023  29 فقرة أفکر وأجیب 

10/04/2023  30 ورشة الغرس الطیب 

12/04/2023  31 فقرة أتأمل 

15/04/2023  32 ورشة اإلعالم اآللي 
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18/04/2023  33 ورشة أتعرف یلع دیني 

19/04/2023  
ورشة الرسم والتلوین/ مطالعة 

 حرة /فقرة أفکار وأحادیث
34 

 مکتبة املطالعة العمومیة بلعایبة

تربیة العطلة الربیعیة و 

النشئ أسس الدین 

 والتعریف به

 

 

مکتبة املطالعة 

 العمومیة بلعایبة

 

 

 24/03/2023من 

19/04/2023إلی   

ابقة يف حفظ القرآن مس

 الکریم والحدیث النبوي الشریف
35 

 36 دروس يف الصوم وفضائله

معرض الکتاب الدیني رصید 

 املکتبة
37 

 مکتبة املطالعة العمومیة املویلحة

الترفیه يف العطلة 

تربیة الناشئة الربیعیة و 

یلع تعلم مبادئ دیننا 

 الحنیف

 

 

مکتبة املطالعة 

یلحةالعمومیة املو  

 

إلی  02من 

16/04/2023  

مسابقة يف تجوید القرآن 

 الکریم واإلنشاد
38 

مسابقة يف تلخیص األحادیث 

 الدینیة
39 
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مکتبة املطالعة العمومیة الخبانة 

 بالتنسیق مع مسجد مصعب بن عمیر

 

 العطلة الربیعیة و

تربیة الناشئة یلع تعلم 

 مبادئ دیننا الحنیف

 

 

مکتبة املطالعة 

میة الخبانةالعمو  

إلی 02من 

18/04/2023  

 40 ورشة حفظ القرآن الکریم

ورشة حفظ األحادیث النبویة 

 الشریفة
41 

20/04/2023  
تکریم الفائزین يف حفظ 

 القرآن الکریم
42 

 مکتبة املطالعة العمومیة بن سرور

 مشارکة الطبیب أحمد میبارکي

الدور الذي یلعبه 

التعریف بقیم دیننا 

 الشریف

مکتبة املطالعة 

 العمومیة بن سرور

25/03/2023  43 محاضرة علمیة :الصوم الصحي 

إلی  02من 

18/04/2023  

ورشة إحکي عن السیرة 

 النبویة
44 

ورشة األحادیث النبویة 

 وشرحها
45 

 46 ورشة األناشید الدینیة

 مکتبة املطالعة العمومیة الدهاهنة
بمناسبة العطلة 

 الربیعیة

تبة املطالعة مک

 العمومیة الدهاهنة

إلی /03/ 25من 

15/04/2023  

معرض الکتاب الدیني رصید 

 املکتبة
47 
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مسابقات حفظ القرآن 

 وتجویده
48 

 مکتبة املطالعة العمومیة بوسعادة
مکتبة املطالعة 

 العمومیة بوسعادة

إلی /03/ 25من 

18/04/2023  

 49 مسابقة يف اإلنشاد الدیني

يف ترتیل القرآن  مسابقة

 الکریم
50 

) 15مسابقة يف تلخیص (

 حدیث
51 

م 2مکتبة املطالعة العمومیة حما

 الضلعة

تکوین الطفل وتربیته 

یلع التعرف یلع دینه 

 و التقید بمبادئه

مکتبة املطالعة 

العمومیة حمام 

 الضلعة

إلی /24/03من 

15/04/2023  

مسابقة فارس الکتاب : حول 

کریمغزوات الرسول ال  
52 

مسابقة يف ترتیل القرآن 

 الکریم
53 

 54 مسابقة يف األناشید الدینیة

اغتنام العطلة الربیعیة  مکتبة املطالعة العمومیة بوخمیسة

تنویه إلی محاسن لل

مکتبة املطالعة 

 العمومیة بوخمیسة

إلی  01من 

15/04/2023  

 معرض الکتاب الدیني رصید

 املکتبة
55 
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شهر رمضان الکریم 

 وفضائله

عرض شریط فیدیو حول 

أهمیة الصوم وفضل شهر 

 رمضان الکریم

56 

 مکتبة املطالعة العمومیة سلیم
مکتبة املطالعة 

 العمومیة سلیم

إلی28من   

17/04/2023  

 57 مسابقة أحسن راوي حدیث

 58 مسابقة تجوید القرآن الکریم

20/04/2023  

 59 مسابقة يف اإلنشاد الدیني

مسابقة أحسن تعبیر عن 

 فضل شهر رمضان الکریم
60 

 أطفال الورشة واملؤطرین

ترقیة الذوق الفني 

للطفل وتنویع الورشات 

واستغالل الوقت لتطویر 

 مهارات األطفال

مقر املتحف 

العمومي الوطني 

نصر الدین دیني 

 ببوسعادة

إلی 23/03من 

05/04/2023  

سا إلی  10:00

سا 12:00  

بیداغوجیة  تنظیم ورشات

 لفائدة أطفال الورشة
61 

ترسیخ وزیادة الثقافة 

 الدینیة لدى األطفال

11/04/2023  

سا 10:00  

مسابقة دینیة لفائدة أطفال 

 الورشة
62 
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16/04/2023 تشجیع األطفال  
تکریم الفائزین يف املسابقة 

 الدینیة
63 

 منخرطي املکتبة
تعلیم الطفل الکتابة و 

 القراءة بشکل حر

کتبة الرئیسیة امل

للمطالعة العمومیة 

 بودراي بلقاسم

26/27/28/29 

2023مارس   

سا14.00  

ورشة الکتابة اإلبداعیة للصغار 

 تألیف قصة قصیرة
64 

 منخرطي املکتبة
التعرف یلع أنواع 

 الخطوط

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 بودراي بلقاسم

2023أفریل  08  

سا10.00  

عرض ورشة الخط العربي / 

مسرحیة اللغة العربیة 

 ملنخرطي املکبة

65 

 منخرطي املکتبة

تربیة و تعلیم الطفل 

بأسلوب ترفیهي 

 تعلیمي

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 بودراي بلقاسم

مارس  26/27/28

2023 

صباحا 09.00  

ورشة  األشغال الیدویة : 

مشروع صناعة کتاب / صناعة 

 مکتبة / صناعة منزل

66 
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معسکرمدیریة الثقافة لوالیة   

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط املکان أهداف النشاط املشارکون

الجمعیات الثقافیة والفنیة ، فنانون 

ومبدعون ، حرفیون ،مؤسسات و هیئات 

 عمومیة  وإعالمیون

بالتعاون مع والیة معسکر ، مدیریة 

الشؤون الدینیة واألوقاف، املدیریة 

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج العامة  

مدیریة النقل، مدیریة  النشاط 

 االجتماعي والتضامن

 

 

 

إبراز الخصوصیة  

املحلیة للشهر 

 الفضیل و

الترویح 

والترفیه عن 

العائالت 

 املعسکریة

 

 

املؤسسات 

الثقافیة، املعالم 

واملواقع التاریخیة 

و الساحات 

 العمومیة

والفضاءات 

املالئمة للنشاط 

الثقايف  بالوالیة 

سیما بمناطق 

 الظل

مارس 23من   

أفریل 20إلی غایة   

2023/1444  

سهرات  فنیة ( إنشاد دیني، 

..)قناوي  

معارض للطبخات الشعبیة  

التقلیدیة   والحلویات

 الخاصة باملناسبة

عروض مسرحیة للکبار 

 والصغار

محاضرات دینیة وعبر حول 

 الشهر الفضیل

قصص وروایات  ( حکایا 

 بأصوات املبدعین)

لیالي السمر الشعبي 

 الرمضانیة

اإلعالن عن مسابقات 

ثقافیة موجهة للطفولة 

 عبر بلدیات الوالیة

01 

29
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مسابقات (حفظ القرآن 

 الکریم، حفظ الحدیث

 الشریف)

عروض الحکواتي یلع مدار الشهر 

موجهة لألطفال تحت عنوان : سیر 

 و عبر من السلف الی الخلف

 

 املکتبة الرئیسیة نادي الطفل املبدع

 

 

 

 

 

 

 طیلة  شهر رمضان

 

 

 

 

 

 

نشاطات متنوعة تحت عنوان " 

 الصائم الصغیر"  تتضمن :

قصص مسابقة أحسن تلخیص "

 األنبیاء"

وعرض علوي لقصص دینیة قراءة 

لألطفال واستخالص العبر والحکم 

 منها.

 قصائد وأناشید من تقدیم األطفال

 معرض للکتاب

02 

 الجمعیة الخیریة الشهید بن هبة محمد

 األطفال

 اإلمام املؤطر

مکتبة املطالعة 

العمومیة الشهید 

 إبراهیم عبد القادر

 معرض أسبوعي للکتب الدینیة

ضانیة (أسئلة مسابقة األسئلة رم

 دینیة أسبوعیا موجهة للکبار)

 مسابقة تجوید القرآن الکریم للصغار

03 
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 األطفال

 جمعیة اإلصالح واإلرشاد

مکتبة املطالعة 

العمومیة املجاهد 

املتويف أحمد بن 

 فطة

 عرض کتب دینیة من رصید املکتبة

 مسابقة حفظ القرآن الکریم
04 

/ 
املواقع واملعالم 

 األثریة
اب مفتوحة یلع املواقع األثریةأبو  05 

 نادي بیت الحکمة

 املکتبة الرئیسیة

 کل أسبوع

جلسات أدبیة وفکریة ندوات 

 ومحاضرات متنوعة
06 

 
حصة ثقافیة بعنوان " معالم 

 واستشرافات"
07 

  08 

 املسرح الجهوي /
26/03/2023  

 
 09 عرض مسرحي

تبة الرئیسیةاملک مدیریة الشؤون الدینیة واالوقاف  
26/03/2023  

سا 10:30  

محاضرة بعنوان : " فضل شهر 

من تقدیم السید : بوسلة  رمضان "

 بن علي

10 

26/03/2023 دار الثقافة جمعیة الفن الرابع  11 عرض مسرحي 

 املسرح الجهوي جمعیة نشاطات شباب املستقبل
27/03/2023  

 
 12 عرض کومیدي
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دیریةالجمعیة الشبانیة للموسیقی املغ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/03/2023 دار الثقافة  13 سهرة فنیة 

معسکر -جمعیة سیدي بالل  29/03/2023 املسرح الجهوي   14 عرض فلکلوري 

 املسرح الجهوي /
30/03/2023  

 
 15 عرض مسرحي " غابة األحالم "

 نادي بیت الحکمة

 
 املکتبة الرئیسیة

30/03/2023  

سا 10:00  

 محاضرة دینیة

 
16 

هوياملسرح الج /  
02/04/2023  

 
 17 عرض مسرحي

 املسرح الجهوي /
30/03/2023  

 
 18 وان مان شو

النادي الثقايف بیت الحکمة للفکر 

 واألدب والفنون

 املکتبة الرئیسیة

 کل یوم خمیس

2023من شهر  أفریل   

 محاضرات حول فضائل الشهر الکریم

 مداخالت فکریة
19 

 20 نشاط فني منوع 

 
بعنوان " معالم حصة ثقافیة 

 واستشرافات"
21 

 22 حصة معارض 

مکتب  –جمعیة معالي للعلوم والتربیة 

 معسکر
 دار الثقافة

 کل یوم سبت

2023من شهر  أفریل   
 23 محاضرات فکریة حول فضائل الشهر

مکتب  –جمعیة املعالي للعلوم والتربیة 

 معسکر
02/04/2023  

" دور رمضان يف بعنونا محاضرة 

الفرد واالمة " بناء  
24 
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 مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املکتبة  الرئیسیة
02/04/2023  

سا 10:30  

محاضرة بعنوان : " ذکر الله يف 

شهر الصیام " من تقدیم السید : 

 بکاري حسین

25 

30/03/2023 دار الثقافة جمعیة ثقافیة محلیة  26 سهرة فنیة 

جهوياملسرح ال جمعیة شباب الجیل الرابع  
01/04/2023  

 
 27 عرض کومیدي

 نادي بیت الحکمة

 املکتبة  الرئیسیة

30/03/2023  

سا 10:30  

بعنوان " لقاء خاص مع شخصیات 

 " ثقافیة وطنیة 

 من تقدیم الدکتور قادة جلید

ضیف الحصة " الشاعر محمود بوزید 

 " من والیة وهران

28 

 نادي بیت الحکمة
30/03/2023  

سا 15:00  

افیة  بعنوان " حوارات حصة ثق -

 " أدبیة مع کتاب محلیین 

من إعداد وتقدیم الدکتور قادة 

 جلید

ضیف الحصة " الکاتبة بن عابد 

 حلیمة "

29 

 املسرح الجهوي جمعیة نشاطات شباب املستقبل
01/04/2023  

 
 30 عرض کومیدي

30/03/2023 دار الثقافة فرقة الطرب الشباني  31 سهرة فنیة 
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املامونیة -ة سهر اللیل فرقة عیساو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2023  
 عرض  فلکلوري

 
32 

 املسرح الجهوي التعاونیة الثقافیة تافتیکا
01/04/2023  

 

عرض مسرحي للکبار " عباس 

 والوناس"
33 

/ 

 املکتبة  الرئیسیة

01/04/2023  

احتفاًء بیوم العلم والیوم العاملي 

أفریل 23للکتاب   

. معرض للکتاب خاص باملناسبة  -  

معرض لکتاب معسکر   -

 ومؤلفاتهم.

حول تنظیم ورشات ومسابقات -

 الحدث

34 

02/04/2023 مدیریة الشؤون الدینیة واالوقاف  

محاضرة بعنوان : " التکافل 

اإلجتماعي يف شهر رمضان " من 

تقدیم السید : بن ناعوم صالح 

 الدین.

35 

 املسرح الجهوي تعاونیة الفنون الدرامیة سطیف
02/04/2023  

 
 36 وان مان شو

18/04/2023 دار الثقافة /  37 حفل فني إنشادي 

معسکر -جمعیة شباب الجیل الرابع   املسرح الجهوي 
03/04/2023  

 
 38 عروض فنیة متنوعة
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معسکر -جمعیة سیدي بالل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

03/04/2023  39 حفل فني فلکلوري 

مکتب  –جمعیة معالي للعلوم والتربیة 

کرمعس  
04/04/2023  

محاضرة بعنوان " اإلعجاز العلمي 

 يف القرآن الکریم الحقائق العلمیة "
40 

04/04/2023 جمعیة ثقافیة  41 حفل فني إنشادي 

 املکتبة الرئیسیة مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف
05/04/2023  

سا 10:30  

محاضرة بعنوان : " مکانة لیلة القدر 

: بوعزة يف اإلسالم " من تقدیم

 فتحي

42 

05/04/2023 دار الثقافة جمعیة ثقافیة  43 سهرة موسیقیة عصریة 

04/2023/ 06و 05 املکتبة الرئیسیة جمعیة کافل الیتیم  

تالوة آیات بینات من القرآن الکریم  -

 من طرف األطفال املشارکین

تقدیم مداخلة عن املناسبة   -

 لألستاذ لشعر نور الدین

األنبیاء  قراة کتب قصص  -

 وتلخیصها

تنظیم قصائد وأناشید دینیة من   -

 تقدیم األطفال

تکریم الفائزین يف املسابقة -  

44 

 جمعیة اإلصالح واإلرشاد
مکتبة املطالعة 

العمومیة املجاهد 
04/2023/ 10و 09 تکریم الفائزین يف املسابقة -   45 
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املتويف أحمد بن 

 فطة

مکتبة املطالعة العمومیة الشهید 

راهیم عبد القادراب  

 الجمعیة الخیریة الشهید بن هبة محمد

مسجد سعد بن 

 عبادة باملحمدیة
11/04/2023و 10  

 إحتفاًء بلیلة القدر املبارکة

مسابقة تجوید القرآن الکریم 

بالتنسیق مع الجمعیة الخیریة 

 الشهید بن هبة محمد

تکریم املشارکین وتقدیم جوائز  -

 تشجیعیة للفائزین باملسابقة

46 

 املشارکین يف املسابقة

مکتبة املطالعة 

العمومیة الشهید 

 ابراهیم عبد القادر

04/2023/ 13و 12  
تکریم املشارکین وتقدیم جوائز  -

 للفائزین بمسابقة األسئلة رمضانیة
47 

معسکر -جمعیة سیدي بالل   املسرح الجهوي 
12/04/2023  

 
 48 عرض فلکلوري

 فرقة محلیة

 دار الثقافة

 

 

 

 

13/04/2023  49 سهرة فنیة 

مکتب  –جمعیة املعالي للعلوم والتربیة 

 معسکر
16/04/2023  

محاضرة بعنوان " فضائل لیلة القدر 

 والعشر االواخر "
50 

18/04/2023 جمعیة ثقافیة  51 حفل فني إنشادي 

19/05/2023 جمعیة اإلشراق للتراث والفنون  52 حفل فني إنشادي 

20/05/2023 جمعیة ثقافیة  53 اوبرات بعنوان همسات الشهید 
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 مدیریرة الثقافة لوالیة ورقلة :

 

 الرقم اسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکـــــان النشاط اهداف النشاط املشارکون

 

 

 

 عائالت

 فرق فنیة محلیة

 شخصیات ثقافیة

 جمعیات ثقافیة

 

 

 

 

 عائالت

 فرق فنیة محلیة

 شخصیات ثقافیة

عیات ثقافیةجم  

 

 

 

 

 احیاء الشعائر الدینیة

 خلق جو للعائالت

 

 

 

 

 

 

 

 احیاء الشعائر الدینیة

 خلق جو للعائالت

املرکز الثقايف عبد 

القادر صفراني بلدیة 

 حاسي بن عبد الله

 1444رمضان  09یوم 

2023مارس  31املوافق لـ   

حفل انشادي من تنشیط  فرقة رحاب 

ضاءااللباب الشط بلدیة  عین البی  
01 

دار الشباب بلدیة حاسي 

 مسعود

 1444رمضان  10یوم 

2023افریل  01املوافق لـ   

 حفل انشادي من تنشیط

فرقة تاال الفنیة التابعة لجمعیة االمام 

 جابر بن زید حاسي مسعود

02 

دار الثقافة مفدي زکریاء 

 ورقلة

1444رمضان  16یوم   

2023افریل  07املوافق لـ   

تنشیطحفل انشادي من   

 فرقة العنادل ورقلة
03 

ساحة باعلوش بلدیة 

 انقوسة

 1444رمضان  17یوم 

2023افریل  08املوافق لـ   

 حفل انشادي من تنشیط

 بالبل الرحاب الشط
04 

املرکز الثقايف بلخیر 

محمد بلدیة سیدي 

 خویلد

 1444رمضان  23یوم 

2023افریل 14املوافق لـ   

 حفل انشادي من تنشیط

 الفنیة التابعة لجمعیة االمام فرقة تاال

 جابر بن زید حاسي مسعود

05 

مکتبة املطالعة 

العمومیة العالم عبد 

 1444رمضان  24یوم 

2023افریل  15املوافق لـ   

 حفل انشادي من تنشیط

 فرقة العنادل
06 

30
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الحمید ابن بادیس بلدیة 

 الرویسات

دار الثقافة مفدي زکریا 

بالتنسیق مع مدیریة 

الدینیةالشؤون   

ابراز القیم الروحیة 

ودورها يف تربیة 

 الناشئة

 دار الثقافة مفدي زکریاء

 1444رمضان  18یوم 

2023افریل  09املوافق لـ   

 محاضرة حول" غزوة بدر "

 من تنشیط مشایخ  أئمة
07 

 1444رمضان  23یوم 

2023افریل 14املوافق لـ   

محاضرة حول " فتح مکة " من تنشیط 

یة محمدالشیخ بن فرد  
08 

 1444رمضان  13یوم 

2023افریل  04املوافق لـ   

ندوة ثقافیة دینیة بعنوان             

 "من رایات العلم والعطاء"
10 

دار اثقافة مفدي زکریاء 

بالتنسیق مع مدیریة 

 الشؤون الدینیة ورقلة

التشجیع الناشئة 

لحفظ القران والسیرة 

 النبویة

 دار الثقافة مفدي زکریاء

 1444رمضان 18وم  ی

2023افریل  09املوافق لـ   

مسابقة الخطیب الصغیر موجه لفئة 

 األطفال املرحلة األولی
12 

 1444رمضان  06یوم 

2023مارس  28املوافق لـ   

مسابقة حفظ القران الکریم موجه 

 لفئة األطفال املرحلة األولی
13 

 جمعیات ثقافیة

 مدارس قرآنیة

تشجیع املقروؤیة 

التراث الثقايف  وإبراز

 الدیني

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 التیجاني محمد

 1444رمضان  06یوم 

2023مارس  28املوافق لـ   

ورشة الحکواتي قصص وعبر من القران 

الکریم بعنوان القصة " الخضر علیه 

 السالم "

14 

دار اثقافة مفدي زکریاء 

بالتنسیق مع مدیریة 

التشجیع الناشئة 

لحفظ القران والسیرة 

 النبویة

 دار الثقافة مفدي زکریاء
 1444رمضان   19یوم 

2023افریل  10املوافق لـ   

مسابقة الخطیب الصغیر موجه لفئة 

 األطفال املرحلة الثانیة

 

15 
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الشؤون الدینیة 

 ورقلةى
 1444رمضان  07یوم 

2023مارس  29املوافق لـ   

 

مسابقة حفظ القران الکریم موجه 

طفال  الثانیةلفئة األ  

16 

 جمعیات ثقافیة

 عائالت

تشجیع املقروؤیة 

وإبراز التراث الثقايف 

 الدیني

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 التیجاني محمد

 1444رمضان  08یوم 

2023مارس 30املوافق لـ    

 ورشة للمطالعة والقراءة يف

 والقصص النبویة  الدینیة
17 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة

دة يف املجالاسات  

التشجیع الناشئة 

لحفظ القران والسیرة 

 النبویة

 دار الثقافة مفدي زکریاء

 1444رمضان  20یوم 

2023افریل  11املوافق لـ   

مسابقة الخطیب الصغیر موجه لفئة 

 األطفال املرحلة الختامیة
18 

املوافق  1444رمضان 08یوم 

2023مارس  30لـ   

ه مسابقة حفظ القران الکریم موج

 لفئة األطفال  املرحلة الختامیة
19 

 جمعیات ثقافیة

 عائالت/ تالمیذ

تشجیع املقروؤیة 

وإبراز التراث الثقايف 

 الدیني

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 التیجاني محمد ورقلة

 

 1444رمضان  13یوم 

2023افریل  04املوافق لـ   

ورشة الحکواتي " قصص وعبر من 

أصحاب الکهف ـالقران الکریم " ـ   

 

20 
 1444رمضان  15یوم 

2023افریل 24املوافق لـ   

ورشة الحکواتي " قصص وعبر من 

 القران الکریم " ـ قصة سبأ

 دار الثقافة مفدي زکریاء ابراز العادات والتقالید جمعیات ثقافیة

 1444رمضان  10الی  09من 

 01/02املوافق لـ 

2023افریل  

" الکیس ـ مستبقة األلعاب الشعبیة 

 السیق ـ الخریقة "

 دار الثقافة مفدي زکریا

 جمعیات ثقافیة
 ابراز العادات والتقالید

 

 

املوافق  1444رمضان  11یوم 

2023افریل  02لـ   

 جلسة سمر رمضانیة للعائالت

 " عادات وتقالید " رمضانیة
21 
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 دار الثقافة مفدي زکریاء

 

 

 1444رمضان  17یوم 

2023افریل  08املوافق لـ   

قعدة رمضانیة : حکایات عادات 

وتقالید رمضان ـ الغاز ـ أمثال شعبیة 

 +شعر

22 

 1444رمضان  25یوم 

2023افریل  16املوافق لـ   

قعدة رمضانیة : حکایات عادات 

وتقالید رمضان ـ الغاز ـ أمثال شعبیة 

 شعر

23 

قطاع الثقافة والفنون 

بالتنسیق مع : 

 جمعیات ثقافیة

ت تراثیةجمعیا  

 حرفیین

 ابراز التراث الثقايف

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 التیجاني محمد

 1444رمضان  27یوم 

2023افریل  18املوافق لـ   

 افتتاح فعالیات شهر التراث

معارض تراثیة /للصناعات التقلیدیة 

والحرف واألشغال الیدویة /الحلي 

 التقلیدي  /  اللباس التقلیدي ـ لآلالت

املوسیقیة/فن الترمیل /فن النقش 

 یلع الکرناف
24 

 فنانیین

 خطاطین

ابراز الخط الخط 

 العربي
 دار الثقافة مفدي زکریاء

 1444رمضان  08الی  07من 

 30الی  28املوافق لـ  من 

2023مارس   

 

 

 معرض للخط العربي والکتب الدینیة

 

 ورشات للخط العربي والفنون التشکیلیة 25
ابتداء  2023 مارس 25یوم 

صباحا 10:00من الساعة :  

 

 

 

 

 

 

التشجیع یلع القراءة 

واملطالعة وتلقین 

ـــ جمعیات ثقافیة 

 وفرق مسرحیة

ـ مشایخ ومعلمین 

للقران بالتنسیق مع 
26 

وقراءات يف القصصورشات تلخیص   

 والسیرة النبویة

ابتداء  2023مارس  27یوم 

صباحا 10من الساعة :   
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27 
ورشة تعلیم مبادئ حفظ األحادیث 

 الدینیة

ابتداء  2023مارس  28یوم 

صباحا 10:00من الساعة :  

دار الثقافـــة مفدي 

 زکریاء

السیرة واألحادیث 

النبویة وطریقة 

 حفظها

مدیریة الشؤون 

 الدینیة واالوقاف

 ورشة تدریبیة ملبادئ املصور الصغیر 28

2023افریل  02یوم   

 10:00ابتداء من الساعة : 

احاصب  

 

 

 جمعیات ثقافیة

 مؤسسات تربویة

 

 

 

 

 

 ورشة تدریبیة ملبادئ الرسم 29

2023افریل  05یوم   

 10:00ابتداء من الساعة : 

 صباحا

30 

 عرض حکواتي

" قصص وعبر من القران الکریم " عنوان 

 القصة " الخضر علیه السالم "

ابتداء  2023مارس  28یوم 

صباحا 10:00من الساعة :    

 

 

کتبة الرئیسیة امل

للمطالعة العمومیة 

 التیجاني محمد ورقلة

 

 

تشجیع األطفال يف 

الحضور للورشات 

التشجیع یلع القراءة 

 واملطالعة

 

 

 

 املؤسسات التربویة

 الجمعیات الثقافیة

 روضات

 مسابقة االمالء يف اللغة العربیة 31
ابتداء  2023افریل  02یوم 

صباحا 10:00من الساعة :   

32 
بقة االمالء اللغة اإلنجلیزیةمسا  

 مسابقة االمالء باللغة الفرنسیة

ابتداء  2023افریل  03یوم 

صباحا 10:00من الساعة :   

33 
 مستبقة ثقافیة موجهة لألطفال

 ورشات الرسم االشغال الیدویة املطالعة

ابتداء  2023افریل  04یوم 

صباحا 10:00من الساعة :   
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34 
: 2023لة الربیعیة اختتام فعالیات العط  

 تکریم الفائزین

ابتداء  2023افریل  05یوم 

صباحا 10:00من الساعة :   

 

وهرانمدیریة الثقافة لوالیة   

ملشارکونا توقیت التاریخ وال مکان النشاط أهداف النشاط  سم النشاطا   الرقم 

املتحف العمومي الوطني 

 أحمد زبانة

احیاء أیام الشهر 

 الفضیل

لعمومي الوطني املتحف ا

 أحمد زبانة

طیلة شهر 

 رمضان

 معرض الخط العربي

 ندوة أدبیة فنیة
01 

بالتنسیق مع الجمعیات 

 الثقافیة

احیاء أیام الشهر 

 الفضیل

متحف الفن الحدیث 

 واملعاصر

طیلة شهر 

 رمضان

 معارض

 قعدات
02 

 املسرح الجهوي

احیاء أیام الشهر 

 الفضیل

 

املسرح الجهوي عبد 

ةالقادر علول  

طیلة شهر 

 رمضان

سلسلة حفالت عائلیة منوعة يف کل 

 الطبوع
03 

بالتنسیق مع الجمعیات 

 الثقافیة

 أطفال املدارس

احیاء أیام الشهر 

 الفضیل

دار الثقافة والفنون زدور 

 براهیم بلقاسم

طیلة شهر 

 رمضان

 

 

 سلسلة حفالت فنیة إنشادیة

 

 مسابقات دینیة

 

04 

الدیوان الوطني للثقافة 

الم بالتنسیق مع واالع
احیاء أیام الشهر 

 الفضیل
 قاعة املغرب

 

طیلة شهر 

 رمضان

 

سلسلة حفالت عائلیة منوعة يف کل 

 الطبوع

05 

31



237

  

الجمعیات والتعاونیات 

 الثقافیة

 

 

احیاء أیام الشهر  املرکز الجزائري للسینما

 الفضیل

قاعة 

 الونشریس(السنماتیك)

طیلة شهر 

 رمضان

 

لسینما عروض أفالم من ریبرتوار ا

العاملیة یومیا عدا الجمعة بمعدل 

 حصتین یومیا

06 

 أطفال املدارس

 املهرجین بنبونة وشعشوع

نشاط تحفیزي 

لألطفال بمناسبة 

 العطلة الربیعیة

دار الثقافة والفنون زدور 

 ابراهیم

 بلقاسم

مارس إلی  23من

2023أفریل  06  

نشاط تربوي ترفیهي مع املهرجین بنبونة 

 وشعشوع

 ورشة رسم

 ورشة األشغال الیدویة

زیارة تربویة تثقیفیة إلی أحد املعالم 

 األثریة (سانتاکروز،قصر الباي، مسجد الباشا)

07 

الدیوان الوطني للثقافة 

 واالعالم

ترفیه وتثقیف 

 األطفال
 قاعة السعادة

یومي السبت 

 والثالثاء

یلع الساعة 

14:00 

یلع الساعة 

17:00 

 08 عروض مسرحیة لألطفال

 

 

 

إعطاء الطفل فکرة 

عن أنواع الفنون 

ومحاولة دمجه مع 

 

 

 

مارس إلی  20من 

2023مارس  22  

زواال 14:00  

 09 ورشات حول فن التیفیناغ والفن الصخري
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فال املدارسأط التحف املحفوظة  

 باملتحف

قاعة النشاطات التابعة 

للمتحف العمومي أحمد 

 زبانة

إلی غایة  27من 

2023مارس  29  

زواال 14:00  

 ورشات حول تقنیة الرسم یلع الزجاج

 والحجر
10 

 

 

 

 إطارات املتحف

التوعیة وإیصال فکرة 

زیارة املتحف 

والتعریف بالتحف 

واملقتنیات واآلثار 

التي تزخر بها بالدنا 

عبر مختلف الحضارات 

 والحقب

املؤسسات التربویة 

الواقعة يف مناطق الظل 

التابعة ملدیریة التربیة 

 لوالیة وهران

ل یوم ثالثاء ک

صباحا 10:00  
 11 نشاط الحقیبة املتحفیة

 الترفیه عن األطفال أطفال املدارس
متحف الفن الحدیث 

 واملعاصر
 12 ورشات تلوین کل یوم ثالثاء

 أطفال املدارس
ترفیه وتثقیف 

 األطفال

مکتبة البلدیة الطاهر 

 وطار

أیام السبت 

 والثالثاء

طیلة العطلة 

 الربیعیة

العة أشغال یدویة ورشات (رسم مط

 مسابقة فکریة )

 نشاط تربوي ترفیهي مع املهرجین

 

13 

الدیوان الوطني للثقافة 

واالعالم بالتنسیق مع 

الجمعیات والتعاونیات 

 الثقافیة

 طیلة العطلة قاعة السعادة الترفیه

عروض مسرحیة لألطفال یومي الثالثاء 

 والسبت

عروض أفالم جزائریة أیام األحد واإلثنین 

لخمیسوا  

14 
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البیضمدیریة الثقافة لوالیة   

لرقما  املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط تاریخ  وتوقیت النشاط اسم النشاط 

01 

معرض لوحات فنیة 

تشکیلیة للفنان ستیت 

أحمد فکیر جعفر 

الجیاللي ،قادم اعمر 

 ،شیخاوي فتیحة

 طیلة

 شهر رمضان
 دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

یع جلوالیة وتشبا

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 الفنان ستیت احمد

،جیاللي جعفر فکیر،قادم 

 اعمر ـشیخاوي فتیحة

 عرض ترفیهي لألطفال 02
22/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 الداخلیة االبتدائیة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتشجیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

مة الجمعیة الثقافیة بس

 أمل

 املهرج تیتو

 أمسیة شعریة 03
22/03/2023  

 بعد صالت التراویح

دار الثقافة محمد 

 بلخیر

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتشجیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

التحاد الوطني شعراء ا

للشعراء الشعبیین 

مکتب البّیض جزائریینال  

04 

مداخلة حول أهم تقالید 

املنطقة خالل شهر 

رمضان لفائدة األطفال 

 سنوسي لحسن

23/03/2023  

سا 14.00  
 مکتبة کان یامکان

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتشجیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 عمال مصلحة التنشیط

32
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 أمسیة شعریة 05
24/03/2023  

راویحبعد صالت الت  
 بهو دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

جمعیة املرحول للصف 

 والشعر والقول

 حفل فني أغاني تراثیة 06
25/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 فرقة أوالد الهضاب  دار الثقافة

 حفل فني متنوع 07
25/03/2023  

 بعد صالت التراویح
سیدي اعمر بلدیة  

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة الجوهرة  للجمعیة 

الثقافیة الحجاز للموسیقی 

 الشبانیة

 حفل فني متنوع 08
26/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة بوعالم

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

رقة االریجیةف  

 حفل فني متنوع 09
27/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة استیتن

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 فرقة األنامل الذهبیة

 حفل فني 10
27/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 فرقة املوسیقي العصریة  دار الثقافة
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11 

امل حفل فني لفرقة األن

 الذهبیة

28/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة الغاسول

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 الفکاهي نعناعة

 عرض املهرج
29/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة  بریزینة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

لفکاهي ساسي بن عامرا  

 عرض مسرحي 12
29/03/2023  

 بعد صالت التراویح

قاعة املحاضرات 

 احمد حري
 

الجمعیة الوالئیة لإلبداعات 

 الشباب

 حفل فني متنوع 13
30/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة سیدي طیفور

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

ناوة للجمعیة فرقة ق

 الثقافیة قناوة

 أمسیة شعریة 14
30/03/2023  

 بعد صالت التراویح
 شعراء األدب الشعبي  دار الثقافة

 حفل فني 15
31/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة الکاف لحمر

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة الدیوان املحلي 

بلدیة األبیض للسیاحة ل

 سیدي الشیخ
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 حفل فني متنوع 16
01/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 قاعة دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة أوالد الهضاب 

للجمعیة الفلکلوریة أوالد 

 الهضاب

 حفل فني ساهر 17
02/04/2023  

 بعد صالت التراویح
سمغونبلدیة بو  

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة الوفاء للجمعیة 

 الثقافیة الوفاء

 عرض املهرج 18
03/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة اربوات

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة جمعیة اإلشعاع 

دیة األبیض الثقايف بل

 سیدي الشیخ

 أمسیة شعریة 19
03/04/2023  

 بعد صالت التراویح
  دار الثقافة

شعراء بیت القصید للشعر 

 امللحون

 فرقة الشیخ سلیمان 20
04/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة الشقیق

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 الشیخ سلیمان
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 عرض مهرج 21
05/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة الخیثر

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

الفکاهي نعناعة فرقة 

جمعیة فرح للمسرح 

 ونشاطات الهواء الطلق

 أمسیة شعریة 22
05/04/2023  

 بعد صالت التراویح
  دار الثقافة

شعراء الجمعیة الوالئیة 

ثقافة واإلبداعلل  

 عرض مسرحي للکبار 23
06/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة بوقطب

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

جمعیة بودرقة للمسرح 

 لبلدیة البّیض

 فرقة محمد لبیض 24
07/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة الرقاصة

 تحریك الفعل الثقايف

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 محمد لبیض

 عرض ترفیهي لألطفال 25
07/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 دار الثقافة

 

 

 

 الفنان باجي نور الدین

 عرض فني القول والصف 26
08/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 األبیض سیدي الشیخ

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

الدیوان املحلي للسیاحة 

 األبیض سیدي الشیخ
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عین الثقافیین املبد

 املحلیین

 عرض للحضرة مدیح 27
09/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة  توسمولین

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 فرقة شبـــــاب البارود

 حفل فني متنوع 28
04/04/2023  

تراویحبعد صالت ال  
  دار الثقافة

فرقة أوالد الهضاب 

 للجمعیة الفلکلوریة

 أوالد الهضاب

 حفل فني 29
10/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة املحرة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة الجمعیة بارود الزاویة 

 التجانیة الشاللة القبلیة

ألطفالعرض ترفیهي ل 30  
10/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 الفنان ساسي بن عامر  دار الثقافة

 عرض مهرج 31
11/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة عین لعراك

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فکاهي نعناعة فرقة 

جمعیة فرح للمسرح 

 ونشاطات الهواء الطلق
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نيحفل ف 32  
12/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة لکراکدة

تحریك الفعل الثقايف 

وتجشیع املبدعین 

 الثقافیین املحلیین

 فرقة کوکب الشرق

 عرض فلکلوري 33
13/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة اربوات

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 جمعیة الشیخ موالي

 الطیب

 عرض للحضرة مدیح 34
13/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 فرقة شباب البارود  دار الثقافة

 حفل فني متنوع 35
14/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة املحرة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة أوالد الهضاب 

للجمعیة الفلکلوریة أوالد 

هضابال  

 حفل مدیحي 36
14/04/2023  

 بعد صالت التراویح
  دار الثقافة

 جمعیة الشیخ

 موالي الطیب

 حفل فني 37
15/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة الشاللة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

من تنشیط فرقة الرقص 

الشعبي لبلدیة الشاللة 

رود لجمعیة وفرقة البا

 الزاویة التجانیة
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 حفل فني محلي 38
15/04/2023  

 بعد صالت التراویح

 

 ببلدیة بریزینة

 

/ 
الدیوان امللحي للسیاحة  

 ببلدیة بریزینة

 حفل فني الشیخ أعمر 39
16/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة توسمولین

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

حلیینامل  

 الشیخ اعمر

40 
عرض مسرحي من خارج 

 الوالیة

16/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 فرقة من خارج الوالیة  دار الثقافة

 حفل فني 41
17/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 قاعة دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 فرقة الوفاء

42 

ل غزوة فتح مکة  ندوة حو

لصالح تالمیذ مکتبة کان 

 یا مکان

18/04/2023  

سا 14.00  
 مکتبة کان یا مکان

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 عمال مصلحة التنشیط

 عرض ترفیهي لألطفال 43
18/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 الفنان باجي نور الدین  دار الثقافة
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 حفل فني 44
19/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 قاعة دار الثقافة

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

فرقة الجمعیة الثقافیة 

 للموسیقی العصریة

 حفل انشادي 45
19/04/2023  

 بعد صالت التراویح

املکتبة الوالئیة 

 للمطالعة

تحریك الفعل الثقايف 

یة وتجشیع بالوال

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 فرقة إنشادیة

 عرض للحضرة مدیح 46
20/04/2023  

 بعد صالت التراویح
 بلدیة عین لعراك

تحریك الفعل الثقايف 

بالوالیة وتجشیع 

املبدعین الثقافیین 

 املحلیین

 فرقة شبـــــاب البارود
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 مدیریة الثقافة لوالیة الیزي

 

وتوقیت النشاط تاریخ اسم النشاط الرقم  املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط 

معرض الکتاب الدیني- 01  طیلة شهر رمضان 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

اغتنام املناسبة للتعریف 

بالرصید املکتبي يف هذا 

 املجال

/ 

02 
إطالق املسابقة الرمضانیة 

 الثقافیة الکتابیة
2023مارس  22  

22:30 

و تنافسي و استحداث ج

تحفیز رواد املکتبة للبحث 

 عن املعلومة من خالل الکتب.

/ 

03 

إطالق املسابقة الثقافیة ما بین 

(أسئلة و أجوبة،  05العائالت طبعة

 مسرحیات، أناشید، خواطر).

نشاط فکري ثقايف ترفیهي 

منوع من خالل املنافسة و 

فرصة لتعارف العائالت و تشجیع 

الت.املطالعة يف شتی املجا  

 جمعیة نضرة النعیم

 جمعیة أسود الخشبة

 مسابقة دینیة 04
25 2023مارس    

21:00 

دار الثقافة عثماني 

 بالي

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

غرس الروح الدینیة لدى -

 الفئة الناشئة

تشجیع األطفال لحفظ -

 القرآن الکریم.

جمعیة الوفاء + جمعیة  -

البهاء +جمعیة نضرة 

 النعیم

05 
 مسابقة براعم القرآن: التصفیات

األربعین النوویةمسابقة حفظ   

 معلمو القرآن: بوکیسي

 بن نونة، بشیري

33
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06 

بدء  املسابقة الثقافیة ما بین 

(أسئلة و أجوبة،  05العائالت طبعة

 مسرحیات، أناشید، خواطر).

2023مارس  25  

22:30 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

ثقايف ترفیهي  نشاط فکري

منوع من خالل املنافسة و 

فرصة لتعارف العائالت و 

تشجیع املطالعة يف شتی 

 املجاالت.

 جمعیة نضرة النعیم

 جمعیة أسود الخشبة

 وصالت إنشادیة 07

25 2023مارس    

21:30 

دار الثقافة عثماني 

 بالي

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

إضفاء جو من اإلیمانیات من 

اإلنشاد و السماعخالل   

جمعیة الوفاء + جمعیة 

البهاء +جمعیة نضرة 

 النعیم
2023مارس  26  

د 30سا و 22  

 موسیقی+ فلکلور 08
2023مارس  26/30  

21:00 
دار الثقافة عثماني 

 بالي

 

 إحیاء لیالي شهر رمضان

الفنانین: (عبدو علي 

سیدي+  علواني بکاش 

 +بوزید عبد الواحد

معیة +قدور مالخ )+  ج

 ایهیراغ + فرقة ایتران نازجر

 عروض مسرحیة + مهرج 09
2023مارس  27  

21:00 

إحیاء مناسبة الیوم العاملي 

 للمسرح

جمعیة أسود الخشبة 

 للمسرح

مسابقة بین العائالت- 10 2023مارس  28   دار الثقافة تنشیط املحیط 

11 
القافلة الثقافیة الرمضانیة عبر 

 تراب الوالیة

 ابتداء من

2023مارس30  

 بلدیة إن امناس

 بلدیة الدبداب
 إحیاء لیالي شهر رمضان.

فنانین محلیین+ فرقة -

 فلکلوریة
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2023افریل17إلی غایة   

 بعد صالة التراویح

 بلدیة برج عمر أدریس

 بلدیة ایلیزي

 عرائس القراقوز + العاب الخفة 12
2023مارس  31  

21:00 

دار الثقافة عثماني 

 بالي

 

هر رمضانإحیاء لیالي ش  
جمعیة أسود الخشبة 

 للمسرح

13 

 مسابقة براعم القرآن: التصفیات

مسابقة حفظ أحادیث األربعین 

 النوویة: التصفیات

2023أفریل 08/ 01  

املکتبة الرئیسیة  21:00

 للمطالعة العمومیة

 

تشجیع تالمیذ املدارس 

القرآنیة لحفظ القرآن الکریم و 

 الحدیث النبوي الشریف.

ن: بوکیسيمعلمو القرآ  

 بن نونة، بشیري

14 

مواصلة املسابقة الثقافیة ما بین 

(أسئلة و أجوبة،  05العائالت طبعة

 مسرحیات، أناشید، خواطر).

2023أفریل 03/11/ 01  

22:30 

نشاط فکري ثقايف ترفیهي 

منوع من خالل املنافسة و 

 فرصة لتعارف  بین العائالت .

 جمعیة نضرة النعیم

 جمعیة أسود الخشبة

 موسیقی+ فلکلور 15

أفریل  02/06/09/13

2023 

21:00 

دار الثقافة عثماني 

 بالي
 تنشیط املحیط

الفنانین: (بشیر کونه + 

قدور غیالني + عبد العالي 

محمد + اریالله صالح + 

اریالله مسعود) +فرقة ایتما 

+ جمعیة أفراح التاسیلي 

+فرقة قیتار التابعة لدار 

 الثقافة
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16 
مهرج +أناشیدعروض مسرحیة +   

 

2023أفریل  05  

21:00 
 إحیاء لیالي شهر رمضان

جمعیة أسود الخشبة 

للمسرح + جمعیة نجمات 

 الطاسیلي

17 

القافلة الثقافیة ملؤسسة أعادة 

 التربیة

 

2023افریل07  إحیاء لیالي شهر رمضان. مؤسسة إعادة التربیة 

قطاع الثقافة والفنون -

بالتنسیق مع مؤسسة 

 إعادة التربیة

18 
مسابقات  کویزیتو بمناسبة إحیاء 

 ذکرى فنح مکة

2023أفریل  10  

21:00 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

التعرف یلع هذه املرحلة 

املهمة من تاریخ اإلسالم و 

استخالص العبر و العظات 

 منها.

/ 

مسابقة بین العائالت- 19 2023افریل 11   
دار الثقافة عثماني 

 بالي
یطتنشیط املح  دار الثقافة 

 وصالت إنشادیة 20
2023أفریل  15/17  

21:00 
املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

إضفاء جو من اإلیمانیات من 

 خالل اإلنشاد و السماع

جمعیة نضرة النعیم + 

 جمعیة تیغري

21 

 نهائي مسابقة براعم القرآن

نهائي مسابقة حفظ أحادیث 

 األربعین النوویة

2023أفریل  15  

21:00 

تشجیع تالمیذ املدارس 

القرآنیة لحفظ القرآن الکریم و 

 الحدیث النبوي الشریف.

 معلمو القرآن: بوکیسي

 بن نونة، بشیري
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22 

نهائي املسابقة الثقافیة ما بین 

(أسئلة و أجوبة،  05العائالت طبعة

 مسرحیات، أناشید، خواطر).

2023أفریل  15  

22:30 

املکتبة الرئیسیة 

عمومیةللمطالعة ال  

نشاط فکري ثقايف ترفیهي 

منوع من خالل املنافسة و 

فرصة لتعارف العائالت و 

تشجیع املطالعة يف شتی 

 املجاالت.

 جمعیة نضرة النعیم

 جمعیة أسود الخشبة

23 
مسابقة مابین الثانویات (النخب 

 املمتازة)

2023أفریل  16  

21:00 
لنعیمجمعیة نضرة ا إحیاء مناسبة یوم العلم دار الثقافة  

24 
حفل منوع ( أسئلة و أجوبة، 

 مسرحیات، أناشید، خواطر )

2023أفریل  16  

22:30 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

نشاط فکري ثقايف ترفیهي 

منوع من خالل املنافسة و 

فرصة لتعارف العائالت و 

تشجیع املطالعة يف شتی 

 املجاالت.

الجمعیات املشارکة، معلمو 

ونالقرآن املحکم  

 محاضرة بمناسبة لیلة القدر 25
2023أفریل  17  

21:00 

 دار الثقافة

 غرس الوازع الدیني
جمعیة البهاء + مدیریة 

 الشؤون الدینیة

26 
مسابقة بین العائالت+ برنامج -

 ختامي

2023أفریل  18  

21:00 

 

 دار الثقافة + جمعیات تنشیط املحیط

 حفل اختتامي 27
2023أفریل  20  

22:30 

بة الرئیسیة املکت

 للمطالعة العمومیة

تکریم املشارکین و الفائزین 

 يف املنافسات
 الجمعیات املشارکة
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 الجمعیات املحلیة +اساتذة
استغالل العطلة يف ممارسة 

هوایة املطالعة من خالل 

 املسابقات واملنافسات

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة
2023مارس  23  

معرض کتاب الطفل. -  

ت املطالعة، الرسم، الخط ، ورشا -

مسابقات تلخیص، مسابقة 

 کویزیتو)

 

28 

 

 جمعیة نضرة النعیم

 

الدبداب،  ایلیزي : بلدیة  

برج عمر إن أمناس ، 

 إدریس

أفریل  08مارس إلی  23

2023 
 29 القافلة الترفیهیة لألیام الربیعیة

دار الثقافة + جمعیات 

 ثقافیة

أیام ترفیهیة لألطفال 

ناسبة العطلةوالشباب بم  

 دار الثقافة

 

 08مارس إلی  25من 

2023أفریل   

سهرات متنوعة طیلة العطلة -

 الربیعیة
30 

2023مارس  27 عرض مسرحي +مهرج -   31 

2023مارس  31 العاب الخفة + مهرج -   32 

2023أفریل  05 عرائس قراقوز + مهرج  -   33 
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یج برج بوعریرمدیریة الثقافة لوالیة   

ملشارکونا  الرقم النشاطات التاریخ / الساعة املکان 

 فرق غنائیة محلیة
 بیت الشباب .

 برج باجي مختار
27/03/2023  01 حفل غنائي متنوع 

 فرق غنائیة محلیة
 مرکز التکوین املهني

 تیمیاوین
27/03/2023  02 حفل غنائي متنوع 

 فنانین و حرفیین
 بیت الشباب .

 برج باجي مختار

إلی  82/03من 

05/04/2023  

معرض جماعي للفنون و الصناعات 

 التقلیدیة
03 

 فرق محلیة
 النادي الثقايف البلدي

 برج باجي مختار
30/03/2023  04 حفل أناشید مدائح دینیة 

 أساتذة يف التاریخ
قاعة املجلس الشعبي 

 الوالئي
01/04/2023  05 ندوة تاریخیة 

 فرق محلیة
 دار الشباب

 تیمیاوین
04/04/2023  06 حفل أناشید مدائح دینیة 

 فرقة غنائیة محلیة
 النادي الثقايف البلدي

 برج باجي مختار
07/04/2023  07 حفل غنائي متنوع 

 فنانین تشکیلیین محلیین
 مرکز التکوین املهني

 برج باجي مختار
17/04/2023إلی   08من   09 معرض جماعي للفنون التشکیلیة 

باب تیمیاویندار الش فرقة غنائیة محلیة  11/04/2023  10 حفل غنائي متنوع 

34
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 أساتذة و أئمة
قاعة املجلس الشعبي 

 الوالئي
16/04/2023  ندوة فکریة بمناسبة یوم العلم 

11 

 فرقة غنائیة محلیة
 النادي الثقايف البلدي

 برج باجي مختار
17/04/2023  12 حفل غنائي متنوع 

 عرض مسرحي لألطفال 13
25/03/2023  

11:00ة یلع الساع  

الترویح عن األطفال خالل 

لة بعد عناء الدراسة العط

 واالختبارات

 جمعیة ناس الفن/ املدیة

 عرض مسرحي لألطفال 14
26/03/2023  

11:00یلع الساعة   
 دار الثقافة محمد بوضیاف

جمعیة رواد املستقبل برج 

 بوعریریج

 عرض مسرحي لألطفال 15
26/03/2023  

11:00یلع الساعة   
افة محمد بوضیافدار الثق  جمعیة ناس الفن/ املدیة 

 عرض مسرحي لألطفال 16
27/03/2023  

11:00 

ملحقة بلیمور لعروسي 

 بورزق

جمعیة نومیدیا الثقافیة برج 

 بوعریریج

 عرض مسرحي لألطفال 17
28/03/2023  

11:00یلع الساعة  ملحقة بلیمور لعروسي  

 بورزق

مئة باملئة بیئة/ وهران جمعیة 

 الحکیم

 عرض مسرحي لألطفال 18
28/03/2023  

11:00یلع الساعة   

 جمعیة میمیسیس

 برج بوعریریج
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 عرض ألعاب الخفة 19
29/03/2023  

11:00یلع  الساعة   

 جمعیة سفراء الغد

 برج بوعریریج

20 

 ــ  معرض کتاب من رصید املکتبة.

معرض لقصة الطفل من رصید  -

 املکتبة.

غار .عرض أناشید من رواد املکتبة الص -  

من تقدیم جمعیة تقدیم مسرحیة   -

 محلیة

"کبریسة " عرض ترفیهي  تقدیم  -

 جمعیة إبداع ملسرح الطفل

ورشات لألطفال  (ورشة القراءة  -

واملطالعة، ورشة الکتابة . ورشة الرسم 

.( 

مسابقات فکریة دینیة  بین األطفال  . -  

 

2023مارس  26/27/28  

09:00ابتداء من  

النشاطإلی غایة نهایة   

 

تنمیة الرصید املعريف لدى 

 الطفل

 

 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة

 برج بوعریریج

+ 

 جمعیة محلیة

+ 

 تالمیذ
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بومرداسمدیریة الثقافة لوالیة   

لرقما  الـمشارکون أهداف النشاط الـمکان تاریخ النشاط إسم النشاط 

01 

مسابقة إنجاز بحث حول 

و علمیة من شخصیة دینیة أ

والیة بومرداس موجهة إلی 

 تالمیذ املدارس

مارس  23

2023 

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

تعریف تالمیذ االبتدائیة واملتوسطة  -

والثانویة بالشخصیات الدینیة والعلمیة التي 

أسهمت ببحوثها وعلمها لالرتقاء باملجتمع 

ئريالجزا  

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " عبد 

 -الرحمن بن احمیدة " 

 بومرداس

02 

السهرة الشعریة األولی:  

املدیح اإللهي والنبوي 

 باللغتین العربیة و االمازیغیة/

مارس  26

2023 

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

األدبیة  االحتفاء بالشهر تشجیع املواهب  -

 الکریم

خلق جو من النشاط الثقايف و الفني و  -

 األدبي

تشجیع الشعراء یلع اإلبداع -  

إتاحة فرص االحتکاك بین الشعراء و لتبادل  -

التجارب و الخبرات و االستفادة من مثل هذه 

 اللقاءات

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " عبد 

 - الرحمن بن احمیدة "

 بومرداس

03 
عرض مسرحي "الهدرة 

 والحقرة"

مارس  26

2023 

دار الشباب أوالد -

 موسی

 

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

خلق جو من التنافس بین الفرق املشارکة . -  

تبادل الخبرات و التجارب بین الفنانین و  -

 الفرق

خلق جو من الترفیه لدى الجمهو -  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

تعاونیة الصخرة السوداء -  

35
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04 
الدورالثمن النهائي لـمسابقة " 

الطبعة التاسعة -أنوار القرآن "  

مارس  27

2023 

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

الشباب من الذکور و  تشجیع األطفال و -

اإلناث يف ترتیل القرآن الکریم و حفظ 

 الحدیث النبوي الشریف .

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

املدارس القرءانیة 

البلدیاتعبر  

 حفل يف الطابع الشعبي 05
مارس  28

2023 

مرکز التسلیة بلدیة 

 دلس

ي خالل سهرات خلق جو من النشاط الفن -

 الشهر الکریم

ترقیة األغنیة الشعبیة -  

الترفیه عن العائالت البومرداسیة-  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

محمد الراوي1  

محمد العمراوي2  

بوعالم بشاییس3  

06 

ورشة القرآن: تحفیظ سورة 

 قصیرة من القرآن الکریم.

تحفیظ حدیث الحدیث النبوي: 

نبوي یحث یلع األخالق 

 والقیم اإلنسانیة.

مارس  29

2023 

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

خلق جو من النشاط الثقايف و الفني و   -

. الترفیهي لدى األطفال  

توفیر فرص االلتقاء و االحتکاك و تبادل  -

 الخبرات بین األطفال املشارکین

إدماج فئة الطفولة يف الحیاة الثقافیة و  -

 الفنیة و الفکریة و الدینیة

إطالع األطفال یلع التاریخ اإلسالمي -  

لـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " عبد 

 -الرحمن بن احمیدة " 

 بومرداس

الـمنخرطین  أطفال  -

 بالـمکتبة

 األستاذتین: ریان ضیف الله
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السیرة النبویة: قصة من 

السیرة النبویة قها عبر 

 أخالقیة وإنسانیة.

 سندرة بوکلوة

 حفل يف الطابع الشعبي 07

مارس 30  

 

 

2023 

 

املرکز الثقايف  

 بودواو

خلق جو من النشاط الفني خالل سهرات 

 الشهر

 

 الکریم

ترقیة األغنیة الشعبیة -  

الترفیه عن العائالت البومرداسیة-  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

ر الثقافةدا  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

 أسامة مالکي

فرقة زیرابیب2  

حسین قراج3  

 عرض مونولوج " األستاذ " 08
مارس  30

2023 

دار الشباب خمیس 

 الخشنة

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

خلق جو من التنافس بین الفرق املشارکة . -  

تبادل الخبرات و التجارب بین الفنانین و  -

 الفرق

خلق جو من الترفیه لدى الجمهور -  

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

جمعیة  مسرح -

برج منایل -السنجاب  

09 
الدور الربع النهائي لـمسابقة " 

الطبعةالتاسعة -أنوار القرآن "  

أفریل  03

2023 

الـمکتبة الرئیسیة 

عة العمومیة " للمطال

عبد الرحمن بن 

بومرداس –احمیدة "   

تشجیع األطفال و الشباب من الذکور و  -

اإلناث يف ترتیل القرآن الکریم و حفظ 

 الحدیث النبوي الشریف

دار الثقافة  -تنظیم  

  -" رشید میموني " 

 بومراس
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املدارس القرءانیة عبر -

 مختلف البلدیات

 

 

10 

ب أولقاء یلع الالیف مع کات  

 

 

مفکر یلع الصفحة الفیسبوك 

 للمکتبة.

أفریل  03

2023 

صفحة الـمکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

العمومیة " عبد 

الرحمن بن احمیدة " 

بومرداس یلع  –

 الفایسبوك

مناقشةقضایافکریةوثقافیة - . 

 

 

تدیرالحوارالباحثةالدکتورةر

 بیحةحدور.

أو سیتم اختیار شخصیة 

موضوع یتناسب مع الشهر 

ضیلالف  

 عرض مونولوج " املغترب " 11
أفریل  05

2023 

قاعة متعددة 

 النشاطات بغلیة

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

خلق جو من التنافس بین الفرق املشارکة . -  

تبادل الخبرات و التجارب بین الفنانین و  -

 الفرق

خلق جو من الترفیه لدى الجمهور -  

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

دیریة الثقافةم-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

 الفنان مالك حدار

 حفل يف الطابع الشعبي 12
أفریل  06

2023 

املرکز الثقايف برج 

 منایل

خلق جو من النشاط الفني خالل سهرات 

 الشهر الکریم

ترقیة األغنیة الشعبیة -  

الترفیه عن العائالت البومرداسیة-  

ثقافةمدیریة ال-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:
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مرزاق بوعراب1  

بن حمودة2  

دحمان دریش3  

 

 

 

13 

 عرض مسرحي

 " املهرج "

 

أفریل  07

2023 

دار الشباب  بني 

 عمران

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

خلق جو من التنافس بین الفرق املشارکة . -  

و  تبادل الخبرات و التجارب بین الفنانین -

 الفرق

خلق جو من الترفیه لدى الجمهور -  

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

 جمعیة املنارة الثقافیة

14 
عرض مونولوق "کیاس والباس 

" 

أفریل  09

2023 
 بلدیة  شعبة العامر

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

من التنافس بین الفرق املشارکة .خلق جو  -  

تبادل الخبرات و التجارب بین الفنانین و  -

 الفرق

خلق جو من الترفیه لدى الجمهور -  

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة  -  

  -" رشید میموني " 

 بومراس:

 



262

  

15 
الدور النصف النهائي 

-لـمسابقة " أنوار القرآن "  
2023أفریل  10  

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

تشجیع األطفال و الشباب من الذکور و  -

اإلناث يف ترتیل القرآن الکریم و حفظ 

 الحدیث النبوي الشریف

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة-  

  -" رشید میموني " 

 بومراس

عبر املدارس القرءانیة -

 مختلف البلدیات

16 

 

ورشة القرآن: تحفیظ سورة 

 قصیرة من القرآن الکریم.

 

 

الحدیث النبوي: تحفیظ حدیث 

نبوي یحث یلع األخالق 

 والقیم اإلنسانیة.

 

2023أفریل  11  

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

لفني و خلق جو من النشاط الثقايف و ا  -

 الترفیهي لدى األطفال .

توفیر فرص االلتقاء و االحتکاك و تبادل  -

 الخبرات بین األطفال املشارکین

 

إدماج فئة الطفولة يف الحیاة الثقافیة و  -

 الفنیة و الفکریة و الدینیة

إطالع األطفال یلع التاریخ اإلسالمي -  

 

 

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " عبد 

 –بن احمیدة "  الرحمن

 بومرداس .

أطفال الـمنخرطین  -  

 

 بالـمکتبة

 األستاذتین: ریان ضیف الله

 سندرة بوکلوة

2023أفریل  13 حفل يف الطابع الشعبي 17  
قاعة متعددة 

 النشاطات أعفیر

خلق جو من النشاط الفني خالل سهرات  -

 الشهر الکریم

ترقیة األغنیة الشعبیة -  

لبومرداسیةالترفیه عن العائالت ا-  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة-  

  -" رشید میموني " 

 بومراس



263

  

حسین بشار1  

قداش عبد العزیز2  

صادق عسول3  

2023أفریل  14 حفل يف الطابع الشعبي 18  

دار الشباب  سعید 

 سناني

 

خلق جو من النشاط الفني خالل سهرات  -

 الشهر الکریم

ترقیة األغنیة الشعبیة -  

ن العائالت البومرداسیةالترفیه ع-  

 

 

 

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة-  

  -" رشید میموني " 

 بومراس

جمعة عبد العزیز1  

مولودي خالد2  

19 
عرض مسرحي "الهدرة 

 والحقرة "
2023أفریل  15  

دار الشباب أوالد 

 موسی

 

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

خلق جو من التنافس بین الفرق املشارکة . -  

تبادل الخبرات و التجارب بین الفنانین و  -

 الفرق

خلق جو من الترفیه لدى الجمهور -  

تشجیع  اإلنتاج  الـمسرحي  -  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة-  

  -" رشید میموني " 

 بومراس

 تعاونیة النهضة املنایلیة

20 

حفل االختتام الدور النهائي 

النهائي لـمسابقة " أنوار القرآن 

الطبعة التاسعة -"  

 فرقة البراق

2023أفریل  16  

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

تشجیع األطفال و الشباب من الذکور و  -

اإلناث يف ترتیل القرآن الکریم و حفظ 

یث النبوي الشریفالحد  

مدیریة الثقافة-تنظیم  

دار الثقافة-  

  -" رشید میموني " 

 بومراس
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 حفل انشاد و مدیح

توزیع الجوائز یلع الفائزین 

 يف مسابقة أنوار القرآن

 السلطات الوالئیة

 

21 

ورشة القرآن: تحفیظ سورة 

 قصیرة من القرآن الکریم.

الحدیث النبوي: تحفیظ حدیث 

نبوي یحث یلع األخالق 

 والقیم اإلنسانیة.

السیرة النبویة: قصة من 

ر السیرة النبویة قها عب

 أخالقیة وإنسانیة

2023أفریل  18  

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " 

عبد الرحمن بن 

بومرداس -احمیدة "   

خلق جو من النشاط الثقايف و الفني و   -

 الترفیهي لدى األطفال .

توفیر فرص االلتقاء و االحتکاك و تبادل  -

 الخبرات بین األطفال املشارکین

 الحیاة الثقافیة و إدماج فئة الطفولة يف -

 الفنیة و الفکریة و الدینیة

إطالع األطفال یلع التاریخ اإلسالمي -  

الـمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة " عبد 

 –الرحمن بن احمیدة " 

 بومرداس.

أطفال الـمنخرطین   -

 بالـمکتبة

 األستاذتین: ریان ضیف الله

 سندرة بوکلوة

 

22 

عرض مهرج بهلوان أمین 

دورأیت م  

 املدعو مینو

25 مارس  

2023 

بلدیة  -

 -االربعطاش " 

 بومرداس

تشجیع  املواهب الشابة  وتعوید األجیال   -

 یلع الفعل املسرحي

خلق جو من النشاط الفني والثقايف  -

 والترفیهي  لألطفال

العمل یلع رفع املستوي افني والثقايف  -

 لدى الطفل

فرق مسرحیة من الوالیة  بالتنسیق 

ر الثقافة " رشید میموني " مع دا

 لوالیة بومرداس
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23 

عرض مهرج وبهلوان  

الفنان زایري        توفبق  

 املدعو  تیتو

مارس  26

2023 

بني سلیم   -

 -أعفیر  " 

 بومرداس

تشجیع  املواهب الشابة  وتعوید األجیال   -

 یلع الفعل املسرحي

إتاحة  فرص  لألطفال  إلبراز مواهبهم -

 وصقلها

فضاءات فنیة ثقافیة يف أوساط خلق  -

 الطفولة

فرق مسرحیة من الوالیة بالتنسیق 

مع دار الثقافة " رشید میموني " 

 لوالیة بومرداس

24 

عرض تنیشطي ترفیهي 

من تقدیم الفنانة  فایزة 

 ملیکشي

مارس  27

2023 

 -بغلیة    -

 بومرداس

تشجیع  املواهب الشابة  وتعوید االجیال   -

يیلع الفعل املسرح  

توفیر فرصة  االلتقاء واالحتکاك  وتبادل  -

 الخبرات بین  الفرق املسرحیة  واملشاهدین

فرق مسرحیة فنیة من الوالیة 

بالتنسیق مع دار الثقافة " رشید 

 میموني " لوالیة  بومرداس

25 
 الفنان نجیب حفاف

 ( ألعاب الخفة )

مارس  28

2023 

 -أوالد هداج  

 بومرداس

لشابة  وتعوید االجیال  تشجیع  املواهب ا -

 یلع الفعل املسرحي

توفیر فرصة  االلتقاء واالحتکاك  وتبادل  -

 الخبرات بین  الفرق املسرحیة  واملشاهدین

فرق مسرحیة فنیة من الوالیة 

بالتنسیق مع دار الثقافة " رشید 

 میموني " لوالیة  بومرداس

25 
 فرقة الحدیقة الساحرة

 مع الفنان بن حمو حسین

ارس م 29

2023 

 –شعبة العامر 

 بومرداس

تشجیع  املواهب الشابة  وتعوید األجیال   -

 یلع الفرجة  و التمتع باملسرح

خلق جو من النشاط الفني والثقايف و  -

 الترفیهي  لألطفال

فرق مسرحیة فنیة من الوالیة 

بالتنسیق مع دار الثقافة " رشید 

 میموني " لوالیة  بومرداس
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26 

 

 

 

27 

 

ات متنوعة نشاط -

 لألطفال

عرض مسرحي لألطفال " 

طائرة من ورق" من إنتاج 

 التعاونیة الثقافیة سموط

 -معارض متنوعة ( کتب -

أنشطة فنیة ) -صور   

مسابقات لحفظ القران-  

 25من 

مارس  الی 

أفریل  03

2023 

دار الشباب 

العمالي علي 

لبلدیة أوالد 

 موسی

فرصة للترفیه يف إطار برنامج العطلة  -

لربیعیةا  

إیصال رسالة التوعیة وزرع روح  التضامن -

 واالخوة يف نفوس االطفال

یعد املسرح وسیلة  تساعد یلع نمو  -

الطفل الفکري وتوسیع مدرکاته الخیالیة 

 والثقافیة

تعد مبادرة تناسب الطفل يف عطلته -

الربیعیة  وتساهم يف منحه جانب من 

 الرفاهیة والتسلیة

ون بالتنسیق مدیریة الثقافة والفن

مع جمعیة أمل للحمایة 

 االجتماعیة لبلدیة أوالد موسی

28 

عروض تنشیطیة 

 وترفیهیة

مسابقات فکریة -

 متنوعیة

مسابقات حفظ القران  -

 الکریم

 25من 

مارس الی  

أفریل  05

2023 

قاعات متعددة 

 -النشاطات 

 لبلدیة الناصریة

مناسبة هامة للطفل یستغلها  يف الترفیه -

ام  والراحةواالستجم  

مدیریة الثقافة والفنون بالتنسیق 

مع جمعیة صدى الشباب للثقافة 

 والفنون  ملدینة الناصریة

29 

نشاطات ثقافیة وفکریة -

وأدبیة  تزامنا مع العطلة 

 الربیعیة

 25من 

مارس الی 

أفریل   08

2023 

املکتبة الریفیة  -

الشهید " أحمد 

 -خیر الدین " 

توفیر فرصة لألطفال إلبراز مواهبهم  -

 واالحتکاك وتبادل الخبرات بین األطفال

تشجیع األطفال یلع حفظ القرآن  الکریم -  

الترفیه والتنافستوفیر جو من  -  

مدیریة  الثقافة والفنون لوالیة -

بومرداس  بالتنسیق مع املکتبة 

 الریفیة

املنخرطون يف املکتبة الریفیة-  
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عروض مسرحیة -

 لألطفال

مسابقات حفظ القرأن -

 الکریم

ورشات متنوعة --

 لألطفال

مطالعة ) -کتابة  -( رسم   

نامج رمضاني (حفظ بر-

مدیح ) -القران   

 -کدیة العرائس 

 لقاطة

تشجیع اإلبداع الثقايف والحس الفني -  

فرصة ملراجعة الدروس ومخلفات الفصول  -

 السابقة

فرصة لحفظ القران الکریم -  

 

لقاطة -جمعیة األنامل الذهبیة  -  

30 

عرض مسرحي  -

 وبهلواني

مسابقات فکریة  -

 لألطفال

مسابقات حفظ القرآن -

 الکریم

املکتبة املتنقلة-  

 25من 

مارس الی 

أفریل   08

2023 

املکتبة الریفیة " 

قویقح مصطفی " 

قدارة -بوزقزة   

خلق جو من التنافس والحماس بین األطفال-  

تشجیع األطفال یلع حفظ القرآن الکریم -  

لترفیه والحیویة بین األطفالفرصة ل -  

فرصة اللتقاء الفرق املسرحیة وتبادل  -

 الخبرات

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة -

بومرداس  بالتنسیق مع املکتبة 

 الریفیة

املنخرطون يف املکتبة الریفیة-  

بوزقزة  -جمعیة القمم والشباب  -

- 

31 

ورشات للکتابة والقراءة -

 واملطالعة والرسم

کواتيعرض ح -  

مارس  25

الی 

أفریل  08

2023 

املکتبة الریفیة -

 -"زهرة خطاب" 

برج  -قریة عمر 

 منایل

خلق جو من النشاط والترفیه والبهجة-  

إبراز مواهب األطفال يف املناطق الریفیة-  

تشجیع األطفال یلع حفظ القران الکریم -  

تکوین أطفال املناطق املعزولة -  

مدیریة الثقافة والفنون لوالیة -

بومرداس  بالتنسیق مع املکتبة 

 الریفیة

املنخرطون يف املکتبة الریفیة-  
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مسابقة حفظ القران -

 الکریم

 

عروض مسرحیة خاصة  -

 باألطفال

 

 

  

فرصة لحفظ تعالیم الدین اإلسالمي -  

 

 

32 

عروض مسرحیة وفنیة   -

 لألطفال

مسابقات  فکریة -

 وثقافیة

مسابقات القران الکریم-  

انمهرج وبهلو-  

 25من 

مارس إلی  

أفریل  08

2023 

قاعة متعددة 

النشاطات  لبلدیة 

 اعفیر

مساحة  تمنح الطفل  التعبیر یلع ما  -

 بداخله

مرحلة انتقالیة بین الفصول الدراسیة -  

فرصة یغتنمها الطفل يف الجانب الدیني -  

تعلم أخالق وبدیهیات الحدیث والسنة -  

مدیریة الثقافة والفنون بالتنسیق 

 -اعفیر  -جمعیة  بني سلیم  مع

 دلس

33 

عرض مسرحي لألطفال  -

" حساب فارس" للمخرج 

 محمد بریك شاوش

مسابقات يف االنشودة -

 الوطنیة  واملدیح الدیني

-ورشات متنوعة (کتابة -

رسم ) -مطالعة   

مسابقات يف القرأن -

 الکریم

 26من 

مارس الی 

أفریل  04

2023 

املرکز الثقايف -

 لبلدیة بودواو

إثراء الثقافة الجواریة وتشجیع الفرق -

 املحلیة یلع املشارکة

تطویر الجانب  اإلبداعي  والفني لألطفال -  

تشجیع األطفال یلع حفظ القران الکریم-  

فرصة ملراجعة الدروس-  

 

مدیریة الثقافة والفنون بالتنسیق -

السینمامع جمعیة الهواء الطلق و  
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محاضرات وندوات -

بمناسبة شهر رمضان 

 املعظم

34 

مسابقات فنیة -

 وترفیهیة  لألطفال

مسرحیات  ثقافیة وفیة -

 لألطفال

مسابقة  يف القران -

الکریم بمناسبة شهر 

 رمضان

ورشات ومعارض متنوعة -

 من إنتاج الجمعیة

رحالت ترفیهیة و -

تثقیفیة  محلیة وخارج 

 الوالیة

 26من 

مارس إلی  

أفریل  06

2023 

قاعة متعددة 

دیة النشاطات لبل

 لقاطة

تشجیع وتوسیع  التواصل الروحي  والدیني-  

تحفیز األطفال یلع حفظ القران وخلق جو -

 من التنافس

اثراء  املنطقة بالعروض والبرامج الثقافیة -

والفنیة واستقطاب ال عدد اکبر من املواهب 

 الشابة وادراجهم فیها

تطویر الجانب املعريف واالبداعي لدى -

 شباب املنطقة

الثقافة والفنون بالتنسیق  مدیریة

 -مع جمعیة األنامل الذهبیة 

 لقاطة

35 

االحتفال بالیوم العاملي -

 للمسرح

عرض مسرحي للصغار -  

عرض مسرحي للکبار -  

مارس  27

2023 

دار الشباب " سعید 

 سناني "

 

االحتفال باملناسبة-  

فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بین الفرق -

 املسرحیة والفنانین

عدة الفرق املسرحیة والجمعیات یلع مسا-

 توزیع انتاجاتهم

مدیریة الثقافة والفنون-  

دار الثقافة رشید میموني 

 بالتنسیق مع مسرح القلیعة
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التشجیع یلع اإلنتاج املسرحي والفني-  

إعطاء االهتمام بالتکوین يف املجال -

 املسرحي والفني

36 

عروض مسرحیة  -

 وبهلوان

عروض تنشیطیة   -

یةوترفیه  

مسابقات فکریة  وفنیة-  

 مسابقة  القران الکریم

 27من 

مارس إلی 

أفریل  05

2023 

مدرسة  سد 

الحمیز  لبلدیة 

 االربعطاش

خلق جو من البهجة  والترفیه والسرور-  

تطویر الجانب اإلبداعي والفني  لدى الطفل-  

-حث الطفل  االقتداء  بسنة رسول الله -

 تشجیع الطفل یلع حفظ القران کریم

 والسیرة النبویة

مدیریة الثقافة والفنون بالتنسیق  

مع  جمعیة " اسعی للخیر " 

 الثقافیة لبلدیة االربعطاش

37 

 برنامج دیني/ تعلیمي

 ورشة القرآن  الکریم

 الحدیث النبوي

 السیرة النبویة

مارس  29

2023 

فضاء الطفل  -

للمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة " عبد 

ةالرحمان بن حمید  

تثبیت قیم الدین اإلسالمي والعقیدة والسیرة 

 النبویة لدى األطفال

خلق جو  دیني روحاني تنافسي-  

توعیة الشباب يف املجال الدیني-  

تعلم تعالیم الدین اإلسالمي واالقتداء به-  

 األستاذة املحاضرة : ریان ضیف الله

األستاذة  املحاضرة : سندرة  -

 بوکلوة
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لطارفثقافة لوالیة امدیریة ال  

لتاریـخ/التوقیتا  الجهة املنظمة املکان املشارکین نوع النشاط 

مارس إلی  23من 

 غایة

02 2023أفریل    

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

اإلعالن عن مسابقات دینیة خالل شهر رمضان -  

مسابقة حفظ القران و األحادیث النبویة الشریفة -  

ة يف طریقة مسابقة لذوي االحتیاجات الخاص -

 حفظ القران عن طریق اإلشارة

فئة ذوي االحتیاجات 

الخاصة  و فئة 

 األطفال

بمناسبة العطلة 

 الربیعیة

الصفحات الرسمیة لقطاع 

 الثقافة لوالیة الطارف

 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

-العمومیة  الطارف  

 

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

اة عرض قصص الدینیة حول سیرة األنبیاء و حی -

 الصحابة بتقنیة املسلط الضوئي

فئة ذوي االحتیاجات 

الخاصة  و فئة 

 األطفال

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

-الطارف–العمومیة   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

-العمومیة  الطارف  

مارس إلی  25من 

2023أفریل  17  

 طیلة شهر رمضان

مسابقة الصائم الصغیر -  
 04فئة األطفال من 

ةسن 16إلی   

الصفحات الرسمیة لقطاع 

 الثقافة لوالیة الطارف
 دار الثقافة لوالیة الطارف

2023مارس  26  

سا صباحا10.00  

جلسة دینیة تثقیفیة رمضان "صحة و ثقافة  -

 دینیة"
 أئمة و أطباء

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

-العمومیة  الطارف  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

0232مارس  27  

سا زواال13.00  

 

تزامنا مع  العطلة الربیعیة و الیوم العاملي للمسرح 

 27 مارس

"لعبة الصبر"عرض حکواتي  -  

عرض مسرحي للصغار بعنوان "عودة مشاکس" -  

معرض للصور خاص بفناني املسرح -  

الفنانة املسرحیة 

-حشروف فطیمة

-الطارف  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

لعمومیة الطارفا  

 

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

الفنانة املسرحیة 

 سهام کفي عنابة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف
 دار الثقافة لوالیة الطارف

36
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تکریم فنان مسرحي -  

2023مارس28  

 بعد صالة التروایح

االفتتاح الرسمي لفعالیات لیالي رمضان املعظم: أیام 

 املدیح الدیني و اإلنشاد لوالیة الطارف

حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

تکریم أصغر صائم ، وتکریم أکبر صائم.-  

فرقة السالم لإلنشاد 

 تبسة

دار الشباب الشهید احمد 

 بتشین الطارف

 

 دار الثقافة لوالیة الطارف

حفل فني  يف طابع املدیح الدیني -  

جمعیة املدیح 

" الذکارة"  الدیني

 الطارف

 مکتبة بلدیة بریحان

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023مارس  29  

سا زواال13.00  

 االحتفال بالعطلة الربیعیة

عرض مسرحي بعنوان " سامي و الوحش" -  

فرقة نجوم 

املستقبل  للفن 

 املسرحي الطارف

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة

2023مارس  29  

 بعد صالة التراویح

 فعالیات أیام املدیح الدیني و اإلنشاد لوالیة الطارف

حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

فرقة الحضرة للمدیح 

 الدیني سوق أهراس
الطارف دار الثقافة لوالیة بلدیة بوحجار  

لقاء أدبي -  

 

کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة السوارخ

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

2023مارس  30  

سا زواال13.00  

 االحتفال بالعطلة الربیعیة

عرض حکواتي بعنوان" حکایات رمضان املشوقة" -  

جمعیة الجوهرة 

للفنون الثقافیة 

 الطارف

یسیة للمطالعة املکتبة الرئ

 العمومیة  الطارف

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023مارس  30  

 بعد صالة التراویح

حفل اختتام فعالیات أیام املدیح الدیني لوالیة 

 الطارف

فرقة اآلفاق للمدیح 

سماع و التراث ال

دار  األشخاص املسنین 

 عین العسل الطارف
 دار الثقافة لوالیة الطارف
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حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

تکریم األشخاص املسنین -  

جمعیة صدى اآلفاق 

 الثقافیة عنابة

لقاء أدبي -  املکتبة الرئیسیة الطارف مکتبة بلدیة عین الکرمة کتاب و شعراء الوالیة 

2023أفریل 01  

سا زواال13.00  

 االحتفال بالعطلة الربیعیة

طي بهلوانيعرض تنشی -  

فرقة عمو فرفور و 

 فرفورة الطارف

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل 01  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة بوثلجة

العة املکتبة الرئیسیة للمط

 العمومیة الطارف

حفل فني يف طابع العیساوة -  

 

الفرقة الدندانیة 

للتراث العیساوي 

 الطارف

 مکتبة  بلدیة الشط

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  02  

سا صباحا10.00  

جلسة دینیة تثقیفیة حول الصوم جنة( احتساب  -

لله)الصوم لوجه ا  
 أئمة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

2023أفریل  02  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة عصفور

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

حفل فني يف طابع الشعبي -  
ان عادل کریم الفن

 بوجمعة الطارف

قاعة السینما بلدیة 

 البسباس

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف
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2023أفریل  03  

سا زواال13.00  

 االحتفال بالعطلة الربیعیة

عرض تنشیطي بهلواني -  

جمعیة الفنیکس 

 للفنون الطارف

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

الطارفالعمومیة   

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  03  

 بعد صالة التراویح

 حفل افتتاح فعالیات أیام الفن األصیل لوالیة الطارف

حفل فني يف طابع الشعبي -  

الفنان محمد راوي 

 بومرداس

دار الشباب الشهید أحمد 

الطارف-بتشین   
یة الطارفدار الثقافة لوال  

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة بحیرة  الطیور

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

2023أفریل  04  

 بعد صالة التراویح

 فعالیات أیام الفن األصیل لوالیة الطارف

حفل فني يف طابع الشعبي -  

فرقة الشعبي 

الجمعیة  -األندلسي

و إبداع  الثقافیة فنون

 الطارف

 دار الثقافة لوالیة الطارف مکتبة بلدیة شبیطة مختار

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة البسباس

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

2023أفریل  05  

سا زواال13.00  

 االحتفال بالعطلة الربیعیة

عرض حکواتي بعنوان " لي ربا لقا" -  

الفنان املسرحي 

 عمار سلیمي الطارف

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  05  

 بعد صالة التراویح

 حفل اختتام  فعالیات أیام الفن األصیل لوالیة الطارف

حفل فني يف طابع الشعبي -  

 

اصر مقداد الفنان ن

 الجزائر العاصمة

قاعة السینما بلدیة 

 الذرعان
 دار الثقافة لوالیة الطارف
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لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة زریزر

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

2023أفریل  06  

 بعد صالة التراویح

حفل فني طابع الشعبي -  
الفنان محمد الصالح 

ي الطارفولهاص  

قاعة السینما بلدیة بن 

 مهیدي

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة بوحجار

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

2023أفریل  08  

 بعد صالة التراویح

حفل فني طابع الشعبي -  
قة األمل الشعبي فر

 الطارف
 مکتبة بلدیة السوارخ

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

لقاء أدبي -  املکتبة الرئیسیة الطارف مکتبة بلدیة الشط کتاب و شعراء الوالیة 

2023أفریل  09  

سا  زواال10.00  
جلسة دینیة تثقیفیة ( قد أفلح من زکاها) - ةأئم   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

2023أفریل  09  

 بعد صالة التراویح

 افتتاح أیام الفن املسرحي بوالیة الطارف

عرض مسرحي بعنوان " البلونا" -  

-جمعیة البصمة 

 تبسة
 دارالثقافة لوالیة الطارف مکتبة بلدیة القالة

فل فني يف طابع اإلنشاد الدینيح -  

فرقة جمعیة الجوهرة 

للفنون الثقافیة 

 الطارف

 مکتبة بلدیة رمل السوق

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف
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2023أفریل  10  

 بعد صالة التراویح

 فعالیات أیام الفن املسرحي بوالیة الطارف

حك طاب غطاه"عرض مسرحي بعنوان "طاح ال -  

 

التعاونیة الثقافیة 

"املاسیل للفنون و 

قسنطینة-األداب"  

دار الشباب أحمد بتشین 

 الطارف
 دار الثقافة لوالیة الطارف

لقاء أدبي -  

 

کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة الذرعان

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

حفل فني يف طابع الشعبي -  
املنی للشعبي فرقة 

 الطارف

مکتبة بلدیة حمام بني 

 صالح

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

 

2023أفریل  11  

 بعد صالة التراویح

 فعالیات اختتام أیام الفن املسرحي للطارف

عرض مسرحي بعنوان " تفضلي یا آنسة" -  

جمعیة أنیس 

 الثقافیة سطیف
عین الکرمةمکتبة بلدیة   دار الثقافة لوالیة الطارف 

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة القالة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

2023أفریل  12  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة الشافیة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

میة الطارفالعمو  

عرض مونولوق -  
الفنان املسرحي 

الطارف-فوزي بلطیف  
 بلدیة الشیحاني

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  13  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي -  

 

کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة وادالزیتون

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة

 العمومیة الطارف
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حفل فني يف طابع املالوف -  
فرقة زریاب للمالوف 

 الطارف

قاعة السینما بلدیة 

 الذرعان

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة

بعد 2023أفریل  14

 صالة التراویح
لقاء أدبي - الطارف املکتبة الرئیسیة مکتبة بلدیة الزیتونة کتاب و شعراء الوالیة   

2023أفریل  15  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي -  
کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة رمل السوق

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

الطارف–العمومیة   

حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

 

 

فرقة حلم لإلنشاد 

جمعیة األمل لترقیة 

التراث و السیاحة 

 الطارف

ورمکتبة بلدیة العصف  

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  16  

سا صباحا10.00  

 بمناسبة االحتفال بیوم العلم 16 أفریل

یوم دراسي حول العالمة عبد الحمید بن بادیس -  
 أساتذة و اکادیمین

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف

طالعة املکتبة الرئیسیة للم

 العمومیة الطارف

2023أفریل  16  

سا زواال 13.00  
حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

فرقة نجوم للفن 

 التقلیدي الطارف

 مؤسسة إعادة التربیة

 عین خیار الطارف

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  16  

 بعد صالة التراویح
أدبيلقاء  -  

کتاب و شعراء من 

 الوالیة
 مکتبة بلدیة بوقوس

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة الطارف
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حفل يف طابع الشعبي -  
فرقة اإلبداع للشعبي 

 الطارف
 مکتبة بلدیة زریزر

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  17  

 

 

عد صالة التراویحب  

 االحتفال بلیلة القدر من رمضان

اختتام فعالیات اللقاءات األدبیة -  

تکریم الفائزین يف املسابقات -  

حفل فني يف طابع العیساوة -  

تکریم حفظة القرآن -  

کتاب و شعراء من 

األطفال -الوالیة  

  -فرقة سیدي طراد

الجمعیة الثقافیة 

 فنون و إبداع الطارف

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة

 

 

لعمومیة  الطارفا  

 

مدیریة الثقافة بالتنسیق 

مع مدیریة الشؤون الدینیة 

 و األوقاف

 املکتبة الرئیسیة

 دار الثقافة لوالیة الطارف

محافظة املهرجان الثقايف 

املحلي للفنون والثقافات 

 الشعبیة الطارف

2023أفریل  18  

 بعد صالة التراویح

 االفتتاح الرسمي لفعالیات شهر التراث

نصب خیمة بکل لواحقها -  

وصالت موسیقیة یلع آلة العود -  

شعراء يف الشعر 

الشعبي و امللحون ، 

 فنانون

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة  الطارف

 

مدیریة الثقافة لوالیة 

 الطارف

2023أفریل  19  

سا صباحا10.00  

 بمناسبة عید الفطر املبارك

عرض تنشیطي ترفیهي -  

 - توزیع هدایا

فرقة عمو فرفور و 

الطارف-فرفورة   

مستشفی الهادي بن جدید 

الطارف-قسم األطفال  

مدیریة الثقافة لوالیة 

 الطارف
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 دائرة الطارف

 لتاریخ/التوقیت نوع النشاط املشارکین مکان النشاط

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

 الصفحة الرسمیة للمکتبة

الحتیاجات الخاصة  فئة ذوي ا

 و فئة األطفال

 

 اإلعالن عن مسابقات دینیة خالل شهر رمضان

مسابقة حفظ القران و األحادیث النبویة الشریفة -  

مسابقة لذوي االحتیاجات الخاصة يف طریقة حفظ القران عن طریق  -

 اإلشارة

 

 02مارس إلی 23من 

2023أفریل   

 الصفحات الرسمیة لقطاع

 الثقافة و الفنون

 16إلی  04فئة األطفال من 

 سنة
مسابقة الصائم الصغیر -  

 17مارس إلی  25من 

2023أفریل   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف
 أطفال

عرض قصص الدینیة حول سیرة األنبیاء و حیاة الصحابة بتقنیة  -

 املسلط الضوئي
 طیلة شهر رمضان

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

ومیة لوالیة الطارفالعم  
جلسة دینیة تثقیفیة " رمضان صحة و ثقافة دینیة - أئمة و أطباء  

2023مارس  26  

سا صباحا 10.00  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

الفنانة املسرحیة  حشروف 

 فطیمة الطارف

مارس 27تزامنا مع  العطلة الربیعیة و الیوم العاملي للمسرح   

ض حکواتي " لعبة الصبر"عر -  

2023مارس  27  
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املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

الفنانة املسرحیة سهام 

 کفي عنابة

عرض مسرحي للصغار بعنوان " عودة مشاکس" -  

تکریم فنان مسرحي -  

13.00 

 سا زواال

 

دار الشباب الشهید أحمد 

 بتشین الطارف
سةتب-فرقة السالم لإلنشاد   

االفتتاح الرسمي لفعالیات لیالي رمضان املعظم: أیام املدیح الدیني و 

 اإلنشاد لوالیة الطارف

حفل فني طابع اإلنشاد الدیني -  

2023مارس  28  

 بعد صالة التراویح

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

فرقة نجوم املستقبل للفن 

الطارف-املسرحي   

طلة الربیعیةتزامنا مع  الع  

 عرض مسرحي للصغار بعنوان " سامي و الوحش"

2023مارس  29  

سا زواال13.00  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

جمعیة الجوهرة للفنون 

 الثقافیة الطارف

 تزامنا مع  العطلة الربیعیة

عرض حکواتي بعنوان" حکایات رمضان املشوقة" -  

2023مارس  30  

ا صباحاس10.00  

 دار األشخاص املسنین

 عین العسل الطارف
 فرق فنیة/جمعیات ثقافیة

حفل اختتام فعالیات أیام املدیح الدیني لوالیة الطارف -  

تکریم األشخاص   -           حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني-

 املسنین

2023مارس  30  

 بعد صالة التراویح

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

لوالیة الطارف العمومیة  

-فرقة عمو فرفور و فرفورة

 الطارف
عرض تنشیطي  ترفیهي - 2023أفریل  01   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف
جلسة دینیة تثقیفیة حول " الصوم جنة"  احتساب الصوم لوجه الله - أئمة  

2023أفریل  02  

سا صباحا10.00  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

مومیة لوالیة الطارفالع  

-جمعیة الفنیکس للفنون

 الطارف

 تزامنا مع  العطلة الربیعیة

عرض بهلواني ترفیهي -  

2023أفریل  03  

سا صباحا10.00  

بومرداس-الفنان محمد راوي دار الشباب الشهید أحمد 2023أفریل  03 حفل افتتاح أیام الفن األصیل بوالیة الطارف   
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حفل فني يف طابع الشعبي - بتشین الطارف  بعد صالة التراویح 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

الفنان املسرحي عمار 

-سلیمي الطارف  

 تزامنا مع  العطلة الربیعیة

عرض حکواتي بعنوان "لي ربا لقا" -  

2023أفریل  05  

سا صباحا 10.00  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف
جلسة دینیة تثقیفیة " قد أفلح من زکاها" - أئمة  

2023أفریل  09  

سا صباحا 10.00  

 دار الشباب الشهید أحمد

 بتشین الطارف

التعاونیة الثقافیة 

املسیل"للفنون و األداب  

 قسنطینة

 فعالیات أیام الفن املسرحي بوالیة الطارف

عرض مسرحي بعنوان "طاح الحك طاب غطاه" -  

2023أفریل  10  

صالة التراویحبعد   

لقاء أدبي - کتاب /شعراء مکتبة بلدیة الزیتونة 2023أفریل  14   

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف
 أساتذة أکادیمیین

أفریل من کل سنة 16بمناسبة االحتفال بعید العلم   

یوم دراسي حول العالمة" عبد الحمید بن بادیس" -  

2023أفریل  16  

صباحاسا 10.00  

 مؤسسة إعادة التربیة

 عین الخیار الطارف

 فرقة نجوم للفن التقلیدي

 و العصري الطارف
حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

2023أفریل  16  

سا صباحا13.00  
 کتاب /شعراء مکتبة بلدیة بوقوس

 

لقاء أدبي -  

 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

 کتاب / شعراء

الجمعیة -رقة سیدي طراد ف

الثقافیة " فنون و إبداع " 

 الطارف

 اختتام فعالیات اللقاءات األدبیة

تکرم الفائزین يف مختلف املسابقات -  

حفل فني يف طابع العیساوة -  

تکریم حفظة القرآن  -  

2023أفریل  17  

 بعد صالة التراویح
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 دائرة القالة

 

ارکیناملش مکان النشاط  التاریخ/التوقیت نوع النشاط 

لقاء أدبي - کتاب ،شعراء مکتبة بلدیة السوارخ  

مارس  29

2023 

بعد صالة 

 التراویح

حفل فني يف طابع الشعبي - فرقة األمل  للشعبي الطارف مکتبة بلدیة السوارخ  
أفریل  08

2023 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة لوالیة الطارف

اء يف الشعر الشعبي، شعر

 الشعر امللحون، فنانون

أفریل 18إفتتاح فعالیات شهر التراث الثقايف   

نصب خیمة بکل لوازمها -  

وصالت موسیقیة بألة العود -  

2023أفریل  18  

 بعد صالة التراویح

مستشفی الهادي بن جدید 

الطارف-قسم األطفال   

-فرق عمو فرفور و فرفورة

 الطارف

ر املباركبمناسبة عید الفط  

عرض تنشیطي ترفیهي -  

2023أفریل  19  

صباحا -سا10.00  

 مؤطري املکتبة مکتبة بلدیة الزیتونة

مسابقة يف حفظ القران الکریم -  

مسابقة يف األناشید الدینیة -  

معرض کتب دینیة من الرصید الوثائقي -  

سرد قصص لألطفال -  

 طیلة شهر رمضان
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بعد صالة 

 التراویح

تبسة-جمعیة البصمة مکتبة بلدیة القالة  
 افتتاح أیام  الفن املسرحي بوالیة الطارف

عرض مسرحي بعنوان "البولونا" -  

أفریل  09

2023 

بعد صالة 

 التراویح
 مکتبة بلدیة رمل السوق

جمعیة الجوهرة الثقافیة لوالیة 

 الطارف
 حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني

لقاء أدبي - کتاب ،شعراء مکتبة بلدیة القالة  

2023أفریل  11  

بعد صالة 

 التراویح

لقاء أدبي - کتاب ،شعراء مکتبة بلدیة رمل السوق  

2023أفریل  15  

بعد صالة 

 التراویح

 مکتبة بلدیة السوارخ
مؤطري املکتبة ، أئمة، أساتذة 

 جامعیین

ندوات أدبیة -  

سهرات فنیة -  

طیلة شهر 

رمضان 

 املعظم

 مؤطري املکتبة، أئمة مکتبة بلدیة العیون

ظ القرآنفتح ورشة تعلیم و حف -  

محاضرة دینیة و تثقیفیة -  

مسابقة أحسن تجوید للقرآن -  

طیلة شهر 

رمضان 

 املعظم

 مؤطري املکتبة، أئمة مکتبة بلدیة رمل السوق
 -روبورتاجات  -أفالم وثائقیة  -أفالم دینیة  -عروض مسرحیة

 -معرض مطویات و توزیعها-معرض للکتاب الدیني و التاریخي

 طیلة شهر
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 -مداخالت و مناقشات -عالم الدینیة معرض للصور الخاص بامل

قصائد  -قصائد يف جمع خیر البریة -حصص دینیة و صحیة 

تجوید القرآن -أحادیث نبویة  -تالوات قرآنیة  -لشهر التوبة   

 -ورشة رسم و تلوین  -مسابقات شعریة  -أناشید دینیة و مدائح 

ورشة األلعاب  -ورشة مطالعة و تلخیص -ورشة أشغال یدویة 

ورشة الطبخ -کریة الف  

 -رحلة إلی زاویة لتحفیظ القرآن بالوالیة -ورشة القیم الرمضانیة

مسابقة حافظ  -مسابقة املؤدن الصغیر  -زیارة لشخصیة مثقفة

 القرآن الکریم

مناظرة بین املنخرطین و  -مسابقة املدیح و اإلنشاد الدیني

 املؤسسات التربویة

مقتطف عبر  -لصغاراستعراض لفرق الذکر الفني ، الشعبي ل

اخترت لك من الذاکرة حسب  -الصفحة الرسمیة عن کتاب 

 املناسبة الوطنیة

 

 

 

رمضان 

 املعظم
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 دائرة بوحجار:

 التاریخ/التوقیت نوع النشاط الفنان/الجمعیة/فرقة مکان النشاط

 فرقة املدیح الدیني سوق أهراس بلدیة بوحجار
و اإلنشاد لوالیة الطارففعالیات أیام املدیح الدیني   

حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

2023مارس  29  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي - کتاب/شعراء مکتبة بلدیة عین الکرمة  
2023مارس  30  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي - کتاب شعراء مکتبة بلدیة بوحجار  
2023أفریل  06  

 بعد صالة التراویح

ام بني مکتبة بلدیة حم

 صالح
الطارف-فرقة املنی للشعبي حفل فني يف طابع الشعبي -   

2023أفریل  10  

 بعد صالة التراویح

سطیف-جمعیة أنیس الثقافیة  مکتبة بلدیة عین الکرمة  
 فعالیات أیام الفن املسرحي بوالیة الطارف

عرض مسرحي بعنوان "تفضلي یاأنسة" -  

2023أفریل  11  

 بعد صالة التراویح

بلدیة واد الزیتون مکتبة لقاء أدبي - کتاب، شعراء   
2023أفریل  13  

 بعد صالة التراویح

 مؤطري املکتبة،أئمة مکتبة بلدیة بوحجار

مسابقات دینیة لفئة األطفال -  

دروس دینیة يف تجوید القرآن -  

مسابقة حفظ القرآن -  

ورشة مطالعة کتب دینیة -  

دروس دینیة للکبار -  

طیلة شهر رمضان 

ماملعظ  
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 مکتبة بلدیة واد الزیتون

 
 مؤطري املکتبة

 التعریف بشهر رمضان و التذکیر بفوائد الصوم

تقدیم بعض املسرحیات و األناشید الوطنیة و الدینیة و  -

 التعریف ببعض الشخصیات مثل " شخصیة الرسول ( ص)

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

 مؤطري املکتبة مکتبة بلدیة واد الزیتون
ذکرى عید العلم بالتنسیق مع مدرسة " سود االحتفال ب -

 صایفیة" بتکریم األطفال النجباء
2023أفریل  16  

االحتفال بلیلة القدر املبارکة - مؤطري املکتبة مکتبة بلدیة واد الزیتون 2023أفریل  17   

 مؤطري املکتبة، جمعیة ثقافیة مکتبة بلدیة عین الکرمة

کامورشات تحفیظ القرآن الکریم مع األح -  

تنظیم مسابقة ألحسن مجود -  

تنظیم محاضرات دینیة -  

تنظیم سهرات فنیة يف املدیح و اإلنشاد -  

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

 دائرة الذرعان:

 

 التاریخ/التوقیت نوع النشاط الفنان/الجمعیة/فرقة مکان النشاط

مکتبة بلدیة شبیطة 

 مختار

الجمعیة الثقافیة -فرقة الشعبي األندلسي

الطارف--و إبداع  فنون  

 فعالیات أیام الفن األصیل بوالیة الطارف

حفل فني يف طابع الشعبي -  

2023أفریل  04  

 بعد صالة التراویح

قاعة السینما بلدیة 

 الذرعان
الجزائر العاصمة–الفنان ناصر مقداد   

 حفل إختتام فعالیات أیام الفن األصیل لوالیة الطارف

 حفل يف طابع الشعبي

0232أفریل  05  

 بعد صالة التراویح

 مکتبة بلدیة الذرعان

 
 أئمة

إحیاء غزوة بدر -  

محاضرة ألحد األئمة و فتح النقاش مع الطلبة -  
2023أفریل  06  

لقاء أدبي - کتاب ، شعراء مکتبة بلدیة الذرعان  
2023أفریل  10  

 بعد صالة التراویح
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رفالطا-فوزي بلطیف–الفنان املسرحي  مکتبة  بلدیة الشیحاني مونولوق -   
2023أفریل  12  

 

قاعة السینما بلدیة 

 الذرعان
الطارف-فرقة زریاب للمالوف   

 حفل فني يف طابع املالوف

 

2023أفریل  13  

 بعد صالة التراویح

 مکتبة بلدیة الذرعان

 
 أئمة

محاضرة حول خصال املؤمن خالل شهر رمضان  -

 املعظم

لیلة النصف من شهر 

 رمضان املعظم

ة الذرعانمکتبة بلدی  

فرقة حلم لإلنشاد الدیني  -مؤطري املکتبة

جمعیة األمل الثقافیة لترقیة التراث و 

الطارف-السیاحة  

 اإلحتفال بلیلة القدر

توزیع شهادات -مداخالت -  

حفل يف اإلنشاد الدیني - تکریمات -  

2023أفریل  17  

 دائرة بن مهیدي:
 

لتاریخ/التوقیتا نوع النشاط الفنان/الجمعیة/فرقة مکان النشاط  

 مکتبة بلدیة بریحان
جمعیة " املدیح الدیني" الذکارة 

 الطارف

 فعالیات أیام املدیح الدیني لوالیة الطارف

حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  

2023مارس  28  

 بعد صالة التراویح

 مکتبة بلدیة الشط
الفرقة الدندانیة للتراث العیساوي 

 الطارف

الدیني لوالیة الطارففعالیات أیام املدیح   

حفل فني يف طابع العساوة -  

2023أفریل  01  

 بعد صالة التراویح

قاعة السینما بلدیة بن 

 مهیدي

-الفنان محمد الصالح ولهاصي

 الطارف
حفل فني يف طابع الشعبي - 2023أفریل  06   

 مکتبة بلدیة الشط

 
 کتاب /شعراء

لقاء أدبي -  

 

2023أفریل  08  

 بعد صالة التراویح
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 مؤطري املکتبة ، أئمة مکتبة بلدیة الشط

مسابقات دینیة -  

معرض کتب دینیة و قصص -  

أناشید دینیة -  

دروس لدعم الثقافة الدینیة  یتضمن أهمیة الصوم و  -

 فوائده الروحیة و الجسمیة

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

 

 

 دائرة بوثلجـة:

ریخ/التوقیتالتا نوع النشاط الفنان/الجمعیة/فرقة مکان النشاط  

لقاء أدبي - کتاب و شعراء مکتبة بلدیة بوثلجة  
2023أفریل  01  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي - کتاب و شعراء مکتبة بلدیة بحیرة الطیور  
2023أفریل  03  

 بعد صالة التراویح

لقاء أدبي - کتاب و شعراء مکتبة بلدیة الشافیة  
2023أفریل  12  

 بعد صالة التراویح

بلدیة بوثلجة مکتبة  
 أئمة و أطباء

 

تقدیم محاضرة تحسیسیة حول أهمیة الصیام و  -

 فوائده الروحیة و الصحیة

2023أفریل  23  

 بعد صالة التراویح

 مؤطري املکتبة مکتبة بلدیة بوثلجة

تنظیم برنامج "کل یوم نبي" -  

تنظیم مسابقة لحفظ القرآن -  

تنظیم مسابقة ثقافیة دینیة -  

ن املعظمطیلة شهر رمضا  
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 مؤطري املکتبة، أئمة مکتبة بلدیة بحیرة الطیور

مسابقة ثقافیة دینیة -  

دروس و محاضرات هادفة -  

إقامة بعض الحلقات العلمیة و املحاضرات الدینیة -  

عرض بعض األشرطة الدینیة التي تتحدث عن  -

 فضل رمضان و عن السیرة النبویة

 طیلة شهر رمضان املعظم

 

:دائرة البسباس  

 التاریخ/التوقیت نوع النشاط الفنان/الجمعیة/فرقة مکان النشاط

لقاء أدبي - کتاب / شعراء مکتبة بلدیة العصفور  
2023أفریل  02  

 قاعة السینما بلدیة البسباس بعد صالة التراویح
الفنان عادل کریم بوجمعة 

 الطارف
حفل فني يف  طابع  الشعبي -  

راءکتاب / شع مکتبة بلدیة البسباس لقاء أدبي -   
2023أفریل  04  

 بعد صالة التراویح

لقاء ادبي - کتاب / شعراء مکتبة بلدیة زریزر  
2023أفریل  05  

 بعد صالة التراویح

 مکتبة بلدیة العصفور

جمعیة -فرقة حلم لإلنشاد 

األمل الثقافیة لترقیة التراث و 

الطارف-السیاحة   

حفل فني يف طابع اإلنشاد الدیني -  
2023ل أفری 15  

 بعد صالة التراویح

حفل فني يف طابع الشعبي - فرقة اإلبداع للشعبي مکتبة بلدیة زریزر  
بعد صالة  2023أفریل  16

 التراویح
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 مؤطري املکتبة ، أئمة مکتبة بلدیة البسباس

مسابقات دینیة لألطفال -  

مسابقات للکبار -  

مسابقات تالوة القرأن الکریم للصغار -  

افتراضیة یلع الصفحة الرسمیةمجلة رمضانیة  -  

معرض کتب دینیة -  

 

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

 مؤطري املکتبة، أئمة مکتبة بلدیة العصفور
تعریف ببعض الصحابة -  

محاضرة دینیة -  

طیلة شهر رمضان 

 املعظم

تکریم حفظة القرآن الکریم - مؤطري املکتبة، أئمة مکتبة بلدیة العصفور  االحتفال بلیلة القدر 

 مؤطري املکتبة، أئمة مکتبة بلدیة زریزر

مسابقة دینیة تحت شعار" نفحات روحانیة و مقامات  -

 فنیة  يف رحاب شهر رمضان الکریم"

مسابقة املرشد الضغیر -  

مسابقة املؤدن الصغیر -  

طیلة شهر رمضان 

 املعظم
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تندوفمدیریة الثقافة لوالیة   

 

املکان تعیین تعیین املحاور الرقم  املالحظات تعیین املساهمین تعیین الجهة املنظمة 

01 

محور 

السهرات 

 الفنیة

دار الثقافة عبد  -

 الحمید مهري

ساحة الشهداء -  

قاعة السنما عیسی  -

 مسعودي

بلدیة أم العسل -  

مدیریة الثقافة و الفنون -  

دار الثقافة عبد الحمید مهري -  
فرق فنیة 07 - سهرة فنیة 15 -   

02 
حور العروض م

 املسرحیة

دار الثقافة عبد  -

 الحمید مهري

قاعة السنما عیسی  -

 مسعودي

بلدیة أم العسل -  

مدیریة الثقافة و الفنون -  

دار الثقافة عبد الحمید مهري -  

) 02فرقتان ( -

 مسرحیتان

عروض مسرحیة لألطفال 04 -  

عروض مسرحیة للکبار 06 -  

اإلحتفاء بالیوم العاملي للمسرح  -

مارس 27  

03 

محور 

السهرات 

 اإلنشادیة

ساحة الشهداء -  

دار الثقافة عبد  -

 الحمید مهري

بلدیة أم العسل -  

مدیریة الثقافة و الفنون -  

دار الثقافة عبد الحمید مهري -  

الجمعیة العلمیة  -

و الثقافیة مالك بن 

 نبي

لیالي إنشادیة 05 -  

37
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04 
محور 

 املعارض

بدار الثقافة عبد  -

ريالحمید مه  

باملکتبة الرئیسیة  -

 للمطالعة العمومیة

مدیریة الثقافة و الفنون -  

دار الثقافة عبد الحمید مهري -  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة  -

 العمومیة

الدیوان الوطني للحظیرة الثقافیة  -

 تندوف

جمعیات مهتمة  -

بالتراث املادي و 

 الالمادي

/ 

05 

محور 

الجلسات و 

البالطوهات 

 الفنیة

دار الثقافة عبد  -

 الحمید مهري
دار الثقافة عبد الحمید مهري -  

فناني والیة  -

 تندوف

جمعیات ثقافیة -  

جلسات يف الشعر الحساني -  

بالطوهات تبحث الشأن الثقايف  -

 املحلي

06 
محور 

 املسابقات

دار الثقافة عبد  -

 الحمید مهري

ساحة الشهداء -  

قاعة السنما عیسی  -

 مسعودي

العسل بلدیة أم -  

دار الثقافة عبد الحمید مهري -  

املکتبة الرئیسیة للمطالعة  -

 العمومیة

الجمعیة العلمیة و الثقافیة مالك  -

 بن نبي

الجمعیة العلمیة  -

و الثقافیة مالك بن 

 نبي

جمعیة سبل  -

 الخیرات

)9مسابقة فرسان املعرفة (ط -  

مسابقة زین صوتك بالقرآن -  

 مسابقة الحافظ الصغیر

رج األرواح و مقامات االفراح معا -

4ط  

أفریل 16اإلحتفاء بیوم العلم  -  

 ورشات دار الثقافة مع جمعیة فرح
بمناسبة العطلة 

 الربیعیة
 دار الثقافة

 31إلی غایة  23من 

بعد صالة  2023مارس 

 التراویح

عروض 

بهلوانیة 

ومسابقات 

07 
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بمناسبة 

 العطلة

املکتبة الرئیسیة مع جمعیة نادي 

 الثقافة

بمناسبة الیوم 

 العاملي للمسرح
 املکتبة الرئیسیة

بعد صالة  27/03/2023

 التراویح
 08 مسرح الطفل
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 مدیریة الثقافة لوالیة تیسمسیلت

 

 مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم اسم النشاط

 

منخرطي 

 ورشات املکتبة

 

 

 

 فئة األطفال

 15إلی  05من 

 سنة

 إحیاء لیالي رمضان

بث روح القیم الدینیة لدى النشء-  

صون املوروث الثقايف الشعبي -

الشفهي من خالل تداوله عبر 

 األجیال

 

املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة 

العمومیة 

 وملحقاتها

من 

23/03/2023  

إلی 

17 /04/2023  

سا 10:00  

معرض کتاب الدین-  

ورشة القرآن الکریم-  

ورشة الحدیث الشریف-  

رشة السیرة النبویةو-  

مسابقة اِملؤذن الصغیر ألفضل صوت يف األذان.- 01  

مسابقة الحکواتي الصغیر حول قصص األنبیاء -

سنة. 15سنوات إلی  05لألطفال (فیدیو قصیر) من   

مسابقة ألصحاب التالوة املمیزة والتجوید  -

 الحسن

سنة) 15سنوات إلی  05(من   

38
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جمعیة الهناء 

إلحیاء الفن 

 األصیل

 شعراء محلیین

تثمین املوروث الثقايف الفني -  

- املحافظة یلع التراث املحلي  

 الالمادي .

تشجیع الفرق املحلیة يف -

الحفاظ یلع مختلف التعابیر 

 الثقافیة التقلیدیة والشعبیة

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

27/03/2023  

سا 22:00  

 

 

 

قعدة دینیة من تقدیم :-  

اء الفن األصیلجمعیة الهناء إلحی  

القاءات شعریة-  
02 

 إحیاء لیالي رمضان أئمة وأساتذة

قاعة املحاضرات 

للمکتبة 

 الرئیسیة

محاضرة دینیة-  

جمعیة اوالد 

 سیدي الهواري

تثمین املوروث الثقايف الفني -  

- املحافظة یلع التراث املحلي  

 الالمادي

 قاعة العروض

 لدار الثقافة
28/03/2023  

سا 22:00  

ة دینیة من تقدیم:قعد-  

 جمعیة أوالد سیدي الهواري

03 

املنشد مرکان 

 رابح

املدح بصفات الرسول محمد صلی 

الله علیه وسلم واستذکار سیرته 

 يف قوالب فنیة

 دار الشباب

 بلدیة املعاصم

حفل إنشادي دیني من تقدیم:-  

 املنشد مرکان رابح

الفنان العمري 

 کعوان

 بعث رسائل هادفة يف أعمال -

 مسرحیة تترجم الواقع املعاش.

اکتشاف وتفجیر قدرات  -

املسرحیین املحلیین واحتکاکهم 

 بأهل الخبرة

 قاعة العروض

 لدار الثقافة
29/03/2023  

سا 22:00  

مونولوج للفنان:-  

 العمري کعوان

04 
 -بن شریط 

 براشمي

 دار الشباب

 بلدیة عماري

مونولوج للفنانین :-  

-بن شریط عبد القادر- اشمي عبد القادربر   
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 إحیاء مناسبة فتح مکة أئمة وأساتذة
 قاعة العروض

 لدار الثقافة
30/03/2023  

سا 22:00  

مداخلة حول فتح مکة-  

05 

 

 جمعیة ثقافة

 و فنون

تشجیع املواهب وبعث رسائل 

 هادفة

عرض مسرحي للکبار:-  

 من تقدیم جمعیة ثقافة و فنون

الشیخ محمد 

بوکنین وعمر 

 هني
ن املوروث الثقايف الفنيتثمی -  

املحافظة یلع التراث املحلي  -

 الالمادي

 دار الشباب

 بلدیة

 سیدي العنتري

قعدة دینیة من تقدیم:-  

 محمد بوکنین وعمر هني

 

الشیخ املیلود 

 الفیالري

 دار الشباب

 بلدیة امللعب

31/03/2023  

سا 22:00  

قعدة دینیة من تقدیم: -  

يفرقة الشیخ املیلود الفیالر  
06 

جمعیة صدى 

 التوات

 املرکز الثقايف

بلدیة برج 

 بونعامة

01/04/2023  

سا 22:00  

قعدة دینیة من تقدیم:-  

 جمعیة صدى التوات
07 

جمعیة 

الونشریس 

 لإلبداع

بعث رسائل هادفة يف أعمال  -

 مسرحیة تترجم الواقع املعاش

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

02/04/2023  

سا 22:00  

بارعرض مسرحي للک-  من تقدیم: 

 جمعیة الونشریس لإلبداع
08 

فرقة نهوند 

 الثقافیة

املدح بصفات الرسول محمد صلی 

الله علیه وسلم واستذکار سیرته 

 يف قوالب فنیة

ملحقة 

03/04/2023 خمیستي  

سا 22:00  

حفل فني إنشادي من تقدیم :-  

 فرقة نهوند الثقافیة

 

09 

 

 
جمعیة صدى 

 الفنون

 أعمال بعث رسائل هادفة يف -

 مسرحیة تترجم الواقع املعاش.

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

عرض مسرحي للکبار من تقدیم:-  

 جمعیة صدى الفنون
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جمعیة بسمة 

 الونشریس

اکتشاف وتفجیر قدرات  -

املسرحیین املحلیین واحتکاکهم 

 بأهل الخبرة

 قاعة العروض

 لدار الثقافة
 

04/04/2023  

سا 22:00  

من تقدیم:عرض مسرحي فکاهي -  

 جمعیة بسمة الونشریس

عرض مونولوج للفنان جوان یونس-  

 املنشد 10

 علي ریان
 إحیاء لیالي الشهر الکریم

ملحقة أوالد 

 بسام

حفل فني إنشادي من تقدیم-  

 الشیخ ریان علي

جمعیة بسمة 

 الونشریس
 دعم وتشجیع املواهب الشابة

 دار الشباب

 بلدیة االربعاء

ن تقدیم:عرض مسرحي فکاهي م-  

 جمعیة بسمة الونشریس للثقافة

املنشد رابح 

 مرکان

املدح بصفات الرسول محمد صلی 

الله علیه وسلم واستذکار سیرته 

 يف قوالب فنیة

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

05/04/2023  

سا 22:00  

 

حفل إنشادي من:-  

 املنشد رابح مرکان

حفل فني اندلسي من تقدیم:-  

 جمعیة رحیق االندلس

جمعیة أوتار  11

 زریاب
 الحفاظ یلع هذا النوع من الفن

 دار الشباب

 بلدیة بوقائد

حفل فني أندلسي من تقدیم:-  

 جمعیة أوتار زریاب

فرقة من خارج 

 الوالیة

املدح بصفات الرسول محمد صلی 

الله علیه وسلم واستذکار سیرته 

 يف قوالب فنیة

دار الضیافة 

 للوالیة

یم :حفل فني إنشادي من تقد-  

 فرقة محترفة من خارج الوالیة

فرقة أنغام 

 فیاالر
 اکتشاف املواهب الشابة

 دار الشباب

 بلدیة العیون

06/04/2023  

سا 22:00  

حفل فني ملتزم من تقدیم:-  

 فرقة أنغام فیاالر

 

12 
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الشیخ املیلود 

 الفیالري

املدح بصفات الرسول محمد صلی 

الله علیه وسلم واستذکار سیرته 

ب فنیةيف قوال  

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

حفل فني دیني من تقدیم:-  

 الشیخ املیلود الفیالري

ورشة السمعي 

 البصري

 لدار الثقافة

 إحیاء لیالي الشهر الکریم

 ملحقة أوالدبسام
07/04/2023  

سا 22:00  

أیام الفیلم الدیني-  

13 

 ملحقة لرجام
08/04/2023  

سا 22:00  
14 

 ملحقة العیون
09/04/2023  

سا 22:00  
15 

 املرکز الثقايف

بلدیة برج 

 بونعامة

10/04/2023  

سا 22:00  
16 

 جمعیة سند

بعث رسائل هادفة يف أعمال  -

 مسرحیة تترجم الواقع املعاش.

اکتشاف وتفجیر قدرات  -

املسرحیین املحلیین واحتکاکهم 

 بأهل الخبرة

 املرکز الثقايف

 بلدیة األزهریة

07/04/2023  

سا 22:00  

عرض مسرحي من تقدیم:-  

 جمعیة سند
17 

فرقة أنغام 

 فیاالر

تثمین املوروث الثقايف الفني -  

- املحافظة یلع التراث املحلي  

 الالمادي

 دار الشباب

 بلدیة تمالحت

08/04/2023  

سا 22:00  

حفل فني ملتزم من تقدیم:-  

 فرقة أنغام فیاالر
18 

09/04/2023 دار الشباب قعدة دینیة من تقدیم:-   19 
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سا 2:002 بلدیة الیوسفیة  جمعیة الفن الفلکلوري البدوي 

جمعیة الفن 

الفلکلوري 

 البدوي

 الحفاظ یلع هذا النوع من الفن
 دار الشباب

10/04/2023 بلدیة ثنیة الحد  

سا 22:00  

حفل فني شعبي من تقدیم:-  

 جمعیة الوصال الثقافیة
20 

 إحیاء لیالي الشهر الکریم أئمة وأساتذة
حقةمل  

 أوالد بسام
محاضرة دینیة-  

الشیخ رابح 

 مقاسي

 شعراء محلیین

تثمین املوروث الثقايف الفني -  

- املحافظة یلع التراث املحلي  

 الالمادي

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

11/04/2023  

سا 22:00  

حفل فني ملتزم من تقدیم :-  

 الشیخ رابح مقاسي

قراءات شعریة-  

21 
منشدین 

 محلیین

ء لیالي الشهر الکریمإحیا -  

تشجیع املواهب الشابة -  
 ملحقة لرجام

حفل فني إنشادي من تقدیم:-  

 املنشد قلیب سلیم

 املنشد ساحي عبد الرؤوف

 املنشد کوریب أسامة

جمعیة أجیال 

 الثقافیة

اکتشاف وتفجیر قدرات  -

املسرحیین املحلیین واحتکاکهم 

 بأهل الخبرة

 دار الشباب

بلدیة بني 

 لحسن

عرض مسرحي فکاهي من تقدیم:-  

 جمعیة أجیال الثقافیة

جمعیة السالم 

 الثقافیة

 شعراء محلیین

 إحیاء لیالي الشهر الکریم
 قاعة العروض

 لدار الثقافة

12/04/2023  

سا 22:00  

حفل فني ملتزم من تقدیم :-  

 جمعیة السالم الثقافیة

قراءات شعریة-  

22 
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جمعیة 

مستقبل 

 الطفل والشباب

ئل هادفة يف أعمال بعث رسا -

 مسرحیة تترجم الواقع املعاش.

اکتشاف وتفجیر قدرات  -

املسرحیین املحلیین واحتکاکهم 

 بأهل الخبرة

 دار الشباب

بلدیة سیدي 

 سلیمان

عرض مسرحي للکبار من تقدیم:-  

 جمعیة مستقبل الطفل والشباب

املطرب طارق 

 شبلي
إحیاء لیالي الشهر الکریم-  

مجال اإلنشاد اکتشاف مواهب يف -

 الدیني

 

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

13/ 04/2023  

سا 22:00  

حفل فني ملتزم من تقدیم:-  

 املطرب طارق شبلي

23 

جمعیة الفن 

الفلکلوري 

 البدوي

 دار الشباب

بلدیة بني 

 شعیب

ابتهاالت دینیة من تقدیم:-  

 جمعیة الفن الفلکلوري البدوي

 املنشد

 مرکان رابح

 ملحقة

ابدسیدي ع  

حفل إنشادي من تقدیم:-  

 املنشد مرکان رابح

فرقة رابحي 

 احمد

دعم و تشجیع األعمال اإلبداعیة 

 للمواهب الشابة

 دار الشباب

بلدیة سیدي 

 بوتشنت
14/ 04/2023  

سا 22:00  

حفل فني قناوة من تقدیم:-  

 فرقة رابحي احمد
24 

ورشة السمعي 

 البصري
 احیاء لیالي الشهر الفضیل

وضقاعة العر  

 لدار الثقافة
عرض فیلم دیني-  

جمعیة أمل 

للنشاطات 

 الثقافیة

بعث رسائل هادفة يف أعمال  -

 مسرحیة تترجم الواقع املعاش.

 دار الشباب

 بلدیة برج األمیر

 عبد القادر

15/ 04/2023  

سا 22:00  

 

عرض مسرحي من تقدیم:-  

 جمعیة أمل للنشاطات الثقافیة

 

25 
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اکتشاف وتفجیر قدرات  -

املسرحیین املحلیین واحتکاکهم 

 بأهل الخبرة

15/ 04/2023  

سا :0022  

ورشة السمعي 

 البصري
 إحیاء لیالي الشهر الفضیل

 قاعة العروض

 لدار الثقافة
 عرض فیلم دیني -

املنشد بلخیر -

 مصطفی

شعراء محلیین-  
بث روح القیم الدینیة لدى النشء -  

صون املوروث الثقايف الشعبي  -

الل تداوله عبر الشفهي من خ

 األجیال

إحیاء لیلة القدر املبارکة -  

 قاعة العروض

 لدار الثقافة

 

 

16/04/2023  

سا22:00  

سهرة يف اإلنشاد الدیني من أداء:-  

 املنشد بلخیر مصطفی

قراءات شعریة-  

26 

فرقة البصائر -

 والیة غلیزان

االطفال  -

الفائزین يف 

 املسابقات

17/ 04/2023  

سا 22:00  

نشادیة من تقدیم:سهرة إ-  

 فرقة البصائر والیة غلیزان

تکریم الفائزین يف املسابقات الدینیة یلع -

 مستوى املؤسسات الثقافیة

27 
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28 

 -معارض :

معرض کتاب الطفل  وکتاب الشبه -

 املدرسي.

معرض کتاب الدین.-  

-معرض أعمال األطفال  

 من

23/03/ 2023 

 إلی

08/04/ 2023 

سا 09:00  

سیة املکتبة الرئی

 وملحقاتها

إبراز و تشجیع مواهب 

باإلضافة إلی التسلیة  األطفال

 والتثقیف

 

 فئة األطفال

 

 - العطلة الربیعیة  مارس2023

 . أیام مفتوحة یلع ورشات دار الثقافة.

. ورشة حرة للتشکیل بالطین .-  

-.تنظیم مسابقات لفائدة  أقل من 

 16سنة :

. أحسن بحث دیني '' غزوات النبي''.-  

. أحسن مجسم لـ  '' مکة املکرمة'' .-  

. املنشد الصغیر .-  

 -الورشات :

.ورشة القرآن الکریم-  

.ورشة الحدیث الشریف-  

. ورشة السیرة النبویة-  

 

 من

23/03/2023  

 إلی

09/04/2023  

سا09:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشات دار الثقافة

 

 

 

 

 

 

باملکتبة الرئیسیة 

هاوملحقات  

 

. تشجیع املنافسة املعرفیة -

 والفنیة بین األطفال

.العمل یلع نشر الوعي الثقايف -

 لدى النشء .

. فرصة للتنویه بهذه الشریحة من -

املجتمع ... 'أطفال الیوم مستقبل 

 الغد '' .

 

 

 

 

 

 

غوجیة براعم  الورشات البیدا

و املشارکین يف مختلف 

 املسابقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
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 من 30

23/03/2023  

 إلی

17/04/2023  

  

 

 

إبراز و تشجیع مواهب 

باإلضافة إلی التسلیة  األطفال

 والتثقیف

 

 منخرطي الورشات

31 

مسابقة اِملؤذن الصغیر ألفضل صوت -

 يف األذان.

حول قصص  مسابقة الحکواتي الصغیر-

 05األنبیاء لألطفال (فیدیو قصیر) من 

سنة. 15سنوات إلی   

مسابقة ألصحاب التالوة املمیزة  -

 15سنوات إلی  05سن (من والتجوید الح

 سنة).

.27تکریم الفائزین يف املسابقات لیلة -  

 

 

 

 االطفال املشارکین

 يف املسابقة

32 
 عرض مسرحي لألطفال

 عروض بهلوانیة

2023مارس25  

سا11:00  
 قاعة العروض

 لدار الثافة

 

 

. تشجیع املنافسة املعرفیة -

 والفنیة بین األطفال

قايف .العمل یلع نشر الوعي الث-

 لدى النشء .

. فرصة للتنویه بهذه الشریحة من -

املجتمع ... 'أطفال الیوم مستقبل 

 الغد ''

فرقة بسمة  الونشریس 

 للثقافة والترفیه

33 
 عرض مسرحي لألطفال :

عرائس القراقوز   . –مسرح الظل   

2023مارس28  

سا 11:00  

جمعیة مستقبل الطفل 

 والشاب

فة اإلسالمیةورشة الخط العربي والزخر 34  
2023مارس30  

سا 11:00  

فرجاني  -الخطاط :

الحاج جلول  – الجیاللي  

 محمود .
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الواديمدیریة الثقافة لوالیة   

 

 نوع النشاط الرقم
 تاریخ وتوقیت

 النشاط
 املالحظات املشارکون مکان النشاط أهداف النشاط

01 
اإلعالن عن مسابقة رمضان الثقافیة (یلع 

 شکل مطویة)

2023مارس  23  

مساءا 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفهیة

املکتبة 

الرئیسیة 

 وفروعها

 للمنخرطین إطارات املکتبة

 مسابقة وزنك کتاب 02
2023مارس  23  

مساءا 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفیهیة

املکتبة 

 الرئیسیة
 إطارات املکتبة

 الساحة العامة

 

03 

 الخیمة الدینیة :

یریة أمسیة رمضانیة بالتنسیق مع مد

 الشؤون الدینیة واألوقاف بالوادي

2023مارس  24  

مساءا 22:00  
 أهداف ثقافیة دینیة

دار الثقافة  

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة بالوادي

 

/ 

 مسابقة القرآن الکریم 04
2023مارس  24  

صباحا 09:00  

تشجیع املنخرطین 

یلع حفظ القرآن 

 الکریم

 للمنخرطین إطارات املکتبة مکتبة الرباح

05 

 سمر ثقايف خاص بالعائالت :

 مسابقات وهدایا

وصالت موسیقیة من تقدیم فرقة 

 دار الثقافة

 

2023مارس  25  

مساءا 22:00  

الهدف من النشاط 

خلق متنفس لألسرة 

املحلیة من خالل 

تنظیم مجموعة من 

 

دار الثقافة 

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

الجمعیات التي 

 

 

/ 

39
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فقرة فنیة من تقدیم فرقة 

 نسمات الصحراء

األنشطة الفنیة 

الترفیهیة املوجهة و

 للعائالت

تهتم باألسرة 

 والطفل

 

06 
 حکواتي رمضان :

 سرد یومي لجزء من السیرة النبویة

2023مارس  25  

صباحا 09:00  

نشر الثقافة 

 التاریخیة الدینیة

املکتبة 

 الرئیسیة
 / إطارات املکتبة

07 
فیلم دیني لألطفال وکتابة ملخص عرض 

 حول الفیلم

2023مارس  26  

زواال 14:00  

نشر الثقافة 

 التاریخیة الدینیة

املکتبة 

 الرئیسیة
 / إطارات املکتبة

 قراءة جزء من السیرة النبویة لألطفال 08
2023مارس  27  

صباحا 10:00  
 تعلیم السیرة النبویة

املکتبة 

 الرئیسیة
 / إطارات املکتبة

09 

ابقة املؤذن الصغیر :مس  

بالتنسیق مع الجمعیة الوالئیة لرعایة 

 الطفل

2023مارس  28  

زواال 14:00  
 أهداف دینیة تربویة

دار الثقافة 

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة بالوادي

 

/ 

10 
 لیالي السینما ( بواسطة الدتاشو ):

 فیلم دیني

2023مارس  29  

مساءا 22:00  

ر الثقافة نش

 التاریخیة والدینیة

دار الثقافة 

 الشط
 / دار الثقافة

11 

 لیالي الفکاهة واملسرح:

سهرة فکاهیة موسیقیة بمشارکة 

مجموعة من الفنانین املحلیین 

 والشعراء

2022مارس  30  

مساءا 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفهیة

دار الثقافة 

 وسط املدینة

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

 ورشة الفنون

 املوسیقیة
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 مسابقة وزنك کتاب 12
2023مارس  30  

مساءا 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفیهیة

املکتبة 

 الرئیسیة
 إطارات املکتبة

 الساحة العامة

 

13 

 الخیمة الدینیة :

أمسیة رمضانیة بالتنسیق مع مدیریة 

 الشؤون الدینیة واألوقاف بالوادي

2023مارس  31  

مساءا 22:00  
یةأهداف ثقافیة دین  

دار الثقافة  

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة بالوادي

 

/ 

14 

 سمر ثقايف خاص بالعائالت :

 مسابقات وهدایا

وصالت موسیقیة من تقدیم فرقة 

 دار الثقافة

فقرة فنیة من تقدیم فرقة 

 نسمات الصحراء

 

2023أفریل  01  

مساءا 22:00  

الهدف من النشاط 

سرة خلق متنفس لأل

املحلیة من خالل 

تنظیم مجموعة من 

األنشطة الفنیة 

والترفیهیة املوجهة 

 للعائالت

دار الثقافة 

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

الجمعیات التي 

تهتم باألسرة 

 والطفل

 

/ 

معرکة بدر الکبرى وقفات رمضانیة : 15  
2023أفریل  03  

صباحا 10:00  

نشر الثقافة 

 التاریخیة والدینیة

ة مکتب

 البیاضة
 إطارات املکتبة

صفحة 

املکتبة یلع 

 الفیسبوك

16 

 

 مسابقة املؤذن الصغیر :

بالتنسیق مع الجمعیة الوالئیة لرعایة 

 الطفل

2023أفریل  04  

زواال 14:00  
 أهداف دینیة تربویة

دار الثقافة 

 الشط

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة

 

/ 
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 مسابقة وزنك کتاب 17
2023أفریل  06  

مساءا 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفیهیة

املکتبة 

 الرئیسیة
 إطارات املکتبة

 الساحة العامة

 

18 

 لیالي املسرح املحلي :

عرض مسرحي من تقدیم الفرقة 

 املسرحیة لدار الثقافة

2023أفریل  06  

مساءا 22:00  

أنشطة فنیة 

 ترفیهیة

دار الثقافة 

 وسط املدینة

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

سرح ورشة امل

 لدار الثقافة

 

/ 

 قراءة جزء من السیرة النبویة لألطفال 19
2023أفریل  07  

صباحا 10:00  

تعلیم السیرة النبویة 

 لألطفال

املکتبة 

 الرئیسیة
 / إطارات املکتبة

20 

 الخیمة الدینیة :

أمسیة رمضانیة بالتنسیق مع مدیریة 

 الشؤون الدینیة واألوقاف بالوادي

2023أفریل  07  

ساءم 22:00  
 أهداف ثقافیة دینیة

دار الثقافة  

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة بالوادي

 

/ 

21 

 سمر ثقايف خاص بالعائالت :

 مسابقات وهدایا

وصالت موسیقیة من تقدیم فرقة 

 دار الثقافة

فقرة فنیة من تقدیم فرقة آفاق 

 سوف

2023أفریل  08  

مساء 22:00  

 الهدف من النشاط

خلق متنفس لألسرة 

املحلیة من خالل 

تنظیم مجموعة من 

األنشطة الفنیة 

دار الثقافة 

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

جمعیات التي ال

تهتم باألسرة 

 والطفل

 

 

/ 
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والترفیهیة املوجهة 

 للعائالت

 

22 

 مسابقة املؤذن الصغیر :

بالتنسیق مع الجمعیة الوالئیة لرعایة 

 الطفل

2023أفریل  11  

زواال 14:00  
 أهداف دینیة تربویة

دار الثقافة 

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة بالوادي

 

/ 

23 

 لیالي السینما ( بواسطة الدتاشو ):

 فیلم دیني

 

2023أفریل  12  

مساء 22:00  

نشر الثقافة 

 التاریخیة والدینیة

دار الثقافة 

 الشط
 / دار الثقافة

24 

 لیالي الفکاهة واملسرح:

سهرة فکاهیة موسیقیة بمشارکة 

مجموعة من الفنانین املحلیین 

 والشعراء

 

2023أفریل  13  

مساء 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفهیة

دار الثقافة 

 وسط املدینة

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

ورشة الفنون 

املوسیقیة لدار 

 الثقافة

 

 

/ 

25 

 

 مسابقة وزنك کتاب

 

2023أفریل  13  

ءمسا 22:00  

أهداف ثقافیة 

 ترفیهیة

املکتبة 

 الرئیسیة
 الساحة العامة إطارات املکتبة

 الخیمة الدینیة : 26
2023أفریل  14  

مساء 22:00  
 أهداف ثقافیة دینیة

دار الثقافة  

 الشط

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

 

/ 
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أمسیة رمضانیة بالتنسیق مع مدیریة 

 الشؤون الدینیة واألوقاف بالوادي

 

مدیریة الشؤون 

 الدینیة بالوادي

27 

 سمر ثقايف خاص بالعائالت :

 مسابقات وهدایا

وصالت موسیقیة من تقدیم فرقة 

 دار الثقافة

 فقرة فنیة من تقدیم فرقة البیارق

2023أفریل  15  

مساء 22:00  

الهدف من النشاط 

خلق متنفس لألسرة 

املحلیة من خالل 

تنظیم مجموعة من 

األنشطة الفنیة 

جهة والترفیهیة املو

 للعائالت

 

 

 

دار الثقافة 

 الشط

دار الثقافة 

 بالتنسیق مع

 

الجمعیات التي 

تهتم باألسرة 

 والطفل

 

 

 

/ 

28 

 وقفات رمضانیة بلیلة القدر :

 وصالت انشادیة وشعریة

 توزیع جوائز

2023أفریل  17  

مساء 22:00  

نشر الثقافة 

 التاریخیة والدینیة

مکتبة 

 البیاضة
 إطارات املکتبة

صفحة 

تبة یلع املک

 الفیسبوك

29 

 حفل اختتام برنامج شهر رمضان املبارك:

 مسابقات عائلیة

إعالن نتائج مسابقة املؤذن 

 الصغیر

وصالت موسیقیة من تقدیم فرقة 

 دار الثقافة الثقافیة

2023أفریل  18  

مساء 22:00  

الهدف من النشاط 

خلق متنفس لألسرة 

خالل  املحلیة من

تنظیم مجموعة من 

األنشطة الفنیة 

والترفیهیة املوجهة 

 للعائالت

 

 

دار الثقافة 

 الشط

 

دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

الجمعیات التي 

تهتم باألسرة 

 والطفل

 

 

 

 

/ 
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فقرة فنیة من تقدیم فرقة آفاق 

 سوف

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

والیة 

 الوادي

 

 

 

 

 

نشاطات خاصة باالطفال للعطلة 

 الربیعیة

عروض مسرحیة-  

عروض فنیة خاصة بطفل-  

ة املؤذن الصغیرمسابق-  

مارس الی 23من   

2023أفریل  09  

صباحا 09:00  

 دار الثقافة الشط

متنفس لألسرة 

املحلیة من خالل 

تنظیم مجموعة 

من أنشطة الفنیة 

الترفیهیة املوجهة 

 األطفال

ورشة املسرح لدار -

 الثقافة

مجموعة من -

الجمعیات التي تهتم 

 باألسرة والطفل

نادي الیاسمین -

 للطفولة

ي رعایة الطفولةناد-  

31 

ورشات ومسابقات يف التلخیص -

 والرسم

ورشة الکلمات املتقاطعة-  

مارس الی 23من   

2023أفریل  08  

صباحا 09:00  

املکتبة 

الرئیسیة 

 وفروعها

أهداف تعلیمیة 

 ترفیهیة
 اطارات املکتبة

32 
رحلة املنخرطین ملدینة تمرنه 

 القدیمة بجامعة

2023مارس  25  

صباحا 09:00  
کتبة البیاضةم  

التعریف باملواقع 

 االثریة باملنطقة

33 
 عرض مسرحي لألطفال

 

2023مارس  27  

صباحا 09:00  

املکتبة 

 الرئیسیة
 الفنان بشیر بن عزة 
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34 
خرجة ملحطة تصفیة املیاه 

 بسیدي عون
2023مارس  30  

املکتبة 

 الرئیسیة

أهداف تعلیمیة 

 ترفیهیة
 اطارات املکتبة

 

خنشلةثقافة لوالیة مدیریة ال -  

 

 مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم اسم النشاط

 تحسیسي توعوي تالمیذ املدارس

املتحف العمومي 

 الوطني

کل یوم الثالثاء 

 مساءا

 - املتحف العمومي الوطني:

ورشات فنیة أثریة -  

حقیبة متحفیة -  

مسابقات فکریة دینیة -  
01 

 
سیق مع بالتن

جامعة عباس 

 لغرور خنشلة

تحسیس تثقیفي 

 توعوي
2023رمضان  17 ندوة تاریخیة حول معرکة بدر -   

2023رمضان  27 تحسیسي توعوي تالمیذ املدارس  
مسابقات دینیة -  

القران ترتیل -  

40
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دار الثقافة 

بالتنسیق مع 

الجمعیات 

 الثقافیة

 

خلق فضاء 

للعائالت الخنشلیة 

ء لالستمتاع بأجوا

 دینیة وترفیهیة

 

 دار الثقافة

25/03/2023  

 إلی

17/04/2023  

 -دار الثقافة:

بالطو فني متنوع: (تجسید کیفیة استقبال شهر  -

 رمضان املعظم باملنطقة)

حفل إنشادي مع املنشد حسام الدین عرعار -  

عرض مسرحي للکبار بعنوان:" فرحة شو" لتعاونیة  -

 فنون وثقافة لوالیة سطیف

ائلي متنوع: حفل إنشادي دیني مع بالطو ع -

ألغاز –مسابقات  –املنشد حسام الدین عرعار   

عرض مسرحي للکبار بعنوان " البولونة " لجمعیة  -

 البصمة تبسة

حفل فني شعبي مع الفنان القدیر " ناصر مقداد" -  

 منطقة تجسید کیفیة إحیاء لیلة النصفیة يف -

 األوراس (سهرة رمضانیة).

کبار بعنوان " املفقودة " لجمعیة عرض مسرحي لل-

-خنشلة  –الدرع للثقافة والفنون   

عروض  –مسابقة فکریة  –بالطو عائلي متنوع:  -

لجمعیة الدرع للثقافة -اناشید دینیة  –فکاهیة 

خنشلة-الفنون   

عرض مسرحي للکبار بعنوان: الحقار واملکار والنیة -

- الجزائر –للتعاونیة الثقافیة للمسرح بورسعید   

02 
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بالطو عائلي متنوع: حفل إنشادي دیني مع  -

-ألغاز  –مسابقات  –املنشد حسام الدین عرعار   

حفل موسیقي متنوع الناشید دینیة وموشحات  -

تافتیکا للمسرح وفنون العرض  –للتعاونیة الثقافیة 

-سطیف –  

عروض  –مسابقة فکریة  –بالطو عائلي متنوع:  -

الدرع للثقافة  لجمعیة-اناشید دینیة  –فکاهیة 

-خنشلة-الفنون   

حفل إنشادي لجمعیة أفاق سوف للثقافة والفنون  -

-الوادي –  

املکتبة  -

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

األستاذ بالولي  -

 نصر الدین

األستاذ زین  -

 الدین لشخب

إحـیـاء شـهـر 

رمضـان الکریم 

2023 

املکتبة الرئیسیة  -

للمطالعة 

 العمومیة

ملحقة الحامة -  

 

ملحقة قایس -  

طیلة شهر رمضان 

 الکریم

 

 -املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة:

معرض للکتاب الدیني من رصید املکتبة -  

عرض أفالم کرتونیة لقصص األنبیاء -  

 05الثقافیة الطبعة -العلمیة  -املسابقة الدینیة -

سؤال). 20مطویة (مطویة تحوي   

سلسلة ورش تفاعلیة -  

30  
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04 

 - املتحف العمومي الوطني:

برمجة أنشطة مختلفة -  

 (مسابقات فکریة أناشید دینیة، تالوة القرآن)

طیلة العطلة 

الربیعیة وذلك تزامنا 

مع شهر رمضان 

 الفضیل

مکتبة املتحف  -

العمومي الوطني 

 خنشلة

إضافة البعد  -

 الدیني

 للمناسبة

تالمیذ املدارس -  

05 

 -املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة:

ورشات تفاعلیة: -  

ورشة السوروبان -  

ورشة اختبر ذکاءك -  

ورشة تقنیات الرسم -  

ورشة تجوید القرءان -  

ورشة مخبریة -  

مسابقة فکریة -  

أفالم ثقافیة ترفیهیة -  

املکتبة املتنقلة -  

27/03/2023  

29/03/2023  

12/04/2023  

15/04/2023  

املکتبة  -

الرئیسیة 

للمطالعة 

مومیةالع  

مکتبة املطالعة  -

-قایس–العمومیة   

مکتبة املطالعة  -

 –العمومیة 

-الحامة  

مرکز الطفولة  -

–املسعفة 

-خنشلة  

تنمیة روح  -

املطالعة من خالل 

 املکتبة املتنقلة

املکتبة  -

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

مؤطري الورشات -  

06 

 -دار الثقافة:

ملناسبةمسابقة يف الرسم لألطفال خاصة با -  

 حکواتي لألطفال

 عرض مسرحي لألطفال

25/03/2023  

 إلی

08/04/2023  

دار الثقافة -  

خلق جو من  -

 الترفیه

 لألطفال

مجموعة من  -

 منخرطي

 ورشات دار الثقافة

جمعیة ثقافیة -  
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بالطو ثقايف ترفیهي لألطفال: (ألعاب الذکاء، قراءة  -

 قصة لألطفال)

مسابقة فکریة دینیة -  

ورشة لألشغال الیدویة -  

مسابقة الصائم الصغیر -  

عروض بهلوانیة متنوعة وألعاب الخفة مع -  

 جمعیة جیل األمل قایس

فال الفائزین يفتوزیع الجوائز یلع األط -  

 مختلف املسابقات

تنمیة املهارات  -

 اإلبداعیة

 للطفل

مجموعة من  -

 تالمیذ

 املدارس
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سوق أهراسمدیریة الثقافة   

لرقما ریخ و التوقیتالتا   املکان املشارکون النشاط 

01 
27 /03/2023  

سا 20.00  
 سهرة فنیة عائلیة

 جمعیة عبد الله القطاف

 جمعیة محبي املالوف

دار الثقافة و الفنون الطاهر 

 وطار

02 
30/03/2023  

سا 20.00  
 سهرة فنیة عائلیة

 الهادي بوشرمة

 الشریف وادة

 قواسمیة الساسي

 

03 
02/04/2023  

سا 020.0  
 سهرة فنیة عائلیة

 جمعیة املجداویة

 جمعیة القرطبیة
 

04 
05/04/2023  

سا 20.00  
 سهرة فنیة عائلیة

 خواللي سفیان

 دریدي رشید
 

41
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05 
07/04/2023  

سا 20.00  
 سهرة فنیة نسائیة

 فقیرات سوق اهراس

 ( صالب جهیدة) هشام کواشي حویتة
 

06 
08/04/2023  

سا 20.00  
 سهرة فنیة عائلیة

اهراس للفن الشعبي جمعیة  

 جمعیةالزهراء / الفنان قدور ملکي
 

07 
11/04/2023  

سا 20.00  
 سهرة فنیة عائلیة

 جمعیة األصیل

 جمعیة الوئام

 (فرقة شذى االهراس)

 لخضر طبیب

 

08 

 

15/04/2023  

سا 20.00  

 

 سهرة فنیة عائلیة

 

 جمعیة بونة

 جمعیة إشبیلیا

 جمعیة الشعلة الشبانیة

 

 

09 

 

 

در املجیدةلیلة الق  

سا 20.00  

 سهرة فنیة عائلیة

جمعیة اإلسراء/ الجازولیة / الزعالنیة/  القادریة 

الحضرة / محمد بن عیسی/ الحاج مصطفی  /

 ریفي
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10 

 

خالل العطلة 

 الربیعیة

. 

 

عروض مسرحیة  _

 موجهة لألطفال.

ورشات رسم، قراءة،  _

 مطالعة.

عروض بهلوانیة . _  

عروض سینمائیة  _

لألطفالموجهة   

 

 دار الثقافة و الفنون

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة و ملحقاتها

 متحف السینما

 

االهتمام بفئة 

االطفال و خلق جو 

و متنفس ترفیهي 

 و تثقیفي لهم .

 فرق مسرحیة
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ةتیبازمدیریة الثقافة لوالیة   

سة الثقافیةاملؤس النشاط املبرمج التاریخ املکان التوقیت  الرقم 

سا 21:00  

 

 

سا 13:30  

 

 

سا 21:00  

 میناء تیبازة

 

 

 مقر املکتبة

 

 

 

 املرکز العربي لآلثار

  19مارس إلی 31من 

 2023أفریل 

 األیام الفنیة ملوسیقی السماع :

ثمان سهرات فنیة ملوسیقی السماع 

 لوالیة تیبازة .

 السهرات الفنیة :

أربع سهرات متنوعة بمعدل سهرة 

. أسبوع کل  

 اللقاءات األدبیة :

لقاءین فکریین بمناسبة إحیاء شهر 

 رمضان الکریم .

سهرة لیلة السابع والعشرین من شهر رمضان 

املبارك : حفل ختان  بالتنسیق مع مدیریة 

 النشاط االجتماعي و الهالل األحمر الجزائري.

 01 مدیریة الثقافة

42
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ابتداء من الساعة  

سا 21:00  

 

 

 

 

 

 

 

قر دار الثقافةم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفریل  19إلی  27من 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهرات العروض املسرحیة

 بمعدل سهرة کل أسبوعین

 سهرات ألغنیة الشعبي

 بمعدل سهرتین کل أسبوع

 سهرات للموسیقی االندلسیة :

 بمعدل سهرة کل أسبوع

 سهرات املدیح واإلنشاد :

 بمعدل سهرتین کل اسبوع

شرین من سهرة لیلة السابع والع

حفل اختتام مسابقة الشهر املعظم : 

قوانین رمضان لحفظ الحدیث الشریف 

 و ترتیل القرآن الکریم .

 

 

 

 

 

 

 

دار الثقافة والفنون الدکتور 

 " احمد عروة " القلیعة

 

 

 

 

 

 

 

02 
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ابتداء من الساعة 

سا 10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقر املکتبة

 

 

 

 

 

 12إلی  08من 

 2023جانفي 

 

 

 

 12إلی  10من 

 2023جانفي 

 

 

 

2023جانفي  11  

 معارض وثائقیة للکااب الدیني

 تنظیم معرض وثائقي للکتاب الدیني

 تحت شعار:  "دیننا املتسامح"

 مسابقات دینیة

مسابقة يف الشعر الدیني "مدح 

 الرسول صلی الله علیه و سلم"

 مجموعة من الورشات :

االکتشاف و املعرفة : موضوع:"فتح 

ملکرمة"مکة ا  

ورشة کتابي یتحدث مع سلسلة 

 مشاهیر املسلمین

ورشة کتابي یتحدث بعنوان: "الصوم 

 نصف الصبر"  .

 ورشة کتابة

 ورشة االکتشاف و املعرفة

 موضوع:"الهجرة املبارکة"

ورشة کتابي یتحدث مع سلسلة 

 الخلفاء الراشدین

 ورشة االشغال الیدویة

 

 

 

 

 

 

 

 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

ىسیا جبار"أالعمومیة "   

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
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ورشة االکتشاف و املعرفة : "فتح 

رمضان 02مکة:   

 ورشة کتابة  "یومیاتي الرمضانیة"

 سلسلة من املحاضرات الدینیة :

محاضرة دینیة للشیخ "بن عامر 

 بوعمرة"

 بعنوان: "رمضان شهر التوبة و الغفران"

 

محاضرة دینیة للشیخ "تیکاروشین 

 محمـد"

 بعنوان: "معرکة بدر الکبرى"

 

محاضرة دینیة للشیخ "بن عامر 

العلمي بوعمرة" رئیس املجلس 

 بعنوان: "دیننا الحیاة"

محاضرة دینیة للشیخ "تیکاروشین 

 محمـد"

 بعنوان: "لیلة القدر خیر من ألف شهر"

 مدائح دینیة :
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مدائح دینیة من تقدیم فرقة "نسیم 

 الصباح"ملدینة شرشال

 مدائح دینیة من تقدیم "فرقة االسراء"

مدائح دینیة من تقدیم "فرقة 

لفي عمار"اإلسراء"بقیادة املنشد:"خ  

 عروض عبر الشاشات الکبیرة :

عرض عبر الشاشة الکبیرة تتخللها 

مناقشة."فن طي الورق" بقیادة 

 املنشد:"خلفي عمار"

عرض عبر الشاشة الکبیرة تتخللها 

مناقشة ورشة کتابي یتحدث مع 

 سلسلة الخلفاء الراشدین

تنظیم زیارة من املدارس النائیة 

 الکتشاف املکتبة

ورشات عدیدة. من واالستفادة  
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 مدیریة الثقافة لوالیة میلة

 

 القائم بالنشاط طبیعة  النشاط تاریخ النشاط
مکان 

 النشاط
 توقیت النشاط

2023مارس  30إلی  26األسبوع األول  من   

 ( أندلسیات میالح الرمضانیة )

 

2023مارس  25السبت   

 

 حفل فني أندلسي

 

جمعیة املغدیریة الثقافیة لوالیة 

  معسکر

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

سا 21:30  

 

 

2023مارس  26األحد   جمعیة لیالي األندلس لوالیة سطیف حفل فني أندلسي 

 

2023مارس  27االثنین   

 

 حفل فني أندلسي

جمعیة النور للموسیقی األندلسیة 

میلة لوالیة  

 

2023مارس  28الثالثاء   

 

 حفل فني أندلسي

جمعیة الزیریة األندلسیة ملیانة  

 لوالیة  عین الدفلی

2023مارس  29األربعاء    
 

 حفل فني  أندلسي

 

 الفنان فاتح روانة لوالیة سکیکدة

 

2023مارس  30الخمیس   

 

 حفل فني أندلسي

 

جمعیة املنارة  الثقافیة شرشال لوالیة 

ازةتیب  

43
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( األیام املحلیة للمالوف )  أفریل 06إلی   01األسبوع الثاني  :  من   

 

 

2023أفریل  01السبت   

 

 حفل فني مالوف
 الفنان  یحي  دریدي

 

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

 

 

سا 21:30  

 

2023افریل  02األحد    حفل فني مالوف 
الفنان لعلی بوعلي الهادي ضوء 

 الجلیل

 

0232افریل  03االثنین   

 

 حفل فني مالوف
 الفنان بوبکر دحماني

2023أفریل  04الثالثاء   
 

 حفل فني مالوف

 

 الفنان لحمر محمد العربي

2023افریل  05األربعاء   
 

 حفل فني مالوف

 

 الفنان  عبد املومن بلعطار

2023افریل  06الخمیس   
 

 حفل فني مالوف

 

 الفنان محمد الصالح عالم

2023افریل    11إلی   08من   األسبوع الثالث :  

 ( لیالي اإلنشاد واملدیح  )

 

2023أفریل  08السبت   
 حفل فني إنشادي

فرقة شذى األفراح لإلنشاد واملدیح 

 الدیني لوالیة میلة

 

 

 

 دار الثقافة

 

 

 

سا 21:30  

 

2023افریل  09األحد    

 

 حفل فني إنشادي

فرقة الفنان عبد الجلیل  أخروف 

ةلوالیة قسنطین  
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2023افریل  10االثنین   

 

 حفل فني إنشادي

 

جمعیة التراث لإلنشاد الدیني لوالیة 

 سطیف

  

2023أفریل  11الثالثاء   
 

 حفل فني إنشادي

 

 فرقة أحباب الرحمن لوالیة میلة

 

2023افریل    11إلی   15األسبوع الرابع :  من   

 ( لیالي املسرح والفکاهة   )

 

2023أفریل  15السبت   

 

 عرض مسرحي

جمعیة عشاق الرکح 

 الثقافیة لوالیة عنابة

 

 

 

سا 21:30  
2023أفریل  16األحد   

 

 عرض فني

 

الفنان فرید مریمش لوالیة 

 جیجل

 

2023أفریل  17االثنین   

 

 عرض مسرحي

 

فرقة القعدة املسرحیة 

 لوالیة باتنة

شاط املقهی الثقايف )افریل ( ن 16(خالل االسبوع الرابع ) برنامج خاص بیوم العلم   

 

 

2023أفریل  15السبت   

 

 

معرض الخط العربي والزخرفة  -

 اإلسالمیة

 

مع مجموعة من الفنانین 

 التشکیلیین

دار 

 الثقافـــــة

 

 

سا11:00  
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مداخلة بعنوان " عبادة الصیام  -

 من خالل مقاالت احد الغواملي

 

تقدیم الدکتور لعمري مرزوق       

-جامعة باتنة  -  

 

مداخلة بعنوان " ما ال تعرفه عن   -

 الصیام

 

من تقدیم الدکتور ناصر 

جامعة سطیف -جیرار     

 طیلة شهر رمضان

 

 معرض للکتب من رصید املکتبة

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة
 

 

املکتبة 

الرئیسیة 

للمطالعة 

 العمومیة

 

 

 

 

 

 طوال الیوم

مسابقات دینیة وفکریة -   

 

 

ة باألطفالخاص  

 

ورشات ثقافیة وفنیة لألطفال                      -

( الرسم والتلوین ، القراءة واملطالعة 

 ، األشغال الیدویة )

حکواتي -  

 

 األسبوع األول

 

أمسیة شعریة  وأدبیة رمضانیة -  

 

 

 

 

بلدیة 

 الشیقارة

 

 

بعد صالة 

 التراویح
أمسیة شعریة وأدبیة  رمضانیة - األسبوع الثاني  

بلدیة 

 املشیرة
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 األسبوع الثالث

 

أمسیة شعریة  وأدبیة رمضانیة -  

بلدیة  شعراء ومبدعي املنطقة

 تاجنانت

أمسیة شعریة وأدبیة رمضانیة - األسبوع الرابع  بلدیة زغایة 

 

2023افریل  18الثالثاء   

 اختتام برنامج شهر رمضان الکریم

 

 

 سهرة فنیة يف طابع الشعبي

 

مع الفنان محمد راوي والیة 

 بومرداس

 

 دار الثقافة

 

 

سا 21:00  

 طیلة شهر رمضان

 

 

 طیلة الشهر الفضیل  یمدد عمل مکتبة املطالعة لدار الثقافة أمام روادها إلی غایة منتصف اللیل

 یمدد عمل املکتبة  الرئیسیة للمطالعة  العمومیة  أمام روادها إلی غایة منتصف اللیل
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دیریة الثقافة لوالیة عین الدفلیم  

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

2023أفریل  01مارس إلی  26من  أیام األغنیة الشعبیة 01 عبد القادر دار الثقافة األمیر  خلق جو من - 

الدینامیکیة 

 الثقافیة

الحقل  وتفعیل

یةالثقايف بالوال  

- إحیاء التراث  

 املادي

 والالمادي

علیه واملحافظة  

-  ومساندةدعم  

 الفنانین

الفاعلة  والجمعیات

يف الحقل 

 الثقايف

-  تفعیل املراکز 

 الثقافیة

تحت  واملؤسسات

 الوصایة

 فرق محلیة

2023أفریل  06إلی  03من  لیالي األغنیة األندلسیة 02  
 -مسرح محفوظ طواهري 

-ملیانة  
 فرق محلیة

03 
لیالي املسرح، الفکاهة و 

 الضحك
2023أفریل  12إلی  08من   

جویلیة   05قاعة الحفالت 

 العطاف
 جمعیات ثقافیة

واملداحمسرح الحلقة  04 2023أفریل  16إلی  14من    
 املتحف البلدي

-عین الدفلی -  

جمعیات ثقافیة 

 محلیة

05 
روحانیات يف مدیح الرسول 

 علیه الصالة  و السالم.
2023أفریل  20إلی  17من   

 النادي الثقايف

-جلیدة  -  
 فرق محلیة

06 

برنامج شهر التراث وفقا 

للشعار الذي تحدده الوزارة 

 الوصیة

2023ماي  18أفریل إلی  18من   
املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة حمدان حجاجي

جمعیات ثقافیة 

 محلیة

07 
 أیام مسرح الطفل

 مسابقة حفظ القرآن-
لة الربیعیةالعط  

 دار الثقافة

 عبر البلدیات

جمعیات ثقافیة 

 محلیة

 / قاعة سینما الکواکب طیلة شهر رمضان عرض أفالم دینیة 08

 طیلة شهر رمضان ندوات محاضرات دینیة 09
املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة حمدان حجاجي

 األئمة

 دکاترة جامعیین

44
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مةمدیریة الثقافة لوالیة النعا  

 

 مکان النشاط أهداف النشاط املشارکون
تاریخ وتوقیت 

 النشاط
 الرقم نوع النشاط

 جمعیة موالي طیب

 جمعیة الکوثر
 

إحیاء املناسبة الدینیة عبر مختلف  -

 بلدیات الوالیة

إبراز االحتفال الدیني من خالل الحضرة  -

 واملدیح

خلف فرجة وفسحة للعائالت واألطفال  -

 خالل الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

 

 

دار الثقافة والفنون 

 احمد شامي

25/03/2023  

22:00الساعة   
 

 

 حضرة ومدائح دینیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرة ومدائح دینیة

 

 

01 

 جمعیة النجوم الشبانیة
ملحقة  دار  الثقافة 

 بالعین الصفراء

26/03/2023  

22:00الساعة   
02 

جمعیة أحباب موالي 

 طیب

املرکز الثقايف 

 باملشریة

27/03/2023  

22:00الساعة   
03 

 جمعیة السماحة الثقافیة
مکتبة بلدیة عین بن 

 خلیل

28/03/2023  

22:00الساعة   
04 

 جمعیة اإلمام البصیري
املرکز الثقايف مکمن 

 بن عمار

29/03/2023  

22:00الساعة   
05 

45
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األناشید النعامةفرقة   

 

إحیاء املناسبة الدینیة عبر مختلف  -

 بلدیات الوالیة

إبراز االحتفال الدیني من خالل الحضرة  -

 واملدیح

خلف فرجة وفسحة للعائالت واألطفال  -

 خالل الشهر الفضیل

 

 

 

 

 

إحیاء املناسبة الدینیة عبر مختلف  -

 بلدیات الوالیة

إبراز االحتفال الدیني من خالل الحضرة  -

دیحوامل  

خلف فرجة وفسحة للعائالت واألطفال  -

 خالل الشهر الفضیل

 

دار الثقافة والفنون 

 احمد شامي

30/03/2023  

22:00الساعة   

 

 

 

 

 حضرة ومدائح دینیة

 

 

06 

 مکتبة  البیوض جمعیة الوصال
31/03/2023  

22:00الساعة   

 عروض ترفیهیة لألطفال

07 

 مکتبة تیوت جمعیة الرمال الذهبیة
01/04/2023  

22:00الساعة   
08 

 جمعیة ثقافیة ألوان
ملحقة  دار  الثقافة 

 بالعین الصفراء

02/04/2023  

22:00الساعة   
 09 عروض ألعاب الخفة

 تاج املدینة جمعیة
املرکز الثقايف 

 باملشریة

03/04/2023  

22:00الساعة   
 10 عروض ترفیهیة لألطفال
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45جمعیة شباب   مکتبة عسلة 
04/04/2023  

22:00الساعة   
 11 عروض ترفیهیة لألطفال

 جمعیة الشموع الثقافیة
ثقافة والفنون دار ال

 احمد شامي

05/04/2023  

22:00الساعة   

 12 عروض وأغاني لألطفال

 مکتبة مکمن بن عمار جمعیة نجوم افریقیا
06/04/2023  

22:00الساعة   

 فرقة ناس القریة
ملحقة  دار  الثقافة 

 بالعین الصفراء

07/04/2023  

22:00الساعة   

 13 سهرة يف الدیوان

 جمعیة بیکسل
شباب ساحة بیت 

 تیوت

08/04/2023  

22:00الساعة   

 جمعیة األصیل
دار الثقافة والفنون 

 احمد شامي

09/04/2023  

22:00الساعة   
 14 أغاني وأناشید
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 فرقة نجماوة
ملحقة  دار  الثقافة 

 بالعین الصفراء

10/04/2023  

22:00الساعة   
 15 سهرة يف الدیوان

 فرقة سلطان
املرکز الثقايف 

 باملشریة

11/04/2023  

22:00الساعة   

 16 سهرة طربیة

 فرقة لکامال
ساحة بیت شباب 

 تیوت

12/04/2023  

22:00الساعة   

 ببلدیة البیوض فرقة األفراح
13/04/2023  

22:00الساعة   

 ساحة عمومیة جمعیة القافلة
14/04/2023  

22:00الساعة   

 جمعیة جیل الغد
دار الثقافة والفنون 

 احمد شامي

15/04/2320  

22:00الساعة   
 17 سهرة طربیة
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 ساحة عمومیة  بمقرار جمعیة الفنتازیا  والبارود
16/04/2023  

22:00الساعة   

 فرقة الهضاب
ملحقة  دار  الثقافة 

 بالعین الصفراء

18/04/2023  

22:00الساعة   
 18 سهرة موسیقیة

فرق وجمعیات محلیة 

 تقلیدیة وفلکلوریة

ملحافظة إحیاء مناسبة شهر التراث وا

 یلع املوروث  الثقايف املحلي

ساحة املاضوي 

 باملشریة

18/04/2023  

22:00الساعة   
 19 برنامج شهر التراث

 مؤطرو املکتبة
 

 

دار الثقافة والفنون 

 احمد شامي

20/04/2023  

22:00الساعة   
 20 وصالت موسیقیة طربیة

 مؤطرو املکتبة

بالتنسیق مع جمعیة 

 مشریة تقرا

ینیةترسیخ مبادئ الد  

مکتبة املطالعة 

 العمومیة  مفدي زکریا

 

2023مارس  23  

معرض للکتب الدینیة من 

 الرصید الوثائقي للمکتبة

 فتح مسابقة رمضان

 فتح ورشات ثقافیة متنوعة

21 
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 مؤطرو املکتبة

 املرکزالثقايف اإلسالمي

إسهامات من الفکر و التراث و الحضارة 

 اإلسالمیة

 

مکتبة املطالعة 

دي زکریاالعمومیة مف  

 

 طیلة الشهر

بعد صالة 

 املغرب

نفحات روحانیة  من تقدیم  

 بعض األساتذة
22 

 
 

 تذکیر بمحطات دینیة

مکتبة املطالعة 

 العمومیة مفدي زکریا

 

1444رمضان  17  

محاضرة دینییه خاصة بغزوة 

بدر الکبرى من تقدیم اإلمام 

 عبد الرحمان إمام خطیب

23 
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 مؤطرو

 املکتبــــــة

الاألطفـــ  

مکتبة املطالعة العمومیة " اإلخوة عبد 

 الجلیل " الصفیصیفة

تعوید األطفال یلع -

الصیام للتقرب من الله 

 و االستعداد للعبادة

تذکیر األطفال بفضل -

 الصیام.

تعریف األطفال -

بالشهر الفضیل بنزول 

رحمة من الله و فتح 

 أبواب الجنة.

 طیلة

 شهر

 رمضان

تحضیر رسومـــات   -

لألطفال و طلب  رمضانیة

 تدوینهـــا

توجیه رســـــالة لألطفال  -

 للتعریف باملناســــــــــبة

و تشجیع األطفال علــــی 

 الصیــــــــــام

إعداد مسابقــــــة سؤال  -

 جواب عن الشهر الفضیل

 

 

24 

 

 

جمعیات 

 ثقافیة محلیة
 دار الثقافة

وفسحة خلق فرجة  -

ترفیهیة لألطفال 

 والعائالت

26/30/2023  

22:00الساعة   
 25 عروض بهلوانیة وترفیهیة

  ملحقة دار الثقافة بالعین الصفراء 
28/03/2023  

22:00الساعة   
 26 عروض بهلوانیة وترفیهیة
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  دار الثقافة 
30/03/2023  

22:00الساعة   
 27 عرض مسرحي لألطفال

  ملحقة دار الثقافة بالعین الصفراء 
01/03/2023  

22:00الساعة   
ب الخفةالعا  28 

  دار الثقافة 
03/03/2023  

22:00الساعة   
 29 عروض بهلوانیة وترفیه

  ملحقة دار الثقافة بالعین الصفراء 
04/03/2023  

22:00الساعة   
 30 عروض بهلوانیة وترفیهیة
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 مکتبة املطالعة العمومیة املجاهد "دقداق علي " بالقصدیر:

مؤطرو 

 املکتبة
 / املکتبة

ارس م23من 

 19إلی  2023

2023افریل   

 31 معرض للکتب الدینیة

مؤطرو 

 املکتبة
 أشاهد أرکز وأناقش املکتبة

مارس  25من 

 20إلی  2023

2023افریل   

عرض کل یوم قصة من قصص 

األنبیاء علیهم السالم عبر 

 الفیدیو

32 

مؤطرو 

 املکتبة
 اکتشف موهبتي املکتبة

مارس  27من 

 23إلی  2023

2023افریل  

ورشات متنوعة لألطفالفتح   33 

 باملشریة : مکتبة املطالعة  العمومیة أبو القاسم سعد الله

 املکتبة االطفال
تقویة عالقة االطفال 

 باملکتبة
 شهر رمضان

( سؤال  مسابقة دینیة لألطفال

 و جواب )

فتح ورشة خاصة بالقراءة و 

 تلخیص القصص الدینیة

34 

لیل العید" بعین بن خلیل :مکتبة املطالعة العمومیة املجاهد "ج  

 املکتبة األطفال
تعلیم األطفال أحکام 

 التجوید

 10:00 رمضان 15

 صباحا
 35 مسابقة تجوید وحفظ القران
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مؤطرو 

املکتبة 

بالتنسیق 

مع 

مدرسي 

 القران

 / املکتبة

 لیلة القدر

 صباحا 10:00

 

 36 تکریم معلمي املدارس القرآنیة

مؤطرو 

 املکتبة

 و األطفال

ةاملکتب  غرس حب قراءة القران 

طیلة ایام 

10:00 رمضان  

 صباحا

 

عرض سلسلة الحکواتي 

 لقصص القران
37 

 مکتبة املطالعة  العمومیة الشهیدة " فالي خامسة "بتیوت :

مؤطرو  

 املکتبة
 املکتبة

تعریف بسیدنا محمد صل الله 

 علیه وسلم

1444رمضان  01من   

 نهایة الشهر

لیه وسلم نشر سیرة  الرسول صلی الله ع

 طیلة الشهر املبارك
38 

مؤطرو  

 املکتبة
1444رمضان  10 دور الصحابة يف فتح مکة املکتبة  

مداخلة حول فتح مکة املکرمة إلمام مسجد 

 بتیوت
39 

مؤطرو  

 املکتبة
1444رمضان  17 تذکیر بغزوة بدر املکتبة  

 معرض للکتب الدینیة

 محاضرة من تقدیم إمام مسجد
40 
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العمومیة  املجاهد "مکي بوعالم "بمغرار :  مکتبة املطالعة  

 

 رمضان شهر الخیر املکتبة جمیع الفئات
إلی 2023مارس  23  

2023افریل 23  
 41 معرض للکتب الدینیة

منخرطي 

 املکتبة
 اإلسالم دیننا املکتبة

 10إلی   2023مارس  25

2022افریل   

 ورشة يف تجوید القرءان

 الکریم  وحفظ األحادیث النبویة
42 

منخرطي 

 املکتبة
 األنبیاء قدوتنا املکتبة

إلی 2023مارس  26  

2023افریل 22  

تنظیم ورشة يف القراءة قصص األنبیاء 

 والرسل
43 

منخرطي 

 املکتبة
2023افریل  19 لیلة القدر خیر من ألف شهر املکتبة  44 تکریم الفائزین 

 

فراء :مکتبة املطالعة  العمومیة الشهید "بوعمامة بن یحي"بالعین الص  

األطفال 

املنخرطین 

 باملکتبة

 املکتبة

االقتداء بسلوکات األنبیاء 

 والصحابة

 طیلة شهر رمضان

 کل أسبوع

مسابقة لألطفال عن أحسن تلخیص لقصة من 

 قصص األنبیاء.
45 

األطفال 

املنخرطین 

 باملکتبة

 46 فیلم عن قصص األنبیاء کل سبت مساءا املکتبة
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 مرشدة

األطفال 

املنخرطین 

ملکتبةبا  

 املکتبة
أن یکون القرآن دلیال عملیا لحیاة 

 الطفل يف یومه ونهاره
 47 ورشة حفظ القرآن. طیلة شهر رمضان

 مکتبة املطالعة  العمومیة الشهید " ساملي سالم " البیوض :

مؤطرو 

 املکتبة
 املکتبة

 تعریف بالحدث

و ترسیخ قیمته التاریخیة لدى 

 األطفال

2023مارس  23 الکتب الدینیةمعرض ألهم -   48 

مؤطرو 

 املکتبة
 املکتبة

ترسیخ حب املطالعة لدى 

 األطفال
مسابقة حفظ القران - طیلة شهر رمضان  49 

مؤطرو 

 املکتبة
 املکتبة

 تعریف بالحدث

قیمته التاریخیة لدى  وترسیخ

 األطفال

االحتفال بلیلة القدر املبارکة - لیلة القدر  50 

مؤطرو 

 املکتبة
 املکتبة

لحدثتعریف با  

قیمته التاریخیة لدى  وترسیخ

 األطفال

قسیمة رمضان - طیلة شهر رمضان  51 

مؤطرو 

 املکتبة
 املکتبة

تعریف بالحدث و ترسیخ قیمته 

 التاریخیة لدى األطفال
2023افریل20  

توزیع الجوائز یلع الفائزین ویلع األساتذة  -

 املشرفین
52 

ب "بمکمن بن عمار :مکتبة املطالعة  العمومیةاملجاهد " رافعي الطی  
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مؤطرو 

 املکتبة

 و االطفال

 املکتبة

2023مارس  21 تقریب الطفل من املکتبة  عرض کتب باملناسبة- 

 عرض ملصقات-

 تنظیم ورشات للرسم

 تنظیم مسابقات يف الرسم

 والتلخیص

2023افریل 07 تعریف هیاکل الصحیة للطفل 53  

تذکیر  بالعالمة عبد الحمید بن 

 بادیس
2023افریل 16  

 مکتبة املطالعة  العمومیة الشهید"جدید جدید "بجنین بورزق :

مؤطرو املکتبة 

مدرسي 

املدرسة 

 القرآنیة

 املکتبة

مشارکة املنخرطین وإعادة 

 إدماجهم

 يف جو املکتبة واملطالعة

2023افریل10  

 سا   14:00
 54 مسابقة حول غزوة بدر

مؤطرو املکتبة 

مدرسي 

املدرسة 

 القرآنیة

ملکتبةا  

مشارکة املنخرطین وإعادة 

 إدماجهم

 يف جو املکتبة

2023أفریل  16  

سا10:00  
 55 مسابقة يف التجوید

 مکتبة املطالعة  العمومیة الشهید "بن ساسي أمحمد " بعسلة:

 املکتبة مؤطرو املکتبة

اطالع األطفال یلع قصص 

وسیرة الرسول صلی الله األنبیاء

 علیه وسلم

 طیلة شهر رمضان
ت رمضانیة عبر عرض أفالم کرتون نفحا

 لقصص األنبیاء وکتب دینیة لألطفال
56 
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براعم ومرشدة 

مسجد أبي بکر 

 الصدیق

 املکتبة
إیجاد روح التنافس يف مجال 

 حفظ القران الکریم  والتالوة

أفریل  19لیلة القدر

2023 

مسابقة لحفظ وتجوید القرآن  تتخللها بعض 

-ت دینیةأناشید ومسرحیا -العروض الدینیة   
57 

 

 مدیریة الثقافة لوالیة عین تموشنت

 

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

01 

معرض کتاب الطفل من 

 الرصید الوثائقي

 

مارس  22من  2023 

2023مارس  30الی   

 طیلة الیوم

بهو املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

يمالك بن نب  

 

بمناسبة العطلة 

 الربیعیة

 و

االحتفال بشهر 

 رمضان

 

 

ترسیخ مبادئ الدین 

 االسالمي

 

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

02 
عروض ترفیهیة و سهرات 

 فنیة

2023مارس  25من   

2023افریل  20الی   

سا 21:00  

املرکز الثقايف لبلدیة 

لعین الکیح  
 جمعیة نشاطات الشباب

03 

مسابقة دینیة يف حفظ 

القرآن الکریم واالحادیث 

 النبویة لفئة الصغار

 

2023مارس  25من   

2023أفریل  16إلی   

سا 21:00  

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

46
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04 
لألطفالأمسیة ترفیهیة  -  

سهرة فنیة -  

25/03/2023  

سا22:00 -سا14:00  

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

 

 احیاء لیالي رمضان

 

 جمعیة االمل الثقافیة

 فرقة بالل بوحجر

05 

نشاطات املطالعة والقراءة 

 بمختلف الورشات:

القراءة، الرسم، التلخیص، 

الکتابة کیزیتو،الشطرنج،ألعاب 

 التسلیة...

2023مارس  25من   

2320أفریل  18الی غایة   

 الساعة من:

سا 12:00سا الی  10:00  

 

قاعة املطالعة 

للمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

 مالك بن نبي

 

 

 

 

االحتفال بشهر 

 رمضان

 

 

 

 

 الترفیه و التسلیة

نادي القراءة للتدریب والتعلیم 

بلجیاللي محمد + مؤطري 

املکتبة الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة مالك بن نبي

06 

لثقافیة تضم: املکتبة القافلة ا

 -معرض الکتاب -املتنقلة

 ورشات متنوعة املجاالت

 عروض بهلوانیة

2023مارس  26  

سا 12:00  

بلدیة  الشنتوف 

 والیة عین تموشنت

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة مالك بن 

 نبي +جمعیة أدب وفن

07 

تقدیم عرض ترفیهي لفائدة 

االطفال ذوي االحتیاجات 

خاصةال  

26  /03 /2023  

سا 11:00  

 

 

مؤسسة الطفولة 

 املسعفة بني صاف
 جمعیة أدب و فن

08 
ندوة علمیة حول العادات 

 الصحیة يف الشهر الفضیل

72 2023مارس     

سا 10:00  

قاعة املحاضرات 

للمکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

االحتفال بشهر 

 رمضان

ج و من تقدیم الدکتور أغا معرا

 الدکتورة فرح جلول.
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مؤطري املکتبة + جمعیة 

جابر بن حیان للتبرع بالدم 

 عین تموشنت

 سهرة فنیة + عرض فکاهي - 09
2023مارس  27  

سا22:00  
 

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

 

 

 

 إحیاء لیالي رمضان

 

 جمعیة فن و اإلبداع

جمعیة سیدي سعید + 

 جمعیة األمل الثقافیة

10 
ض فکاهيسهرة فنیة + عر -  

 

2023مارس  29  

سا 22:00  

جمعیة ادب و فن -  

جمعیة سیدي رابح -  

جمعیة شمل الفنون -  

11 

تقدیم عرض ترفیهي لفائدة 

االطفال ذوي االحتیاجات 

 الخاصة

2023مارس  30  

سا 11:00  

املرکز املتعدد 

الخدمات لوقایة 

 الشبیبة عین الطلبة

 

االحتفال بشهر 

 رمضان

 الترفیه و التسلیة

معیة فن و ابداعج  

 سهرة فنیة موسیقیة 12
2023مارس  30  

سا 22:00  
 الفرقة الصاعدة لبلدیة املالح إحیاء لیالي رمضان قاعة النصر املالح

13 

معرض کتاب الطفل من 

 الرصید الوثائقي

 

2023مارس  30من   

2023أفریل  08إلی   

 طیلة الیوم

شهر رمضان عطلة 

 الربیع

االحتفال بشهر 

 رمضان

القراءة للتدریب والتعلیم  نادي

 بلجیاللي محمد

 سهرة انشادیة 14
2023أفریل  01  

سا 21:00  

قاعة االطلس ببلدیة 

 حمام بوحجر

 

 إحیاء لیالي رمضان
 فرقة الریاحین
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15 

 عرض فیلم سینمائي الرسالة

 

 

2023أفریل  01  

سا 21:00  

قاعة السینما 

الصومام لوالیة عین 

 تموشنت

فنون لوالیة مدیریة الثقافة و ال

 عین تموشنت

 سهرة فنیة +عرض فکاهي 16
2023أفریل  02  

سا 22:00  

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

 جمعیة أفراح الزرنة

 الفنان میلود دیامو

17 

القافلة الثقافیة تضم: املکتبة 

 -معرض الکتاب -املتنقلة

 ورشات متنوعة املجاالت

 عروض بهلوانیة

2023افریل  02  

سا 12:00  

واد برقش  بلدیة 

 والیة عین تموشنت

 

 

 

االحتفال بشهر 

 رمضان

 الترفیه و التسلیة

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة مالك بن 

 نبي +جمعیة أدب وفن

18 

تقدیم عرض ترفیهي لفائدة 

االطفال ذوي االحتیاجات 

 الخاصة

2023أفریل  03  

سا 11:00  

 

مدرسة اطفال 

املعوقین سمعیا 

 عین تموشنت

 جمعیة ادب و فن

 

19 
إلقاءات شعریة للمواهب 

 الناشئة

2023أفریل   03  

سا 22:00  
 

 إحیاء لیالي رمضان

 

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة مالك بن 

نبي + الجمعیة الثقافیة 

 "الجذور" عین تموشنت

 سهرة فنیة + حکواتي 20
2023أفریل 04  

سا 22:00  

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

 جمعیة الشیخ بلمو

 أمتیر صحراوي

21 
تقدیم عرض مسرحي بعنوان 

 "اسمحلي یا بویا"

2023أفریل 04  

سا 22:00  
 جمعیة الشاطئ بلدیة العامریة
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22 
 أمسیة ترفیهیة لألطفال

 (ألعاب الخفة املسرح)

2023أفریل  05  

سا 14:00  

الحدیقة العمومیة 

 املالح
 

 

 

 

 

 

االحتفال بشهر 

 رمضان

ر الجدیدجمعیة الفج  

 

23 
ندوة فکریة حول دروس غزوة 

 بدر الکبرى

2023أفریل   05  

سا 11:00  

قاعة املحاضرات 

للمکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة مالك بن 

نبي + مدیریة الشؤون الدینیة 

 و االوقاف

24 
محاضرة دینیة حول نفحات 

الکریم رمضان  

2023أفریل   06  

سا 11:00  

املؤسسة العقابیة 

 الغرابة

 االستاد: عثماني هواري

 

25 

 نفحات رمضانیة

 حکایات شعبیة

 بوقاالت

 ورشات

06/04/2023  

سا 21:00  

قاعة املطالعة 

للمکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة 

مالك بن نبي لوالیة 

 عین تموشنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

للمطالعة العمومیة مالك بن 

 نبي لوالیة عین تموشنت

26 

سهرة فنیة + عرض فکاهي 

 مع عبد الحق جوك

 

2023أفریل  08  

سا 22:00  

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

 جمعیة والد سیي بریك

 جمعیة األمل الثقافیة

27 
عرض فیلم سینمائي صوت 

 املالئکة

2023أفریل  08  

سا 1:002  

قاعة السینما 

الصومام لوالیة عین 

 تموشنت

مدیریة الثقافة و الفنون لوالیة 

 عین تموشنت
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 سهرة انشادیة 28
10/04/2023  

سا 21:00  

قاعة االطلس ببدیة 

 حمام بوحجر

 

 إحیاء لیالي رمضان

 

 

 

 

 

 فرقة نسمات الهدى

29 

 

سهرة فنیة + عرض فکاهي 

 للفنان ولید عالش

 

 

2023أفریل  10  

سا 22:00  
یسی دار الثقافة ع

 مسعودي

 

 جمعیة الزرنة

 اسطورة

 جمعیة بصمة الشباب

30 
سهرة فنیة -  

حکواتي -  

2023أفریل  12یوم   

–سا 22:00 -  

 جمعیة توات الزاویة

 ماحي الصدیق

31 
نشاطات لألطفال و الشباب 

 (البهلوان ،السکاتش)

2023مارس  13  

سا 21:00  
 جمعیة الفجر الجدید قاعة النصر املالح

32 

 

کتاب الدیني من  معرض

 الرصید الوثائقي

2023أفریل  09من   

2023أفریل  17إلی   

 طیلة الیوم

بهو املکتبة 

الرئیسیة للمطالعة 

 العمومیة

 مالك بن نبي

 

االحتفال بشهر 

 رمضان

 الترفیه و التسلیة

 مؤطري املکتبة

33 

تقدیم عرض ترفیهي لفائدة 

االطفال ذوي االحتیاجات 

 الخاصة

2023أفریل  10  

سا 0011:  

املرکز النفسي 

البیداغوجي لألطفال 

املتخلفین ذهنیا 

 بعین االربعاء

 جمعیة ادب و فن
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34 

 سهرة رمضانیة متنوعة :

مسرحیة  -محاضرة دینیة 

أناشید دینیة -لألطفال  

2023أفریل   11  

سا 21:00  

 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

 احیاء لیالي رمضان

رقة الریاحین من تقدیم ف

 حمام بوحجر

 

35 
سهرة إنشادیة + عرض -

 فکاهي للفنان صهیب

2023افریل  14  

سا 22:00  

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي

 فرقة الهناء

 جمعیة األمل الثقافیة

36 

 إلقاءات شعریة وأدبیة

أغاني من التراث الوهراني 

 الجزائري

15/04/2023  

سا 21:00  

 قاعة النصر املالح

 

 

فجر الجدیدجمعیة ال  

37 
عرض فیلم سینمائي بني 

 هندل

15/04/2023  

سا 21:00  

قاعة السینما 

الصومام لوالیة عین 

 تموشنت

مدیریة الثقافة و الفنون لوالیة 

 عین تموشنت

 سهرة إنشادیه 38
2023أفریل  16  

سا 21:00  

دار األشخاص 

املسنین عین 

 تموشنت

 فرقة الریاحین

39 
سهرة إنشادیة-  

یةقعدة شعر-  

2023أفریل  16یوم   

سا 22:00  

 ببلدیة حمام بوحجر

 

 جمعیة ندى

جمعیة جذور الثقافیة -  
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40 

تقدیم عرض ترفیهي لفائدة 

االطفال ذوي االحتیاجات 

 الخاصة

2023أفریل  16  

سا 11:00  

املرکز النفسي 

البیداغوجي لألطفال 

املتخلفین ذهنیا 

 بحمام بوحجر

االحتفال بشهر 

 رمضان

تسلیةالترفیه و ال  

 جمعیة فن و ابداع

41 

 وصالت إنشادیة فرقة الرسالة

محاضرة دینیة حول فصل 

 الصیام

تکریم الفائزین يف مختلف 

 املسابقات

2023أفریل   17  

سا 21:00  

 

املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

 مالك بن نبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحیاء لیلة القدر

 

مؤطري املکتبة الرئیسیة 

 للمطالعة العمومیة

جوان 8الك بن نبي +جمعیة م

للمسرح والفنون عین 

تموشنت+ املرکز الثقايف 

 االسالمي

سهرة إنشادیة- 42  
2023أفریل  18  

سا 22:00  

دار الثقافة عیسی 

 مسعودي
 فرقة نسمات الهدى

43 
 عرض فیلم سینمائي عرفان

 

2023افریل  22  

سا 21:00  

قاعة السینما 

الصومام لوالیة عین 

 تموشنت

الثقافة و الفنون لوالیة مدیریة 

 عین تموشنت

 عرض فیلم سینمائي یما 44
2023افریل  29  

سا 21:00  

قاعة السینما 

الصومام لوالیة عین 

 تموشنت

مدیریة الثقافة و الفنون لوالیة 

 عین تموشنت
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 مدیریة الثقافة لوالیة غردایة

لرقما النشاطمکان  تاریخ و توقیت النشاط اسم النشاط   

01 

افتتاح فعالیات شهر االنشاد و السماع 

 الصويف  تحت شعار:

 ''شهـــر رمضـــان ... شهـــر االنشــــاد ''

 طیلة شهر رمضان املعظم

 بمعدل سهرة کل یوم
 عبر کافة بلدیات  الوالیة

02 

 ندوات  علمیة بعنوان :

 من القصیدة الی االنشودة املغناة

لحناالنشاد من الکلمة الی ال  

دور االنشودة يف اثراء الرصید الثقايف و 

 التراثي

تأثیر و دور اآلالت املوسیقیة يف  تطور 

 االنشودة

 

 بمعدل ندوة کل اسبوع

 

 قاعة سینما مزاب غردایة

 املکتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة

 ملحقة املکتبة الرئیسیة بوهراوة

 قاعة متعددة  النشاطات بلدیة العطف

 

بتهل رمضانتظاهرة م 03  
 سهرة کل اسبوع

 

 بلدیة القرارة

 بلدیة املنصورة

 بلدیة سبسب

 بلدیة ضایة بن ضحوة

 عبر اثیر اذاعة الجزائر من غردایة طیلة شهر رمضان املسابقة الثقافیة الرمضانیة 04

47
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05 
نشاط  متنوع لألطفال موجه ذوي 

 االحتیاجات الخاصة
2023مارس  14 بالوالیة املراکز النفسیة البیداغوجیة   

06 

عروض مسرحیة محترفة + ورشات يف 

 استغالل الفضاء يف املسرح

 

2023مارس  23ابتداءا من   عبر  تراب الوالیة 

07 

 عروض بهلوانیة و العاب ترفیهیة

املسابقة الوالئیة يف الفن التشکیلي 

 لألطفال

 بدایة احیاء لیالي شهر رمضان املعظم

2023مارس  23ابتداءا من  ب الوالیةعبر  ترا   
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 مدیریة الثقافة لوالیة غلیزان

 

 املالحظة املشارکون أهداف النشاط مکان النشاط التوقیت تاریخ النشاط النشاط الرقم

عرض مسرحي - 01 27/03/2023االثنین    

بعد صالة 

 التراویح

دار الثقافة 

 محمد اسیاخم

اإلحتفال بالیوم 

 العاملي للمسرح
 جمعیة الظهرة

سحة الصائم ف

 الصغیر

02 
ألعاب الخفة و  -

 البهلوان
29/03/2023األربعاء   

إحیاء لیالي شهر 

 رمضان املعظم

 

الترویح وإدخال 

الفرجة للعائالت 

 الغلیزانیة

 جمعیة البسمة

03 
 عرض مسرحي -

 لالطفال
30/03/2023الجمعة    

جمعیة قناع 

 وابداع

عرض مسرحي - 04 02/04/2023األحد    جمعیة محلیة 

05 
أناشید وعروض  -

 بهلوانیة
04/04/2023الثالثاء   جمعیة  نور البالد 

06 
أغاني يف  -

 الطرب الشعبي
06/04/2023الخمیس   

جمعیة مینا 

 للطرب الشعبي
لیالي األغنیة 

 امللتزمة
أغاني ملتزمة - 07 08/04/2023السبت    جمعیة أنغام مینا 

أناشید دینیة - 08 10/04/2023إلتنین ا   
جمعیة أجیال 

لیالي اإلنشاد  للثقافة والسیاحة

 الدیني
أناشید دینیة - 09 12/04/2023األربعاء    

جمعیة األنوار 

 الثقافیة

48
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أناشید دینیة - 10 15/04/2023السبت    جمعیة اإلرتقاء 

أناشید دینیة - 11 17/04/2023اإلثنین    جمعیة النبراس 

12 
ض مسرحیة عرو-

 لالطفال
29/30/03/2023  لیالي رمضان فرق و جمعیات العطلة الربیعیة قاعة العروض 21:30 

13 

معزوفات  -

 عیساویة

سکاتش فکاهي -  

أناشید دینیة -  

26/03/2023األحد   

 

صالة بعد

 التراویح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدیة جدیویة

إحیاء سهرات 

 لیالي شهر رمضان

الترویح و إدخال 

للعائالت الفرجة 

 الغلیزانیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة لیکاسطور

فرقة بن عودة 

 الزکرم

 فرقة األشواق

 

 

 

14 

 

 

معزوفات  -

 عیساویة

وان مانشو -  

أناشید دینیة -  

إلقاء شعري -  

28/03/2023الثالثاء   بلدیة منداس 

 فرقة الحیاة

الفنان لزرق 

 السروري

 فرقة نغم مینا

الشاعر بسایح 

 املیلود

 

 



355

  

15 

معزوفات  -

 عیساویة

أناشید دینیة -  

سکاتش فکاهي -  

سکاتش فکاهي -  

- CCCCCCC 

إلقاء شعري -  

 

03/04/2023اإلثنین   

 

 

 

 

 وادي آرهیو 

 

 

 

 

 

 

7فرقة لجات  

 فرقة النبراس

 فرقة النیة

فرقة شموع 

 الفرحة

 الشاب أمین

الشاعر عطیة 

 عابد

 

16 

معزوفات  -

 عیسایة

أناشید دینیة -  

وان مانشو -  

اهيسکاتش فک -  

إلقاء شعري -  

05/04/2023األربعاء   

 یلل

 الشاطر الصغیر

فرقة األنوار 

 الثقافیة

الفنان غاني 

 أحمد

 فرقة علیلو

الشاعر العربي 

 لزرق

 

17 
سهرة فنیة  -

 متنوعة

املؤسسة 

 العقابیة
  جمعیة النبراس
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18 

معزوفات  -

 عیساویة

ألعاب الخفة مع  -

 فرقة

أناشید دینیة -  

أناشید -  

11/04/2023الثاء الث  

بعد صالة 

 التراویح

 عمي موسی

 

 عیساوة واد آرهیو

فرقة أحالم 

 الطفولة

 فرقة السوار

فرقة مشاعل 

 النور

 

19 

معزوفات  -

 عیساویة

أناشید دینیة مع -  

سکاتش فکاهي -  

إستعراضات  -

 فلکلوریة

إلقاء شعري -  

13/04/2023األحد   
سیدي آمحمد 

 بن علي

 فرقة األحباب

باب فرقة أح

 النبي

 فرقة الباقي

 فرقة أوالد علي

الشاعر قرور 

 آمحمد

 

20 
سهرة فنیة  -

 متنوعة

17/04/2023اإلثنین   

 

املؤسسة 

 العقابیة
  جمعیة النبراس

21 

إستعراضات  -

 فلکلوریة

معزوفات  -

 عیساویة

سکاتش فکاهي -  

 دار بن عبد الله

 فرقة قورارة

 فرقة الخاوة

 فرقة أحباب

 الخشبة
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إلقاء شعري - الشاعر بوزید  

 بوعالم

 

 مدیریة الثقافة لوالیة تیمیمون

ملشارکونا  اسم النشاط  التاریخ مکان النشاط اهداف النشاط 

 الجمعیات الفنیة املسرحیة

تعزیز قدرات الهواة املسرحیین يف 

کتابة سیناریو األفالم القصیر خدمة 

اعة السینمائیة بتیمیمونلتطویر الصن  

 قاعة السینما

 تیمیمون
15/04/2023  

الیوم 

العاملي 

 للفن

دورة تکوینیة کتابة 

 الفیلم القصیر

املرشحین للتصفیات النهائیة 

 للمسابقة

اکتشاف وتشجیع املواهب من األطفال 

وصقل مواهبهم يف القراءة قصد 

ترشیح مشارکتهم يف املحافل 

 الوطنیة والدولیة.

ملحاضراتقاعة ا  

 (السینما سابقا)

16/04/2023  یوم العلم 

حفل اختتام مسابقة 

 نقرا لنرتقي

جمعیة امل املستقبل 

 الثقافیة اوقروت

تحسیس األطفال بمبادى التعامل مع 

 فضاء االنترنت

قاعة املحاضرات 

املکتبة 

العمومیة 

 للمطالعة

االیام االعالمیة حول 

الجریمة االلکترونیة 

)(الجانب الشرعي  

 مدیریة الشؤون الدینیة

 الجمعیات املحلیة

تشمین القصائد الشعریة يف املدائح 

الدینیة قصد املساهمة يف تعزیز 

 الثقافة الدینیة لدى الناشئة.

مسرح الهواء 

 الطلق

 

18-

20/04/2023  

 

 

 شهر التراث

سهرات فنیة بمدائح 

دینیة (بمناسبة 

 رمضان)
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لدى الشباب لدخول تعزیز املهارات 

 مجال الصناعة السینمائیة.
 خان القوافل

02-

04/04/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 شهر التراث

 

دورة تکوینیة يف 

 اإلنتاج السینمائي

 بلدیة تیمیمون

مدیریة السیاحة والصناعة 

 التقلیدیة

التوثیق الفوتوغرايف ملقومات التراث 

 املادي والالمادي بتیمیمون

مختلف املواقع 

األثریة یلع 

 مستوى الوالیة

07/04/2023  

قافلة هواة التصویر  

للمواقع األثریة 

(الدینیة) واملعالم 

 السیاحیة

CCCCCCCC 

تقویة الحس االبداعي والفني لدى 

الشباب املحلي يف مهارات التصویر 

 الفوتوغرايف

 

 مقر املدیریة
08-

09/04/2023  

دورة تکوینیة يف 

 حفظ التراث

الفتوغرافیین املحلیین 

 والوطنیین

يف تثمین دور اعالمیي املساهمة 

الجمعیات الثقافیة يف حفظ املوروث 

 الثقايف املادي والالمادي بتیمیمون

مسرح الهواء 

 الطلق

10-

11/04/2023  

معرض للصور 

 الفوتوغرافیة

 

 

تعزیز مهارات الشباب لتمکینهم من 

تحلیل وتقییم وتذوق العمل الفني 

 السینمائي

  خان القوافل

برنامج تکویني يف 

د السینمائيالنق  
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 مدیریة الثقافة لوالیة برج باجي مختار

 

 الرقم النشاطات التاریخ / الساعة املکان املشارکون

 فرق غنائیة محلیة
 بیت الشباب .

 برج باجي مختار
27/03/2023  01 حفل غنائي متنوع 

 فرق غنائیة محلیة
 مرکز التکوین املهني

 تیمیاوین
27/03/2023 وعحفل غنائي متن   02 

 فرقة غنائیة محلیة
 النادي الثقايف البلدي

 برج باجي مختار
07/04/2023  03 حفل غنائي متنوع 

11/04/2023 دار الشباب تیمیاوین فرقة غنائیة محلیة  04 حفل غنائي متنوع 

 فرقة غنائیة محلیة
 النادي الثقايف البلدي

 برج باجي مختار
17/04/2023  05 حفل غنائي متنوع 
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: مدیریة الثقافة  أوالد جالل  

 املشارکین الهدف املکان التاریخ املناسبة اسم النشاط

 عرض مسرحي

ندوة ثقافیة "دور املسرحیین املحلیین يف 

 الحرکة املسرحیة الوطنیة"

تکریم رمزي لرواد الحرکة املسرحیة بالوالیة احیاء 

 الیوم العاملي للمسرح

 

 

 

 

برنامج شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 /03/ أوالد  2023

 جالل

احیاء الیوم 

العاملي 

 للمسرح

الفنانین ، الفرق 

و الجمعیات 

 الثقافیة

 اساتذة و نقاد

عروض مسرحیة / سهرات فنیة/أمسیات 

شعریة/محاضرات و ندوات ثقافیة ، مسابقات 

ثقافیة ، محاضرات و حفالت انشادیة عرض 

یةافالم عن السیرة النبویة عبر بلدیات الوال  

الی27/03/2023  

17/04/2023  

أوالد 

جالل و 

کامل 

بلدیات 

 الوالیة

احیاء ایام و 

لیالي شهر 

رمضان 

بالنشاط 

الثقايف و 

الفني لإلفادة 

و التثقیف و 

 الترفیه

فنانین ، فرق 

فنیة ، مثقفین 

، اکادیمیین ، 

أدباء و شعراء 

من الوالیة و من 

باقي والیات 

 الوطن

لوطنیة للمدیح و االنشادأیام والیة أوالد جالل ا  08/04/2023  

 الی

إثراء برنامج 

شهر رمضان 

فرق فنیة 

انشادیة من 
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سهرات فنیة لإلنشاد و املدیح ، مسامرات أدبیة 

 و ثقافیة

 

 

 

 

 

 

 

11/04/2023 بفن االنشاد  

یلع اعتبار 

رواجه بالوالیة 

 و کثرة محبیه

أوالد جالل و 

 عدة والیات.

 احیاء الیوم الوطني للعلم

ني إلبداعات تالمیذ املؤسسات التربویة معرض ف

يف مجال الفن التشکیلي و الخط العربي /حفل 

فني لألنشودة / عرض مسرحي لألطفال/ 

تکریم رمزي لبعض املعلمین و األساتذة القدماء 

يف مادتي التنشیط الثقايف و التربیة الفنیة 

 یلع مستوى مدارس الوالیة

16/04/2023  

 

إحدى 

الثانویات 

 بأوالد

 جالل

إحیاء الیوم 

 الوطني للعلم

جمعیات 

ثقافیة اسرة 

التربیة و 

 التعلیم

املتمدرسین 

مثقفین و 

 مبدعین

 البرنامج الثقايف و الفني لشهر التراث

"افتتاح أیام والیة أوالد جالل الوطنیة للشعر 

الشعبي و األغنیة البدویة" تحت شعار "قرائح 

 الشعراء تصدح بتضحیات الشهداء"

ت شعریة /حفالت فنیة من التراث أمسیا /

الغنائي البدوي الوطني بکل طبوعه/ محاضرات 

و ندوات نقدیة حول الشعر الشعبي الجزائري و 

األغنیة البدویة /تکریم رمزي  ملسیرة کال من 

18/04/2023 شهر التراث  

 الی

20/04/2023  

 

ستمر باقي و ت

 االنشطة یومیا  الی 

18/05/2023غایة   

أوالد 

 جالل

االنشطة 

املبرمجة 

 موزعة

 

 

یلع 

شهر 

احیاء 

املناسبة و 

ابراز التراث 

الثقايف 

املادي و 

الالمادي 

الوطني  بین 

اوساط 

 الجمهور

املؤسسات 

الوطنیة التابعة 

لقطاع الثقافة  

املعنیة بحفظ 

التراث الثقايف 

 الوطني

جمعیات 

ثقافیة 

 جامعیون
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الشاعر الکبیر محمد بن قیطون و کذا الفنانین 

 الراحلین خلیفي أحمد.و البار عمر

املحلي يف شتی .معرض قار للتراث الثقايف 

 ألوانه ملدة شهر کامل املادي و الالمادي

.یوم دراسي بعنوان "التراث الثقايف املادي 

 بوالیة أوالد جالل شواهد تاریخیة"

عروض الفروسیة/.یوم دراسي "آلیات حمایة 

التراث الثقايف الالمادي يف اطار التشریع 

 الجزائري"

کامل الی 

18/05/2

023 

ال سیما 

الشباب و 

األطفال و 

تبلیغ رسالة 

املحافظة 

یلع الشواهد 

ریةاالث  

فنانون و 

مبدعون و 

 حرفیون
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 مدیریة الثقافة لوالیة بني عباس

 

 املشارکین مکان النشاط أهداف النشاط تاریخ و توقیت النشاط نوع النشاط الرقم

01 
ن:'' من شهد ندوة دینیة بعنوا

 منکم الشهر فلیصمه ''
2023مارس  23  إمام املسجد قاعة السینما إحیــاء لیالي رمضان 

02 
سهرة إنشادیة من تنشیط: ''فرقة 

 أنوار الهدى إقلي''
2023مارس  25  قاعة السنیما تنشـیط سهرات رمضانیة 

''فرقة أنوار الهدى 

 إقلي''

03 
ندوة دینیة بعنوان : '' من مقاصد 

وم و حکمه''الص  
2023أفریل  01  إمام املسجد قاعة السینما إحیاء لیالي رمضان 

04 
سهرة إنشادیة من تنشیط :'' فرقة 

 األمل الثقايف بني عباس "
2023أفریل   06  قاعة السینما تنشیط سهرات رمضانیة 

'' فرقة األمل 

الثقايف بني عباس 

'' 

05 
مسابقات فکریة دینیة موجهة 

 لألطفال

2022ل أفری 10  

 

خلق روح املنافسة وکسب 

العدید من املهارات الفکـــریة 

. 

 أطفال قاعة السینما
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06 
سهرة إنشادیة من تنشیط: ''فرقة 

 الشهاب أوالد خضیر ''
2023أفریل  13  قاعة السینما تنشیــط سهرات رمضان 

''فرقة الشهاب أوالد 

 خضیر ''

 یوم العلم 07
2023أفریل  16  

 

م ومدى تنمیة الوعي العا

أهمیة العلم يف تطویر 

 املجتمــع .

 

 أساتذة محاضرین قاعة السینما

08 
ندوة دینیة بعنوان : '' فضل العشر 

 األواخر و لیلة القدر "
2023أفریل  17  إمام املسجد قاعة السینما إحیـــاء لیالي رمضان 

09 
إفتتاح الخیمة الرمضانیة بمناسبة 

 افتتاح شهر التراث

2023أفریل  18  

 

 إحیاء التراث الثقايف املحلي

 
 قاعة السینما

 

 جمعیات
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 مدیریة الثقافة لوالیة عین صالح

لرقما  املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ/توقیت النشاط اسم النشاط 

 

01 

 

 سهرة فنیة عائلیة

( نشاطات ثقافیة و فنیة و 

 متنوعة و مسابقات )

2023مارس  24  

23:00 

 

صالحعین   إحیاء لیالي رمضان 

جمعیات ثقافیة -  

فنانون -  

عائالت-  

 

02 

 حفل إنشادي
2023مارس  31  

23:00 

بلدیة عین صالح-  

بلدیة إینغر -  
 إحیاء لیالي رمضان

جمعیات ثقافیة -  

فرق إنشادیة -  

ورشات تعلیمیة و ترفیهیة  -

 لألطفال

مسابقة -  

2023آفریل  01  

10:00 

بلدیة عین صالح-  

ة إینغربلدی -  

 إحیاء لیالي رمضان

 

 

جمعیات ثقافیة -  

أطفال مدارس -  

 

03 

 

 

 حفل إنشادي

 

2023آفریل  07  

23:00 

بلدیة فقارة  -

 الزوى
 إحیاء لیالي رمضان

جمعیات ثقافیة -  

فرق إنشادیة -  

ورشات تعلیمیة و ترفیهیة  -

 لألطفال

مسابقة -  

2023آفریل  08  

10:00 
الي رمضانإحیاء لی بلدیة فقارة الزوى   

ندوة حول أبرز غزوات الرسول 

علیه الصالة و السالم يف 

 الشهر الکریم

 

2023آفریل  08  

23:00 
 عین صالح

 

تعریف  األجیال الصاعدة بالسیرة 

 النبویة

 

 

أساتذة -  

مدرسین قرآن -  
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04 

 سهرة فنیة عائلیة

( نشاطات ثقافیة و فنیة 

 ومسابقات)

2023آفریل  14  

23:00 
حیاء لیالي رمضانإ عین صالح  

جمعیات ثقافیة -  

فنانون -  

عائالت-  

05 
زیارات ملتحف القسم اإلقلیمي 

 ذو الطابع العملي

آفریل  14-مارس  24

2023 

- 10:00  

- 23:00  

 عین صالح
التعریف باملوروث الثقايف  -

 للمنطقة

تالمیذ و طلبة  -

 مدارس

مختلف فئات  -

 املجتمع

06 

مسابقات دینیة عبر مواقع 

واصل االجتماعي ملختلف الت

 الفئات العمریة

 ( الفیس بوك )

أفریل  14 –مارس  24

2023 

مختلف بلدیات 

 والیة عین صالح

/ 

 
 مختلف فئات املجتمع
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قزامان مدیریة الثقافة لوالیة   

لرقما  املشارکون اهداف النشاط مکان النشاط تاریخ/توقیت النشاط اسم النشاط 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم سهرات إنشادیة 

 دینیة متنوعة

 

تنظیم ندوات فکریة دینیة 

مرتبطة بشهر رمضان 

 املبارك.

 

معرض للکتاب الدیني 

التراثي من ضمن الکتب 

املستلمة من وزارة الثقافة و 

 الفنون  .

توزیع عدد من الکتب الدینیة  

املستلمة من وزارة الثقافة و 

احف الفنون ، و عدد من مص

القرآن الکریم . و أدوات 

 الکتابة و  الکراریس .

یلع املساجد و املدارس 

 القرآنیة بالوالیة

04/05/06/07/15/18/  

. من رمضان بعد صالة 20

 التراویح .

رمضان/15/27  

صباحا 10.00سا   

من  11/12/13/14/15//10

 10.00رمضان  ابتداءا من سا 

بعد  15.00صباحا الی سا 

 الزوال .

 

 

من رمضان/27و15  

 

 

 

 

 

 

 

 

الساحات 

العمومیة يف ان 

قزام و تین 

 زواتین

بت الشباب بان 

 قزام .

ع قاعة املطال

بمکتبة 

املطالعة 

العمومیة بتین 

 زواتین .

املساجد و 

املدارس القرآنیة 

 بالوالیة  .

 

 

إحیاء لیالي شهر رمضان املبارك 

بنشاطات تتماشی مع الشهر 

 الفضیل .

تنظیم ندوات فکریة تتناول أهم 

األحداث و الوقائع التاریخیة التي 

 جرت يف شهر رمضان .

يف مناول القراء عدد من وضع 

الکتب الدینیة القیمة املتعلقة 

 بشهر رمضان املبارك .

مساهمة مدیریة الثقافة يف 

تزوید مکتبات املساجد و 

املدارس القرآنیة بالکتب الدینیة 

و  مصاحف القرآن الکریم . و 

أدوات الکتابة و  الکراریس . و 

شراء الجوائز و توزیعها یلع 

لقرآن املتفوقین يف حفظ ا

الکریم ، تشجیعا لهم و حثهم 

یلع التمسك بالقیم النبیلة 

فرق فنیة إنشادیة من 

داخل و خارج الوالیة 

 مدیریة الثقافة .

أساتذة و أئمة و 

مفکرین . مکتبة  

املطالعة العمومیة 

بتین زواتین . مدیریة 

الشؤون الدینیة و 

ف . جمعیات األوقا

دینیة محلیة تالمیذ 

 املدارس القرآنیة
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05 

 

 

شراء  الجوائز و توزیعها  یلع 

 حفظة القرآن الکریم

املساهمة يف إحیاء لیلتي 

النصف من رمضان  و لیلة 

القدر املبارکة  رفقة 

 السلطات املحلیة بالوالیة .

 

 

 

من رمضان 27و 15  

 

 

 

 

 

 

 

بعض مساجد 

 الوالیة

 

 ،للدین اإلسالمي الحنیف 

املساهمة يف إحیاء لیلتي 

النصف من رمضان  و لیلة القدر 

رفقة السلطات املحلیة بالوالیة 

مع تنفیذ البرامج املخصصة 

لهاتین اللیلتین .ألهمیتهما يف 

إحیاء الشعائر الدینیة عند 

األمر الذي یدفعهم  املواطنین

إلی التمسك دائما بالقیم و 

مبادئ الدین اإلسالمي من أجل 

الحفاظ یلع وحدة األمة و 

 تماسکها

 

 

 

 مدیر الثقافة .

مسیر مکتبة املطالعة 

 العمومیة بتین زواتین .

06 

تنظیم أنشطة ثقافیة 

 متنوعة

(عروض مسرحیة بهلوانیة 

 قصص و حکایات .....)

23/24/25/03/2023  

سا مساءا 17.00  

أحیاء وساحات 

عمومیة يف ان 

 قزام

أنشطة ثقافیة و تقدیم 

يف اإلحیاء وساحات ترفیهیة

العمومیة لفائدة األطفال 

 والتالمیذ خالل العطلة الربیعیة

مدیریة الثقافة 

.جمعیات ثقافیة 

ة فرق فنیو محلیة 

محلیة ومن داخل و 

 خارج الوالیة

07 
تنظیم عروض سینمائیة 

 متنوعة

26/27/28/03/2023  

20.00 

 ساحات عمومیة

 بیت الشباب

مان قزا  

تقدیم عروض سینمائیة 

ترفیهیة متنوعة و هادفة 

 لفائدة  األطفال واملواطنین .

مدیریة الثقافة 

.جمعیات ثقافیة 

محلیة مهتمة 
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بالعروض السینمائیة  

 .الهالل األحمر الجزائري

 تنظیم سهرات فنیة 08
29/30/31/03/ 2023  

سا مساءا20.00  

نوفمبر . 1ساحة 

 ملعب دار الشباب

 ان قزام

 

یذ البرنامج الخاص  بالعطلة تنف

 الربیعیة  شهر مارس

و خلق جو ترفیهي يف املدینة 

. 

 مدیریة الثقافة .

أو  فرقة فنیة محلیة

.  من خارج الوالیة 

الهالل األحمر الجزائري 

 فرع ان قزام

09 

 

 

 

 

10 

تنظیم أنشطة ثقافیة 

متنوعة (عروض مسرحیة 

بهلوانیة قصص و 

 حکایات،قصائد شعریة ..... )

 

 

 تنظیم سهرات فنیة.

27/28/29/30/03/2023  

سا مساءا 17.00  

 

 

 

 

01/02/03/04/2023  

مساءا20.00  

 

ء وساحات أحیا

عمومیة   فیتین 

 زاوتین.

الساحة 

العمومیة بتین 

 زاوتین

تقدیم أنشطة ثقافیة و 

 ترفیهیة

يف اإلحیاء وساحات العمومیة 

والتالمیذ خالل  لفائدة األطفال

 العطلة الربیعیة

قدیم أنشطة ثقافیة و ت

 ترفیهیة

يف اإلحیاء وساحات العمومیة 

لفائدة األطفال والتالمیذ خالل 

 العطلة الربیعیة

 مدیریة الثقافة .

مکتبة املطالعة 

 العمومیة بتین زواتین .

فرق فنیة محلیة ومن 

 داخل و خارج الوالیة.

 مدیریة الثقافة .

مکتبة املطالعة 

 العمومیة بتین زواتین .

ة محلیة ومن نیفرق ف

 داخل و خارج الوالیة
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 مدیریة الثقافة لوالیة تقرت

 

تاریخ وتوقیت ال اسم النشاط الرقم کان النشاطم   املشارکون أهداف النشاط 

01 

أمسیة إنشادیة لفرقة ریاض األنس التابعة 

لجمعیة ریاض األنس للفنون الغنائیة 

 والدرامیة النزلة

ي الجمعیةیتخللها عرض فکاهي من ناشط  

28/03/2023  

مساء 22:30  

 بلدیة النزلة

 قاعة الحفالت

 

خلق متنفس للعائالت 

 والحضور

التعریف باألعمال الفنیة 

 للفرقة

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

جمعیة ریاض األنس 

 النزلة

02 

أمسیة إنشادیة لفرقة الضیاء التابعة لجمعیة 

 الوفاء الثقافیة تبسبست

کاهي من ناشطي الجمعیةیتخللها عرض ف  

01/04/2023  

مساء 22:30  

 بلدیة تبسبست

 قاعة الحفالت

خلق متنفس للعائالت 

 والحضور

التعریف باألعمال الفنیة 

 للفرقة

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

جمعیة الوفاء 

 الثقافیة

03 

أمسیة إنشادیة مع فرقة املحبة الفنیة 

املهارات بالتنسیق مع جمعیة اإلبداع لتنمیة 

 والفنون الزاویة  العابدیة

 یتخللها عرض فکاهي من ناشطي الجمعیة

 

04/04/2023  

مساء 22:30  

بلدیة الزاویة 

 العابدیة

 املرکز الثقايف

خلق متنفس للعائالت 

 والحضور

التعریف باألعمال الفنیة 

 للفرقة

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

جمعیة اإلبداع لتنمیة 

نون املهارات والف

 الزاویة  العابدیة

05 

أمسیة إنشادیة لفرقة الیاسمین لإلنشاد 

 بتماسین

 ومدائح لجمعیة إنمار الثقافیة

11/04/2023  

مساء 22:30  

 بلدیة تماسین

 دار الشباب

 

خلق متنفس للعائالت 

 والحضور

التعریف باألعمال الفنیة 

 للفرقة

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

 جمعیة

55
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06 

شادیة لفرقة املحبة الفنیة مقر أمسیة إن

التابعة لجمعیة البیداء للفن والشباب مقر 

 سیدي سلیمان

15/04/2023  

مساء 22:30  

بلدیة سیدي 

 سلیمان

 املرکز الثقايف

خلق متنفس للعائالت 

 والحضور

التعریف باألعمال الفنیة 

 للفرقة

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

جمعیة البیداء للفن 

 والشباب

07 
ندوة حول غزوة بدر من تنشیط جمعیة 

 املحافظة یلع القصر تماسین

1444رمضان  17  

مساء 22:30  

املسجد العتیق 

 بتماسین

إحیاء املناسبة وتذکیر 

 بمحطاتها

 والعبرة منها للحضور

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

جمعیة املحافظة 

 یلع القصرتماسین

08 

من تنشیط  ندوة حول لیلة القدر املبارکة

 جمعیة

 العرفانیة للثقافة والعلوم

1444رمضان  26  

مساء 22:30  

مکتبة املطالعة 

العمومیة العالمة 

ابن خلدون 

 تماسین

وقفة حول الذکرة واستخالص 

 العبر منها للحضور

 

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

جمعیة العرفانیة 

للثقافة والعلوم 

 تماسین

09 

ت ومکتوبة: أسئلة مسابقة ثقافیة للعائال

 باألدوار حول ثقافة عامة

 أدبیات ،تاریخ، دین،معالم وشخصیات

 منها:کتابیة وموجهة للعائالت والجمهور

کل یوم خمیس 

 من األسبوع

مساء 22:30  

 

 ببلدیات الوالیة

ساحات ـ ودور 

 الشباب واملکتبات

تفعیل الجو العائلي  لدى 

 املشارکون

وخلق روح التنافس وإثراء 

د الوثائقي العلميالرصی  

مدیریة الثقافة 

توقرت بالتنسیق مع 

الجمعیات الثقافیة 

جمعیة اإلبداع لتنمیة 

املهارات والفنون  

الزاویة العابدیة 
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جمعیة صدى األجیال 

 تماسین

جمعیة إقرأ 

 الثقافیةالحجیرة

جمعیة بصمة الغد 

 املشرق العالیة .
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 مدیریة الثقافة لوالیة جانت

 

ناملشارکو  الرقم إسم النشاط تاریخ وتوقیت النشاط مکان النشاط أهداف النشاط 

 أساتذة وأئمة
مرافقة الشباب 

 وتوعیتهم
 عبر أحیاء والیة جانت

2023مارس 28  

لیال  22:00ابتداء من الساعة   

 جلسات  بمناسبة الشهر الفضیل

 
01 

جمعیات ثقافیة 

 وفنانین محلیین
 قاعة سینما التاسیلي الترفیه

 02 عرض مسرحي

 

فنانین محلیین، 

 اإلذاعة املحلیة

حوار مع فناني املنطقة 

مالتعرف یلع اإلنتاجات 

 الجدیدة من أغاني

 قاعة سینما التاسیلي
2023مرس  29  

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 

 قعدة مع فنان

 

 

03 

 فرق محلیة
تشجیع الطاقات ا 

 لشبانیة

الخیمة العمالقة دار 

 الشباب
رة انشادیةسه  04 

فرق وجمعیات 

 محلیة
 تنمیة روح املنافسة

 دار الشباب جانت

2023افریل 01مارس إلی  28من    

لیال 22:00ابتداء من الساعة   

 05 املسابقة الوالئیة لإلنشاد

 فرق محلیة
الحفاظ یلع املوروث 

 وتداوله وتعلیمه
 ساحة حي املیهان

سهرة يف األلعاب الشعبیة 

 التقلیدیة
06 

معیة مشعل ج

 الکشاف

إدماج األطفال يف 

 النشاط الثقايف

باملرکز الطبي 

 البیداغوجي
صباحا 10:00الساعة   ورشات للرسم واألشغال الیدویة 

56
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جمعیات ثقافیة 

 محلیة

 دمج ومشارکة

األطفال يف النشاط 

 الثقايف

ساحة الحفالت بلدیة 

 جانت
2023مارس  30  

 

 

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

فیهیة لألطفالعروض تر  07 

 فنانین محلیین

املحافظ یلع التراث 

املوسیقي والطابع 

 املحلي للمنطقة

 08 سهرة فنیة قاعة سینما التاسیلي

 أصحاب الحرفة

املحافظة یلع التراث 

 املادي

 

 دار الشباب جانت
2023مارس  31  

لیال   22:00ابتداء من الساعة  

مسابقة أحسن خیاطة للباس 

يالتقلیدي الرجال  

 

09 

 إحیاء التراث املحلي فنانین محلیین
قاعة سینما الطاسیلي 

 جانت
 10 سهرة فنیة يف موسیقی اإلمزاد

جمعیات محلیة ، 

 وأطفال الحي

تعلیم الطفل توظیف 

 أفکاره يف صنع الدمی

ساحة دار  الصناعات 

 التقلیدیة حي زلواز

2023أفریل  01   

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

ة لألطفالعروض ترفیهی  

 ورشات يف األشغال الیدویة
11 

 فرق محلیة
تشجیع الطاقات الشبانیة 

 يف هذا املجال
 سهرة انشادیة ساحة الحفالت جانت

12 
جمعیة قدماء 

 الکشافة

إدماج أطفال املرکز يف 

 النشاط الثقايف
صباحا 10:00الساعة  املرکز الطبي البیاغوجي  ورشات للرسم واألشغال الیدویة 

ت جانتیةعائال  
تفعیل مشارکة العائالت 

 يف السهرات الرمضانیة
 أحیاء بلدیة جانت

2023أفریل  02  

 
 13 مسابقة بین العائالت
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لیال 22:00ابتداء من الساعة  قاعة سینما التاسیلي الترفیه جمعیات وفنانین  14 عرض مسرحي فکاهي 

جمعیات محلیة ، 

 أساتذة يف التراث

املحافظة یلع التراث 

عیهبنو  
2023أفریل  03 ساحة الحفالت جانت  

 

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

قعدات تقلیدیة  يف التراث 

 املادي واالمادي
15 

 فنانین محلیین
الحفاظ یلع التراث 

 املوسیقي املحلي
 16 سهرة فنیة الخیمة العمالقة جانت

فرق مسرحیة 

 محلیة
 الترفیه

 قاعة سینما التاسیلي

 

 

2023أفریل  04  

لیال 22:00بتداء من الساعة ا  
 17 عرض مسرحي للکبار

 أساتذة وأئمة
التوعیة والتحسیس 

 بالشهر الفضیل
 أحیاء والیة جانت

2023أفریل  05  

 

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 18 جلسات  بمناسبة الشهر الفضیل

 جمعیات ثقافیة

الحفاظ یلع األلعاب 

الشعبیة باملنطقة 

 وتعلیمها لالطفال

الحفالت بلدیة ساحة 

 جانت

سهرة يف األلعاب الشعبیة 

 التقلیدیة
19 

جمعیات محلیة ، 

 أساتذة يف التراث

املحافظة یلع التراث 

 بنوعیه

 ساحة الحفالت جانت

 

 
2023أفریل  06  

لیال 22:00یلع الساعة   

قعدات تقلیدیة  يف التراث 

 املادي واالمادي

 

20 

فنانات من 

 املنطقة

 املحافظة یلع التراث

 املحي

قاعة سینما الطاسیلي 

 جانت

سهرة فنیة يف موسیقی 

 التیندي
21 

2023أفریل  07 ساحة الحفالت جانت  22 قعدة مع فنان 
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فنانین محلیین، 

 اإلذاعة املحلیة

حوار مع فناني املنطقة 

مالتعرف یلع اإلنتاجات 

 الجدیدة من أغاني

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 

 عرض مسرحي لألطفال

 

23 

 قاعة سینما التاسیلي الترفیه وتوصیل الرسالة جمعیات ثقافیة

 عائالت جانتیة

تفعیل مشارکة العائالت 

 يف السهرات الرمضاني

 ة

 أحیاء بلدیة جانت
2023أفریل    08  

لیال  22:00ابتداء من الساعة  
 مسابقة بین العائالت

 

24 

جمعیات محلیة ، 

 وأطفال الحي

تعلیم الطفل توظیف 

 أفکاره يف صنع الدمی

 

املرکز الطبي 

 البیداغوجي

2023أفریل  09  

صباحا 10:00ابتداء من الساعة   

 عروض ترفیهیة لألطفال

 ورشات يف األشغال الیدویة
25 

جمعیات محلیة ، 

 أساتذة يف التراث

 

املحافظة یلع التراث 

 بنوعیه

 ساحة الحفالت جانت
2023أفریل  10  

لیال 22:00ابتداء من الساعة   

قعدات تقلیدیة  يف التراث 

 املادي واالمادي
26 

جمعیات محلیة ، 

 وأطفال الحي

 

 

تعلیم األطفال صنع 

 الدمی القماشیة
 ساحة حي أغوم

2023أفریل  11  

لیال  22:00ابتداء من الساعة   

 عروض ترفیهیة لألطفال

 ورشات يف األشغال الیدویة
27 

 أساتذة وأئمة

 التوعیة والتحسیس

 

 

لوازساحة حي ز  
2023أفریل  12  

لیال 22:00ابتداء من الساعة   
 28 جلسات  بمناسبة الشهر الفضیل
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فرق وجمعیات 

 ثقافیة

 

 

مشارکة األطفال يف 

 الفعل الثقايف

 

 

املرکز البیداغوجي 

 الطبي جانت

سا صباحا 11:00  

 

لیال  22:00ابتداء من الساعة   

عروض ترفیهیة ألطفال املرکز 

 البیداغوجي الطبي
29 

 

 عائالت جانتیة

تفعیل مشارکة العائالت 

 يف السهرات الرمضانیة

 أحیاء بلدیة جانت

 

 

2023أفریل  13  

لیال  22:00ابتداء من الساعة  
 30 مسابقة بین العائالت

فنانین محلیین، 

 اإلذاعة املحلیة

حوار مع فناني املنطقة 

مالتعرف یلع اإلنتاجات 

 الجدیدة من أغاني

 ساحة الحفالت جانت

 

 

2023أفریل  41  

لیال  22:00ابتداء من الساعة  
 31 قعدة مع فنان

جمعیات وفنانین 

 محلین
 الترفیه

 قاعة سینما التاسیلي

 

 

2023أفریل  15  

لیال 22:00ابتداء من الساعة   
 32 عرض مسرحي للکبار

جمعیات محلیة ، 

 أساتذة يف التراث

املحافظة یلع التراث 

 بنوعیه

 ساحة الحفالت جانت

 

 

2023ریل أف 16  

لیال   22:00ابتداء من الساعة  

قعدات تقلیدیة  يف التراث 

 املادي واالمادي
33 

جمعیات محلیة ، 

 وأطفال الحي
 الترفیه

مسکن 50حي   

 
2023أفریل  17  

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 عروض ترفیهیة لألطفال

 ورشات يف األشغال الیدویة

 

34 

 35  قاعة سینما التاسیلي تشجیع الطاقات الشبانیة فرق محلیة
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 سهرة انشادیة

 

 أساتذة وأئمة

التوعیة والتحسیس 

 بأهمیة املعاملة

 

 

 أحیاء والیة جانت

 

2023أفریل  18  

 

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 

 جلسات  بمناسبة الشهر الفضیل

 
36 

کل الشباب الراغب 

يف املشارکة 

 حسب الشروط

اکتشاف منشطین يف 

 املجال الثقايف
احة الحفالت جانتس  

2023أفریل  18  

 

 

 مسابقة أحسن منشط للشباب

 

 

37 

 تنمیة حب املنافسة مشارکات نسوة

الخیمة العمالقة دار 

 الشباب

 

2023أفریل  20إلی  18من   

لیال   22:00ابتداء من الساعة  

 

 مسابقة يف ترتیل القران الکریم

 

 

38 

 

 

 عائالت جانتیة

تفعیل مشارکة العائالت 

هرات الرمضانیةيف الس  
 أحیاء بلدیة جانت

2023افریل  19  

لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 

 39 مسابقة بین العائالت

 فرق محلیة

تشجیع الطاقات الشبانیة 

التي تنشط يف مجال 

 اإلنشاد

 قاعة سینما التاسیلي
لیال  22:00ابتداء من الساعة  

 

 

 سهرة انشادیة

 

40 
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جمعیات محلیة ، 

ث أساتذة يف الترا

املحلي ، اإلذاعة 

 املحلیة

املحافظة یلع التراث 

 بنوعیه
 قاعة سینما التاسیلي

2023أفریل  20  

ابتداء من الساعة  ابتداء من 

 الساعة

لیال 22:00  

 لیال

قعدات تقلیدیة  يف التراث 

 املادي واالمادي
41 

 ساحة الحفالت جانت الترفیه والتسلیة جمعیات محلیة
لعاب عرض ترفیهي للألطفال ، أ

 فکریة
42 

جمعیات محلیة ، 

أساتذة يف التراث 

 اإلذاعة املحلیة

املحافظة یلع التراث 

 بنوعیه

 

 ساحة الحفالت جانت
2023أفریل  21  

لیال  22:00ابتداء من الساعة   

قعدات تقلیدیة  يف التراث 

املادي واالمادي بمنطقة 

 التاسیلي

43 

کل الفرق 

 اإلنشادیة املحلیة
املبارکة احیاء لیلة القدر  44 سهرة انشادیة قاعة سینما التاسیلي 

فنانین محلیین، 

 اإلذاعة املحلیة

حوار مع فناني املنطقة 

مالتعرف یلع اإلنتاجات 

 الجدیدة من أغاني

 

 ساحة الحفالت جانت
2023أفریل  23  

لیال 22:00ابتداء من الساعة   
 45 قعدة مع فنان
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 مدیریة الثقافة لوالیة املغیر

الحظاتم  التاریخ والتوقیت النشاط املکان 

املعرض مفتوح یلع مدار 

 الشهر

مکتبة املطالعة 

 العمومیة

جامعة)–(املغیر   

 معرض الکتاب الدیني
 بدایة شهر رمضان

09:00-13:00  

 مساءا

عد صالة التراویحب  

 ساحات عمومیة یومیا
 إنطالق مسابقة الشارع الثقافیة من تقدیم جمعیة ملسة الثقافیة

 إفتتاح

 إنطالق مسابقة بالبل األذان املرکز الثقايف جامعة /

 إنطالق مسابقة املکروفون الذهبي (املنشط الصغیر ) دار الشباب املغیر /

 سهرة إنشادیة من تقدیم فرقة نسمات الواحات الفنیة باملهدیة دار الشباب املغیر /
30/03/2023  

عد صالة التراویحب  

/ 
ة الحدیقة العمومی

 املغیر الند
 سهرة عائلیة من تقدیم جمعیة القناع املسرحي

01/04/2023  

عد صالة التراویحب  

/ 
دار الشباب سیدي 

 عمران
 سهرة إنشاد ومسرح من تقدیم فرقة الواحة الفنیة

06/04/2023  

عد صالة التراویحب  

یةسهرة لألطفال من تقدیم نادي املسرح لجمعیة ملسة الثقاف دار الشباب أسطیل /  
13/04/2023  

عد صالة التراویحب  

57
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 سهرة فنیة إنشادیة من تقدیم فرقة الهدي دار الشباب أم الطیور /
15/04/2023  

عد صالة التراویحب  

/ 
مکتبة املطالعة 

 العمومیة جامعة
 ندوة فکریة حول فضائل الشهر الکریم

16/04/2023  

عد صالة التراویحب  

تقدیم جمعیة الحیاة الثقافیةسهرة متنوعة من  دار الشباب املرارة /  
18/04/2023  

عد صالة التراویحب  

/ 
مکتبة املطالعة 

 العمومیة املغیر
 أمسیة شعریة دینیة  من تقدیم شعراء املنطقة

20/04/2023  

عد صالة التراویحب  

 ختام البرنامج الخاص بشهر رمضان الکریم بتوزیع شهادات و تکریمات للمشارکین

 

 

 

01 

 

 

 

02 

 

 

 

 مسابقة ثقافیة

 عرض فیلم کرتون

 

 

 ورشة رسم

 ألعاب فکریة

23/03/2023  

10:00 

6:001  

 

25/03/2023  

10:00 

16:00 

 بلدیة أم الطیور

 

 

 

 بلدیة سیدي عمران

 

 

 

 

 

 

إضفاء نــوع من املــرح 

ــافس بیـن األطفـال وخلق والتن

جو من اإلبداع وتطویر مواهبهم 

 

 

 

جمعیات الثقافیة 

املهتمة بعالم 

 الطفل
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03 

 

 

 

04 

 

 

 

05 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 ورشة تلخیص قصة

 مسرح العرائس

 

 

 مسابقة ثقافیة

عرض ألعاب الخفة 

 لألطفال

 

 

 ورشة الخط الکويف

 ألعاب فکریة

 عرض فیلم کرتون

 

 مسابقة ثقافیة

 عرض فیلم کرتون

 عرض بهلواني واملهرج

 

30/03/2023  

10:00 

16:00 

 

 

01/04/2023  

10:00 

 

 

05/04/2023  

10:00 

16:00 

 

07/04/2023  

10:00 

16:00 

 

 بلدیة تندلة

 

 

 

 

 بلدیة املرارة

 

 

 

 بلدیة أسطیل

 

 

 

 بلدیة سیدي خلیل

وإخراجهم من ضغط اإلمتحانات  

وتحفیزهم یلع بذل مجهود 

 أکبر يف تحسین

نتـائـجهم الدراسیة مـع 

تنشیط املحیـــط بمنــاطق 

 الظل لهذه البلدیات

 

 

 

 

 

 

إضفاء نــوع من املــرح 

والتنــافس بیـن األطفـال وخلق 

اع وتطویر مواهبهم جو من اإلبد

وإخراجهم من ضغط اإلمتحانات  

وتحفیزهم یلع بذل مجهود 

 أکبر يف تحسین

جمعیة طفولة 

 بالحدود

جمعیةالقناع 

 املسرحي

جمعیة ملسة 

 الثقافیة

الهدهد ملسرح فرقة 

 الطفل

والتنسیق مع البلدیة 

 املعنیة

 

 

 

 

 

جمعیات الثقافیة 

املهتمة بعالم 

 الطفل

جمعیة طفولة 

 بالحدود
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نتـائـجهم الدراسیة مـع 

تنشیط املحیـــط بمنــاطق 

 الظل لهذه البلدیات

 

 

جمعیة القناع  

 املسرحي

جمعیة ملسة 

 الثقافیة

فرقة الهدهد ملسرح 

 الطفل

والتنسیق مع البلدیة 

 املعنیة



384

  

املنیعة الثقافة لوالیةمدیریة   

ملشارکونا النشاط أهداف   الرقم اسم النشاط تاریخ النشاط املکان 

 فرق إنشادیة

الجمعیات الثقافیة: جمعیة 

 السفیر

 ترقیة الذوق الفني

احیاء الوصالت االنشادیة 

 التراثیة واملدیح النبوي

 تشجیع املواهب الشبانیة

 تبادالت للجمعیات والفرق

املرکز الثقايف حاسي 

 القارة

 

24/03/2023  

31/03/2023  

07/04/2023  

17/04/2023  

21/04/2023  

سهرات اإلنشاد واملدیح 

 الدیني
01 

 الجمعیات الثقافیة

 املدارس القرآنیة

 تثمین التراث الثقايف

 

املتحف العمومي 

 الوطني
12/04/2023  02 ورشة "قراءة القران" 

 النادي األدبي لوالیة املنیعة

 

 االحتفال بمناسبة عید العلم

 

املکتبات البلدیة : 

حاسي  - اسي القارةبح

املنیعة -لفحل  

16/04/2023  03 معرض کتاب 

 الجمعیات الثقافیة:

مناهل العلم ، الفرقان ، االشراق 

 ، الوصال ، أحباب الرحمان

 

 

خالل العطلة تشجیع الطفل 

یلع حب املطالعة الربیعیة 

وتطویر القدرات یلع 

 الخطابة وااللقاء

04/2023 17-16 مقرات الجمعیات  

ثقافیة : مسابقات  

الخطیب الصغیر -  

تلخیص کتاب -  

کتابة قصة -  

04 

 الجمعیات الثقافیة

 املؤسسات املدرسیة
 اکتشاف وتشجیع املواهب

املتحف العمومي 

 الوطني
16/04/2023  05 ورشة "الخط العربي" 

58
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تنمیة الذوق الفني لدى 

 الناشئة

 تثمین التراث الثقايف

 

 الجمعیات الثقافیة:

فرقان ، االشراق مناهل العلم ، ال

 ، الوصال ، أحباب الرحمان

 احیاء لیلة القدر

 
17/04/2023 مقرات الجمعیات  

 احیاء لیلة القدر

سهرة انشادیة -  

مسابقات ثقافیة ودینیة -  

تکریم حفظة القرآن الکریم  -

 والفائزین بمختلف املسابقات

06 

 الجمعیات الثقافیة

 

االحتفال بشهر التراث 

 الثقايف

عمومي املتحف ال

 الوطني
18/04/2023  

 مهرجان فلکلوري

 قعدة تقلیدیة

 معارض حرف وفنون تقلیدیة

 بمناسبة شهر التراث الثقايف

07 

 الجمعیات الثقافیة

 

احیاء التقالید املحلیة 

املتمثلة يف کیفیة تحضیر  

 العائالت لشهر رمضان

 املعظم

 احیاء التراث الثقايف الالمادي

املتحف العمومي 

 الوطني
19/04/2023  

 قعدة مع الحکواتي

 ألغاز وأمثال شعبیة
08 

مدیریة الثقافة لوالیة املنیعة 

بالتنسیق مع جمعیة الوفاء 

 للتضامن

2023مارس  25 مکتبة البلدیة الترفیه لألطفال  
 عروض بهلوانیة

 ورشات الفنون التشکیلیة
09 
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مدیریة الثقافة لوالیة املنیعة 

بالتنسیق مع جمعیة الوفاء 

منللتضا  

2023مارس  26 مکتبة البلدیة غرس روح املنافسة لألطفال  

 ورشات للقراءة والتلخیص

مسابقات ثقافیة وفکریة 

 لألطفال

10 

مدیریة الثقافة لوالیة املنیعة 

بالتنسیق مع الخطاط صابر 

 البشیر

2023مارس  27 املتحف غرس روح املنافسة لألطفال  11 ورشات للخــط العــربي 

ة لوالیة املنیعة مدیرة الثقاف

 بالتنسیق مع فرق بهلوانیة
2023مارس  28 مرکز التکوین املهني الترفیه لألطفال  12 عــروض بهلوانیة 

مدیریة الثقافة لوالیة املنیعة 

 بالتنسیق مع فرق مسرحیة
2023مارس  29 مرکز التکوین املهني الترفیه لألطفال  13 عروض مسرحیة 

عة مدیریة الثقافة لوالیة املنی

 بالتنسیق مع الجمعیات
2023مارس  30 مکتبة البلدیة الترفیه لألطفال  14 الحـــکواتي 

 


